Pripravujeme pre Vás:

SPRAVODAJ OBCE

August

Letné kino
Nedeľa 20. 8. Trojmedzie, obec Skalité

GoraL Marathon 2017
Nedeľa 27. 8. Námestie

hasičská súťaž o pohár
starostky obce, 25. ročník

September
Nedeľa 3. 9. Hokejbalové ihrisko

hokejbaLový turnaj o pohár
starostky obce, 11. ročník
Piatok 15. 9. Kostol sv. Jána Krstiteľa
Mariánska pieseň, 13. ročník

Aktuálne informácie nájdete na www.skalite.sk

2/2017 JÚL 12. ročník nEPrEDAJnÉ

Skalitská vareška 2017

26. Goralské slávnosti

Podujatie preslávené nielen na Kysuciach či na
Slovensku, ale aj v poľskom a českom pohraničí.

v Skalitom

18. jún 2017

VIAC NA STR. 8

29. júl 2017

Guláš rozvoniaval
celou dedinou...
SKALITSKÁ VAREŠKA je veľmi
obľúbená súťaž vo varení gulášu,
jedna z najväčších na Kysuciach.
V sobotu 29. júla sa konal už jej
9. ročník a opäť prišlo množstvo ľudí.

VIAC NA STR. 11

SKALITÉ – obec pod Trojakom, nielen dobre vyzerá, ale aj
žije folklórom, tradíciami a kultúrou.

rokoVAniA
rokoVAniA
obecného
obecného
zAStupiteľStVA
zAStupiteľStVA

2

Vyberáme z rokoVAniA obecného
zAStupiteľStVA SkAlité 22. 5. 2017

1. zmenA rozpočtu obce SkAlité nA rok 2017

OZ schvaľuje:
• Záverečný účet obce Skalité a celoročné hospodárenie za rok
2016 bez výhrad. Použitie prebytku v sume 26 258,68 EUR na
tvorbu rezervného fondu (RF)
• Hospodárenie Obec Skalité – Prevádzkáreň za rok 2016 bez výhrad
• použitie prostriedkov z RF vo výške 28 258,68 EUR na stavbu
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité ústredie“.
• 1. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2017, vrátane rozpočtov
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité

skutočnosť
2014
Bežné príjmy
2 124 372
Bežné príjmy ro
61 886
Bežné príjmy spolu
2 186 258
kapitálové príjmy
285 263
Finančné operácie – príjmy
424 793
prÍJmY SpoLU
2 896 314
Bežné výdavky
991 403
Bežné výdavky ro
938 557
Bežné výdavky spolu
1 929 960
kapitálové výdavky
794 503
Finančné operácie – výdavky
108 217
VÝDaVKY SpoLU
2 832 680
Bežný rozpočet príjmy – výdaje
256 298
HoSpoDÁrenIe oBCe
63 634

pozemkov vo vlastníctve obce
• VZN č.1/2017 o zrušení správnych poplatkov a iných poplatkov
na území obce
• VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb
• VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2017
• Prísediacich na súde: p. Mgr. JUDr. Jozef Gonščák, p. JUDr. Milan
Krčmárik, p. Mgr. Milan Kubalík, p. Milan Vojčiniak.
• Sociálnu výpomoc p. Kataríne Šimaliakovej na zaplatenie výdavkov spojených s pohrebom manžela
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty a pridelenie uvoľneného
bytu v BD 1149 p. Marekovi Lucákovi
• odpredaj 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. Josefovi
Budošovi, byt. Skalité č. 1483, a to: pozemok, časť parc.
č.5903/4 vodná pl. o výmere 24 m2, za cenu 6 EUR/m2 na
• zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.e)
Zákona č.138/1991 Zb. v znení nesk. predpisov žiadateľovi : p.
Zuzana Šmatlavová, byt. Skalité č. 797, a to časť pozemku za
účelom parkovania, parc. č. 1975o výmere do 100 m2, na základe GP, ktorý si žiadateľka vyhotoví na vlastné náklady a k zameriavaniu bude prizvaný pracovník obce
• prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: p.Vladimír Laš, bytom Skalité č. 1378, a to časť pozemku parc. č. KNC 7650/2 – zast.
plochy, o výmere do 45 m2, v k. ú. Skalité, vedená na LV č. 1566,
podľa priloženého nákresu na uskladnenie dreva.
• zverenie majetku obce workoutové ihrisko v areáli MŠ Skalité
ústredie, detské ihrisko pri BD č. 1449 a 1450, detské ihrisko

do pozornoSti
občAnoV
do pozornoSti
občAnoV

VýstaVba V obci skalité
rekonštrukciA mAterSkej školy

pri BD 1450 a 1460, detské ihrisko pri BD č. 1149 do správy
Obec Skalité – Prevádzkareň a work outové ihrisko v areáli ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov do správy ZŠ s MŠ Skalité Kudlov,
• rozšírenie parkovacej plochy pri BD na Kudlove
• Nadobudnutie nehnuteľného majetku, a to časť parc. č. NC 3744 –
orná pôda o výmere cca 215 m2 v k. ú. Skalité (podľa priloženého
nákresu), na základe odčlenenia GP, ktorý obec Skalité vyhotoví na
vlastné náklady a pri zameriavaní bude prítomná súčasná majiteľka
p. Anna Gelačáková, bytom Čierne č. 549. Cena za m2: 7,- EUR.

skutočnosť
očAkávAná
schválený rozpočet po zmene zmena č. 1
rozpočet po
2015 skutočnosť 2016 rozpočet 2017 č. 2 stArostA 2017
oz 2017 zmene č. 1 oz 2017
2 225 833
2 336 522
2 376 662
2 413 681
0
2 413 681
57 495
55 653
56 170
56 170
0
56 170
2 283 328
2 392 175
2 432 832
2 469 851
0
2 469 851
217 033
1 146
0
414
297 392
297 806
183 090
95 796
636 422
675 397
28 258
703 655
2 683 451
2 489 117
3 069 254
3 145 662
325 650
3 471 312
960 169
1 109 236
974 671
976 977
14 000
990 977
1 038 791
1 004 314
1 012 081
1 085 769
3 100
1 088 869
1 998 960
2 113 550
1 986 752
2 062 746
17 100
2 079 846
442 224
265 487
971 922
971 922
308 964
1 280 886
109 324
110 080
110 580
110 580
0
110 580
2 550 508
2 489 117
3 069 254
3 145 248
326 064
3 471 312
284 368
278 625
446 080
407 105
-17 100
390 005
132 943
0
0
414
-414
0

• Inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2016
• Zásady hospodárenia s majetkom obce Skalité, vrátane cenníka
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V súčasnej dobe prebiehajú intenzívne práce na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská
Škola č.s. 632“. Zateplená je polovica obvodového plášťa, vo vnútorných priestoroch sa realizuje
elektroinštalácia a kúrenie. Predpokladaný termín ukončenia stavby je 10/2017.

ASfAltoVAnie mieStnych komunikácií

• zmenu uznesenia č. 17/2017 zo dňa 27. 2. 2017 tak, že v časti
schvaľuje bude znieť: a) Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c)
Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku žiadateľov :
GOLEM TECH, s.r.o. Družstevná 21, 919 43 Cífer, a to: Stožiar
v stredisku SKI areál Skalité – Serafínov, parc. 6275/2, výška
nájmu 200,- EUR/rok + energie

Obec zrealizovala najkritickejšie úseky miestnej
komunikácie Kavaly.

Novo zrealizovaná miestna komunikácia, ktorá tvorí
prepoj medzi štátnou cestou a IBV Chajsovka.

OZ berie na vedomie:

• Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2016 č. 1/2017
• správu o vyhodnotení zimnej údržby za sezónu 2016/17
• Informatívnu správu o príprave 26. ročníka Goralských slávnosti 2017
• Informatívnu správu o projekte „Kamerový systém v obci Skalité“,
• Informatívnu správu o priebehu prác v rámci projektu „Zníženie

orientAčná mApA obce

energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie 632“,

• Informatívnu správu o stavbe „Spojovacia MK Kudlov“ a súhlasí
s rozšírením a úpravami Spojovacej MK Kudlov

• Informatívnu správu o zápise ochrannej známky pre logo Skalité
obec pod Trojakom

• prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: p. Lukáš Kozák, bytom Skalité č. 571, a to voľné nebytové priestory v budove č. 1137,
o výmere cca 60 m2, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom obce na dobu neurčitú, za účelom zriadenia posilňovne pre uzavretú skupinu mladých ľudí.

Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 21. augusta 2017.
Rokovania OZ sú verejné.

V letných mesiacoch vybudovala obec Skalité s prispením ŽSK „Orientačnú mapu obce Skalité“.
Na ortofotomape obce sú znázornené pľace a čísla domov, na druhej strane budú cyklistické trasy.
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do pozornoSti
do pozornoSti
občAnoV
občAnoV

MATR I K A
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do pozornoStikultúrA
občAnoV

Oslávili sme Deň matiek

PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 21. 3. 2017 DO 10. 7. 2017
Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 4.3.2017 do 8.7.2017

Narodené deti
od 11. marca 2017
do 29. júna 2017

APRÍL 2017
Patrik Fonš a Katarína Petráková
Michal Závodník a Mgr. Lucia Gonščáková

MAREC 2017
Filip Capek
Linda Časnochová

MÁJ 2017
Ján Serafin a Lenka Kožáková
Milan Čanecký a Nikola Jašurková
Marián Gomola a Monika Marculincová
Stanislav Franek a Ľubomíra Tomicová
Jozef Mikula a Dominika Klušáková
Tibor Grochal a Michaela Slivková

APRÍL 2017
Natália Kotyrová
Tatiana Čuteková
Vanesa Bielková
Ella Krčmáriková
Natália Stancová

JÚN 2017
Peter Maťovka a Mária Čudeková
Martin Petrák a Jana Krčmáriková
Viliam Matter a Bc. Renáta Petráková
Miroslav Gabriš a Michaela Haratyková

MÁJ 2017
Matúš Gajdoš
Lea Serafínová
Karolína Purková
Lea Goralková
Hana Tatarková
Šimon Kulla

JÚL 2017
Mário Vrana a Veronika Strýčková
Mgr. Miroslav Griga a Mgr. Erika Beniačová

JÚN 2017
Hugo Golis
Stela Tatarková
Marta Kopečná
Richard Krenželák
Patrik Švejda

Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 1. 4. 2017 do 10. júna 2017

Počet Prihlásených občanov
k trvalému pobytu do obce Skalité od
21. marca 2017 do 10. júla 2017:
K trvalému pobytu do obce Skalité za
toto obdobie sa prihlásilo: 10
občanov.
Počet odhlásených občanov
z trvalého pobytu z obce Skalité
od 8. 3. 2017 do 26. 6. 2017. Z obce
Skalité z trvalého pobytu za toto
obdobie sa odhlásilo 9 občanov.
Počet obyvateľov k 10. 7. 2017: 5214

APRÍL 2017
Denis Stanczel a Simona Urbánková
Ondrej Greguš a Mgr. Zuzana Čikelová
Michal Kaco a Petra Jurčíková
MÁJ 2017
Michal Baroniak a Lucia Nemcová
Milan Jurga a Bc. Lenka Zajacová
JÚN 2017
Jozef Dirgas a Katarína Najdeková

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 20. marca 2017
do 9. júla 2017
MAREC 2017
Žofia Petráková, 85r.
APRÍL 2017
Anna Martiniaková, 77r.
Jozef Stenchlák, 78r.
JÚN 2017
Slavomír Sekereš, 32r.,
Úmrtie občanov mimo obec
Skalité od 20. marca 2017
do 18. júna 2017
MAREC 2017
Rudolf Papík, 88r.
Rudolf Tomica,84r.
APRÍL 2017
Jozef Časnocha, 89r.
Alojzia Krupcová, 74r.
Tomáš Rucek, 82r.
MÁJ 2017
Daniela Martiniaková, 50r.
Miluše Jargašová, 62r.,
Mária Baculová, 78r.,
Rudolf Tatarka, 75r.,
Vincencia Čanecká, 82r.
Milan Šimaliak, 47r.
JÚN 2017
Ján Martiniak, 65r.
Jozef Čanecký, 85r.

M. Časnochová

HARMONOGRAM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU
NA ROK 2017

PLASTY – TETRAPAKY – KOVY – SKLO
september
december

V nedeľu 14. mája 2017 mali oslavu všetky naše mamičky, babičky a prababičky. Príhovorom starostky
obce p. Andrei Šimurdovej a kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci MŠ, ZŠ a CVČ Skalité, pod
vedením pani učiteliek, sa snažili prejaviť úctu a vďaku. Je to deň, kedy by si mal každý pripomenúť
dôležitosť žien, matiek.

4. – 5. 9. 2017
4. – 5. 12. 2017

Športový deň detí
V piatok 26. mája 2017 sa v areáli ZŠ Skalité Kudlov konal, pri
príležitosti Dňa deti, športový deň pre deti z mikroregiónu Kysucký
Triangel za účasti škôl: ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne – Ústredie, ZŠ
Čierne – Vyšný koniec, ZŠ sv. Andreja Svorarda a Benedikta Skalité, ZŠ Skalité – Kudlov.
Počas tejto akcie deti súťažili v rôznych športových aktivitách, s
cieľom získať čo najviac bodov pre svoju školu, ktorá sa potom
stala i celkovým víťazom. Deti prežili príjemný spoločný deň plný
športového zápolenia, z ktorého si odniesli nielen plno krásnych
zážitkov a nové priateľstvá, ale aj pekné ceny.
Za tento krásne prežitý deň, patri vďaka našim sponzorom a to:
Mikroregión Kysucký Triangel, Obec Skalité, Třinecké železárny Třinec, SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov.

kultúrA
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Zumba Fitness Párty Skalité 2017
V sobotu 27. 5. 2017 sa na námestí v obci Skalité konal už tretí ročník Zumba Fitness Párty, na ktorom sa
zišlo veľa zumba nadšencov z okolia Čadce, Krásna nad Kysucou, Kysuckého Nového Mesta, Žiliny a
Martina, ale aj Českej republiky.

7

kultúrA

Obec Skalité pri príležitOSti
25. výrOčia zalOženia GOralSkých
SlávnOStí vydala pamätnicu
Pamätnica mapuje 25 ročníkov festivalu Goralské slávnosti
a zároveň je prezentáciou obce Skalité, ktorá neustále vytvára
podmienky na organizovanie takéhoto festivalu aj v budúcnosti.

Príhovor autora pamätnice

Zumba Fitness Párty bola usporiadaná v spolupráci s obcou Skalité a Centrum voľného času Skalité. O organizáciu sa postarala
miestna licencovaná inštruktorka Zumba Fitness Mgr. Viera Krčmáriková. Účastníci pri registrácii obdŕžali pitný režim, darčeky od sponzorov a tombolový lístok. Party trvala 3,5 hodiny a ukončila sa bohatou tombolou od partnerov akcie.
Zapojiť sa do súťaže a skúsiť šťastie mohli aj diváci. O hlavnú zábavu a program sa postarali inštruktori: Inka Sombaty, Viera Krčmáriková, Lucka Kalánková, Terezka Kucková, Evka Lerochová a nechýbali ani inštruktori z Českej republiky Agi a Tom Fajglovci. Chceme
sa poďakovať všetkým partnerom akcie a veríme, že ich ochota pomôcť sa im vráti v úspechoch v práci a osobnom živote. Ďakujeme.

Uvítanie detí

Dňa 31. 5. 2017 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo slávnostné uvítanie detí do života.
Malých občanov a ich rodičov slávnostne privítala starostka obce Skalité p. 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. Následne si prítomní z jej
rúk prevzali malý darček a samozrejme kvety pre mamičky. Atmosféru slávnosti obohatili kultúrnym
programom deti z MŠ Skalité – Ústredie.

Vážení hostia, milí rodáci,
tohtoročným festivalom začíname druhú štvrtinu
storočnice ich existencie. Bol som svedkom ich
vzniku, ale tiež ich ďalšieho vývoja a rozvoja. Bol
som svedkom prerodu myšlienky na realitu. Sledoval som ako sa takmer z ničoho, iba vo veľmi
skromných podmienkach, s minimom financií
a skúseností, zato s neuveriteľnou húževnatosťou,
nadšením a nevídanou spoluprácou Skalitčanov rodilo toto dielo. Dielo, ktoré dnes využívame a čerpáme z neho poučenie i zábavu, na ktoré sme dnes
hrdí a obdivujeme ho. Nielen samotné slávností,
teda kultúrnu akciu, ktoré je prehliadkou rozmanitosti goralskej kultúry, ale aj tento kultúrny stánok,
náš amfiteáter, ktoré sú výsledkom realizácie tejto
obdivuhodnej myšlienky. Goralské slávnosti sú
dnes vo svete už všeobecne známe podujatie.
Goralské slávnosti som od začiatku vnímal
z dvoch strán.
Ako miestnu akciu, založenej na tradícii našich
predkov, kedy sa pri svätojánskej vatre stretli rodiny, susedia, aby si pripomínali staré zvyky, obyčaje. Aj dnes sa stretávajú rodáci a rodiny v rodnej
obci, ale aj tu v amfiteátri. Túto stránku Goralských
slávností symbolizuje krásny veniec nad našimi hlavami, ktorý každoročne zdobí toto podujatie, lebo
nám pripomína spätosť s domovom a s predkami.
Vnímam ich aj ako nadregionálnu, dnes už medzinárodnú akciu. Stretávajú sa tu potomkovia prvých osadníkov – goralov z oblasti pozdĺž
Karpatského oblúka, ktorým je táto kultúra blízka
a stále ju pestujú, umelci, ktorí sú majstrami v jej
interpretácii a milovníci goralského folklóru zo Slovenska i zahraničia.
Folklórnych slávnosti v goralskom prostredí je
niekoľko; na pomedzí slovensko–poľskom či
česko–poľskom. Ale Goralské slávnosti v Skalitom

sú predsa len niečím výnimočné, lebo sa uskutočňujú v mieste stretu hraníc troch goralských historických oblasti, slovenskej, sliezskej a poľskej, ktoré
patria dnes do troch samostatných štátov. Túto úroveň nám symbolizujú tri zástavy týchto štátov na
pravej strane amfiteátra.
V tomto amfiteátri však máme aj starší symbol,
dávny zvyk našich predkov – májky. Májkami si
naši predkovia zdobili svoje obydlia, osady či obce
pri výnimočných príležitostiach. Máme ich každoročne na ľavej strane amfiteátra.
Štvrťstoročie jestvovania Goralských slávností,
to je život jednej ľudskej generácie a aj v živote
obce je to doba, ktorá je dobrým dôvodom na bilancovanie. Podnet na bilancovanie vzišiel od p.
Magdy Hacekovej, ktorá taktiež stála pri zrode Goralských slávností. Pracovala vtedy ako riaditeľka
RKS a patrí k ich spoluzakladateľom. Pri prezentácii monografie Skalité obec pod Trojakom na jar
pred rokom v Kysuckej knižnici v Čadci povedala,
že v Skalitom je jedna udalosť hodná historického
zdokumentovania pre budúcnosť. A stalo sa. Vďaka
OcÚ, p. starostke Andrei Šimurdovej a organizácii
Cestovného ruchu Kysuce, uzrela svetlo sveta publikácia Pamätnica 25 rokov GS v Skalitom, ktorú
mám česť vám teraz predstaviť. Bola vydaná na pripomienku nám všetkým, ktorí si odtiaľ odnášame
krásne zážitky i na pamäť budúcim ako dôkaz
našej úcty k tradíciam. Sú v nej zachytené najvýznamnejšie okamihy toho nášho najväčšieho kultúrneho podujatia a tie nech nám zostávajú dlho
v pamäti.
A na záver mi dovoľte povedať to čo sa hovorí
jubilantovi pri oslavách narodením: „Sto ľat nech
žije nám“.
pavol laš

Obálka pamätnice, ktorej
autorom je Ing. Pavol Laš, CSc.,
skalitský rodák.

Autor pamätnice Ing. Pavol
Laš, CSc., sa dlhodobo venuje bádaniu a publikovaniu
v oblasti histórie obce Skalité. Starostka obce PaedDr.
Andrea Šimurdová mu za to
v roku 2014 udelila mimoriadne ocenenie obce.
Je členom Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti a členom Slovenskej
asociácie novinárov.

26. Goralské slávnosti
kultúrA
kultúrA

8
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SpolkykultúrA

FOTOREPORTÁŽ

Skalité

18. jún 2017

SĽUK * Ľudová hudba Capkovci zo Skalitého * DFS Kelčovan z Čadce
Ľudová hudba Torka z Českého Tešína * Ľudová hudba Rajwach z Poľska
Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice * folklorista Pavol Kužma

Popoludní sa uskutočnil tradičný a obľúbený krojovaný sprievod
od obecného úradu k amfiteátru, kde všetkých hostí, návštevníkov
a účinkujúcich privítala starostka obce Skalité p. Andrea Šimurdová.
V bohatom umeleckom programe sa verejnosti predstavili: Ľudová hudba Capkovci zo Skalitého, DFS Kelčovan z Čadce, Ľudová
hudba Torka z Českého Tešína, Ľudová hudba Rajwach z Poľska,
Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice, Gorol muzička zo Skalitého a folklorista Pavol Kužma. V závere hlavného programu svojím vystúpením očaril divákov SĽUK z Bratislavy.
Počas hlavného programu bola predstavená publikácia Pamätnica 25 rokov Goralských slávností v Skalitom, ktorú napísal rodák
zo Skalitého Ing. Pavol Laš CSc. Ako hovorí sám autor, táto publikácia bola vydaná na pripomienku nám všetkým, ktorí si odtiaľ odnášame krásne zážitky. Sú v nej zachytené najvýznamnejšie
okamihy tohto nášho najväčšieho kultúrneho podujatia a tie nech
nám zostávajú dlho v pamäti.

FOTOGRAFIE NA DVOJSTRANE A NA TITULKE: MARCEL HRABOVSKÝ
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Kysuce otvárali 63. Folklórny festival Východná

Oceňovanie žiakov základných škôl

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou a zároveň vrcholnou prehliadkou
tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Koná sa každoročne
na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v malebnej obci Východná. V tomto roku boli súčasťou tejto veľkolepej oslavy našej ľudovej kultúry a tradícií aj folklórne zoskupenia a sólisti z Kysúc.
Dňa 30. júna 2017 sa návštevníkom v Krajskom programe Žilinského samosprávneho kraja pod názvom „Keď ja pôjdem, povandrujem“ predstavili
sólisti Pavol Kužma z Horného Kelčova, Helenka Zahradníková z Turzovky,
Janka Holeštiaková z Čadce a folklórne zoskupenia DFS Kelčovan z Čadce,
ĽH Rovňanovci zo Skalitého, ĽH Kováčovci z Novej Bystrice, ĽH Gernátovci
z Turzovky, ŽFSk Turzovanka z Turzovky a FS Jedľovina z Kysuckého Nového
Mesta.
Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka KKS v Čadci

FOTO: MGR. IVETA ŠTĚTINOVÁ

Dňa 22. júna 2017 a 27. júna 2017 p. starostka Andrea Šimurdová prijala a ocenila najúspešnejších žiakov
základných škôl v obci. Boli prijatí žiaci, ktorí svojou prácou v škole a v rôznych krúžkoch reprezentovali školu
a aj celú obec na rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Poďakovanie patrí pedagógom,
ktorí s talentovanými deťmi pracujú a rodičom, ktorí svoje deti podporujú v mimoškolských aktivitách.

Zo ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta Skalité boli ocenení:
Pavol Baroňák, Jana Brázdová,
Martina Čanecká, Michal Fuchs,
Tereza Fuchsová, Michal Gonščák,
Nikola Gonščáková, Lucia Jašurková,
Aneta Lašová, Michaela Lucáková,
Klára Majchráková, Adam Novák,
Patrik Petrák, Sofia Serafínová,
Filip Šuska

SpolkykultúrA

Guláš rozvoniaval celou dedinou...
Na štadióne TJ Slovan Skalité 29. júla súťažilo až dvadsať družstiev. Každá skupina varila niečím výnimočný,
ten svoj najlepší guláš pre všetkých Skalitčanov aj pre návštevníkov obce.

Zo ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
boli ocenení:
Samuel Beleš, Katarína Čanecká,
Katarína Čanecká 2, Martin Gavlák,
Patrik Kotek, Michaela Majchráková,
Simona Martiniaková,
Anna Mikulová, Izabela Mária
Potočárová, Vanesa Ruceková,
Patrícia Serafínová,
Barbora Tomicová, Laura Tomicová,
Vanessa Tomicová, Adrián Truchlík

Slávnostné rozlúčenie s materskou školou
Dňa 20. júna 2017 prijala p. starostka Andrea Šimurdová predškolákov z Materskej školy Skalité Ústredie,
ktorí sa slávnostne rozlúčili so škôlkou a dostali Vysvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.
Svojich rodičov obdarovali milým kultúrnym programom. Veľkú oslavu predškoláci zavŕšili slávnostným
prípitkom a sladkou tortou, ktorú upiekli šikovné mamičky. Poďakovanie patrí pani učiteľkám za príkladnú
starostlivosť a prípravu detí do školy.

VÝSLEDKY 9. ROČNÍKA
1. družstvo Guláš od Deduška
2. družstvo Guláš Pašerák Martiniak
3. družstvo Hasičský guláš
4. družstvo Guláš Stará banda
5. družstvo Guláš od starostky

Už počas varenia sa rozbehla zábava a spev. Pre našich najmenších boli pripravené
atrakcie, rôzne súťaže a dobroty. V predvečer už mali všetci súťažiaci dokončený guláš,
ktorý vyhodnotila odborná porota.
Víťazom sa stal Guláš od deduška, ktorý uvarili členovia Jednoty dôchodcov Skalité.
Domov si odniesli putovnú Skalitskú varešku a pamätný kotlík. Ani jedno družstvo neodišlo naprázdno, každý si odniesol cenu, ktorú venoval obecný úrad – odovzdala im
ich starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová. Cenu útechy – víno a varešku, dostali
všetky družstvá.
Pre súťažiacich aj návštevníkov boli pripravené súťaže: krájanie cibule a škrabanie
zemiakov na čas a určenie korenín podľa vône so zaviazanými očami. Pre deti organizátori zabezpečili nafukovací hrad, detský kolotoč, maľovanie na tvár, rôzne hry a súťaže.
Okrem dobrého jedla sa vo večerných hodinách na futbalovom ihrisku zapálila aj
VATRA ZVRCHOVANOSTI a pri dobrej hudbe sa tancovalo do rána.
Z pekného počasia a perfektnej organizácie sa tešila aj starostka PaedDr. Andrea Šimurdová: „Ďakujem všetkým, ktorí prišli variť guláš a priložili ruku k dielu, aby sa ďalšie
podujatie pre všetkých obyvateľov Skalitého a ich hostí opäť vydarilo. Mám radosť
z počtu súťažiacich a z mimoriadne veľkého počtu návštevníkov. Verím, že sa všetkým
u nás na Skalitom páčilo.“
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Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta

škOLSké a mImOškOLSké aktIVIty,
PráCa S taLentOVanýmI žIakmI

Vážení čitatelia Spravodaja, všetko, čo v našom živote vykonávame, má svoj začiatok i koniec. Každú etapu
alebo prácu istým spôsobom začíname a končíme. Na začiatku sa zväčša pripravujeme, plánujeme,
premýšľame, modlíme a zbierame sily aj nápady, aby sme sa dokázali rozbehnúť i vytrvať. Nuž a na konci
zasa hodnotíme, analyzujeme, uvažujeme, čo sa nám podarilo a čo by bolo treba urobiť lepšie, znova sa
modlíme a tešíme sa aspoň chvíľu na oddych.

Spoznaj obec Skalité * Milión detí sa modlí ruženec *
Putovanie po stopách sv. Jána Pavla II. * Technika na SOŠ *
Súťaž o najkrajší ruženec * Posvätenie adventných vencov *
Adventný vláčik * Adventný detektív * 24 hodín s Božím slovom
* Mikuláš v obci a v škole * Vianočná besiedka * Jasličková
pobožnosť * Aurelium – veda naživo * Deň s mladými
dobrovoľníkmi * Deň Zeme * Koláčikom prispej núdznym *
Sporivkovo * Lyžiarsky kurz * Deň vody * Dopravné ihrisko *
Deň zdravia * Všetko najlepšie k tvojim počatinám * Krížová
cesta žiakov a učiteľov * Noc čítania Biblie * Farský deň * Deň
narcisov * Projekt Priatelia Zeme * S knihou za hudbou * Vypni
telku, zapni seba! * Púť katolíckych škôl Žilinskej diecézy *
Osvienčim – exkurzia * Skalité obec pod Trojakom * Duchovné
obnovy

Takto nejako je to aj v škole. Je to zložitý mechanizmus, ktorý
nepozostáva zo strojov, ale zo živých ľudských bytostí. Tými sú učitelia, žiaci, rodičia, verejnosť. Všetci svojím spôsobom ovplyvňujeme to, ako budú jednotlivé fázy našej práce vyzerať. A napokon,
ako bude vyzerať i to záverečné hodnotenie.
Dovoľte mi preto, aby som na tomto mieste poďakovala každému, kto v tomto školskom roku prispel k rozvoju a napredovaniu
našej školy. Boli to určite učitelia svojou prácou, obetavosťou, snahou čo najlepšie vychovávať a vzdelávať. Taktiež to boli rodičia,
ktorí chcú, aby z ich detí naozaj vyrástli slobodní, múdri a zodpovední ľudia. Preto ich povzbudzujú a pomáhajú im rásť vedomostne i osobnostne. Zároveň podporujú našu školu mnohorakou
pomocou pri projektoch a aktivitách (pečú koláčiky, pomáhajú organizačne, finančne,...).
Spomenúť treba tiež pána farára a pána kaplána, ktorí zapájajú
do farských projektov i deti z našej školy a zároveň pripravujú duchovný program špeciálne pre ne. Napokon nesmieme vynechať
samotných žiakov, ktorí rozličným spôsobom reprezentujú školu
a robia jej tak dobré meno. Zároveň sami rastú vo vedomostiach
i hodnotách. Aby ste získali aspoň zbežnú predstavu o práci našej
ZŠ v tomto školskom roku, dovolila som si vybrať niekoľko kľúčových informácií zo záverečnej analýzy pani riaditeľky Edity Špilovej.

ĎaLšIe aktIVIty
Pôstna krabička pre Afriku – výťažok zaslaný Slovenskej katolíckej
charite * Modlitba posvätného ruženca v kostole * Liga proti rakovine – predaj narcisov * Výtvarná súťaž Plody jesene
Žiaci školy navštevovali v priebehu roka krúžky vedené CVČ Skalité, vedúcimi krúžkov boli aj učitelia našej školy.

PríPraVa kuLtúrnyCh PrOgramOV
Deň matiek * Uvítanie detí do života * oslava pri pamätníku ...

V škOLSkOm rOku 2016/2017 naVšteVOVaLO škOLu k 15. SePtembru 305 žIakOV.
Žiaci boli rozdelení do 17 tried. Ročníky 1. – 4. navštevovalo
133 žiakov. Rozdelení boli do 8 tried:
Trieda
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B

Počet žiakov
17+1
17+1
16
15+1
16+1
16
15+1
16

Triedny učiteľ
Mgr. Ferjancová
Mgr. Čanecká A.
Mgr. Petráková
Mgr. Časnochová
Mgr. Bosáková
Mgr. Kadelová
Mgr. Gonščáková
Mgr. Čanecká P.

V ročníkoch 1. – 4. vyučovalo 8 učiteľov, RŠ Mgr. Špilová, katechéti, Mgr. Možiešik, Mgr. Klobúčnik – kňazi. Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady. Na škole pracovalo 1 oddelenie ŠKD
s počtom žiakov 26. Vychovávateľka p. Monika Tatarková má potrebnú kvalifikáciu. Pre zvýšenie záujmu o ŠKD v budúcom roku
otvoríme 2 oddelenia.

Ročníky 5. – 9. navštevovalo 172 žiakov. Rozdelení boli do 8
tried:
Trieda
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
8. A
8. B
9. A
9. B

Počet žiakov
17
20
18
19
24+1
17+1
17
19
19

Triedny učiteľ
Mgr. Nováková Erika
Mgr. Mikulová Gabriela
Mgr. Kubánková Jana
Ing. Kulla František
Mgr. Papíková Martina
Mgr. Jopčíková Marta
Ing. Krupíková Terézia
Mgr. Vranová Margita
Mgr. Konečný Tomáš

Ďalší učitelia, ktorí vyučovali v ročníkoch 5. – 9.: ZRŠ Mgr. Najdek Peter, Mgr. Padyšáková Mária, Mgr. Ivanová Gabriela, Mgr.
Bakoš Marcel, ďalej učitelia z 1. stupňa, ktorí vyučovali NEJ, ANJ
a výchovy. Učitelia spĺňali potrebnú kvalifikáciu.

V minulom školskom roku bolo založené občianske združenie Spoločenstvo rodičov. Predsedníčkou Spoločenstva rodičov je pani
Jana Časnochová. OZ dobre spolupracuje so školou, pomáha pri zabezpečovaní niektorých aktivít, snaží sa získavať finančné prostriedky
pre žiakov školy organizovaním rodičovského večierka a inými menšími sponzorskými príspevkami.

Funkciu výchovného poradcu vykonávala Mgr. Padyšáková. Všetci
vychádzajúci žiaci sú prijatí na študijné a učebné odbory. Gymnázium – 2, Dopravná akadémia – 1, Stredná zdravotnícka škola –
4 (maturitné), Stredné odborné školy – 4. ročné študijné odbory –
15 (maturitné), Stredné odborné školy – 6 (učebné odbory),
Stredná priemyselná škola – 7 (maturitné), Hotelová akadémia –
3 (maturitné 5 ročné)

Súťaže
Moja misia – ako odovzdávať vieru v 21. storočí * Biblická olympiáda * Matematická olympiáda * Mladý záchranár * Mladé hliadky
Červeného kríža * Súťaž Liečivé rastliny * Bezpečne na bicykli
Žiaci sa zapojili do týchto súťaží s nasledovnými výsledkami:

V BUDÚCNOSTI PLÁNUJEME PO CHODBÁCH VYTVORIŤ RELAXAČNÉ ODDYCHOVÉ ZÓNY, VYTVORIŤ PRIESTOR
V OKOLÍ NOVEJ ŠKOLY, ABY ŽIACI MOHLI STRÁVIŤ PRESTÁVKU VONKU. VÄČŠIU REKONŠTRUKCIU SI VYŽADUJÚ
AJ ŠATNE, KTORÉ SÚ OPOTREBOVANÉ A ZASTARALÉ. PO VYŠE 50–TICH ROKOCH SA PODARILO USKUTOČNIŤ
REALIZÁCIU VÝSTAVBY TELOCVIČNE. BUDE TO OBECNÁ ŠPORTOVÁ HALA, KTORÁ BUDE STÁŤ VEDĽA TZV.
NOVEJ ŠKOLY A ZAČNE SA STAVAŤ EŠTE V TOMTO KALENDÁRNOM ROKU.

PrOfeSIjná OrIentáCIa

Ján Bosák, III. A, 6. miesto Mladé hliadky SČK
Michal Gonščák, III. B, 1. miesto Pytagoriáda – okr.
Adam Truchlik, IV. A, 8. miesto Mladý záchranár – okr.
Matúš Urban, IV. A, 6. miesto Mladé hliadky SČK
Sebastián Frollo, IV. B, 6. miesto Mladé hliadky SČK
Fuchs Michal, IV. B, 1. miesto prednes – obv., Krasokorčuľovanie – Slovensko
Tereza Fuchsová, V. A, 1. miesto Naše huby – okr., krasokorčuľovanie – Slovensko, 2. miesto prednes – ško, 3. miesto Ako zimujú naše zvieratá – obv., ANJ-Môj slovník z reality
Nikola Gonščáková, V. A, 1. miesto Naše huby – okr., 3. miesto
Ako zimujú naše zvieratá – obv., 1. miesto prednes – ško, 3.
miesto prednes-obv.
Aneta Halfarová, V. A, 3. miesto Ako zimujú naše zvieratá – obv.,
ANJ – Môj slovník z reality
Aneta Lašová, V. A,1. miesto Naše huby – okr., 2. miesto prednes-ško, ANJ – Môj slovník z reality
Kristína Papíková, V. A, 4. miesto Mladé hliadky SČK
Henrieta Truchlíková, V. A, 4. miesto Mladé hliadky SČK
Daniela Lašová, V. B, biologická olympiáda
Sofia Serafínová, V. B, 2. miesto Plody jesene – okr., biolog. olympiáda, prednes – obv.
Michaela Čanecká, VI. A, 8. miesto Mladý záchranár-okr.
Adela Truchliková, VI. A, 8. miesto Mladý záchranár-okr.
Katarína Gelačáková, VII. A, 5. miesto Mladý záchranár-okr.
Agáta Gonščáková, VII. A, 3. miesto Plody jesene – okr.
Lukáš Krčmárik, VII. A, biblická olympiáda
Ján Ramšák, VII. A, bibl.olymp-, matemat. súťaže, IQ olymp. Roztoč svoje mozg. závity

Dominika Serafinová, VII. A, 5. miesto Mladý záchranár – okr.
Tatiana Truchlíková, VII. A, biblická olympiáda
Patrik Gomola, VIII. A, Mladý záchranár – okr.
Michaela Lucáková, VIII. A, 1. miesto Liečivé rastliny – okr.
Stanislava Lucáková, VIII. A, 3. miesto Liečivé rastliny – okr.
Petra Plačková, VIII. A, Liečivé rastliny – okr.
Karolína Potočárová, VIII. A, 2. miesto Liečivé rastliny – okr., altetika-okr.
Henrieta Slováková, VIII. A, Liečivé rastliny – okr., IQ olympiáda
Roztoč svoje mozg.závity
Nikola Koričárová, VIII. B, 5. miesto Liečivé rastliny – okr.
Klára Majchráková, VIII. B, 2. miesto atletika – okr., biatlon
Martina Čanecká, IX. A, 2. miesto Mladý záchranár – okr., 2.
miesto Mladé hliadky SČK – okr.
Marianna Holúbková, IX. A, literár. súťaž Moja Misia – Ako šíriť
kresťanstvo v XXI. st.
Lucia Jašurková, IX. A, 2. miesto literár. súťaž Moja Misia – Ako
šíriť kresťanstvo v XXI. st.
Pavol Baroňák, IX. B, 2. miesto Mladý záchranár – okr., 2. miesto
Mladé hliadky SČK – okr.
Jana Brázdová, IX. B, 2. miesto Mladý záchranár – okr., 2. miesto
Mladé hliadky SČK – okr.
Natália Gonščáková, IX. B, 8. miesto chemická olympiáda – okr.
Marcel Mešťan, IX. B, 3. miesto Bezpečne na bicykli – Slovensko
Adam Novák, IX. B, 1. miesto Bezpečne na bicykli – Slovensko
Patrik Petrák, IX. B, 2. miesto Mladý záchranár – okr., 2. miesto
Mladé hliadky SČK – okr., 2. miesto Bezpečne na bicykli – Slovensko
Filip Šuška, IX. B, 2. miesto Mladý záchranár – okr.

Mgr. M. Jopčíková
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MŠ Skalité – Ústredie

„Bez usilovnej práce nie sú ani talenty, ani géniovia“
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

V našej MŠ Skalité – Ústredie sme v školskom roku 2016/2017 realizovali výchovno-vzdelávaciu činnosť
podľa nového inovovaného školského vzdelávacieho programu s názvom „Od jesene do leta spoznávame
svet“, z ktorého sme prostredníctvom výkonových štandardov v jednotlivých obsahových celkoch rozvíjali
sociálno-emocionálnu, perceptuálno-motorickú a kognitívnu oblasť výchovy a vzdelávania detí
predškolského veku.

15

školStVo

Hurá na prázdniny s Centrom voľného času Skalité
Počas letných prázdnin má CVČ Skalité pre deti a mládež zo Skalitého a okolitých obcí pripravenú pestrú
ponuku na trávenie voľného času. Ešte k záveru školského roka bolo s naším CVČ veselo. Okrem aktivít
v klube sme zorganizovali niekoľko zaujímavých a pre deti lákavých podujatí.
V spolupráci so ZŠ Skalité – Kudlov, OZ Detstvo Kudlov pomáhalo CVČ s organizáciou športovo-zábavného podujatia Kudlovská
kopačka, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2017. Deti okrem iného
mali možnosť vyskúšať si svoju obratnosť, šikovnosť, zručnosť
a dať si maľovať tvár.

Súťaže, V ktOrýCh Sme Sa umIeStnILI
„Viem, čím budem“ – 2. roč. celoslovenskejvýtvarnej súťaže (Bratislava), 1. miesto – Nikolas Štancel, 2. miesto Sebastián Petrák
,,Pramienok“ – celoslovenská výtvarná súťaž (Trstená), 1. miesto
– Júlia Legerská, 2. miesto – Samuel Laš
„Vesmír okolo nás“ – XXXII. roč.celoslovenskej výtvarnej súťaže (Kysucké nové Mesto), Ocenenie získala – Emma Maceašiková
„Zimná kalokagatia 2017“ – celoslovenská výtvarná súťaž (Hrebienok – Vysoké Tatry), 2. miesto – Valentína Šimaliaková
„My sa nevieme sťažovať nahlas“ – XIX.roč. medzinár. výtvarnej súťaže (Prievidza), Ocenenie získali: Natália Ježiková a Filip Gelačák

MŠ navštevovalo 92 detí. Zamerali sme sa na poznávanie ľudových tradícií a nárečia obce Skalité, enviromentalného cítenia, učili
sme sa prostredníctvom zážitkov a skúseností a umožnili dieťaťu
prezentovať svoj talent aj mimo MŠ. Každé dieťa má talent, preto
ho treba hľadať a rozvíjať. Naším poslaním a cieľom bolo, aj rozvíjanie výtvarného talentu detí. Tento školský rok sme sa zapojili do
24 celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťaží.
V tomto školskom roku sa nám teda podarilo vyhrať niekoľko
miest v 12. súťažiach, čo nás nesmierne teší, taktiež nám prišli
diplomy za účasť. Treba však podotknúť,že všetky súťaže nie sú
ešte vyhodnotené. Celkovo sme poslali tento rok 252 výtvarných
prác. Je za nami kus práce, v ktorej budeme určite pokračovať.
Pretože nás teší radosť v detských očkách, ale aj ich rodičov, ktorí
sú šťastní a hrdí na svoje deti. Veľké ďakujeme patrí všetkým, ktorí
nám počas celého školského roka akokoľvek pomáhali, a tak prispeli k harmonickému chodu materskej školy.
Za MŠ Soňa Gelačáková

„Môj rozprávkový svet“ – 14 roč. výtvarnej súťaže pre deti MŠ
(Čadca), Ocenenie získali: Timea Eichlerová, Karolína Kaňová, Karin
Rotková

Cesta rozprávkovým lesom – pod týmto názvom sa uskutočnilo
v nedeľu 4. júna 2017 už tradičné podujatie, ktoré patrí u detí
medzi najobľúbenejšie. Pochvaľovali si ho aj dospelí, ktorí so svojimi ratolesťami absolvovali peknú prechádzku prírodou, spestrenú
ukážkami z viacerých obľúbených rozprávok.

„Svet okolo nás“ – XX. roč. medzinárodnej výtvarnej súťaže (Prešov),
Ocenenie získali: Lilien Juricová a Filip Gelačák

21. júna 2017 sa odohral Futbalový turnaj o pohár riaditeľky
CVČ Skalité, ktorého sa zúčastnili mladší žiaci zo základných škôl
Skalité a Čierne VK. Víťazom sa stalo futbalové družstvo ZŠ sv. A.
Svorada a Beneditkta I.

„Proti škodlivým závislostiam bez hraníc“ –13. roč. celoslov. výtvarnej súťaže (Galanta), Ocenenie získali: Timea Eichlerová a Zara Serafínová
„Namaľujme spolu šťastnú rodinu“ – okresná súťaž pre deti MŠ
(Čadca), Ocenie získala: Kolektívna práca z II. triedy „Mravčekov“
„Budimírské studničky“ – 6. roč. literárno-hudobno-výtvarnej súťaže
(Budimír), Ocenenie získala: Renáta Martiniaková
„Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet“ (Ludwig Feuerbach) – 4. roč. celoslovenskej súťaže (Prievidza), 1. miesto –Filip
Kultán 2. miesto – Karin Rotková
,,Môj vysnívaný deň detí“ – obecná výtvarná súťaž (Čierne), Ocenie
získali: Emma Maceašiková, Miroslava Legerská, Dária Staňová
a Kristína Časnochová

mlAdí záchrAnári opäť bodujú
V šk. roku 2016/2017 mali deti možnosť byť členmi krúžku „Mladý záchranár“, ktorý
na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom funguje už 5 rokov. O krúžok prejavili
záujem mladší žiaci z ročníkov 1. – 4., ale ja žiaci z II. stupňa. V rámci krúžku, ktorý sme
mohli realizovať prostredníctvom CVČ Skalité, sme žiakov oboznamovali teoreticky i prakticky so základmi poskytovania prvej pomoci, učili sme sa, ako sa zachovať v nebezpečných situáciách. Žiaci si mohli svoje vedomosti preveriť v súťažiach: „Mladý záchranár“,
ktorá sa konala na Rakovej. V tejto súťaži obsadili naši deviataci 2. miesto, siedmaci 5.
miesto a šiestaci so štvrtákom 8. miesto.
Taktiež sme sa zúčastnili okresnej súťaže „Družstiev mladých hliadok Červeného kríža“
v Čadci, kde obsadili naši deviataci 2. miesto (Paľo Baroňák, Martina Čanecká, Jana Brázdová, Filip Šuška a Patrik Petrák), 6. miesto obsadili siedmaci v spolupráci s ôsmakom
(Katka Geláčaková, Dominika Serafínová, Tatiana Truchlíková, Lukáš Krčmárik, Patrik Gomola), na 4. mieste sa umiestnili naše šikovné piatačky (Henrieta Truchlíková, Anetka Lašová, Anetka Halfárová, Terezka Fuchsová, Kristínka Papíková) a 6. miesto v kategórií
mladších žiakov obsadili naši najmladší – štvrtáci a tretiaci (Adam Truchlík, Matúš Urban,
Sebastián Frollo, Miško Fuchs, Ján Bosák). Okrem súťaží mali možnosť prezentovať svoje
vedomosti na výročnej schôdzi Červeného kríža v Skalitom, taktiež sa stali svedkami fingovanej nehody v tuneli. Veríme, že vedomosti, ktoré sa naučili a prezentovali, budú vedieť
použiť a pomôžu tým, ktorí to budú potrebovať.
Vedúci krúžku: Mgr. J. Krčmáriková, Mgr. G. Ivanová

Medzinárodný deň detí sme oslávili rôznymi súťažami, hrami,
športom, riešením hlavolamov a logických hádaniek. Nechýbali samozrejme sladké odmeny.
V duchu príjemnej atmosféry sa niesla sobota – 11. jún 2017.
Priateľská atmosféra, príjemná hudba, rozvoniavajúce, čerstvo
upečené koláčiky, výroba rôznych dekoratívnych ozdôb a v neposlednom rade šantenie detí, to všetko vystihovalo tento krásny
slnečný deň – Farský deň 2017, na ktorom sa zúčastnilo aj naše
CVČ.

Ako člen Asociácie CVČ SR sme sa zúčastnili dvojtýždňových celoslovenských aktivít TAKTIC. Počas týchto aktivít sme od 22. mája
do 4. júna deťom vytvorili kreatívny program, ktorý bol celoslovensky prezentovaný aj na stránkach asociácie.

CVČ Skalitom bude otvorené počas celého leta od 10:00 do 15:30. hod. Pre deti
a mládež máme pripravenú bohatú nádielku atraktívnych činností: tvorivé dielne, turistické a vzdelávacie výlety, športové a zábavné aktivity, súťaže, opekačky, rozprávkové noci v klube, indiánsky deň, popoludnia s kuchtíkom, „Živé človeče“, maľovanie
na dlažbu, nočnú „Pyžamovú párty“ (20. júla 2017 v Klube CVČ) a veľa iných činností.
Samozrejme v rámci letných aktivít nebudú chýbať ani tábory. CVČ organizuje dva
prázdninové tábory.
Prvý tábor – prímestský bude prebiehať v termíne od 24. do 28. júla 2017. V rámci
tábora sa uskutoční výlet do Dino Parku v Terchovej. Tohto výletu sa môžu zúčastniť
rodičia s deťmi, bude dostupný aj pre širšiu verejnosť.
Druhý tábor „Slniečko na potulkách“ – pobytový sa uskutoční v termíne od 14. do
16. augusta 2017. Tábor bude s ubytovaním v obci Nesluša a v jeho programe je aj
výlet do Kysuckej hvezdárne, jazda na koňoch a ďalšie pre deti obľúbené a lákavé
činnosti.
Všetky informácie a plánované aktivity spojené s činnosťou CVČ Skalité priebežne zverejňujeme na našom webovom sídle:
cvcskalite.wordpress.com a na FB stránke: www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuSkalite.
CVČ Skalité
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ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
deň detí
Žiaci mali vytvorené družstvá pre jednotlivé športové disciplíny.
Súťažili vo vybíjanej, vo futbale, pripravili sme pre nich aj prekážkovú dráhu na kolobežke, ďalšia prekážková dráha bola pripravená pre rýchlych a šikovných žiakov, jednotlivci sa mohli ukázať
v disciplíne hod na cieľ. Deti, ktoré absolvovali svoju disciplínu,
mali čas aj na občerstvenie a súťaže, ktoré si pre nich pripravili
Třinecké železárny a SOŠ Jablunkov.
Organizáciu a prípravu súťaží zvládla p. učiteľka Renáta Koperová, ale poďakovať sa chceme aj ostatným pedagógom, ktorí mali
počas tohto náročného športového podujatia pedagogický dozor
a ešte aj rozhodovali v športových disciplínach, čo bolo veľakrát
pri tom obrovskom športovom nasadení náročné. Aj keď nám išlo
hlavne o to, aby sa deti viac hýbali a navzájom sa stretli rovesníci
z piatich základných škôl, súťažiacim išlo o výhru. Medaila, diplom
a cena sú predsa dôležité. Tu sú výsledky zo športových disciplín:

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa
krajinách sveta. Myšlienka MDD vznikla na Svetovej konferencii
pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925.Už 10 rokov
slávime Deň detí spoločne v našom Mikroregióne Kysucký Triangel. Vždy ho organizuje niektorá ZŠ. Je to deň plný športových aktivít a turnajov. Tento rok sme mali tú česť organizovať v našej
škole, ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov, spoločný Deň detí piatich škôl Mikroregiónu Kysucký Triangel. Túto peknú akciu podporili obce Mikroregiónu Kysucký Triangel – Skalité, Čierne a Svrčinovec.
Starostovia obcí dodali dôležitosť tomuto dňu svojím krátkym príhovorom na začiatku akcie, povzbudzovaním, ale samozrejme aj
pri záverečnom oceňovaní a vyhodnotení súťaží. Deň detí podporili
a aktívnou účasťou aj oživili Třinecké železárny, SOŠ Třineckých
železáren a SOŠ Jablunkov. Prítomným sa nielen predstavili, ale
pripravili si pre deti aj rôzne aktivity a súťaže. Neprišli s prázdnymi
rukami, nechýbali pekné odmeny a ceny pre súťažiacich.
Ďalšími hosťami tohto podujatia boli riaditelia všetkých ZŠ obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec, pedagógovia, ktorí prišli so súťažiacimi a v neposlednom rade súťažiaci zo ZŠ nášho Mikroregiónu: zo ZŠ s MŠ
Skalité – Kudlov, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité, ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec, ZŠ Čierne – Ústredie a zo ZŠ Svrčinovec.

DISCIPLÍNY JEDNOTLIVCOV
Hod na cieľ:
1. miesto Lucia Kullová ZŠ Svrčinovec
2. miesto Vanesa Kullová ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
3. miesto Veronika Kadlubcová ZŠ Čierne – Ústredie
Prekážková dráha na kolobežke:
1. miesto Ema Čuboňová ZŠ Čierne – Ústredie
2. miesto Tomáš Rovder ZŠ Svrčinovec
3. miesto Iveta Bazgerová ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
DISCIPLÍNY DRUŽSTIEV
Prekážková dráha:
1. miesto ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
2. miesto ZŠ Čierne – Ústredie
3. miesto ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
Vybíjaná:
1. Miesto ZŠ Čierne – Vyšný koniec
2. miesto ZŠ Svrčinovec
3. miesto ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
Futbal:
1. Miesto ZŠ Čierne – Ústredie
2. miesto ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
3. miesto ZŠ Svrčinovec

školA V prírode V rAčkoVej doline úSpešní biológoViA
Naši štvrtáci a tretiaci strávili posledný májový týždeň v škole v
prírode v Račkovej doline v Západných Tatrách. Naše počiatočné
obavy a obavy rodičov, ako to tam ich deti zvládnu, ako to vydržia
bez mobilov či tabletov boli zbytočné. Tých päť dní v prírode s kamarátmi prešlo veľmi rýchlo.
V pondelok sme pricestovali a zoznámili sa s prostredím nášho
týždenného pobytu. Bývali sme v hoteli Mier s výhľadom na Kriváň.
Popoludní sme trávili čas s animátorkami, ktoré mali pre nás pripravené rôzne športové a zábavné aktivity. V utorok dopoludnia sme si
oprášili vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a prírodovedy,
kde inde, ak nie v prírode. Večerný program tvorili diskotéky a rôzne
hry s animátorkami. Do Demänovskej jaskyne Slobody sme sa vybrali v stredu a navštívili sme aj kontaktnú ZOO, kde sme si okrem
iných zvieratiek pohladkali aj mláďa medveďa. V ďalší deň sme navštívili Múzeum Liptovskej dediny, Skanzen Pribylina, kam sme sa
vybrali pešo a úspešne sme zvládli 10 km túru. Štvrtkový večer sa
vyhodnotila súťaž v čistote izieb, zhodnotil sa celý pobyt v škole v prírode a pokračovalo sa rozlúčkovou opekačkou. Počasie sa nám vydarilo a všetci sme sa vrátili domov zdraví. Dnes už je ten čas len
radostnou spomienkou detí na pekné chvíle prežité v škole v prírode.

V školskom roku 2016/2017 pracovali v prírodovednej oblasti
dva krúžky, biologický a botanický pod vedením učiteliek A. Čarneckej, E. Bergerovej a G. Tomicovej. Všetci žiaci, ktorí navštevovali
uvedený odbor dosiahli výborné výsledky, všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi biologických olympiád v rôznych kategóriach BIO
C, D, E, F a Lesy deťom. Okresných súťaží sa zúčastnilo 43 súťažiacich, všetci súťažiaci boli úspešní.
Do krajského kola postúpili a úspešne nás reprezentovali títo
žiaci:
Samuel Beleš – BIO C – 7.miesto, BIO E Zoológia – 2.miesto
Izabela Mária Potočárová – BIO C-teoreticko-praktická časť –
17.miesto, projektová časť – 5.miesto, BIO E Geológia – 2.miesto
Laura Tomicová– BIO E Geológia – 1.miesto, celoštátne kolo –
6. miesto a cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK
Barbora Tomicová – BIO E Botanika – 5.miesto
Všetkým úspešným reprezentantom našej školy gratulujeme
a ďakujeme našej škole, CVČ Skalité a OZ Detstvo Kudlov, za akúkoľvek pomoc pri našich úspechoch.
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kudloVSká kopAčkA – ii. ročník
ORGANIZÁTORI: ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DETSTVO KUDLOV (V SPOLUPRÁCI S CVČ SKALITÉ). SPONZORI PODUJATIA: OBEC
SKALITÉ, CECHOSPOL, S.R.O., IVETA BAZGEROVÁ, MGR. JOZEF CECH, OZ DETSTVO KUDLOV, ZŠ S MŠ SKALITÉ KUDLOV, PIVOVARY URPINER

Deň matiek, Deň detí a Deň otcov – všetky tieto tri významné medzinárodné dni – spojila opäť naša Základná škola Skalité – Kudlov
v jedno pekné, neopakovateľné športové podujatie, Kudlovskú kopačku. Už po tretíkrát spojili svoje sily deti, rodičia, muži i ženy, rodiny a škola.
V nedeľu 11. 6. 2017 o 11.00 hodine sa stretli priaznivci futbalu
a zábavy. Na ihrisku s umelou trávou sa zišlo deväť súťažných družstiev. Druhý ročník Kudlovskej kopačky sa opäť niesol v duchu vzájomnej spolupráce rodín a školy. Zaujímavosťou bolo, že sa hralo v
dvoch kategóriách – prvú kategóriu tvorili družstvá hráčov „dospelákov“ (nad 18 rokov), v druhej kategórii boli zaradené deti a mládež
(do 18 rokov). Aj názvy družstiev boli zaujímavé: Bobre, Tatarkovci,
Fantomas ml., FK Úlet, Fantomas st., Gold boys, FC Miľan Junior.,
Džive Dživecky, Cechospol Junior. Neveríte, že aj dievčatá hrajú futbal? Áno. Na Skalitom áno. A že ho aj vedia hrať, o tom sme sa presvedčili práve na tomto turnaji. Džive dživecky – naše nádejné
futbalové dievčenské družstvo, ktoré prilákalo k sieťam všetkých
prítomných divákov. Či to naše dievčatá zvládli? Ako inak. V prvom
zápase vyhrali nad družstvom Cechospol Junior a ukázali, že im právom patrí účasť v turnaji. Kým muži a chlapci hrali futbal, menšie
deti súťažili v športovo–zábavných súťažiach, ktoré pomohli pripraviť animátori z CVČ Skalité. Súťažné hry pre najmenších i staršie
deti prebiehali súčasne s prvými futbalovými zápasmi žiakov, ktoré
vyvrcholili futbalovým derby všetkých prihlásených družstiev.
Po zvládnutí všetkých disciplín nasledovala sladká odmena a deti
si mohli dať vymaľovať tvár rôznymi motívmi. Zaujímavou a populárnou atrakciou pre deti bol skákací hrad. Deti sa vyšantili, behali,
smiali sa, dobrá nálada bola všade okolo. Futbalových tímov bolo

VÝSLEDNÉ PORADIE: kategória DOSPELÍ – 1. miesto BOBRE,
2. miesto TATARKOVCI, 3. miesto FANTOMAS ml., 4. miesto FK
ÚLET, 5. miesto FANTOMAS st., kategória DETI A MLÁDEŽ – 1.
miesto GOLD BOYS, 2. miesto FC MIĽAN JUNIOR, 3. miesto
DŽIVE DŽIVECKY, 4. miesto CECHOSPOL JUNIOR.
viac ako vlani, hra trvala až do poobedných hodín. Každý, kto prišiel
podporiť akciu, si mohol pochutnať na výbornom kotlíkovom guláši.
Pripravené občerstvenie v stánkoch prilákalo nejedného diváka.
Dobrá športová atmosféra bola podporená hudbou, o ktorú sa postaral DJ Banderas. Prekvapením (nielen pre samotných futbalistov)
bolo vystúpenie skvelého českého futbalového freestylera VÍTA KANYZU – majstra v žonglovaní loptou. Mnohí z prítomných (predovšetkým deti) si tieto triky mohli aj vyskúšať, prípadne sa niečo nové
naučiť. Sprievodným podujatím bola už tradične aj vernisáž výtvarných diel ZUŠ Čadca – Žarec, ktorá bola otvorená od 13:00 v budove školy. Príjemnú atmosféru dotváral hudobným koncert.
Vernisáž skončila o 17:00 hod. vyhodnotením najkrajšej práce
výstavy na základe hlasov všetkých návštevníkov. Počasie nás nesklamalo, slniečko sa usmievalo po celý deň. Aj to bol jeden z faktorov, ktorý dotváral príjemnú hrejivú atmosféru v duchu športu,
zábavy a oddychu. Veľmi nás teší, že sa Kudlovská kopačka páči
nielen deťom, ale aj rodičom. Sme radi, že môžeme týmto spôsobom pomáhať vytvárať priestory pre mladé futbalové talenty, ako aj
budovať vzťahy rodič – dieťa – učiteľ. Ďakujeme sponzorom za podporu tejto akcie, ako aj organizátorom z radov pedagógov ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov, rodičom z OZ DK a súťažiacim. Už teraz sa tešíme na
budúci rok...
Bc. Franeková, Mgr. Tomicová, Mgr. Holáková, Mgr. Šimaliaková

MŠ Skalité – Kudlov
Skončil sa školský rok 2016/2017. Ponúkol deťom
množstvo aktivít z oblasti zábavy, športu, umenia,
zdravia a ľudského správania. Snahou bolo, aby to
čo ponúkame deťom malo známky kvality, odbornosti,
úrovne.
Od posledného vydania Spravodaja to bolo veľa príjemných aktivít.
Trochu sme maľovali, výtvarné práce poslali na výstavy a súťaže. Potešilo nás ocenenie výtvarnej práca Veroniky Sojkovej. Na jar sme
aj trochu pracovali, lebo nám záleží na okolí MŠ, upratovali sme v záhrade, hrabali a zbierali odpadky. Troch sme aj športovali. V rámci
projektu Zdravo hravo sme boli turistami, zúčastnili sme sa detskej
olympiády v telocvični školy. Zvíťazili všetky deti nad svojou pohodlnosťou, zdolali náročné disciplíny a právom im patrili aj medaily.
Nezabudli sme na naše maminy. Pripravili sme besiedku v MŠ.
Vďaku za starostlivosť vyjadrili deti milým darčekom a pekným programom. Páčil sa nám náš deň, MDD. Na ohník sme naznášali
toľko polienok, že bude stačiť aj na ďalší rok. Budúce pani učiteľky
pripravili pre deti rôzne prekvapenia na stanovištiach v podobe zá-

bavných aktivít, my sme ich všetky zvládli. Potešilo nás, keď nás
školáci pozvali na koncert so spevákom Super Star Harichom.
Vieme, že cez prázdniny si musíme dávať na seba pozor, dbať na
čistotu a vedieť si poradiť. To nám pripomenuli záchranári. Bolo to
zaujímavé a nám sa to páčilo. Skôr ako sa s nami rozlúčili predškoláci, absolvovali skúšku „maturitu predškoláka“ a potom si potriasli
ruky s kamarátmi, tetami kuchárkami, so škôlkou a predstavili sa
pani riaditeľke zo školy.
Na záver školského roka chcem vyjadriť vďaku Vám pani učiteľky,
pani školnička, pani kuchárky za prácu v prospech nám zverených
deti, tiež všetkým, ktorí nám boli pri našom snažení nápomocní.
Prajeme príjemné prázdniny. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Za MŠ Skalité – Kudlov Mgr. Magda Jašurková
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Vážení futbaloví priaznivci!

Osadový turnaj o Pohár starostky Skalité

V jarnej časti futbalových odviet sa darilo družstvám mužov a dorastu, ktorí skončili v konečných tabuľkách
v popredí. Žiacke družstvá prechádzajú hráčskou obmenou a tak ich umiestnenie nebolo najlepšie. Aj
napriek tomu dúfame, že do jesenných kôl sa mládež zapojí vo väčšom počte zúčastnených detí.

Dňa 2. 7. 2017 sa na futbalovom štadióne TJ Slovan Skalité konal už tradičný Osadový turnaj o pohár
starostky obce Skalité za účasti mužstiev FC Dynamo Mláky, Pašerák Martiniak, Notorik Bory, SP Fan
Tomas, Úlet a Cechospol.

Príprava na novú sezónu začala tradične Osadovým turnajom,
po ktorom nasledoval futbalový turnaj Memoriál des. R. Šmatlavu.
Vyvrcholením prípravy bude určite 1. kolo Slovnaft cup. Veríme, že
na náš štadión zavíta znovu po roku atraktívny súper. Do prípravy
sa zapoja takmer všetci hráči, ktorí pôsobili v mužstve aj v jarnej
časti. Mužstvo povedie v ďalšej sezóne nový tréner p. Vladislav Brisuda. Družstvá dorastu, SŽ a MŽ, prípravky a družstvo dievčat sa
budú pripravovať taktiež pod vedením nových trénerov, prevažne
v domácich podmienkach.
Veríme, že kvalitná príprava všetkých družstiev sa prejaví v jesennej časti súťaží a naši futbalisti budú predvádzať kvalitné výkony a svojou hrou potešia všetkých divákov.
Nové rozlosovanie družstva dospelých, dorastu aj žiakov nájdete
na stránke: http://www.futbalnet.sk/sutaze
Výbor TJ Slovan Skalité

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
0907 175 121
041/4376 434

Vo finálovom zápase sa stretli mužstvá:
Cechospol a Úlet. Víťazom sa stalo družstvo Cechospol. Ceny všetkým mužstvám
odovzdali starostka obce p. PaedDr. A. Šimurdová a predseda TJ Slovan Skalité p.
Ján Bury.
Konečné poradie mužstiev v turnaji:
1. miesto: Cechospol
2. miesto: Úlet
3. miesto: Notorik Bory
4. miesto: Pašerák Martiniak
5. miesto: SP Fan Tomas
6. miesto: FC Dynamo Mlaky
Najlepší hráč: Róbert Špilák
Najlepší brankár: Tomáš Martiniak
Najlepší strelec: Marek Špilák

Kuchynské linky, vstavané skrine,
spálne, detské izby, kancelársky
nábytok, atypický nábytok do
ambulancií, obchodov, penziónov...

BEZPLATNÉ
ZAMERANIE
KAŽDEJ
ZÁKAZKY

Skalité – Bory duraj.j@gmail.com
023 14 Skalité www.nabytokduraj.sk

Pred finálovým zápasom si diváci mohli
vychutnať turnaj futbalových prípraviek.
Prestavili sa tímy: dievčaťa z TJ Slovan Skalité a družstvo Kotrčiná Lúčka. Malé slečny
sa na turnaji prezentovali obdivuhodnými
výkonmi. Za predvedenú hru a tímový
výkon im patrí veľké uznanie.
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Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu vyhralo
poľské mužstvo KS Wisla

V nedeľu, 16. 7. 2011 sa za ideálneho futbalového počasia uskutočnil v Skalitom 42.
ročník medzinárodného futbalového turnaja Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu. V prestávke
odohrali zápas starých gárd TJ Slovan Skalité – KP Beskid Skoczów. Zápas skončil 1:0
pre mužstvo TJ Slovan. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník turnaja v roku 2018 a záverom
sú na mieste slová „športu zdar“.

Výsledky
1. miesto: KS Wisla
2. miesto: FK Čadca
3. miesto: KP Beskid Skoczów
4. miesto. TJ Slovan Skalité
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