SPRAVODAJ OBCE

3/2018 október 13. ročník nePreDAJnÉ

Podrobnejšie informácie o súťaži na s. 21.

Úspešná výstava záhradkárov

Za úrodu sa poďakovali na svätej omši

Práce na športovej hale pokračujú
V týchto dňoch bol namontovaný oceľový skelet budovy. Multifunkčná hala bude
slúžiť svojmu účelu od septembra 2019.
Aktuálne sa dokončuje zateplenie
a rekonštrukcia fasády Centra
voľného času, ktoré slúži vyše 400
deťom (na fotografii deti na výlete).

Peknú jesennú výstavu, ktorú pravidelne organizuje
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité, si celkovo prišlo pozrieť 223 návštevníkov. Vystavovalo
75 pestovateľov ovocia a zeleniny. Cenu „Jablko
roka“ získal pán Jozef Šmatlava s odrodou Lipno.
Svätá omša je už tradične súčasťou tohto podujatia.
Presne tak, ako to robili naši predkovia, ktorí každú
prácu spájali s modlitbou a poďakovaním.
Viac sa dočítate na s. 12.

Októbrové podujatia

7. októbra v rámci Mesiaca úcty k starším sme pripravili tradičné
spoločné posedenie pre našich jubilantov. V príjemnej atmosfére
sme si spoločne zaspomínali, zabavili sa i zaspievali.
Viac o októbrových podujatiach na s. 8 a 10.

V nedeľu 21. októbra sa v priestoroch zasadačky konalo netradičné
podujatie „Nedeľa módy v Skalitom“. Takáto akcia sa u nás konala
prvý krát a zapojili sa do nej malí i veľkí. Aj móda patrí do nášho
života.

Vianočné trhy Skalité, 8. decembra 2018
Všetkých srdečne pozývame na námestie pri kostole
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Komunálne voľby 2018
Oznámenie
Zákon č. 181/2014 z.z. o volebnej kampani zakazuje, aby obec
propagovala kandidátov na starostu a poslancov – čo urobili a čo
chcú urobiť. Z toho dôvodu Spravodaj obce Skalité č. 3/2018 neobsahuje informácie kandidátov
o ich volebnej kampani.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov PRE VOĽBY STAROSTU OBCE SKALITÉ
Obec Skalité uverejňuje podľa § 178 odst. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
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Vyberáme z rokoVania oz Skalité z 31. auguSta 2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• 2. zmenu rozpočtu obce Skalité pre rok 2018 tak, ako bola
predložená vrátanerozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Skalité.

názov
1. Jozef Cech, PaedDr., 37 r., riaditeľ ÚPSVaR, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
2. Andrea Šimurdová, PaedDr., 51 r., starostka obce, nezávislá kandidátka
3. František Vasiľ, Ing., 55 r., živnostník, ekonóm, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALITOM
Obec Skalité uverejňuje podľa § 173 odst. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov:
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. Iveta Bazgerová, 43 r., vedúca prevádzky, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
2. Ján Bury, 59 r., výsluhový dôchodca, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
3. Jozef Cech, PaedDr., 37 r., riaditeľ ÚPSVaR, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
4. Peter Ivanek, Ing., 34 r.,ekonóm, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
5. Jozef Krčmárik, 39 r., operátor, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
6. Milan Krčmárik, JUDr., 58 r., výsluhový dôchodok, nezávislý kandidát
7. Milan Majchrák, 43 r., maliar-natierač, nezávislý kandidát
8. Marian Ramšák, 38 r., vodič autobusu, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
9. Zdenka Révayová, Mgr., 70 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
10. Pavol Rucek, 38 r., podnikateľ, Kotleba – ľudová strana
naše Slovensko
11. Jozef Vojčiniak, 54 r.,rušňovodič, nezávislý kandidát
VO VOLEBNOM OBVODE SA VOLÍ 6 POSLANCOV

Pokyny pre voličov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy
obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia
Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku. Právo voliť v týchto
voľbách majú aj cudzinci s trvalým pobytom v obci.
Prekážkou vo výkone volebného práva je: zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody, pozbavenie alebo
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
V našej obci Skalité sú vytvorené dva volebné obvody a to:
Volebný obvod č. 1 – tvoria ho okrsky 1, 2 – ktoré sú zriadené v Základnej škole Skalité Kudlov. Ide o miestnu časť
od Skalité – Serafínov až po miestnu časť „Pod cestou
u Svedov“. Volíme si 6 poslancov.
Volebný obvod č. 2 – tvoria ho okrsky 3, 4 – ktoré sú zriadené v ZŠ Sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité – stará
škola. A to od miestnej časti Pod cestou u Svedov, až po začiatok Skalitého. Volíme si 7 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. Peter Baroniak, 29 r., pracovník v logistike, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
2. Roman Capek, Mgr., 38 r., učiteľ, nezávislý kandidát
3. Michal Časnocha, Mgr., 25 r., právnik – súdny úradník, nezávislý
kandidát
4. Jozef Gonščák, Mgr. JUDr., 47 r., právnik, nezávislý kandidát
5. Pavol Krčmárik, 44 r., operátor chemicko-tepelného spracovania,
nezávislý kandidát
6. Milada Kurtová, 58 r., skladníčka prepravy, nezávislá kandidátka
7. Ľubica Lašová, 55 r., učiteľka MŠ, Smer – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana
8. Ľuboslav Mikula, Ing., 37 r., majster výroby, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
9. František Mudrík, 34 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana
10. Vlasta Mudríková, Mgr. art., 32 r., umelkyňa – heligonkárka
a speváčka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana
11. Miloš Petrák, 49 r., vodič, nezávislý kandidát
12. Pavol Petrák, 51 r., robotník, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
13. Milan Pišček, MUDr., 38 r., stomatológ – lekár, nezávislý kandidát
14. Ondrej Rovňan, 44 r., vodič – robotník, nezávislý kandidát
15. Rudolf Sojka, 53 r., bezpečnostná služba, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
16. Slavomír Šmatlava, 44 r., manažér, nezávislý kandidát
17. Ľuboslav Špilák, 37 r., vedúci pracovných skupín, nezávislý kandidát
18. Edita Špilová, Mgr., 53 r., riaditeľka základnej školy, nezávislá
kandidátka
19. Iveta Truchlíková, 51 r., hygienička, nezávislá kandidátka
20. Jozef Urbánek, 37 r., konateľ spoločnosti , Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
21. Milan Vojčiniak, 70 r., dôchodca, Národná koalícia
VO VOLEBNOM OBVODE SA VOLÍ 7 POSLANCOV

Voľby sa konajú len v jeden deň
a to v sobotu 10. novembra 2018.
Začiatok volieb je stanovený v obci Skalité
na 6.00 hod. ráno a končia večer o 22.00 hod.

do Pozornosti občanov

Bežné príjmy
Bežné príjmy ro
Bežné príjmy spolu
kapitálové príjmy
Finančné operácie - príjmy
PRÍJMY SPOLU
Bežné výdavky
Bežné výdavky ro
Bežné výdavky spolu
kapitálové výdavky
Finančné operácie - výdavky
VÝDAVKY SPOLU
Bežný rozpočet príjmy - výdaje
HOSPODÁRENIE OBCE

Schválený
rozpočet
2018

čerpanie
rozpočtu
1 polrok 2018

% plnenie
k 30. 6. 2018

2 537 021
166 912
2 703 933
37 000
605 000
3 345 933
1 150 305
1 333 734
2 484 039
750 714
111 180
3 345 933
219 894
0

1 375 883
107 653
1 483 536
28 662
11 968
1 524 166
548 006
583 293
1 131 299
72 521
51 355
1 255 175
352 237
268 991

51,97
64,50
52,72
97,95
1,78
43,36
46,28
43,26
44,67
8,49
40,10
35,71
125,06

• Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prevodu
prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.e) Zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“)
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja toho majetku za cenu 6,00 EUR/m2 žiadateľom:
• p. P. Kozák a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/31 – zast.
plochy, o výmere 60 m2 a KNC 5959/1 o výmere 9 m2,
• p. J. Kaco a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/32 – o výmere
33 m2 a KNC č. 5959/1 o výmere 26 m2,
• p. J. Jašurek a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/33 – o výmere 17 m2 a KNC č. 5959/1 o výmere 16 m2
• p. M. Kufel a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/34 – o výmere 10 m2 a KNC 1795/37 o výmere 44 m2
• M. Mikula a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/35 o výmere
11 m2 a KNC 1795/36 o výmere 70 m2, KNC č. 5959/1 o výmere 7 m2
• R. Mikula a manž. v podiele a R. Mikula a manž. v podiele 1/2,
pozemok parc. č. KNC 1795/1 o výmere 59 m2
• Ľ. a P. Priečko, pozemok parc. č. KNC 5959/1 o výmere 11 m2
• M. Šmatlava a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/1 o výmere
28 m2
• M. Šmatlava a manž. pozemok parc. č. KNC 1795/1 o výmere
33 m2
Odôvodnenie: žiadatelia požiadali Obec Skalité o odkúpenie týchto pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania okolia rodinných domov. Ide o pozemky, ktoré sú zahradené,
žiadatelia ich dlhodobo užívajú a nemali vedomosť, že zasahujú
do majetku obce. Uvedené pozemky sú pre obec nevyužiteľné.
• Zmenu uznesenia (cena) – nadobudnutie majetku od p. P. Potočára, a to: parcela CKN 8213/15 – ost. pl. o výmere 359 m2,
ktorá vznikla odčlenením z parc. č. KNC 8213/13 – ttp. na základe GP. Dohodnutá kúpna cena je 1,- € za celú výmeru. Ku
kúpnej cene sa pripočítavajú náklady na majetkové vysporiadanie v prepočte na odkupovanú výmeru, a to: 254,19 € z dôvodu,
že na uvedenej parcele je vybudovaný vodojem v rámci stavby
Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité – napojenie občanov
Skalité z lokality „Poľana pod Grúňom“ a „Poľana vykrývač“ na
vodovod – trvalé riešenie.

• Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty žiadateľom: Ing. P. Klušák 1459/2 od 1. 09. 2018 do 31. 8. 2019;
E. Smolková 1440/7 od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2021; P. Truchlík 1459/5 od 5. 10. 2018 do 4. 10. 2019,
• Zmluvu o budúcom bezodplatzmena č. 2
rozpočet
nom odovzdaní a prevzatí pozem18 oz
po zmene
kov a objektov vyvolaných investícií
do vlastníctva, správy a prevádzky
č. 2/18 oz
uzatvorenú v zmysle § 269, ods. 2
48 296
2 695 625
Obchodného zákonníka v znení ne0
166 912
skorších predpisov a v zmysle § 18,
48 296
2 862 537
ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o po162 021
191 283
zemných komunikáciách v znení ne9 436
681 057
skorších predpisov č. 30700/210/
219 753
3 734 877
01/2018/2019, ide o: SO 823-11 –
Úprava existujúcej miestnej komuni44 248
1 228 441
kácie k portálu Pazderovci tunela Po27 756
1 376 142
ľana a SO 823-11 – Oporné múry na
72 004
2 604 583
miestnej komunikácii k portálu Paz149 434
1 003 911
derovci tunela Poľana.
-1 685
126 383
• Trvalú prebytočnosť majetku
219 753
3 734 877
Obce Skalité a prevod prebytočného
-23 708
257 954
majetku obce Skalité z dôvodu hod0
0
ného osobitného zreteľa na základe
§ 9a, ods. 8, písm.e) Zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité
za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi: p. F. Papíkovi
s manž.: pozemok parc. č. KNC 5514/1 orná pôda – o výmere 71
m2 a p. J. Potočárovi s manž. pozemok parc. č. KNC 5514/2 orná
pôda – o výmere 93 m2, ktoré vznikli odčlenením na základe GP
č. A-209/2018 zo dňa 17. 8. 2018 a je z časti totožná s parcelou
KNE 6322/21, za cenu 6 €/m2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradia kupujúci.
• Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a prevod prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.e) Zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“)
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi: p. P. Tatarkovi, za cenu 1,- EUR
s možnosťou napojenia sa iných účastníkov na tento vodovod, ide
o majetok, ktorý svojpomocne vybudovali občania v minulosti na
vlastné náklady: časti stavby vodovodu Tatarkov potok, inv. č.
22200000 21, a to: Vodovod Tatarkov potok – pramenné záchyty,
Vodovod Tatarkov potok – pramenné záchyty, Vodovod Tatarkov
potok – pramenná komora Vodovod Tatarkov potok – vodojem Vodovod Tatarkov potok – potrubie. Odôvodnenie: Obec Skalité v súčasnosti neprevádzkuje žiadny verejný vodovod. Uvedený majetok
je pre obec nevyužiteľný, preto ho ponúka na odpredaj.
• uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Stredoslovenskou distribučnou, a. s. Žilina a Obcou Skalité v súvislosti
s realizáciou stavby „Skalité, koniec obce – zahustenie TS“, SW
kód 11621, a to na časť pozemku KNE 6424 ostatné plochy, vedená na LV č. 7006. Predpokladaná odpredávaná výmera je 12
m2, cena bude stanovená znaleckým posudkom.
• V zmysle § 30, ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) právoplatnosť
„Územného plánu obce Skalité“ (ďalej len „ÚPN“) schváleného dňa 5. 5. 2008 Uznesením OZ č. 68/2008.
• Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2017 a odmenu kronikárke Mgr. I. Petrákovej vo výške 400,- EUR
• Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci v zmysle
VZN č. 8/2008 pre žiadateľku: U. Legerská, a to časť prebytočného paliva z MŠ Skalité Ústredie: 20 q koksu.
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Pozornosti
Pozornosti
občanov
občanov

Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
• žiadosť p. M. Časnochu, o odkúpenie časti parcely KNE
6322/2 v k. ú. Skalité.
• odpísanie pohľadávky p. A. Tabačárovej, vyúčtovanej za odber
vody z obecného vodovodu vo výške 353,49 EUR

Obecné zastupiteľstvo žiada:
• Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Bratislava o vybudovanie
protihlukových stien v k. ú. obce Skalité, popri rýchlostnej
ceste D3, nakoľko je v obci prekročená hlučnosť z dopravy z tejto
komunikácie.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
• Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2018.
• Informatívnu správu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2018.

Narodené deti
od 10. 6. do 29. 9. 2018
Šimon Mlátilík
Emma Sikorová
Diana Potočárová
Tomáš Kubica
Alex Martiniak
Jaroslav Martaus
Kristína Straková
Stela Baroniaková
Paulína Novotná
Kristína Zvardoňová
Izabela Bielková
Ján Čanecký
Ján Liščák
Eliška Hlušková
Marek Gonščák
Marek Špilák
Nina Časnochová

• Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu k 30. 6.
2018.
• Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.
12. 2017
• Konsolidovanú výročnú správu o obci Skalité za rok 2017
• Správu o kontrolnej činnosti HKO za l. polrok 2018
• žiadosť p. B. Serafinovej a A. Kultánovej, o prenájom voľných priestorov v budove č. p. 1137 v k. ú. Skalité o celkovej výmere 65,31
m2 za účelom zriadenia pedikúry a manikúry s tým, že Obecné zastupiteľstvo žiada vypracovať kontrolný rozpočet a žiadosť bude
opätovne prejednaná na najbližšom zasadnutí OZ.

Vojna je jednou z najdesivejších vecí na
svete. V roku 1914, po rokoch napätia, vypukla v Európe 1. svetová vojna. Zomierali
tisíce nevinných ľudí. Situácia bola kritická
najmä po odchode mužov na front, pretože
rodina prišla o zárobok hlavy rodiny. V dedine zostali iba starci, ženy a deti. Tých
okrem biedy trápil aj neustály strach o životy svojich drahých bojujúcich na fronte.
V Skalitom si prvá svetová vojna vyžiadala spomedzi obyvateľov desiatky obetí,
ďalší sa domov vrátili so zraneniami, či
s podlomeným zdravím, ktoré ich poznačilo
na celý život. Ich zoznam je zobrazený na

Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 29. 10. 2018.
Rokovania OZ sú verejné.

Prehľad o pohybe obyvateľov od 9. júna do 15. októbra 2018

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 11. 8. do 29. 9. 2018
Jaroslav Koričár a Mgr. Kristína Martiniaková
Tomáš Masný a Simona Krenželáková
Tomáš Kocifaj a Mgr. Beáta Baroniaková
Marek Kotschy a Žaneta Cerchlanová
Jaroslav Capek a Lenka Truchlíková
Tomáš Urbánek a Terézia Jurkyová
Marián Krenželák a Gabriela Grochalová
Tomáš Bene a Ing. Adela Straková
Ladislav Comorek a Mgr. Eva Turcerová
Peter Macanga a Natália Martiniaková
Roman Špilák a Ivana Mikulová
Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 7. 7. do 1. 9. 2018
Miroslav Firek a Bc. Silvia Mrmusová
Stanislav Židek a Veronika Lašová
Mojmír Chabroň a Mária Matysová
Peter Mikula a Nikola Časnochová
Peter Stasinka a Lucia Baričiaková
Peter Gonščák a Mgr. Mária Rejňáková

Úmrtie občanov v obci Skalité
od 17. 6. do 12. 10. 2018
Jozef Plačko, 67 r.
Agnesa Jendrišáková, 76 r.
Miroslav Časnocha, 48 r.
Žofia Hroncová, 79 r.
Jozefína Časnochová, 88 r.

UPozornenie
Vážení občania, v poslednom období sa vyskytli viaceré prípady uvoľnených náhrobných pomníkov na cintoríne nad Kostolom
a na cintoríne v Riekach. Správca cintorínov Obec Skalité – Prevádzkáreň vyzýva občanov – nájomcov
hrobových miest, aby si kontrolovali a bezodkladne zabezpečili
opravu uvoľnených záhlavných pomníkov a príslušenstva hrobového miesta proti pádu. Akékoľvek poškodenie pomníka
a príslušenstva aj iných vedľajších hrobov, prípadne poškodenia zdravia návštevníkov cintorína, ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta, ktorého pomník škodu spôsobil. Správa
cintorína nezodpovedá za poškodenie príslušenstva hrobových
miest. Za pochopenie ďakujeme.

Dňa 3. 10. 2018 sme sa na cintoríne v Skalitom rozlúčili
s členkou SČK Annou Rovňanovou, ktorá nás opustila
vo veku 67 rokov.
Ďakujeme jej za zodpovednú prácu, ktorú vykonávala pre
našu organizáciu.
Osud Hanku zavial z Turčianskej záhradky do Skalitého.
Pri svojej práci v MŠ si našla čas pracovať v MS-SČK ako
hospodárka. Svoju prácu vykonávala zodpovedne, ale prišla smrť, ktorá od vekov napĺňa zákon bytia na tejto zemi,
bola vytrhnutá z kruhu svojich najmilších a najdrahších
ale aj z našej členskej základne.
Milá Hanka, budeš nám chýbať, no v našich myšlienkach
a srdciach ostávaš. Vďaka za tvoju prácu, ktorú si pre
našu organizáciu vykonala. Kto v srdciach žije, neumiera.

pamätníku, ktorý v minulosti postavila obec
zo zbierky občanov, odhalený bol 28. 10.
1931 pri oslave výročia vyhlásenia vzniku
1. Československej republiky. Pamätník je
pripomienkou na časy, ktoré priniesli obrovské útrapy nielen vojakom na fronte, ale
aj tunajším obyvateľom. Je vyrobený z pieskovca a zachoval sa v pôvodnej kráse. Samozrejme sa menilo okolie pamätníka až do
dnešnej podoby, ktorá vytvára pokojný kút
v centre našej obce. Zoznam obetí uvedených na doske pamätníka je doplnený o ďalšie mená, ktoré sa podarilo v poslednom
čase dozistiť.

Obec Skalité si Vás dovoľuje pozvať
na spomienkové podujatie pri príležitosti
100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.
v nedeľu, 4. novembra 2018

Úmrtie občanov mimo obec
Skalité od 9. 6. do 30. 9. 2018
Jozef Serafín, 66 r.
Ján Petrák, 44 r.
Ondrej Mikula, 80 r.
Alojz Serafín, 63 r.
Ján Zvardoň, 66 r.
Anna Rovňanová, 67 r.

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu do obce Skalité od 20. 6. do 9. 10.: 24 občanov
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu z obce Skalité od 18. 6. do 5. 10.: 15 občanov
Počet obyvateľov k 15. 10.: 5236

do Pozornosti občanov

obec sa rozhodla opraviť pamätník, ktorý postavili
naši otcovia a starí otcovia

V roku 2018 si pripomíname 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Preto
Obec Skalité pripravila spomienkové podujatie a odhalenie obnoveného pamätníka ako poctu Skalitčanom – nevinným
obetiam 1. svetovej vojny.

M. ČASNOCHOVÁ

Matrika
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Program slávnosti:
10.00 Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Jána Krstiteľa
11.00 Pietna spomienka pri novozrekonštruovanom pamätníku padlých v 1. svetovej
vojne (pod kostolom), prezentácia knihy Skalitčania vo Veľkej vojne, autorom
ktorej je Ing. Pavol Laš, CSc.
Prijmite toto pozvanie, ktoré je vzdaním úcty našim otcom a starým otcom.

Spoločne bojujeme za vybudovanie
vjazdu na diaľnicu zo Skalitého
a postavenie protihlukových stien
Výstavba diaľnice D3 sa dotkla každého obyvateľa našej obce. Aj keď je tento diaľničný
úsek už v prevádzke, prax priniesla ďalšie
problémy. Najväčším je to, že Skalitčania,
ktorí chcú vchádzať na diaľnicu, musia použiť vjazd v Poľsku. Preto obec Skalité
v spolupráci s obcami Čierne a Svrčinovec
iniciovala petíciu za vybudovania napojenia
na diaľnicu D3 v Skalitom. Táto petícia stále
pokračuje. Ak ste ju ešte nepodpísali, žiadame Vás o Váš hlas, lebo len hlasy nás všetkých môžu rozhodnúť. Petíciu chceme
predložiť Ministerstvu dopravy SR, každý
podpis zvyšuje naše šance na úspech. Podporiť ju môžete na obecnom úrade, ale aj
elektronicky na www.skalite.sk. V súčasnosti
máme už viac ako tisíc podpisov.
Prevádzka diaľnice priniesla našim občanom ďalší problém – zvýšený hluk. Evidujeme sťažnosti od obyvateľov z viacerých

častí obce na zvýšený hluk z diaľnice D3.
Chceme, aby sa tento problém hluku vyriešil a preto sme požiadali odbornú firmu
o predloženie cenovej ponuky na vyhotovenie kontrolných meraní hladiny hluku
v našej obci. Následne odborná firma urobí
meranie a monitoring a s výsledkami sa obrátime na príslušné štátne organy.
Obidva závažné problémy obec intenzívne rieši s kompetentnými úradmi tak,
aby boli čo najskôr vyriešené.

nový automobil
na rozvoz stravy
V týchto dňoch bolo zakúpené vozidlo
Dacia Dokker Van s izotermickou vložkou. Momentálne prebieha na okresnom
úrade zápis izotermickej vložky do TP.
Od novembra bude automobil využívaný
na rozvoz obedov pre našich seniorov.

biokompostéry
do domácností
Bolo uskutočnené verejné obstarávanie
na dodávateľa biokompostérov. V súčasnosti prebieha jeho kontrola zo strany
Ministerstva životného prostredia SR.
Následne bude podpísaná zmluva a biokompostéry budú distribuované do jednotlivých domácností.
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dovýstavba
Pozornosti
v obci
občanov

aktuálne zo stavby športovej haly
Zrealizovalo sa zhutneného štrkového lôžka pod nepodpivničenou časťou stavby, hydroizolácie suterénneho muriva, betonáž základových trámov a príprava základových pätiek
pre následné kotvenie oceľovej konštrukcie haly. Nasledovať bude samotná montáž oceľových stĺpov a oceľových strešných väzníkov. Hala bude multifinkčná pre: futbal, hádzanú, volejbal, tenis, nohejbal, florbal, ale predovšetkým pre naše školopovinné deti
v rámci vyučovania telesnej výchovy.

rekonštrukcia
chodníkov
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výstavba v obci

Verejné
osvetlenie
Na súbežnej ceste popri železnici dokončujeme stavbu „Modernizácia a rozšírenie
siete verejného osvetlenia“.

zatepľovanie budovy CVČ
pred dokončením
Budova nášho CVČ, ktoré v súčasnosti navštevuje viac ako 400 detí, dostáva nový
šat – zatepľuje sa celý obvodový plášť a strop. Vzniknú nové nadstrešenia nad
oboma schodiskami. Dielo bude slúžiť nielen deťom, ale aj biatlonistom, záhradkárom a speváckemu zboru.

Začali sme s opravou chodníka popri štátnej ceste I/12, a to od centra a budeme pokračovať ďalších cca 8 km. Keďže sme na
tieto práce zamestnali našich ľudí, peniaze
zostali v obci.

Pekné jesenné počasie prialo
aj pri prácach na cestách

modernizácia
požiarnej
zbrojnice

elektrifikácia námestia

V uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie 30 tisíc EUR na modernizáciu
hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde
o vonkajšie zateplenie obvodového plášťa s novou omietkou,
výmenu plechových garážových
vrát za sekciové rolovacie zateplené vráta a výmenu okien.

Vybudovanie NN rozvodov a napojenie zásuvkových rozvádzačov na námestí vyrieši
situáciu s technickými komplikáciami,
s elektrikou počas konania rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa na
našom námestí konajú a sú čoraz obľúbenejšie.
Na fotografii asfaltovanie
miestnej komunikácie u Kultána.

Mk Serafínov

Mk Hodruši

Mk do Strakov

Mk u Kreany

Mk Bory

Mk do Kultána

Mk u Pľaskura
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dodo
Pozornosti
Pozornosti
občanov
občanov

Cykloturistická
mapa Skalité
Obec Skalité zapojená do národného projektu
Ministerstva vnútra s názvom: Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy,
inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov; Aktivita č. 1:
Zefektívňovanie verejnej správy realizované za
účelom reformy verejnej správy), podporeného
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
V prvej fáze Aktivity č. 1 bolo vo vybraných
15. samosprávach (vrátane obce Skalité) zrealizované hodnotenie systému riadenia kvality.
V rámci tohto hodnotenia boli zostavené, pre
každú zapojenú samosprávu, akčné plány pre
implementáciu zefektívňovania kvality.
V rámci druhej fázy Aktivity č. 1 zapojené samosprávy využili konzultačnú podporu pri implementácii vybraných opatrení z akčných
plánov do praxe, zhodnocovaní sa podľa európsky uznávaných kritérií, vyzdvihovaní silných
stránok organizácie, či potvrdzovaní svojej výnimočnosti. Jedným z výstupov je aj interaktívny mapový modul, ktorý je možné ďalej
doplniť o akékoľvek priestorové údaje. Je
umiestnený na www.skalite.sk na pravej strane
s názvom: Cykloturistická mapa Skalité.

Cykloturisti majú k dispozícii nový
altánok na oddych

V spolupráci s organizáciu cestovného
ruchu Kysuce (OCR Kysuce) a Slovenským cykloklubom bola obnovená (preznačená, zhotovená) cyklotrasa „8473
– Nad Skalitým“. Dĺžka: 6,3 km, prevýšenie: 178 m/341 m, náročnosť: REKREA, povrch: asfalt, lesná cesta, poľná
cesta.
Trasa začína na hranici s Poľskom
v lokalite Mýto na križovatke s modrou
cykloturistickou trasou. Trasa je vedená
po poľných a lesných cestách ponad

nedeľa módy v Skalitom

obec Skalité s krásnymi výhľadmi, končí
v centre obce na križovatke s Kysuckou
cyklomagistrálou.
V mesiaci august sa podarilo v spolupráci s OCR Kysuce vybudovať na novej
cyklotrase miesto pre oddych cyklistov
na hrebeni medzi Poľanou a Trojakom.
Na trase sú osadené: cykloturistický prístrešok, stôl s lavičkami, stojan na bicykle, odpadkový kôš, cykloturistická
tabuľa s popisom.
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nové podujatie: Rodinná cykloturistika v Skalitom

Obec Skalité pripravila pre priaznivcov bicyklovania, v nedeľu 9. septembra 2018 jedinečné cyklistické podujatie pod názvom
Rodinná cykloturistika. Cieľom podujatia
bolo prilákať ľudí rôznych vekových kategórií, hlavne rodiny s deťmi, na cyklotúru,
ktorá viedla katastrom našej obce Skalité
v dvoch tratiach – 7 km a 12 km.
Štart a cieľ bol pri ihrisku TJ Slovan Skalité,
kde bolo pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie a darček – športový nákrčník. Pracovníčky CVČ Skalité mali na trati pre deti pripravené
rôzne súťaže so sladkou odmenou.
Slnečné počasie sa postaralo o to, že 1. ročník
Rodinnej cykloturistiky si prišlo užiť viac ako 100
cyklistov. Toto krásne podujatie bolo spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho
kraja. Kataster našej obce Skalité je vynikajúcim
miestom na cykloturistiku pre všetky vekové kategórie.

Táto krásna fotografia z tohtoročných Goralských slávností 2018 bola
vybraná ako titulná fotografia pre
ObeCNý kALeNdáR 2019.
kalendár tak ako každý rok
bude k dispozícii už na

ViANOČNýCh TRhOCh
8. decembra 2018.

V nedeľu 21. októbra sa v zasadačke
Obecného úradu konala netradičná
akcia „Nedeľa módy v Skalitom“. Toto
podujatie pripravili tvorcovia zo Skalitého, Maja móda Čadca, Móda Veronika,
Made with heart Stanka Lašová Skalité.
Veríme, že sa takúto módnu prehliadku
podarí zorganizovať viackrát, lebo aj takýmto spôsobom chceme oceniť šikovné ženy, ktoré tu žijú a vedia niečo
pekné vytvoriť.

zaUjímavé
do Pozornosti
PodUjatia
občanov

Jubilanti oslavovali
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Tak ako po iné roky aj tento rok sa nedeľa
7. októbra 2018 pre jubilantov zmenila na
deň sviatočný. V slávnostnej atmosfére sa
v hoteli koloniál konalo „Stretnutie jubilantov“, ktorí oslávili v tomto roku 70, 75, 80,
85, 90 a viac rokov.
Pozvanie na oslavu prijali aj najstarší jubilanti
a to: pani Katarína Maliňáková, pán Peter Gonščák
a pán Anton Jašúrek. 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 odovzdala malé darčeky. K blahoželaniu sa
pripojili a vdp. Miroslav Klobučník, vdp. Róbert
Stenchlák a poslanci obecného zastupiteľstva.
O dobrú náladu sa postarala Terezka Časnochová,
žiačka ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité
a ľudová hudba v podaní Janka Čaneckého a jeho
priateľov z Čierneho.
Všetkým oslávencom úprimne želáme ešte veľa
rokov prežitých v zdraví a šťastí v kruhu rodiny
a priateľov. (J. Č.)
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oslávili sme sviatok sv. Huberta

Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité
a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Skalité pripravili dňa 30. septembra 8. ročník „Slávenia sv.
omše ku cti sv. Huberta“.
Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga,
riaditeľ diecézneho katechetického úradu. Omša so
slávnostným sprievodom a obetnými darmi bola 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. Po skončení slávnosti si všetci prítomní
mohli pozrieť výstavu fotografií Mons. Šelingu, ktorá bola umiestnená v priestoroch starej školy a samozrejme pochutnať na výbornom poľovníckom guláši.
J. Č.

medaila za rozvoj poľovníctva Kysúc

Slávnostné uvítanie detí do života
krásne chvíle zažili rodičia spolu so svojimi milými ratolesťami na uvítaní detí

Členovia Poľovníckeho združenia Skaľanka Skalité považujú ľudovú hudbu a autentický skalitský spev za prirodzenú a dôležitú
súčasť, nielen kultúrneho dedičstva, identity, ale aj poľovníckych
tradícií. Preto sa dlhodobo snažia o zachovanie a rozvíjanie tohto
výnimočného fenoménu. Najnovším uznaním tohto snaženia je
udelenie Medaily za „Rozvoj poľovníctva Kysúc“, ktorú skalitským poľovníkom udelil Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna
organizácia Kysúc dňa 6. 10. 2018 počas Dní sv. Huberta v Oščadnici. Na tejto akcii sa poľovníci prezentovali krátkym kultúrnym
vystúpením a účasťou v medzinárodnej súťaži vo varení poľovníckych gulášov.
PREDSEDA PZ SKALITÉ JUDR. MILAN KRČMÁRIK

Dňa 18. októbra 2018 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom
konalo slávnostné uvítanie detí do života. Nových občanov a ich
rodičov privítala starostka obce Skalité Andrea Šimurdová. Rodičom zaželala veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby
deťom vytvorili šťastný domov, kde sa dieťatko bude cítiťdobre

a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať. Následne si prítomní
z jej rúk prevzali malý darček, kvety a perníkové prekvapenie od
CVČ Skalité. Atmosféru slávnosti obohatili kultúrnym programom
deti z MŠ Skalité Ústredie.
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zaUjímavosti
do Pozornosti
v našej
občanov
obci

ocenili sme darcov krvi

dňa 17. 10. 2018 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom uskutočnilo
slávnostné stretnutie pri príležitosti
oceňovania dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi – držiteľov Zlatej
Jánskeho plakety, ktorí ju získali
za obdobie posledných štyroch rokov.
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zaUjímavosti v našej obci

XIv. ročník mariánskej piesne
konal sa na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v sobotu 15. septembra 2018.

Poďakovanie a vecný dar si z rúk starostky obce Skalité, PaedDr. Andrey Šimurdovej prevzali: Pavol Gavlák, Mgr. Tomáš
Konečný, Ing. Vladimír Krčmárik, Janka
Kultánová, Janka Stasinková a Jozef Šimaliak. Pozvaným hosťom sa prihovorila aj
námestníčka riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci PhDr. Mária Papíková a predsedníčka ZO SČK v Skalitom p. Viera
Zoňová.
Pravá obeta je každý skutok, ktorý naozaj môže pomôcť.

výstava ovocia, zeleniny i liečivých rastlín
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité s obcou Skalité
usporiadali dňa 23. 9. 2018 výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v Základnej škole sv. Andreja Svorada a benedikta
v Skalitom. Podujatie sa začalo v kostole sv. Jána krstiteľa
svätou omšou a poďakovaním za úrodu. O výzdobu kostola
a obetné dary sa postarali členovia zväzu záhradkárov.
Vystavované exponáty boli veľmi pekné. Medzi exponátmi bolo
nespočetné množstvo rôznych druhov jabĺk, hrušiek, tekvíc, papriky, rajčiny, zemiaky, červená repa, kapusta, kaleráb, sirupy oleje
a tinktúry. Pre porovnanie v roku 2017 bolo vystavených menej exponátov. 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.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom za sponzorské dary. Bez ich pomoci by nám veľa veci chýbalo. Bez hodnotných cien by súťaživosť o najkrajšie výpestky stratila svoju
kvalitu. Veľká vďaka patrí všetkým pestovateľom, ktorí sa svojimi
výpestkami zúčastnili na výstave. Poďakovanie patrí aj všetkým čle-

nom a občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania výstavy. Poďakovanie musíme vyjadriť vedeniu obce na
čele s pani starostkou za finančnú podporu, ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta v Skalitom za prenájom miestnosti.
Výstavu navštívili zástupcovia Okresného výboru SZZ aj záhradkári z iných základných organizácii: Raková a zástupca ČSZ Frýdek–Místek. Celkovo si výstavu prišlo pozrieť 223 návštevníkov.
Na výstave vystavovalo celkom 46 pestovateľov ovocia a 29 pestovateľov zeleniny. Celkom bolo vystavených 268 exponátov. Bolo
udelených 21 cien, JABLKO ROKA vyhral Jozef Šmatlava s odrodou Lipno.
Pekné exponáty si prišli pozrieť aj deti zo ZŠ a MŠ. Na výstave
si návštevníci mohli objednať ovocné 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.
ING. FERDINAND GONŠČÁK, TAJ. ZO SZ SKALITÉ

JABLKO ROKA: Jozef Šmatlava, odroda Lipno

Na výstave vystavovalo celkom 46 pestovateľov ovocia a 29 pestovateľov zeleniny. Celkom na výstave bolo vystavených 268 exponátov, z toho: Jablká –
171, Hrušky – 43, Slivky – 9, Vinič – 8, Broskyňa – 1, Ostatné ovocie – 4, Liečivé rastliny – 3, Zelenina – 2. Na výstave bolo udelených 21 cien. Vyhodnotenie vykonala 5 členná odborná komisia.
V kategórii JABLKÁ: 1. cena – Anna Lašová, Melódia; 2. cena – Dominik Papík – Bohemia; 3. cena – Jozef Straka – Rubinola; 4. cena – Jozef Varmus
– Bohemia; 5. cena – Vendelín Krížek – Cár Alexander / V kategórii HRUŠKY: 1. cena – Monika Šimurdová – Xenia; 2. cena – Pvol Kopera – Bojničanka;
3. cena – Jozef Staš – Krivica / V kategórii SLIVKY: 1. cena – Dominik Straka – Jojo; 2. cena – Michal Kocúr – Bluefre; 3. cena – Ferdinand Gonščák
– Jojo / V kategórii ZELENINA: 1. cena – Mária Hlušková; 2. cena – Jozef Koričár; 3. cena – Emília Šmatlavová; 4. cena – Alena Petráková; 5. cena –
Miroslav Martiniak / V kategórii LIEČIVÉ RASTLINY: 1. cena – Margita Legerská; 2. cena – Anna Lašová; Okrasné súbory: Stanislav Časnocha
Mimoriadne ceny: CVČ Skalité – Martina Šmatlavová, CVČ Skalité
VÝSTAVU PODPORILI SPONZORI: Starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová • Jozef Mikula – Kozáček • Slavomír Šmatlava • COOP Jednota SD
Čadca • BO Poprad – Stanislava Gelačáková • Emília a Zdeno Matys • Emília Šmatlavová • Mgr. Roman Capek • Alenka Petráková • Jozefa Mikulová
• Extrem – Pavol Krupec • Jozef Čanecký • Marta Stašová • Monika Šimurdová

V programe sa predstavili: Spevácky zbor pri kostole sv. Jána
Krstiteľa zo Skalitého, Spevácka
skupina Seniorka pri Klube dôchodcov Skalité, Gospelová kapela
Horizon – Skalité. Hlboký umelecký dojem zanechalo
v divákoch vystúpenie Mgr. Antona Mojáka z Čierneho. Na záver koncertu udelil pán farár Jozef Možiešik prítomným slávnostné požehnanie.

naši seniori nás reprezentujú
Naši seniori nás úspešne reprezentovali na 2. ročníku ich festivalu, ktorý sa konal 7. septembra 2018 na námestí v Čadci. Mária Papíkova sa predstavila s prednesom prózy a niekoľko pekných piesní zaspievala skupina Seniorka.
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materská škola Skalité – Kudlov

Materská škola Skalité – kudlov už
roky funguje v priestoroch základnej
školy. Je snahou nás všetkých, aby
tie Vaše, naše deti boli zdravé, dobré
a múdre, aby prospievali a aby boli
rady na svete.

Až ja budem prvákom
V týchto dňoch a týždňoch tak máme možnosť na chodbách stretávať čerstvých prváčikov – našich vlaňajších predškolákov.
Úsmevy, zahanbené pohľady, neformálne
rozhovory... a pred nami nespočetné otázky:
Ako zvládajú adaptáciu na nové prostredie,
vedia sa orientovať v nových povinnostiach,
vedia organizovať svoj deň, svoje aktivity,
budú stíhať aj náročnejšie činnosti?

Vstupom dieťaťa do školy sa jeho život
radikálne zmení. Skončí sa obdobie bezstarostných hier a na rad prídu prvé vážne povinnosti. Samozrejme, že v materskej škole
rozvíjame osobnosť dieťaťa, jeho zručnosti, vedomosti, schopnosti, spôsobilosti
a postoje, ale v žiadnom prípade materská
škola nepreberá na seba rolu základnej
školy, v ktorej je už hlavným prostriedkom
rozvoja osobnosti žiaka učenie. Našou najefektívnejšou a najpoužívanejšou metódou
je HRA A ZÁŽITKOVÉ UČENIE. Ku každoročným aktivitám, ktoré súvisia s prípravou
detí na vstup do základnej školy, patrí výmenná návšteva v prváckej triede, kvíz
predškoláka, rozlúčka s predškolákmi, školáci čítajú škôlkárom, návšteva knižnice,

týždenné využívanie telocvične na pohybové aktivity. Osvedčil sa nám aj projekt
Medvedík Nivea (pomáha deťom v príprave
na školu), ktorého súčasťou je zošit predškoláka ako osobné portfólio, ktoré zaznamenáva výsledky individuálnej činnosti
každého dieťaťa a jeho osobné i spoločné
zážitky v dobe pobytu v materskej škole.
Umožňuje sledovať u každého dieťaťa postup pri zdokonaľovaní schopností a dokumentuje jeho úspechy v riešení jednotlivých
úloh. Didaktická náročnosť rešpektuje charakteristické vlastnosti predškolského obdobia, ale nestráca hravý prístup a možnosť
využívať samostatný, spontánny a tvorivý
prístup dieťaťa.
V prvej triede sa zídu deti nie rovnako vyspelé, každé má svoju individualitu a preto
nie je ľahké vytvoriť z nich jedno pracovné
spoločenstvo, kde by sa všetkým rovnako
darilo. Pojem školská zrelosť poznal už Ján
Amos Komenský pred 350 rokmi, názov pochádza z viedenskej psychologickej školy.
A pretože vstup do základnej školy je naozaj závažný krok do života, je rozumné,
aby sa rodičia o školskej zrelosti svojich detí
poradili aj s odbornými pracovníkmi.
V našej materskej škole sa v tomto smere
snažíme rodičom vyjsť v ústrety a organizujeme pred zápisom besedu s pani učiteľkou 1. ročníka, besedu s pracovníčkou
CPPPaP a pri dostatočnom počte záujemcov aj zabezpečíme posudzovanie školskej
zrelosti pracovníčkami CPPPaP v našich
priestoroch. Deti sú tak v známom prostredí uvolnenejšie a pracujú bez stresu
a zbytočného vypätia.
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materská škola Ústredie

Na začiatku septembra opäť otvorila
materská škola dvere všetkým zvedavým deťom.
V novom školskom roku 2018/2019 nastúpilo do materskej školy 84 detí, ktoré sú
rozdelené do štyroch tried. V najmenšej
triede lienok bude svet okolo seba objavovať 20 detí spolu s pani učiteľkami Máriou
Buryovou a Mgr. Kristínou Gelačákovou.
V tejto triede sa po lete tešíme aj zo zrekonštruovaných priestorov kúpeľne, ktoré
vďaka zriaďovateľovi materskej školy, obce
Skalité dostali moderný vzhľad. Druhú
triedu mravčekov navštevuje 20 detí spolu
s učiteľkami Ľubicou Lašovou a Stanislavou Serafinovou.

Do tretej triedy bude v tomto školskom roku
chodiť 22 detí spolu s pani riaditeľkou Martou
Koričárovou a pani zástupkyňou Soňou Gelačákovou. V poslednej triede predškolákov je
22 detí s pani učiteľkami Mgr. Denisou Liščákovou a Ivanou Mikulovou – Špilákovou.
Súčasťou našej materskej školy sú taktiež aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú
dôležitou súčasťou správneho fungovania
našej škôlky. Medzi nich patria aj pani kuchárky, ktoré sa po letnej prestávke vrátili
do zrekonštruovaných priestorov kuchyne
a jedálne pre žiakov základnej školy i cudzích stravníkov. Tieto priestory majú modernejšie vybavenie i podobu taktiež vďaka
finančnej podpore od obce Skalité.

Prvé dni boli pre mnohé detí objavovaním niečoho nového, nepoznaného. Zoznamovali sa s novými kamarátmi, spoznávali
rôzne hračky i priestory materskej školy. So
všetkým im pomáhajú pani učiteľky, ktoré
si pre všetky zvedavé deti každý deň chystajú zaujímavé aktivity. Pri realizovaní činností, prostredníctvom ktorých rozvíjame
osobnosť dieťaťa sa riadime školským
vzdelávacím programom ,,Od jesene do leta
spoznávame svet.“
Jedným z našich cieľov je rozvíjať i pohybové schopností detí, preto sme tento rok
prijali pozvanie na tretí ročník súťaže
,,Panthers cup Materských škôl 2018“, deti
si zmerali svoje sily v rôznych športových
disciplínach s okolitými materskými školami. Vďaka svojej šikovnosti získali
3. miesto.
Pre deti bolo veľkým zážitkom aj divadelné vystúpenie ,,Danka a Janka“, ktoré
nám stihli už tento školský rok predviesť šikovné profesionálne herečky. Čaká nás ešte
mnoho prekvapení a príjemných spoločných chvíľ v materskej škole nielen s deťmi
ale i spolu s rodičmi. Spoločne sa môžeme
tešiť na Mikuláša, Vianočné trhy, karneval,
Deň matiek, Deň detí či na rozlúčku s našimi predškolákmi. A samozrejme, na
mnoho krásnych spoločných zážitkov, ktoré
nás v škôlke čakajú každý deň.
ZA KOLEKTÍV MŠ SKALITÉ – ÚSTREDIE
MGR. KRISTÍNA GELAČÁKOVÁ

V tomto roku sa niektoré priestory našej škôlky rekonštruovali

Nová sanita

Zrekonštruované priestory kuchyne
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ZŠ sv. Andreja Svorada a benedikta
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Základná škola Skalité Kudlov
240 žiakov vzdeláva a vychováva 22 pedagogických pracovníkov, v tomto počte
sú zarátané aj dve vychovávateľky, dve asistentky učiteľa a jeden učiteľ na čiastočný úväzok. Počet žiakov klesol o 7, počet učiteľov klesol o 1, ale sú obsadené
nové miesta – asistent učiteľa.

Už druhý rok základná škola sv. Andreja
Svorada a Benedikta pracuje na projekte
Zdravá generácia, ktorý je spolufinancovaný
z programu Európskej únie Erasmus+.
Počas minulého roka naši žiaci absolvovali celý rad súťažných i nesúťažných aktivít,
zameraných na rozširovanie si znalostí v oblasti zdravej výživy a benefitov športu pre
ľudské zdravie. Mali možnosť zlepšiť si fyzickú kondíciu zaradením pravidelného behu
a cvičenia do denného programu školy. Deväť
najaktívnejších žiakov dostalo možnosť navštíviť grécku partnerskú školu v meste Trilofos na začiatku tohto školského roka.
V Grécku sme strávili 8 krásnych slnečných septembrových dní, počas ktorých
sme spoznávali grécku kultúru, históriu,
tradície a životný štýl tunajších obyvateľov.
Žiaci boli umiestnení do rodín, ktoré ich
veľmi srdečne prijali, pripravili skvelé jedlá,
zaujímavé aktivity i príjemné miesto na oddych. Učitelia partnerskej školy pre nás zabezpečili hodnotný program. Spoznali sme
Thessaloniky – Solún, 2. najväčšie mesto
Grécka. Upevnili sme si naše znalosti o vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi, ktorí putovali zo Solúna na Veľkú Moravu
a vytvorili písmo pre našich predkov. Dozve-

deli sme sa, že Thessaloniky založil kráľ
Kassander v 4. storočí pr. n. l.. Bol veliteľom
vojska slávneho Alexandra Macedónskeho,
ktorý mu dal názov podľa mena svojej manželky. Alexander Macedónsky, bol hrdinský
grécky vojvodca, ktorý získal vládu nad
Malou Áziou, ovládol Sýriu, Egypt a Perziu.
Na nových územiach šíril grécku kultúru
a staval moderné mestá. Pozreli sme si viacero kostolov a pamiatok z čias Rímskej ríše
a Byzancie. Navštívili sme medzinárodný
veľtrh Thessaloniky.
V archeologickom múzeu nám priblížili
život neolitických obyvateľov v podobe rôznych bežných i cenných predmetov, objavených pri vykopávkach na macedónskych
pohrebiskách. Sąolúnsky obľúbený trh KAPANI nás prekvapil širokou ponukou čerstvého ovocia, zeleniny, olív, syra, rýb,
mäsa, byliniek a korenín. Vyšli sme na
vrchol Bielej veže, symbolu Thessaloník.
Veža spočiatku plnila obrannú funkciu a
chránila prístav. V časoch osmanskej minulosti slúžila ako väzenie a v súčasnosti je tu
múzeum. Naučili sme sa piecť tradičný
grécky chlieb pod patronátom žien z vidieckeho roľníckeho spolku. Navštívili sme
Olympijské múzeum, ktoré približuje an-

tické i moderné obdobie olympijských hier,
ktoré boli vytvorené ako oslava boha oblohy Zeusa, ktorý podľa gréckej mytológie
vládol bohom na hore Olymp. História moderných olympijských hier sa začala opäť
vďaka Pierrovi de Coubertinovi z Francúzska v roku 1826. Aj my sme mali možnosť zažiť športové zápolenie vo viacerých
atletických disciplínach na historickom štadióne Herkules. Cestovali sme i pod samotný horský masív Olympu, kde sme si
pozreli Kráľovské hrobky vo Vergine a z dediny Litochoro sme sa vydali, v sprievode
horských vodcov, na cestu pod najvyšší
vrch Olympu Mytikas (2918 m n. m.).
V škole sme pripravovali ovocné a zeleninové šaláty, súťažili so žiakmi partnerskej
školy v rôznych disciplínach, prezentovali
slovenskú, grécku i rumunskú kultúru, sadili olivovník, ktorý zostane pamiatkou na
naše partnerstvo. Samozrejme sme sa vykúpali i v mori nakoľko oblasť Thessaloník je
obľúbenou letnou dovolenkovou destináciou. Domov sme sa vrátili zdraví, s krásnymi spomienkami a nezabudnuteľnými
zážitkami.
KOORDINÁTORKA PROGRAMU
JANA KUBÁNKOVÁ

Prváci v škole
V septembri sme v našej škole privítali 20
prváčikov, 11 dievčat a 9 chlapcov. Niektorí
prišli s veľkou radosťou, vzrušujúcim očakávaním, možno malými obavami, čo ich
v škole čaká. Tváričky našich najmenších
žiarili a boli plné zvedavosti. Zasadli po prvýkrát do svojich školských lavíc. Adaptácia
detí na školské prostredie prebehla bez väčších problémov. Deti budovu školy dobre
poznajú, lebo tu všetci chodili do škôlky. Na
prvú triedu sa už veľmi tešili. V triede sa
zoznámili s pravidlami fungovania školy,
predmetmi, ktoré ich čakajú a čo sa v prvej
triede naučia. Prváčikom želáme veľa úspechov, aby povinnosti, ktoré ich čakajú,
hravo zvládli. (Mgr. Marta Lajčáková)

Naša školská knižnica
Školská knižnica aj v tomto školskom roku
privítala čitateľov a čitateľky. Ponúka
výber z beletrie a odbornej literatúre pre zábavu i poučenie. Knižničný fond sa snažíme
podľa možností neustále dopĺňať o zaujímavé tituly. Opätovne sme sa zapojili do
9. ročníka česko-slovenského projektu Zá-

ložka do knihy spája školy. Tohtoročná
téma je Rozprávky, bájky, povesti a príbehy
nepoznajú hranice, našou partnerskou školou je Základní a MŠ Rájec–Jestřebí v ČR.
Pokračujeme aj v celoročnej Súťaži o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice.
Podmienkou pre zapojenie sa je odovzdanie
vyplnenej čitateľskej karty k prečítanej
knihe. Víťazi budú odmenení knižnou
cenou. V mesiaci marec prebehne Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice.
(Mgr. Ľubica Serafinová, Mgr. Marta Vojčiňáková, Mgr. Mária Revayová)

Elektrozber: RECYKLOHRY
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...

Školský parlament
zŠ s mŠ Skalité –
kudlov
Budovanie pozitívnej atmosféry v priestoroch školy je jedným z hlavných
princípov ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov.
Svoj podiel na tom má aj práca školského parlamentu, ktorý má na našej
škole svoje nezastupiteľné miesto. Aj
tento školský rok si žiaci v triednych
kolektívoch spomedzi seba volili predsedov a podpredsedov tried (5. – 9. ročník). V mesiaci október prebehlo prvé
zasadnutie, na ktorom sa žiaci oboznámili so Štatútom ŠP, rovnako aj s plánom aktivít na aktuálny školský rok.
Hlavným cieľom ŠP je budovať u žiakov pocit zodpovednosti za svoje rozhodnutia, schopnosť vyjadriť svoj
názor a vedieť rozumne argumentovať
/ protiargumentovať. Na hodinách občianskej náuky sa žiaci učia o aktívnom
a pasívnom zapájaní sa do chodu obce,
školy, rodiny. Takisto sa učia mnoho
o zodpovednosti a pozitívnych a negatívnych aspektoch svojho konania.
Snažíme sa u detí rozvíjať vzájomnú
komunikáciu, diskusiu, riešime aktuálne problémy, žiaci podávajú svoje návrhy a reagujú na mnohé veci, ktoré sa
ich v škole bytostne dotýkajú. Na zasadnutiach je vždy prítomná pani riaditeľka, ktorá ochotne prijíma návrhy
žiakov, tie sa analyzujú a hľadajú čo
najlepšie riešenia pre všetkých. A čo
sme si naplánovali na školský rok
2018/ 2019? Niektoré overené aktivity, niektoré nové – napr. tvorba
darčekov pre prváčikov, súťaž o najkrajšieho snehuliaka pre 1. stupeň, vianočná / valentínska pošta, rozhlasové
pásma na vybrané témy, riešenie aktuálnych problémov počas šk. roka, „farebné dni“ a iné.
KOORDINÁTORKA ŠP:
MGR. IVETA ŠIMALIAKOVÁ

3. Domáce spotrebiče: rýchlovarné kanvice, žehličky, fény, holiace strojčeky, hriankovače, váhy, mlynčeky...
4. Elektronické hračky: autíčka na diaľkové ovládanie, herné konzoly, digitálne
hry
Pripoj sa aj Ty, pomôž životnému prostrediu. Spotrebiče môžete odovzdať
školníkovi. Ďakujeme!
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Čo nové v Centre voľného času Skalité
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Obzretie sa za letnými podujatiami

Skalitská vareška 2018
dňa 28. 7. 2018 sa v areáli TJ Slovan
Skalité uskutočnil jubilejný 10. ročník
súťaže vo varení gulášu – Skalitská vareška 2018. Súťažné družstvá, ktorých
bolo 22, varili podľa vlastných receptúr. kuchárske umenie každého družstva na záver zhodnotila porota, ktorá
kládla dôraz na chuť, vôňu aj vzhľad
gulášu.
Ako najlepší guláš porota vyhodnotila
ten, ktorý uvarili záhradkári zo Skalitého.

Leto nám za sebou dalo záverečnú
bodku a už niekoľko týždňov je
v plnom prúde nový školský rok. Tohtoročné prázdniny boli presne také,
aké mali byť – slnečné a horúce. Mohlo
by nám byť ľúto, že je tu koniec letných
prázdnin, ale nie je, pretože spoločne
so začiatkom nového školského
roku 2018/2019 prichádzajú nové
výzvy, naberanie vedomostí a široká ponuka aktivít a činností aj v Centre voľného času Skalité.
CVČ Skalité počas letných mesiacov júl,
august zorganizovalo pestrú paletu podujatí. Deti a mládež mali príležitosť využiť
svoj voľný čas počas celých prázdninových
dní.
V mesiaci júl v CVČ na deti čakal bohatý
prázdninový program. Klubová činnosť sa
niesla v športovo-relaxačnom duchu – prebiehali rôzne pohybové aktivity ako futbal,
tenis, vybíjaná, športová olympiáda.
Medzi najvydarenejšie prázdninové podujatia už tradične patrí prázdninový tábor
s dennou dochádzkou, ktorý sa uskutočnil
v mesiaci júl. Počas tábora deti a mládež
nielen zo Skalitého prežili veľa zábavy, hier
a výletov. Medzi najzaujímavejšie výlety ur-

čite patril výlet do Parku miniatúr v obci
Podolie a do Dino parku ZOO v Bratislave.
V mesiaci august deti mali možnosť absolvovať výlet na Spišský hrad, ktorý sa nachádza v obci Žehra v Košickom kraji a navštíviť
tiež najmladšiu ZOO na Slovensku, ktorá sa
nachádza v Spišskej Novej Vsi.
Spestrením prázdninových aktivít boli
opekačky, športové podujatia, návštevy
kina a medzi deťmi stále obľúbené stretnutia v podobe rozprávkových, či strašidelných nocí. Premiéru počas prázdnin malo
podujatie s názvom Indiánsky deň.
Aj v tomto školskom roku naše CVČ ponúka niekoľko desiatok záujmových útvarov, krúžkov.
Deti a mládež sa môžu tešiť na turistiku,
futbal, biatlon, hokejbal, hasičský a iné
športovo-turistické krúžky. Zaujímavé vedomosti sú v ponuke tiež prostredníctvom
fotografického krúžku a krúžku mladý
záchranár. Zdokonaľovať svoju kreativitu a
talent budú mať deti a mládež príležitosť
vo varení, hudbe, tanci a divadle. Aj tento
rok sme otvorili krúžok pre všetky mamičky
a staré mamičky s názvom Baby Club. Krúžok bude prebiehať v doobedňajších hodinách. Naši najmenší majú najväčší záujem

o anglický jazyk (v materských školách pracujú štyri krúžky anglického jazyka).
Dôležitou súčasťou aktivít CVČ Skalité je
klubová činnosť. V rámci klubovej činnosti
majú deti počas týždňa možnosť sa stretávať
v priestoroch klubu CVČ, ktorý je otvorený
od 11.30 do 16.30 hod. Činnosť v klube je zameraná na širokú škálu rôznych popoludňajších podujatí a aktivít. Jeseň sme v klube
odštartovali hudobným popoludním so známou kysuckou speváčkou a už tradičným podujatím – Šarkaniádou, kde si deti vyrobili
a následne púšťali šarkany.
V rámci príležitostnej činnosti má CVČ
v pláne zorganizovať ďalšie zaujímavé podujatia. Tešiť sa môžete na rozprávkové
noci, koncerty, diskotéky, karneval, cestu
rozprávkovým lesom, tvorivé dielne, výtvarné výstavky, vedomostné a športové
súťaže, turnaje, olympiády, kultúrne vystúpenia, prehliadky a veľa ďalších zaujímavých podujatí.
Všetky informácie o plánovaných aktivitách, oznamy, fotogalérie z podujatí nájdete
na www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuSkalite a na webovom sídle
www.cvcskalite.wordpress.com.

Počas celého leta CVČ organizovalo množstvo podujatí.

CVČ SKALITÉ

Na druhom mieste skončil „Guláš od starostky“ a tretie miesto obsadila partia statných mužov, ktorí varili „Macov guláš“.
Organizátori podujatia nezabudli v tento
deň ani na deti. V spolupráci s CVČ Skalité
pre ne pripravili rôzne atrakcie – skákací
hrad, kolotoč, maľovanie na tvár a iné.
Vo večerných hodinách sa na futbalovom
ihrisku zapálila tradičná Vatra zvrchovanosti a pri dobrej hudbe sa tancovalo do
rána.

navštívil nás kňaz mons. ondrej Sandanus
V nedeľu 8. júla 2018 sa konala sv. omša pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky Mons. Ondreja Sandanusa,
ktorý v minulosti pôsobil v našej obci ako kňaz.
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42. ročník memoriál des. Rudolfa Šmatlavu

šPortové PodUjatia v obci

Hasiči súťažili

V nedeľu 8. júla 2018 sa za ideálneho
futbalového počasia uskutočnil v Skalitom 42. ročník medzinárodného
futbalového turnaja Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu. V prestávke sa odohral
zápas starých gárd medzi mužstvami
TJ Slovan Skalité a Fk Čadca. Zápas
skončil 2:1 pre mužstvo Fk Čadca.
Výsledky: 1. miesto: Beskid Skoczów (Poľsko) / 2. miesto: TJ Slovan Skalité / 3. miesto: ŠK Čierne / 4. miesto: KS Wisla (Poľsko)

o putovný pohár mikroregiónu Kysucký Triangel
V sobotu 15. 9. 2018 v krásnom tenisovom areáli v Skalitom sa za pekného jesenného počasia uskutočnil druhý
ročník tenisového turnaja štvorhier
o putovný pohár kysuckého Trianglu.
V troch vekových kategóriách bojovalo
9 družstiev zo Skalitého, Čierneho
a Svrčinovca o postup do finálových zápasov.
Do finále o 1. až 3. miesto postúpili družstvá: Čierneho z kategórie DO 70 ROKOV I
v zložení: Jurga Milan ml. (24 rokov) a Jurga
Patrik (26 rokov); Skalitého z kategórie DO
110 ROKOV II: v zložení Čanecký Braňo (43
rokov) a Horeličan Robo (50 rokov); Skalitého z kategórie nad 110 ROKOV III: v zložení Mikula Ľubo (60 rokov) a Kamenišťak
Igor (53 rokov).
Najmladším hráčom bol Jurga Milan
(24 r.), najstarším Budoš Jaro (68 r).
Víťazom druhého ročníka o putovný
pohár Kysuckého Trianglu sa stalo znova
družstvo Skalitého. Blahoželáme!
Družstvá boli na záver turnaja odmenené
osobne starostami obcí Kysuckého
triangla: Skalitého PaedDr. Šimurdovou,
Čierneho Ing. Gomolom, Svrčinovca Mgr.
Majchrákovou peknými pohármi, diplomami a vecnými cenami venovanými miest-
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V nedeľu 26. augusta 2018 sa uskutočnil XXVi. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostky obce Skalité
a 1. ročník súťaže mladých hasičov.
V kategórii ženy sa na 3. mieste umiestnil DHZ Staškov, 2. miesto
patrilo DHZ Oščadnica „A“ a na víťaznej priečke skončili ženy
z DHZ Skalité. V kategórií muži sa na 3. mieste umiestnilo družstvo

DHZ Oščadnica, na 2. mieste skončili hasiči z SDH Dolní Lištná
z Čiech a 1. miesto si zaslúžene vybojovalo družstvo Skalité, ktoré
získalo aj víťazný putovný pohár. V druhom kole hasičské družstvá
súťažili o „Motorovú striekačku PF 3“, ktorú do súťaže venoval
pán Anton Laš st. a ktorú získalo domáce družstvo s výsledným
časom 16,46 sekúnd.

„Skalité mojimi očami“ – 3. ročník fotografickej súťaže

Súťaž nadšených fotografov už priniesla našej obci krásne a zaujímavé pohľady, ktoré boli aj uverejnéné v našom
časopise či kalendári obce. Teší nás, že sa do súťaže zapája stále dosť fotografov so vzťahom k našej obci.
Podmienky súťaže:
●
fotografie zachytávajúce obec Skalité v akejkoľvek podobe
pošlite mailom na: kniznica@skalite.sk alebo doručte osobne
na USB kľúči p. Janke Časnochovej (tel: 0918 390 156)
●
fotku do súťaže môže prihlásiť len jej autor, uvedie svoje
meno, názov fotky, adresu, telefón

●
●
●

●

maximálne 2 fotky od jedného autora
uzávierka súťaže je 11. novembra 2018
Hlasovanie bude prebiehať verejne od 12. 11. 2018 do 30. 11.
2018 na FB stránke obce www.facebook.com/obecskalite.
Najkrajšie fotografie budú odmenené hodnotnými cenami na
Vianočných trhoch 8. decembra 2018

Podrobné pravidlá a viac info: www.skalite.sk, www.facebook.com/obecskalite

nymi sponzormi. Poďakovanie za úspešný
druhý ročník patrí všetkým zúčastneným
hráčom, starostom obcí a miestnym sponzorom. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť výbornú organizáciu a zabezpečenie turnaja
p. Ľubom Mikulom a Jarom Budošom.
Tenis dnes už nie je len pre bohatých, kto
má chuť a záujem sa tomuto krásnemu
športu venovať je v tenisovom areáli Skalité – Trojmedzie vítaný. Hlavne sú vítaní
mladí chlapci a dievčatá, ktorých je pri organizovaní tenisových turnajov veľký nedo-

statok. Kontakt na majiteľa tenisového
areálu p. Mikulu Ľuba: 0905 754 684.
JARO B.

Výsledky finálových zápasov: Skalité II – Čierne 2:0; Skalité III – Čierne 2:0; Skalité II – Skalité III 2:1 / Výsledné poradie: 1. Skalité II – Čanecký –
Horeličan, 2. Skalité III – Mikula Ľ. – Kamenišťak; 3. Čierne I – Jurga P., Jurga M.; 4. Svrčinovec II – Jurišta, Cyprich; 5. Čierne III – Jurga, Budoš;
6. Skalite I – Mešťan, Krenželák M.; 7. Čierne II – Mikula V., Večerek; 8. Svrčinovec I – Liščák, Maliňak; 9. Svrčinovec III – Telka, Kubišta.
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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

do Pozornosti občanov
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Hokejbalový turnaj Skalité 2018
V Skalitom sa 16. septembra 2018 konal už 12. ročník prestížneho hokejbalového turnaja
o „Putovný pohár starostky obce Skalité 2018“. Tento rok sa turnaja zúčastnilo päť mužstiev:
HBC Slovan Skalité, HBC Čadečka, HBC Čierne, HBC Podzávoz a Retro Panthers.
Turnaj má svoju dlhoročnú tradíciu a kvalitu, čo sa prejavilo aj v samotných zápasoch. Diváci mali možnosť sledovať
ofenzívne ladený hokejbal s množstvom
gólov, ku ktorému patrili napínavé a herne
vyrovnané zápasy, osobné súboje a vysoké
nasadenie hráčov.

Na turnaji udelila starostka obce Skalité
PaedDr. Andrea Šimurdová Branislavovi
Chromiakovi – hráčovi z mužstva HBC Slovan Skalité Cenu starostky obce Skalité.
Ocenenie mu bolo udelené za reprezentáciu obce a mimoriadne výsledky v oblasti
športu – hokejbalu. Branislav Chromiak

hral v júli 2018 za reprezentáciu Slovenska
do 20. rokov na hokejbalových Majstrovstvách sveta v Kanade, kde s reprezentáciou Slovenska získal krásne 3. miesto.
Najlepším brankárom turnaja sa stal
Jakub Grochal – HBC Slovan Skalité.
Cenu najlepšieho hráča turnaja získal
Dávid Reľovský taktiež z HBC Slovan Skalité a najlepším strelcom sa stal Lukáš
Buček z HBC Čadečka. Ocenený bol aj rozhodca turnaja, ktorý dohliadal na jeho
hladký a bezproblémový priebeh.
Poďakovanie patrí starostke obce
Skalité Andrei Šimurdovej a celému
organizačnému tímu, ktorý sa podieľal
na uskutočnení tohto hokejbalového
turnaja.

HBC Slovan Skalité
P.
1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
HBC Slovan Skalité
HBC Čadečka
HBC Čierne
HBC Podzávoz
Retro Panthers

Z
4
4
4
4
4

V
4
2
2
1
0

R
0
1
0
1
0

P
0
1
2
2
4

Skóre
15:3
21:4
12:5
8:8
4:21

Body
8
5
4
3
0

náš úspešný
športovec, jubilant
milan gerát
Na celoslovenských športových hrách
seniorov 2018 získal náš Milan Gerát
2 prvé miesta, 1 tretie miesto a bol ocenení ako druhý najúspešnejší športovec
hier. Blahoželáme a prajeme ešte veľa
zdravia a športových úspechov.

Spravodaj obce Skalité. číslo 3/2018. 13. ročník. issn 2454-079X. ev 5448/16. vychádza 4-krát ročne. náklad: 1500 ks.
vydavateľ: obec skalité, 023 14 skalité č. 598, ičo: 00 314 285. redakcia si vyhradzuje právo úpravy dodaných príspevkov.
Námety a postrehy občanov redakcia uvíta na prednosta@skalite.sk, 0905/974 959.
Fotografie podujatí: dominika Petráková, archív obce. Grafické spracovanie: mária ščuryová – maGma, čadca

