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Vianočné trhy a rozsVietenie
Vianočného stromčeka
so zabíjačkoVými špeCialitami

Návrhy na ocenenie
CENA OBCE

Zdravie, radosť a šťastie v kruhu svojich
najbližších sme zaželali našim tohtoročným jubilantom.

Obec Skalité plánuje opätovne oceňovať občanov v zmysle platného VZN č. 1/2010 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení Obce Skalité,
ktorí vo svojom odbore dlhodobo prispievali
a prispievaju výnimočným spôsobom k rozvoju,
propagácii a reprezentácii našej obce.
Vaše návrhy a tipy so stručným popisom navrhovaného na ocenenie očakávame do 30. 11. 2017
osobne na sekretariáte 0cÚ Skalité, alebo mailom: obec@skalite.sk.

Tak ako po iné roky, aj tento rok sa nedeľa
15. októbra 2017 pre tohtoročných jubilantov
zmenila na deň sviatočný. V slávnostnej atmosfére sa v hoteli Koloniál konalo „Stretnutie
jubilantov“, ktorí oslávili v tomto roku 70, 75,
80, 85 a viac rokov. Pozvanie na oslavu prijal
aj pán Anton Jašurek, ktorý v auguste oslávil 90 rokov. Oslávencom sa prihovorila starostka obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová a popriala im veľa zdravia,
elánu, radosť a potešenie z najbližších.
Ako pamiatku na tento sviatočný deň im boli odovzdané malé darčeky
a o dobrú náladu sa postarala aj ĽH Ondreja Rovňana a ĽH Capkovci.
Všetkým oslávencom úprimne želáme ešte veľa rokov prežitých v šťastí, zdraví
a pohode.

Nové hasičské auto pre obec Skalité

Pripravujeme Kalendár
obce Skalité 2018
Veľmi nás teší, že minuloročný kalendár sa u našich
občanov stretol s veľkým ohlasom a záujmom.
V novom kalendári, ktorý pripravujeme, nájdete
okrem fotografií z mnohých podujatí v Skalitom aj
užitočné informácie do každej domácnosti.

Naši hasiči majú od 8. októbra nové repasované zásahové vozidlo. Veliteľovi
DHZ Skalité Antonovi Lašovi a starostke obce Andrei Šimurdovej ho slávnostne
osobne odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák. Veríme,
že Tatra 138 pomôže našim hasičom pri ich náročnej a nebezpečnej práci.

Aktuálne informácie nájdete na www.skalite.sk

SPRAVODAJ OBCE

do
rokovania
pozornosti
obecného
občanov
zastupiteľstva
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Voľby do orgánov samosprávneho kraja
Voľby sa konajú len jeden deň: V SOBOTU 4. NOVEMBRA
Voľby začínajú o 7.00 hod. a končia o 22.00 hod. večer.

2017.

V obci Skalité sú vytvorené 4 volebné okrsky a to: 1. Volebný okrsok – ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov; 2. Volebný okrsok – ZŠ s MŠ
Skalité – Kudlov; 3. Volebný okrsok – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité, stará škola; 4. Volebný okrsok – ZŠ sv. Andreja
Svorada a Benedikta Skalité, stará škola.
Oznámenie o čase a mieste konania volieb doručila obec v riadnom zákonom predpísanom predstihu na každé číslo domu, a nie na
každého voliča v dome, ako to bolo v minulosti.

Vo volebnej miestnosti volič obdrží 2 hlasovacie lístky:
Na hlasovacom lístku na voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba
jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľby poslancov do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac
toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov,
ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku. V obvode Čadca je to 8 poslancov.)

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (VÚC) spravuje mnoho oblastí nášho každodenného života. Starostovia obcí a primátori miest, ktorí sú zároveň poslancami VÚC, dokážu efektívnejšie pomôcť svojim obyvateľom, lebo majú
najbližšie k ľuďom a ich každodenným problémom a potrebám.
Voľby do VÚC sa týkajú každého z nás. A preto príďte 4. novembra voliť.

Čo aktuálne riešime v obci Skalité?
Odpovedá starostka obce

Rekonštrukciu materskej školy „Stavba je ukončená. Podmienkou
získania európskych peňazí boli energetické úspory na kúrení, výrobe teplej vody a nákladov na elektrickú energiu. Z ušetrených peňazí za energie chceme pokračovať v modernizácii budovy. Pôjde predovšetkým
o interiér – detské umyvárne, nové podlahy do ostatných priestorov, nové
rozvody vody a kanalizácie v školskej kuchyni, výmena interiérových dverí.
Zo školských budov nám tak zostáva opraviť už len budovu Centra voľného času.“
Verejné osvetlenie „V týchto dňoch už máme cenové ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia na súbežnej ceste so železnicou. Financie na
realizáciu tejto stavby chceme nájsť už v budúcoročnom rozpočte.“
Most ZŠ Kudlov „Nepríjemné prekvapenie po výdatnej letnej búrke na
nás čakalo v areáli ZŠ s MŠ Skalité Kudlov. Došlo k vážnemu poškodeniu
mosta – havarijný stav sme odstránili stabilizáciou čela z výtokovej
strany. Prístup do školy tak nebol obmedzený a školský rok sme začali
načas.“
Dom dôchodcov „Toto je moja ďalšia srdcová záležitosť. V decembri
tohto roka má byť vyhlásená výzva na čerpanie prostriedkov z EÚ. Už
dlhšie na ňu netrpezlivo čakáme, aby sme prestavbou bývalých vojenských kasární mohli vytvoriť zariadenie pre našich starších a nevládnych
spoluobčanov.“
Obnova hasičskej zbrojnice „Podali sme projekt na modernizáciu hasičskej zbrojnice, aby sme túto budovu mohli zatepliť a opäť z úspor na
kúrení potom zmodernizovať jej sociálne zariadenie.“
Výstavba novej športovej haly „So stavbou športovej haly sme zatiaľ
nezačali, pretože ešte stále prebieha veľmi zdĺhavý proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Pevne verím, že do konca roka ho ukončíme a hneď na jar sa pustíme do stavby.“

FOTOGALÉRIA
K ČLÁNKU
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aktuálna VýstaVba V obci skalité

OZ schvaľuje:

poVrchoVé úpraVy ciest po staVbe VodoVodu

• 2. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok
2017, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité:
• Podanie projektu na modernizáciu prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
• Podanie projektu na zabezpečenie biokompostérov pre všetky domácnosti
• Konsolidovanú výročnú správu obce za rok
2016 a Správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016
• Audítora obce Skalité pre rok 2017 – Ing.
Kasmanovú
• Sociálnu výpomoc p. Uľjane Legerskej –
časť prebytočného paliva z MŠ Skalité
Ústredie a Michaele Koričárovej na úhradu
nedoplatku za elektrinu
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty a pridelenie uvoľneného bytu v BD 1149 p.
Cholujovej a bytu v BD 1440 p. Krištofíkovej
• Vyradenie neupotrebiteľného majetku v obecnej knižnici a v MŠ
Skalité Ústredie
• 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
Tatarkovi, byt. Skalité č. 947, a to: pozemok, časť parc. č. KNC
2216/3 o výmere 44 m2, za cenu 6 €/m2
• Zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre NDS, a. s. Bratislava v súvislosti
so stavbou diaľnice – časť parc. KNE 6322/2 o výmere 212 m2

OZ neschvaľuje:

• Žiadosť mesta Čadce o poskytnutie finančných prostriedkov na
vzdelávanie žiakov z obce Skalité v elokovanom pracovisku ZUŠ
z dôvodu, že priestory ZŠ s MŠ Skalité Kudlov využíva ZUŠ bezplatne.
OZ berie na vedomie:

Poľana

Cesta do Filipov

poVrchoVé úpraVy ciest po staVbe tunela poĽana diaĽnice d3

• Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2017
• Správu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017
• Správu o kontrolnej činnosti HKO za 1. polrok 2017
• Informácie o voľbách do orgánov VÚC 2017

Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk. Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 20. novembra 2017.
Rokovania OZ sú verejné.

OBEC SKAlité PrE VEľKý ZáujEm O fOtENiE NAšEj KráSNEj
OBCE VyhlASujE 2. rOčNíK SÚťAžE S NáZVOm

„Skalité mojimi očami“
Fotografie je potrebné poslať elektronicky
do 10. novembra 2017 na emailovú adresu:
kniznica@skalite.sk, prípadne môžu byť doručené osobne p. Janke Časnochovej na USB
kľúči – tel. 0918 390 156.
Do predmetu správy napíšte SÚŤAŽ a do
textu meno a priezvisko autora, kontaktnú adresu, tel. číslo a názov fotografie.
Každá fotografia musí zachytávať obec Skalité v akejkoľvek podobe – príroda, architektúra, život v obci, ľudia, budovy, atď.
Po termíne odovzdania budú fotografie uverejnené za účelom hlasovania, ktoré bude prebiehať verejne od 11. 11. 2017 do 30. 11. 2017
na Facebookovej stránke obce Skalité:
www.facebook.com/obecskalite. Autori fotografií s najvyšším počtom „lajkov“ budú ocenení hodnotnými cenami na Vianočných
trhoch 9. decembra 2017!

PrAViDlá SÚťAžE:
1. Organizátorom súťaže je obec Skalité. Súťaž je zameraná na zachytenie a propagáciu obce Skalité v jej rôznych podobách a na snahu motivovať nádejných fotografov v ich ďalšej tvorbe.
2. Súťažiacim môže byť každý fotograf, ktorý sa zapojí do súťaže splnením uvedených podmienok. Minimálny a maximálny vek súťažiaceho nie je stanovený.
3. Jeden súťažiaci môže poslať do súťaže max. 2 fotografie. Zapojiť sa do súťaže
môže súťažiaci len s fotografiou, ktorej je autorom, teda ku ktorým má neobmedzené
a bezvýhradné vlastnícke právo. Organizátor nenesie zodpovednosť za zverejnenie
fotografie, ku ktorej súťažiaci nemá autorské právo. V prípade porušenia práv tretích
osôb nesie plnú zodpovednosť súťažiaci, ktorý fotografiu zaslal.
4. Organizátor má právo nezverejniť a vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nezachytávajú obec Skalité alebo odporujú dobrým mravom, či poškodzujú dobré meno
tretích osôb, prípadne fotografie, ktorých kvalita nie je dostačujúca alebo nespĺňajú
stanovené podmienky.
5. Súťažiaci súhlasí s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely organizátora bez časového a územného obmedzenia. Rovnako súťažiaci súhlasí so zverejnením spolu s menom autora a názvom snímky a s poskytnutím fotografií bez nároku
na honorár. Prihlásením súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely
realizácie súťaže. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne, na dobu neurčitú a možno ho
odvolať písomným vyhlásením doručeným usporiadateľovi.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na archiváciu všetkých súťažných fotografií.
Usporiadateľ má právo zaslané fotografie korigovať.
V Skalitom, 9. októbra 2017

opraVy VýtlkoV

Potok

Kudlov
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MATR I K A
PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 10. 7. 2017 DO 2. 10. 2017
Narodené deti
od 29. júla do
20. septembra 2017

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 9. júla
do 2. októbra 2017

JÚL 2017
Emma Pribilincová
Dominik Boháčik
Nina Vyšlanová
Tomáš Gašparín
Ema Štetiarová
Alexandra Truchlíková
Zuzana Nekoraníková

AUGUST 2017
Jozef Tatarka, 78 r.
Oľga Jendrišáková, 61 r.
Papíková Agnesa, 92 r.
Julia Tatarková, 88 r.

AUGUST 2017
Matúš Vojčiniak
Ľudovít Choluj
Timea Bittalová
Alex Kozák
Dominik Petrák
Robert Kreana
Jakub Martiniak
Mateo Časnocha
Michaela Franková
SEPTEMBER 2017
Branislav Serafín
Eva Majchráková
Alica Krčmariková
Denis Benčík
Dávid Capek
Sebastián Gonščák
Marko Majchrák

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 9. júla do 30. septembra 2017
JÚL 2017
Milan Tatarka a Jana Bilková
Andrej Šimurda a Karin Lašová
Mário Linet a Jana Belešová
Ladislav Turňa a Zdeňka Šťastná
Jozef Batromij a Michaela Gavláková
Marcel Sluka a Adela Tatarková

Úmrtie občanov mimo obec
Skalité od 19. júna do
18. septembra 2017
JÚN 2017
Ján Rešetka, 67 r.
JÚL 2017
Štefánia Zagrapanová, 64 r.
Ján Tunka, 36 r.

SEPTEMBER 2017
Ľuboš Cyprich a Ľubomíra Mikulová
Jozef Krčmárik a Petra Roiková
Michal Stenchlák a Eva Hlušková
Jozef Krištof a Mgr. Jana Stenchláková
Lukáš Štrba a Lucia Čuboňová
František Mlátilík a Michaela Padyšáková
Maroš Fonš a Sabína Kultanová
Pavol Muráň a Tatiana Kožáková
Štefan Bielek a Lenka Štancelová
Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 11. júna do 2. septembra 2017

SEPTEMBER 2017
František Herman, 64 r.

JÚN 2017
Jan Zajac a Jana Vojčiniaková

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu z obce Skalité
od 27. 6. do 19. 9. 2017: 19 občanov.
Počet obyvateľov k 3. 10. 2017: 5211

M. Časnochová

kultúra

„Skalitské dožinky“
Výstava ovocia, zeleniny a jesenný jarmok
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom usporiadala dňa 1. 10. 2017 obecnú výstavu
ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v starej budove Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom.

AUGUST 2017
Adrián Stav a Zuzana Krkošková
Patrik Časnocha a Gabriela Lašová
Stanislav Rapčan a Jana Kubalíková

AUGUST 2017
Eva Tabačárová, 59 r.
Elemír Časnocha, 71 r.
Jozef Zvardoň, 79 r.
Žofia Vojčiniaková,54 r.
Irena Špiláková, 83 r.
Peter Čanecký, 50 r.
Jozef Pazdera, 69 r.

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu do obce
Skalité od 11. júla do 18. septembra 2017: 8 občanov.
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JÚL 2017
Martin Môcik a Veronika Jašíková
Pavol Mikula a Gabriela Tanistráková
Rudolf Cyprich a Magdaléna Papíková

Podujatie sa začalo v kostole sv. Jána Krstiteľa, svätou omšou –
poďakovaním za úrodu a pokračovalo jarmokom, kde si mohli návštevníci pochutnať na zabíjačkových špecialitách, domácich langošoch, škvarkových pagáčikoch, korbáčikoch, syroch ale aj
lahodnej medovine.
Na výstave medzi exponátmi bolo množstvo rôznych druhov
jabĺk, hrušiek, tekvíc, 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.
Počas výstavy bolo možné objednať si stromčeky a umelé hnojivá.
Veríme, že všetci návštevníci hodnotili výstavu pozitívne, odniesli
si zopár vedomostí o jednotlivých odrodách a taktiež dostanú chuť
vypestovať si niečo podobné aj vo svojej záhradke. Prajeme všetkým veľa radosti zo svojej záhradky.

XXV. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár
starostky obce Skalité

AUGUST 2017
Pavol Časnocha a Jana Talapková
Zuzana Cechová a Ivan Godanj
SEPTEMBER 2017
Stanislav Choluj a Veronika Jurčagová

bezpečnejšie skalité – kameroVý systém V obci skalité
Obec Skalité v roku 2016 podala žiadosť na poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Kamerový systém v obci Skalité“
v oblasti prevencie kriminality na základe výzvy: Výzva Rady
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. Žiadosť bola
úspešná a obec Skalité dostala - 18 000,00 eur. Spoluúčasť
vo výške 4502,40 eur bola hradená z vlastných zdrojov.
Projekt rátal s vytvorením kamerového systému sledujúceho
naplnenie jeho prioritného cieľa – komplexnej ochrany života,

zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce ako aj majetku
obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb na území obce
a ochrany životného prostredia formou situačnej prevencie.
Zámerom projektu bolo z hľadiska výskytu vandalizmu, páchania trestnej činnosti inštalovať exteriérové kamery s tromi
podpornými monitorovacími pracoviskami v obci Skalité, aby
bola naša obec krajšia a bezpečnejšia.
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

V nedeľu 27. 8. 2017 sa uskutočnil XXV. ročník hasičskej súťaže
o putovný pohár starostky obce Skalité. V kategórii ženy sa na
3. mieste umiestnil SDH Zputná Lhota z ČR s časom 19,72 sekúnd, druhé miesto patrilo DHZ Stará Bystrica s časom 19,32 sekúnd a na víťaznej priečke skončili ženy z DHZ Oščadnica 16,36
sekúnd. V kategórii muži sa na 3. mieste umiestnilo družstvo SDH
Lučina ČR s časom 17,13 sekúnd. Na druhom miesto skončili ha-

siči z DHZ Staškov s časom 16,38 sekúnd. Prvé miesto si zaslúžene vybojovalo družstvo DHZ Oščadnica s časom 16,36 sekúnd.
Tí si so sebou odniesli aj víťazný putovný pohár.
V druhom kole hasičské družstvá súťažili o Motorovú striekačku
P 58, ktorú do súťaže venoval pán Daniel Truchlík – firma U Daniela s.r.o. a ktorú získalo SDH Přiložany z ČR s výsledným časom
16,01 sekúnd.

kultúra
kultúra
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Sv. omša ku cti sv. Huberta

Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité a Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité pripravili
24. septembra 2017 už 7. ročník „Slávenia sv. omše ku cti sv. Huberta“, ktorú celebrovali hovorca Žilinskej
diecézy ThLic. Zdeno Pupík, PhD. a vdp. Miroslav Možiešik.
Omša so slávnostným sprievodom a obetnými darmi bola aj napriek chladnému počasiu veľkou velebou
prírody a dôstojným obradom, ktorým skalitskí poľovníci a priatelia prírody poďakovali za Božie dary
a dobrodenia, ako aj za priazeň všetkých ľudí dobrej vôle.

Úspešný 13. ročník Mariánskej piesne

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2017, sa konal v kostole sv. Jána Krstiteľa už
13. ročník Mariánskej piesne. V programe sa predstavili spevácky zbor pri kostole Sv. Jána Krstiteľa,
spevácka skupina Seniorka pri Klube dôchodcov Skalité, sólista Dalibor Rómer a novovzniknutá gospelová
kapela Horizon.
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školstvo

MŠ Skalité – Ústredie
Materská škola Skalité – Ústredie prešla počas leta interiérovými aj exteriérovými zmenami a 12.
septembra 2017 otvorila svoje brány všetkým zvedavým deťom.

Vďaka projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý
podal zriaďovateľ MŠ Obec Skalité pod vedením pani starostky
PaedDr. Andrey Šimurdovej, máme možnosť tešiť sa z novej fasády. V interiérovej časti sa konala kompletná rekonštrukcia od
kúrenia, elektriny cez výmenu radiátorov, až po maľovanie vnútorných stien materskej školy.
Nové podlahové kúrenie a dlážka sa nachádza v triede pre najmenších škôlkarov Lienočky. Do tejto triedy pod vedením pani učiteľky Ľ. Lašovej a pani učiteľky S. Serafínovej nastúpilo 18 detí.
Druhú triedu s názvom Mravčeky pod vedením pani riaditeľky
M. Koričárovej a pani zástupkyne S. Gelačákovej zaplnilo 20 detí.
Včielková trieda je pod vedením pani učiteľky M. Slaninákovej
a pani učiteľky Mgr. D. Liščákovej. Túto triedu navštevuje spolu 23
detí. A posledná trieda Motýliky je pod vedením pani učiteľky
M. Buryovej a pani učiteľky Mgr. K. Gomolovej. Túto triedu navštevuje 23 detí. Podstatnú časť nášho kolektívu tvoria aj nepedago-

gickí zamestnanci, ktorí tvoria dôležitú súčasť nášho teamu.
Počas septembra deti prešli adaptačným obdobím a s pomocou
pani učiteliek začínajú nadväzovať nové kamarátstva, oboznamujú sa s novými pravidlami a prostredníctvom hravých a inovatívnych metód sa vzdelávajú. Adaptácia dieťaťa je dôležitý zlom
v jeho živote a na jeho pozitívny dopad je nevyhnutná dobrá spolupráca s rodinou.
Aj v školskom roku 2017/2018 sme pre deti pripravili veľa zaujímavých edukačných predstavení. Počas septembra sme už privítali profesionálneho bábkoherca a jeho predstavenie „O malých
huncútoch“. Deti, spolu s rodičmi sa majú možnosť tešiť na Deň
jesene, Mikuláša, Vianočné trhy, Karneval, Deň matiek, Deň detí,
Rozlúčku s predškolákmi, no ešte predtým nás čaká veľa radosti,
zábavy a nových hier pri každodennom edukačnom procese.
Radosť máme aj zo spolupráce rodičov našich detí, ktorá sa prejavila i v spomenutej rekonštrukcii. Chceli by sme sa ešte raz touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili
a pomohli nám. Dúfame, že táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať, pretože nám všetkým záleží, aby deti vyrastali v prostredí
plnom radosti a prežívali tie najkrajšie okamihy plné smiechu, bezprostredne patriace k detstvu.
Za MŠ Skalité – Ústredie
Mgr. Denisa Liščáková

MŠ Skalité – Kudlov
Školský rok 2017/2018 plynie v plnom prúde. Naša škola sa na príchod detí trocha vyparádila, v triedach
sú nové koberce, na chodbe nové lavičky a poličky na výkresy, tiež nástenky na práce detí.

Prvý mesiac je už za nami. MŠ Skalité – Kudlov je plná detí, budeme sa starať o 59. Niektoré z nich prvýkrát vstúpili do spoločnosti, začínajú sa osamostatňovať od rodiny, musia sa vyrovnať
s odlúčením od rodičov. Prvý krok je krokom najťažším. Pre dieťa
je to stresová záležitosť. Ťažko sa s ňou vyrovnávajú deti aj rodičia.
Väčšina z nich zmenu úspešne zvládne, ide o prechod prirodzený, v živote dieťaťa veľmi dôležitý. Je prípravou na ďalšie zmeny,
ktoré ho v neskoršom období čakajú a môžu byť oveľa náročnejšie.
Je nevyhnutné ku každému dieťaťu pristupovať aj v tejto oblasti
individuálne. Každý rok sa snažíme o čo najbezproblémovejšiu
adaptáciu, využívame také metódy a prostriedky, aby prechod od
rodiny bol čo najľahší. Všetko robíme pre dobro veci a najlepšie
ako vieme.
V nasledujúcom školskom roku budeme pracovať podľa ŠkVP
„Kľúč k detským srdiečkam“. Na obohatenie našej práce sme sa
prihlásili do projektu Macko Niveačik. Očakávame ponuku náme-

tov na činnosti v rôznych oblastiach. Sú zamerané na rozvoj predpokladov nutných na vstup do školy v oblasti poznávacej (vnímanie, pamäť, pozornosť, predstavivosť, myslenie), v sociálnej, citovej
a schopnosť hovoriť a dorozumieť sa s dospelými aj rovesníkmi,
rešpektovať pravidlá, prijať rolu školáka, v pracovnej (prevziať zodpovednosť, vydržať pri úlohe, dokončiť ju), v telesnej a pohybovej
(byť obratný, podporiť jemnú motoriku).
Aby sa deťom ľahšie darilo plniť pravidlá života v MŠ, pozvali
sme do MŠ profesionálnych bábkohercov z divadla Slniečko z Piešťan, ktorí v hre „Mali huncúti“ ukázali, že keď sa chce, dá sa všetko
naučiť, aj hračky upratať, aj rúčky a zúbky umývať, aj smeti pozbierať, a problémom nie sú ani čarovné slová, ktoré vie používať
každé správne dieťa.
Podporujeme u deti žiť zdravým životným štýlom a preto v priebehu roka organizujeme rôzne pohybové aktivity. Privítali sme ponuku PANTHERS CUP 2017 a na Svrčinovci sme sa s ostatnými
MŠ z doliny zúčastnili športového zápolenia. Na štadióne sme boli
nováčikovia, ale odhodlanie zlepšovať naše výkony je veľké.
Jeseň je sychravá a chladná, ale veríme, že prídu vľúdnejšie dni
babieho leta a my vyrazíme do blízkeho lesa ako malí turisti. Je
zaujímavé hľadať turistické značky, nevybočiť z trasy, vedieť si zbaliť plecniak, poznať jedlé, či nejedlé huby, vedieť bezpečne založiť
ohník, či nazbierať šípky na zdravý čaj.
V školskom roku 2017/2018 nás čaká ešte veľa spoločných aktivít. Už sa na ne tešíme a budeme Vás informovať.
Za MŠ: Mgr. Magda Jašurková
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Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
V školskom roku 2017/2018 sme si opäť vytýčili mnohé ciele a úlohy. Našou snahou bude splniť ich, aby
z našich žiakov rástli múdri, dobrí a slobodní ľudia, ktorí sú hrdí na to, že sú kresťania. Heslo našich patrónov
„Modli sa a pracuj“ by malo byť aj naším heslom. Malo by nás posúvať dopredu v pracovnom i duchovnom
živote. Je však potrebné, aby si každý individuálne zosobnil tieto myšlienky zvlášť v období, keď vnímanie
skutočných hodnôt prechádza tvrdou skúškou...
Školský projekt Afrika našimi očami/Svet našimi očami
a) Zabezpečenie financií pre adoptovaného černošského chlapca
z Kene. Dokázať sa zrieknuť vlastného vreckového, sladkostí
a prispieť na štúdium černošského chlapca.
b) Naučiť sa chápať pojem solidarita, charita, spoznávať život svojich rovesníkov v Afrike prostredníctvom organizovania detského bazára. Žiaci sa zrieknu obľúbenej hračky, knihy
a darujú ju bazáru. V bazáre sa budú vyzbierané veci predávať
a výťažok sa použije na zaplatenie školného pre adoptovaného
chlapca z Kene.
c) Pripraviť besedu s človekom, ktorý pracuje v tejto oblasti.
V rámci multikultúrnej výchovy, vyplývajúcej z projektu, pokračovať v spoluprácu s deťmi v detskom domove Horný Kelčov s cieľom
prezentovať rómsku kultúru a vážiť si všetky kultúry sveta ako rovnocenné.

Ponúkame vám stručné nahliadnutie do plánu práce školy na
tento školský rok:
• Zapojenie sa do projektu Milión detí sa modlí ruženec.
• Plenárne rodičovské združenie – 14. 11. 2017.
• Testovanie piatakov T5-2016 z matematiky a slovenského jazyka – november 2017.
• Mikuláš pre žiakov i obec (starých a chorých ľudí).
• Vianočná besiedka
• Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka v Tatrách. Na lyžiarskom
výcviku sa zúčastnia aj žiaci partnerských škôl z projektu
Erasmus z Rumunska a Grécka.
• Projektové stretnutie Erasmus KA 2 s partnerskými školami
z Grécka a Rumunska v našej škole.
• Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční
dňa 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
• Zápis žiakov do 1. Ročníka – 10. 4. 2018
• Projekt „Deň Zeme“ – apríl 2018
• Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice – máj 2018
• Plavecký výcvik pre žiakov 4. Ročníka – máj, jún 2018
• Dvojdenná výchovno-vzdelávacia exkurzia – Spoznaj svoju
obec s cieľom získať kognitívne vedomosti o obci Skalité
z geografickej a historickej oblasti, preniesť do praxe a precvičiť si geografické zručnosti – orientácia na mape, v teréne
pomocou prírodných javov, buzoly a GPS, praktizovanie geocachingu. Výstupom exkurzie budú výstupy žiakov v podobe
máp, prezentácií a PL.
• Zábavno–kultúrno-športové dopoludnie v rámci MDD – 1. 6.
2018
• Deň otvorených dverí pre rodičov.
Ďalšie aktivity:
Noc čítania Biblie, Súťaž o najkrajší ruženec, Deň vody – marec,
duchovný koncert „Lamačské chvály“, Záložka spája školy, Deň
narcisov, športové súťaže – Memorial des. R. Šmatlavu, Rajd
Chlopski, Ovocie školám, Mlieko školám, Recyklohry, besedy, ...

Koláčikom prispej núdznym
Školský projekt s viacročnou tradíciou s charitatívnym zameraním. Žiaci prinesú do školy koláčiky a potom sa za symbolicky poplatok predávajú. Výťažok z tejto akcie sa použije pre žiakov a ich
rodiny, ktoré sa ocitli na hranici biedy. Projekt spojený s návštevou
Domu charity sv. Gianny v Čadci.
Školský projekt Deň zdravia
Organizovanie školského projektového dňa „Deň zdravia“, zameraný na zdravú výživu a šport.
Sporivkovo
Projekt pre žiakov 1. stupňa zameraný na finančnú gramotnosť.
Skalité, moje rodisko
Projekt pre žiakov 1. stupňa zameraný na podporu čitateľskej
gramotnosti.
Počatiny
V našej kultúre sa zvyklo počítať vek od narodenia. Avšak v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia a od tohto okamihu sa vyvíjame až do dnešného dňa. V okamihu počatia, pri
narodení, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz, sme
to stále my, tí istí. A aby sme na to nezabúdali, rozhodli sme sa za-

O sv. Svoradovi a Benediktovi
Naša škola má vo svojom názve mená dvoch svätých, o ktorých možno niektorí z vás veľa nevedia. Preto
na obohatenie uvediem aspoň niekoľko zaujímavostí z ich života.
Svorad pochádzal z Poľska, údajne sa narodil okolo r. 980
niekde v okolí rieky Visly v rodine roľníka. Traduje sa, že ako
mladý mních žil neďaleko slovenských hraníc v dedine Tropie
nad Dunajcom. Ako mnohí iní, pridržiaval sa cyrilometodskej tradície. Keď kráľ Boleslav Chrabrý r. 1022 vystúpil proti staroslovienskej liturgii, Svorad odišiel na územie Slovenska. Usadil sa
v kláštore sv. Hypolita na Zobore pri Nitre. Zložil sľuby a stal sa
benediktínom. Pri sľuboch prijal meno Andrej. Keď dovŕšil 40
rokov – podľa vtedajších predpisov – mohol odísť ako pustovník
do samoty a žiť podľa hesla „Modli sa a pracuj!“ Pridružil sa
k nemu mladý rehoľný brat Benedikt. Keďže však nemali pokoj
od mníchov ani od nábožných veriacich, odišli na Skalku pri
Trenčíne. Žili veľmi prísnym životom, v pôste a odriekaní. Počas
štyridsaťdenného pôstu mal k dispozícii ako stravu len štyridsať
orechov. V robote pritom neustával – klčoval les. V noci sedával
v otesanom dubovom kláte, do ktorého napichal ostré bodce.
Akonáhle mu hlava klesla od únavy a telo sa naklonilo, okamžite
bol hore a pokračoval v modlitbe. (zo Života svätých pustovníkov
Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka od päťkostolského
biskupa Maura z r. 1064)
Keď cítil, že sa blíži jeho posledná hodina, odišiel na Zobor do
kláštora. Po jeho smrti našli na ňom reťaz, ktorá sa hlboko zaryla
do tela. Zomrel asi r. 1034. Kde ho pochovali hneď po smrti, nevieme. Teraz sú jeho pozostatky uložené spolu s pozostatkami
sv. Benedikta v nitrianskej katedrále. Za svätého ho spolu s Benediktom, uhorským kráľom Štefanom, jeho synom Imrichom
a biskupom Gérardom vyhlásil pápež Gregor VII. r. 1083.
O svätom Benediktovi vieme veľmi málo. Jedinú správu o ňom
udáva päťkostolský biskup sv. Maurus, ktorý poznal Benedikta
osobne. Píše v nej, že po smrti Andreja-Svorada sa Benedikt rozhodol bývať na tom istom mieste. Podľa príkladu svojho učiteľa

pojiť do iniciatívy, ktorú organizuje Fórum života v spolupráci so
študentským tímom ForLife mission bratislavského UPeCe a ďalšími partnermi: „Všetko najlepšie k tvojim počatinám!“
Program Erasmus plus
V rámci výzvy medzinárodnej spolupráce pre rok 2017 boli pripravené a schválené 2 projekty:
1.Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Názov
projektu Nový prístup – NEW APPROACH. Trvanie projektu 1. 6.
2017 – 31. 5. 2018
2.Kľúčová akcia KA2 – Kooperácia pre inováciu a výmenu dobrých
skúseností, strategické partnerstvo škôl. Názov projektu Zdravá
generácia – HEALTHY GENERATION. Trvanie projektu 1. 9. 2017
– 31. 8. 2019.

viedol veľmi prísny život. Zrejme o tri roky neskôr prišli k nemu
zbojníci v nádeji, že má veľa peňazí. Odvliekli ho nad rieku Váh,
zviazali a hodili do vody. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale nemohli
ho nájsť. Zbadali však, že orol cez celý rok sedával na brehu
Váhu, akoby tam čosi pozoroval. Istý muž sa na tom mieste ponoril do vody a tam našiel neporušené Benediktovo telo. Pochovali ho v bazilike sv. Emeráma v Nitre, v tom istom hrobe, kde
odpočíval sv. Andrej-Svorad.
Toľko správa od biskupa Maura. Je isté, že Benedikt bolo jeho
rehoľné meno. Krstné meno nepoznáme. Považuje sa za slovenského svätca, hoci niektoré nie veľmi vierohodné pramene udávajú, že pôvodom bol Poliak. K Andrejovi-Svoradovi sa pridružil,
keď bol Andrej už starec a potreboval pomocníka. Tam spolu
viedli prísny život, v modlitbe, rozjímaní, v tvrdej práci a v pôste.
Benedikt v tomto spôsobe života pokračoval aj po smrti Andreja,
až do svojej smrti. Takmer hneď po jeho pochovaní si ho veriaci
z Nitry a okolia spolu so sv. Andrejom začali uctievať ako svätého. Kanonizovaný bol pápežom Gregorom VII. v r. 1083 spolu
s Andrejom, uhorským kráľom Štefanom, jeho synom Imrichom
a biskupom Gérardom.
V 13. storočí dal nitriansky biskup postaviť nad jaskyňou na
Skalke benediktínsky kláštor. Na strmej skale nad Váhom, z ktorej vrahovia zhodili telo sv. Benedikta, postavil kostol s dvoma
vežami na počesť mučeníka. V priebehu stáročí kostol spustol
a ostali len ruiny. 12. júla r. 1924 zásluhou nitrianskeho biskupa
Karola Kmeťka bol opravený chrám znovu posvätený. Na jeho
posviacke sa zišlo tridsaťtisíc pútnikov zo Slovenska i zahraničia
(najmä americkí Slováci). Chrám stojí dodnes a v posledných rokoch bola znovu prevedená rozsiahla rekonštrukcia tak chrámu,
ako aj kláštora na Skalke.

Duchovná oblasť
Duchovné obnovy pre žiakov sa budú realizovať s každou triedou
osobitne v doobedňajších hodinách počas vyučovania
Každú stredu ráno o 7,05 vo farskom kostole bude svätá omša
pre žiakov a zamestnancov školy. Asistenciu pripraví vždy 1 trieda.
Počas cirkevných sviatkov v čase školského vyučovania bude
sv. omša pre školu vo farskom kostole o 8,00 hod.
Turisticko-pútnicko-poznávací výlet Skalka pri Trenčíne – návšteva miesta, kde pôsobili patróni našej školy.
V spolupráci s farnosťou pripravíme tieto duchovné aktivity: 24
hodín s Božím slovom, Krížová cesta žiakov a učiteľov, Farský deň
Mgr. Marta Jopčíková
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ZŠ Skalité – Kudlov
Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych vedomostných i športových súťaží.

KRAJSKÉ KOLO BIO – E
Odbornosť Botanika
5. Barbora Tomicová
Odbornosť Zoológia
2. Samuel Beleš

OKRESNÉ KOLÁ
Recitačná súťaž – Krása slova: 3. Katarína Čanecká st.
Kysuce majú talent – spevácka súťaž: 3. Simona Martiniaková
Dejepisná olympiáda: Kat. F.: 5. Anna Krčmáriková, 6. Samuel Urbánek, Kat. E: 4. Izabela Mária Potočárová,
Kat. D: 7. Gabriela Kecíková, Kat. C:9. Lucia Sobčáková
Technická olympiáda: Kat. A – dvojice: 9. Samuel Beleš, Matej Krčmárik, Kat. B – jednotlivci: 4. Anton Prašil
Pytagoriáda: 5. ročník 3. Adrián Truchlík 3.
Matematická olympiáda: Kat. Z7 2. – 3. Katarína Čanecká ml., 11. – 12. Adriana Ferjancová,
Kat. Z6 11. – 15. Anna Krčmáriková, Kat. Z8 7. – 9. Samuel Beleš
Geografická olympiáda: Kategória G 1.Patrik Kotek, Kategória E 6. Samuel Beleš
Olympiáda zo slovenského jazyka, OK, kat. C: ÚR Samuel Beleš
Vesmír očami detí – regionálna súťaž Kysucké Nové Mesto a Čadca – postup do celoslovenského kola:
2. kategória:Ivana Kultánová – „Vesmírny život“, Aneta Matuszny – „Vesmírni roboti“
4. kategória: Vanesa Gregušová a Karolína Gregušová

BIO – C projektová časť
5. Izabela Mária Potočárová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Kat. E
Odbornosť Botanika: 2. Barbora Tomicová, 3. Patrícia Serafinová, 4. Simona Krčmáriková, 7. Adriana Ferjancová,
8. Katarína Čanecká ml., 9. Natália Serafinová
Odbornosť Zoológia: 2. Samuel Beleš, 3. Patrik Kotek, 7. Martin Kotek, 8. Martin Gavlák, 9. Samuel Tatarka
Odbornosť Geológia: 1. Izabela Mária Potočárová, 2. Laura Tomicová, 3. Vanessa Tomicová, 4. Michaela
Majchráková, 5. Dávid Majchrák, 6. Samantha Cholujová

BIO – C Teoreticko-praktická časť
7. Samuel Beleš
17. Izabela Mária Potočárová

Kat. C
BIO – C projektová časť: 1. Izabela Mária Potočárová, 3. Laura Tomicová
BIO – C Teoreticko-praktická časť: 1. Samuel Beleš, 2. Izabela Mária Potočárová, 9. Laura Tomicová

Odbornosť Geológia
1. Laura Tomicová
2. Izabela Mária Potočárová

Ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy i obce
a želáme mnoho ďalších úspechov.

školstvo

školský parlament

najúspešnejší žiaci v minulom školskom roku
K najväčším úspechom patrí
účasť a výborné umiestnenie
v biologickej olympiáde v CELOŠTÁTNOM KOLE, kde získala 6.
miesto Laura Tomicová – odbornosť geológia BIO E. Získala tiež
Cenu dekana Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave v rámci
51. Roč. Biologickej olympiády.
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Kat. D
BIO – D projektová časť: 1. Patrik Kotek, 3. Michaela Majchráková, 4. Vanessa Tomicová
BIO – D Teoreticko-praktická časť: 1. Patrik Kotek, 2. Martin Gavlák, 4. Michaela Majchráková, 8. Vanessa
Tomicová, 10. Samantha Cholujová

V školskom roku 2017/2018 bude opäť
na našej škole zasadať Školský
parlament. Dňa 4. 10. sa stretli zvolení
zástupcovia tried na prvom zasadnutí,
na ktorom zložili slávnostný sľub a tiež sa
zoznámili so ŠTATÚTOM Školského
parlamentu, ako aj s jeho činnosťou.

Členovia školského parlamentu na školský rok 2017/2018:
5.A – predseda: Andrej Grochal, podpredseda: Richard Beleš
5.B – predseda: Simona Krčmáriková, podpredseda: Michaela Majchráková
6.A – predseda: Lucia Vojčiniaková, podpredseda: Melisa Macášková
6.B – predseda: Patrícia Serafínová, podpredseda: Rebeka Časnochová
7.A – predseda: Anna Krčmáriková, podpredseda: Samuel Urbánek
8.A – predseda: Izabela Mária Potočárová, podpredseda: Samuel Koričár
9.A – predseda: Katarína Čanecká, podpredseda: Samuel Beleš

Zasadnutia bude viesť p. uč. Šimaliaková. Zúčastňovať na zasadnutiach sa bude aj pani riaditeľka/pani zástupkyňa. Na prvom
stretnutí sa členovia parlamentu s pani učiteľkou dohodli na pravidelných stretnutiach, a to každú prvú stredu v mesiaci v priestoroch jazykovej učebne.
Poslanie Školského parlamentu:
- riešenie výchovno-vyučovacích problémov v škole,
- navrhovanie opatrení na vylepšovanie vzťahov medzi učiteľmi
a žiakmi,
- navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností v škole,
- právo podávať návrhy na skrášľovanie areálu školy a aktívne pomáhať pri realizácii,

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

V rámci prierezovej témy environmentálna výchova prebieha na
našej škole vo 4. ročníku. Štyri tímy
štvrtákov sa ocitli na kozmickej lodi,
ktorá smeruje na neosídlenú planétu. Spoločnou úlohou je počas
cesty vesmírom zistiť, objaviť a prebádať čo najviac z tém environmentálnej výchovy. Pochopiť vzťah
medzi človekom a prírodou a pripraviť plán osídlenia novej planéty tak,
aby bola trvalo udržateľná. Držte
nám palce.

kin-ball
V októbri mali žiaci 7.A triedy možnosť vyskúšať si netradičný šport Kinball priamo na vyučovacej hodine
formou ukážkovej hodiny. Loptová hra
kin-ball vznikla v Kanade z podnetu
vlády na vytvorenie novej športovej
disciplíny pre deti, mládež a dospelých
s tým, aby hra bola dynamická, psychologicky podnietila jedinca na pohyb a hlavne, aby bola motivujúca a zábavná.
Možnosť vyskúšať si túto hru škola využila na základe ponuky o
zrealizovanie hodiny Republikovým koordinačným centrom v Bratislave. Môžeme konštatovať, že hra sa žiakom páčila a my týmto
chceme za túto možnosť poďakovať.

Čítanie – to je radosť a zážitok! A aký je to dobrý pocit, že si
čítam sama, sám. Potvrdiť vám to určite budú môcť môžu aj naši
prváci, ktorí budú slávnostne pasovaní za čitateľov školskej knižnice pri ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov. Podujatie bude sprevádzané aktivitami pre deti, divadelným predstavením žiačok 9. ročníka
a ukončené slávnostným sľubom nových čitateľov. Verme, že svoj
sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia! Cieľom je netradičnou formou sprístupniť svet kníh pre deti.
ŠK sa zapojí do 8. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnázia Záložka do knihy spája školy:
Tajuplný svet knižných príbehov, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc – 22.
október 2017 bude vyhlásená školská súťaž „O najaktívnejšieho
čitateľa školskej knižnice“. Knižná odmena pre troch najaktívnejších čitateľov ŠK v závere šk. roka 2017/2018.
Za ZŠ s MŠ Mgr. M. Revayová, Mgr. Šimaliaková,
Mgr. Serafinová, Mgr. M. Vojčiňáková

247 žiakov vzdeláva a vychováva 21 pedagogických pracovníkov, v tomto počte sú zarátané aj dve vychovávateľky a jeden učiteľ na
čiastočný úväzok. Počet žiakov klesol o 2, počet učiteľov ostal nezmenený.

misia modrá planéta

Zástupcovia tried na prvom zasadnutí navrhli mnohé aktivity,
na ktoré reagovala pani riaditeľka. Mnohé z nich potrebujú dlhodobú prípravu k realizácii, ale sú aj také, ktoré sú už na škole rozbehnuté. Veríme, že množstvo úžasných návrhov členov Školského
parlamentu neostane len v rovine teoretickej, ale že aj ich aktívna
snaha prinesie výsledky. Prioritou Školského parlamentu je, aby
žiaci pochopili význam pojmov nezištnosť, ochota, spolupráca
a demokracia.

elektrozber – projekt recyklohry naša školská knižnica

Pripoj sa aj Ty, pomôž životnému prostrediu.
Spotrebiče môžete odovzdať školníkovi. Ďakujeme!

začali sme nový školský rok

- podávať návrhy a organizovať rôzne akcie a súťaže,
- právo podávať návrhy na doplnenie Školského poriadku pre žiakov školy, ktorí vedome porušujú Školský poriadok a iné.

Súkromná umelecká škola Skalité – Kudlov
Súkromná ZUŠ začala svoju činnosť v našej obci v septembri 2017. Vznikla pod záštitou Občianskeho
združenia. Riaditeľom Súkromnej ZUŠ je Mgr. Roman Capek.
O umeleckú školu v našej obci je veľký záujem, o čom svedčí
veľký počet zapísaných detí. Základná ZUŠ má hudobný odbor –
hra na klavír, hra na akordeón, na heligónku, husle, flautu a hra
na gitaru.
Samozrejme , že je tu aj hudobná teória. Obľube sa teší aj výtvarný odbor a v neposlednom rade je v ZUŠ aj tanečný odbor –
ľudový tanec. V budúcnosti chce škola otvoriť aj iné odbory, ako
napríklad: hra na dychové nástroje, hra na bicie, moderný tanec

a veríme, že veľkou inšpiráciou pre mladých muzikantov bude
aj tvorba ľudových hudieb.
Založením Súkromnej ZUŠ v Skalitom sa vyšlo v ústrety rodičom, ktorí nemusia cestovať so svojimi deťmi do iných ZUŠ do
Čadce alebo iných miest. Cestovanie sa odbúralo aj v rámci Skalitého, lebo ZUŠ funguje v priestoroch ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
aj v priestoroch ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité.
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Skalitský tenisový areál patril
cez víkend tenisovým pohárom
V sobotu 30. 9. 2017 sa uskutočnil prvý ročník tenisového turnaja
štvorhier o putovný pohár Kysuckého Trianglu (preložené zo 16. 9.
2017). V troch vekových kategóriách bojovalo 9 družstiev zo Skalitého,
Čierneho a Svrčinovca o postup do finálových zápasov.
Skalitský tenisový areál patril cez víkend
tenisovým pohárom. Do finále o 1. až 3.
miesto postúpili družstvá:
Čierneho z kategórie do 70 rokov v zložení: Privarčák Jozef (40 rokov) a Jurga Patrik (25 rokov)
Svrčinovca z kategórie do 110 rokov
v zložení: Cyprich Rudolf (53 rokov) a Cyprich Štefan (53 rokov)
Skalitého z kategórie nad 110 rokov
v zložení: Mikula Ľubo (59 rokov) a Cerchlan Jozef (65 rokov)
Výsledky finálových zápasov:
Skalité – Čierne 2:0 (6:3, 6:3)
Svrčinovec – Čierne 2:1 (2:6, 6:3, 10:8)
Skalité – Svrčinovec 2:0 (6:3, 6:4)

Poradie na prvých troch miestach:
1. Skalité, 2. Svrčinovec, 3. Čierne.
Víťazom prvého ročníka o putovný pohár
Kysuckého Triangla sa stalo družstvo Skalitého. Blahoželáme! Družstvá boli na záver
turnaja odmenené peknými pohármi venované starostami obcí Kysuckého Trianglu,
diplomami a vecnými cenami venovanými
miestnymi sponzormi. Poďakovanie za
úspešný prvý ročník patrí všetkým zúčastneným hráčom, starostom obcí a miestnym
sponzorom.
V nedeľu 1. 10. 2017 v tenisovom areáli
Trojmedzie vyvrcholila celoročná súťaž
„Skalitského Davisového pohára“. V boji

o tretie miesto zvíťazilo družstvo Slovena
(Igor Kamenišťák, Jozef Cerchlan a Ľubo
Mikula) nad družstvom Čadca – Žarec
(Vlado Kráľ, Miro Kuzma a Peter Adamica)
s výsledkom 2:1.
Finálový zápas medzi družstvom Bombardéri (Branislav Čanecký zo Skalitého
a Jozef Privarčák z Čierneho) a družstvom
Čadca – Nemocnica (Peter Ondrušek
a Martin Solík) vyhrala Nemocnica v pomere 2:1. Blahoželáme! Tenis dnes už nie
je len pre bohatých, kto má chuť a záujem
sa tomuto krásnemu športu venovať je v tenisovom areáli Trojmedzie Skalité vítaný.
Ing. Jaroslav Budoš

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
0907 175 121
041/4376 434

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
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XI. ročník hokejbalového turnaja o putovný
pohár starostky obce Skalité – 2017

V obci Skalité sa 10. septembra konal prestížny hokejbalový turnaj o „Putovný pohár starostky obce Skalité
2017“. Turnaj má svoju dlhoročnú tradíciu a veľa tímov sa naň rado vracia. Je to taktiež skvelá príprava
pred začiatkom novej sezóny Kysuckej hokejbalovej ligy.
11. ročníka sa zúčastnili štyri mužstvá: HBC Slovan Skalité, Skalité Wolfs, HBK Podzávoz a DCA Stars Dubnica. Turnaj mal svoju
kvalitu čo sa prejavilo aj v samotných zápasoch. Diváci mali možnosť sledovať ofenzívne ladený hokejbal s množstvom gólov,
ku ktorému patrili aj napínavé a herne vyrovnané zápasy, osobné
súboje a vysoké nasadenie hráčov až do konca.
Najlepším brankárom turnaja sa stal Daniel Kupka – Wolfs Skalité. Cenu najlepšieho hráča získal Milan Vozár z Dubnice
nad Váhom a najlepším strelcom sa stal Róbert Drábik – Slovan
Skalité. Ocenený bol taktiež rozhodca, ktorý dohliadal na hladký
priebeh turnaja. Príjemným oživením turnaja bol zápas juniorov,
v ktorom nad domácimi hráčmi zvíťazili hokejbalisti z HBK Čadečka. Poďakovanie patrí starostke obce Skalité Andrei Šimurdovej, a celému organizačnému tímu, ktorý sa podieľal na
uskutočnení hokejbalového turnaja.

VÝSLEDKY:
HBC Slovan Skalité – HBC Podzávoz
DCA Stars Dubnica – Skalité Wolfs
HBC Slovan Skalité – Skalité Wolfs
HBC Podzávoz – DCA Stars Dubnica
Skalité Wolfs – HBC Podzávoz
HBC Slovan Skalité – DCA Stars Dubnica

5:1
11:0
11:1
2:6
1:7
3:2

TABUĽKA PORADIA:
P.
1.
2.
3.
4.

Mužstvo
HBC Slovan Skalité
DCA Stars Dubnica
HBC Podzávoz
Skalité Wolfs

Z
3
3
3
3

V
3
2
1
0

R
0
0
0
0

P
0
1
2
3

Skóre
19:4
19:5
10:12
29:2
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