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Nová aplikácia pre občanov
Skalité v obraze – Viem, čo sa deje
Viac informácií vo vnútri novín

Milí Skaliťania,
dovoľte mi zaželať Vám
príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Nech Vám tento vzácny čas prinesie trvácnu
radosť a nádej, ktorou nás obdaruje
zmŕtvychvstalý Kristus a ktorú my môžeme
odovzdávať jeden druhému.
Želám Vám veľa zdravia a čerstvej energie
do ďalších dní.
S úctou Jozef Cech, starosta obce

Už teraz pre Vás pripravujeme
26. apríl 2019
74. výročie oslobodenia obce Skalité
(pietny akt kladenia vencov)
19. máj 2019
Deň matiek (amfiteáter Skalité)
9. jún 2019
Farský deň – Deň detí (námestie)

15. jún 2019
Kudlovská kopačka
30. jún 2019

28. Goralské slávnosti,
Obecné hody (amfiteáter Skalité)

V týchto novinách nájdete aj malé poobhliadnutie sa za zimnými podujatiami
Spoločne sme privítali Nový rok 2019, na Novoročnej
sv. omši sme sa pomodlili za Božie požehnanie na
celý nasledujúci rok a tradície sme si pripomenuli aj
pri pochovávaní basy.

Nové detské ihrisko

V rámci poskytnutej dotácie na podporu rozvoja športu na rok
2018 z Úradu vlády Slovenskej republiky sa v obci vybudovalo
nové detské ihrisko pre verejnosť pri Základnej škole s materskou školou Skalité - Kudlov. Taktiež aj v tomto roku sa uchádzame o dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019.

Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky – program
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“

www.skalite.sk
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Vážení spoluobčania, milí Skaliťania,
dovoľte, aby som sa
Vám prihovoril pri príležitosti vydania prvého
Spravodaja obce Skalité
pod mojim vedením. Aj
týmto spôsobom by sme
chceli naďalej komunikovať s občanmi o aktuálnom dianí v obci.
Zároveň by som chcel
na tomto mieste krátko
bilancovať moje doterajšie pôsobenie v úrade
starostu obce a prezentovať našu prácu a vízie.
Úprimne musím priznať, že prvé dni v úrade uplynuli
veľmi rýchlo, nakoľko práca starostu je sama o sebe náročná. Zároveň som úrad preberal v pomerne hektickom predvianočnom čase, bolo potrebné nastaviť chod
úradu, pripraviť zloženie komisii, riešiť otázku rozpočtu
obce, ale predovšetkým dennodenné podnety na zlepšenie života občanov. Nad rámec štandardných povinností nás však zasiahla snehová kalamita. Pri tejto
príležitosti preto chcem vyjadriť poďakovanie všetkým
subjektom, ktoré pracovali na jej odstránení. Osobitne
však všetkým zamestnancom obecnej prevádzky
a obce, členom DHZ Skalité, Hasičskému a záchrannému zboru Čadca, domácim podnikateľom, ale predovšetkým obyvateľom obce, ktorí nasadili všetky sily na
ochranu života, zdravia a majetku našich občanov.
Hneď od prvej chvíle v úrade sme sa zaoberali záležitosťami, ktoré považujem za najdôležitejšie, tak z pohľadu kontinuity rozvoja obce, ako aj zo systémového
hľadiska. Samozrejme, že obec bude pokračovať v začatých projektoch, činnostiach a aktivitách, ktoré sú
pre obec prínosné. V súčasnosti však prebieha vo viacerých oblastiach fungovania vecný a finančný vnútorný audit. Na jeho základe sa pokúsime optimalizovať
obecné financie, ako aj kvalitu služieb a dodávaných
stavebných prác. Našim úmyslom je ušetriť finančné
prostriedky a efektívnejšie ich použiť v prospech obyvateľov našej obce.
Snažíme sa nastaviť aj nové fungovanie úradu a tiež
niektorých služieb. Za všetko spomeniem zásadnú
zmenu v otváracích hodinách úradu. Boli zrušené nestránkové dni a úrad je občanom k dispozícii každý pracovný deň. Zaviedli sme bezplatné právne poradenstvo
pre obyvateľov obce, ktoré poskytujeme každý štvrtý
piatok v mesiaci od 11:30 do 13:00. Vytvorili sme bezplatnú obecnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa môžete informovať o aktuálnom dianí v obci. Prebiehajú

intenzívne rokovania s riaditeľmi základných a materských škôl v súvislosti so spustením bezplatného stravovania pre naše deti. V oblasti cestovného ruchu sa
opakovane upravovala stopa zdravia tak, aby mohla slúžiť na športové využitie občanom, aj návštevníkom
obce. Z externých služieb prehodnocujeme kvalitu
a ekonomickú optimalizáciu vývozu komunálneho odpadu, ktorý enormným spôsobom zaťažuje obecný rozpočet. Snažíme sa v tomto smere zabezpečiť reálnu
kontrolu vyhadzovania, uskladňovania a vývozu odpadu, pretože je vysoko pravdepodobné, že v rámci
našej obce vyhadzujú odpad aj osoby, ktoré nie sú jej
obyvateľmi. Spolu s ďalšími starostami z doliny sme rokovali s predstaviteľmi Žilinskej župy, Ministerstva dopravy, Železničnou spoločnosťou Slovensko o posilnení
vlakových spojov na trati Skalité-Serafínov - Čadca. Situácia je v dnešnej podobe nevyhovujúca a preto vyvíjame čo najväčšie úsilie na jej zlepšenie. Uskutočnili sa
tiež stretnutia s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest
a Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vo veci opravy
havarijného stavu chodníkov. Nakoľko sú obyvatelia
obce zásadne dotknutí výstavbou a samotným fungovaním D3, považujeme za vhodné, aby nám predmetné
spoločnosti kompenzovali vzniknutý stav v čo najvyššej
miere. V tejto súvislosti chcem spomenúť aj havarijný
stav mostov na starej ceste (1/12), ktorý by sa mal bezodkladne odstrániť. V rámci investičných projektov
v obci sme rokovali s dodávateľmi stavby na odstránení
existujúcich závad. To sa týka projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ ústredie“, ako aj rozšírenia siete
verejného osvetlenia – súbežná cesta, ktoré nezodpovedajú požadovanej kvalite. Snažíme sa rokovať na odstránení závad, ale aj o prípadnom znížení ceny verejného
osvetlenia, nakoľko práce neboli vykonané kvalitne.
Osobitne by som však chcel v tomto smere spomenúť
výstavbu telocvične, ktorá enormne zaťažuje obecný
rozpočet a to ešte nie je zazmluvnená celá jej stavba.
V prvom rade chcem uviesť, že výstavbu telocvične
v obci považujem za dôležitú, na strane druhej si myslím, že mala prebehnúť úplne inak. Projekt je financovaný úverom z OTP banky a vlastných zdrojov obce a to
znižuje úverovú kapacitu obce. Je na škodu, že sa nepodarilo získať aspoň časť dotačných zdrojov. Aj vzhľadom k tomu mali byť teda parametre stavby nastavené
inak, a to tak v ekonomickej, ale aj stavebnej rovine. Je
potrebné podotknúť, že vysúťažená suma 799963,74
EUR, z toho financovanie je 600000 EUR je z úveru,
ktorý mesačne zaťažuje obec splátkou istiny vrátane
refinancovania starého úveru vo výške 7393 EUR po
dobu 10 rokov a nepredstavuje komplexnú stavbu haly.
Rozpočet stavebných prác si predbežne vyžaduje ďalšie
nemalé prostriedky, kde sa bavíme o ďalších státisícoch
EUR, ktoré je potrebné na jej danie do užívania, preto
sa z uvedeného dôvodu momentálne spracováva pro-

jektová dokumentácia riešenia terénnych úprav, spevnených plôch, chodníkov, parkovacích plôch, osvetlenia, kanalizácie, protipožiarnych opatrení, prístupovej
komunikácie, oporných múrov a oplotenia. Projekt
ktorý sa realizuje taktiež nezahŕňa ani potrebné zariadenie a vybavenie na spustenie do prevádzky. Nemožno
preto opomenúť ani skutočnosť, že náklady na údržbu
a fungovanie takejto stavby zásadne ovplyvnia rozpočet
obce do budúcna. Snažíme sa v tomto smere rokovať aj
o prípadných iných zdrojoch, avšak vzhľadom k etape
a rozsahu prác je skôr málo pravdepodobné, že sa nám
podarí takéto zdroje získať. Vyvinieme v tomto smere
však maximálne úsilie aspoň na zníženie nevyhovujúceho stavu.

žiadať o prípadné návrhy vhodných lokalít, či už prostredníctvom Vami volených poslancov alebo priamo
na obecnom úrade. Nakoľko ide o rozvojový a náročný
projekt považujem za vhodné jeho prípravu prekonzultovať aj s Vami ako obyvateľmi obce. Prebieha tiež majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod
autobusovými zastávkami, ktoré by sme chceli postupne zrenovovať. Neustále evidujeme rôzne podnety
od občanov na drobné udržiavacie práce v obci, postupne sa ich snažíme riešiť, prosím Vás preto aj
v tomto smere o určitú mieru strpenia. Zároveň by som
Vás chcel vyzvať, aby ste nás upozorňovali na nedostatky a Vaše prípadné návrhy adresovali či už priamo
mne alebo kompetentným osobám na obecnom úrade.

V krátkosti som sa snažil zosumarizovať najpálčivejšie
problémy, ktoré aktuálne riešime a ich odstránenie považujeme za prioritu. Pozeráme sa však aj do budúcna
a preto by som chcel na tomto mieste prezentovať aj
pripravované projektové zámery obce. Plánujeme sa
uchádzať o mimorozpočtové – dotačné zdroje. S renomovaným slovenským architektom Ivanom Jarinom pripravujeme štúdiu realizovateľnosti „pekárne“, ktorá by
sa mala využiť ako polyfunkčný objekt na poskytovanie
rôznych služieb a prípadné bývanie. Aktuálne sa uchádzame aj o rôzne malé granty a dotácie, ale aj väčšie
projekty na športoviská, kamerové systémy, výmenu
strechy hasičskej zbrojnice a Kultúrneho domu, ktoré
by mali pozitívny dopad nielen na ich ekonomickú
udržateľnosť, ale mali by aj skrášliť ich vzhľad. Pripravujeme aj výstavbu domova dôchodcov, čo považujem
za moju prioritu. Touto cestou by som Vás chcel tiež po-

Spravovať obec si vyžaduje umenie kompromisu,
umenie presvedčiť občanov o správnosti prijatých riešení, robiť správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledky svojho konania a samozrejme prijať svoj podiel
zodpovednosti. Chcem vyjadriť presvedčenie, že sa nám
spoločnými silami uvedené podarí tak, aby bol život
v Skalitom krajší.

S úctou Jozef Cech,
starosta obce Skalité

Prvé ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

V pondelok 10. 12. 2018 sa v zasadačke Obecného úradu Skalité konalo prvé ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom novozvolený starosta obce PaedDr. Jozef Cech a poslanci zložili slávnostný sľub.
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Vyberáme z rokovaní obecného zastupiteľstva
OZ 30. 11. 2018 schvaľuje
• Opakované predĺženie nájomnej zmluvy na byt žiadateľke Michaela Krištofíková, Skalité 1440/5 od 16. 12.
2018 do 15. 12. 2019.
• S účinnosťou od 1. 12. 2018 uzatvorenie dodatku k
Zmluve o nájme zo dňa 31. 10. 2018 na prenájom NP v
budove č. p. 1137 s ďalším nájomcom a to s p. Lašovou
Stanislavou, Skalité č. 875 (za účelom kozmetiky a
masáže).
• p. Milan Časnocha a manž. Andrea, obaja bytom Skalité
č. 1414, časť pozemku parc. č. KNE 6322/2, a to pozemok
parc. č. KNC 5242/2 – TTP o výmere o výmere 25 m2
• pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Skalité voľné
nebytové priestory v zasadačke Kultúrneho domu Skalité
č. 967.
• V súlade so Zákonom č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov od 01. 12. 2018
plat starostky obce Skalité A. Šimurdovej zvýšený o 60%.
OZ 10. 12. 2018 schvaľuje
Obecnú radu v zložení: p. Ľubica Lašová, Mgr. Michal
Časnocha, Mgr. art. Vlasta Mudríková, JUDr. Milan
Krčmárik, p. Jozef Vojčiniak
• Komisiu ﬁnančnej a správy majetku
• Komisiu výstavby, územného plánovania a životného
prostredia
• Komisiu kultúry, mládeže a športu
• Komisiu sociálnej, bytovej a zdravotnej
• Komisiu cestovného ruchu, obchodu a podnikania
a služieb
• Komisiu na riešenie sťažností na volených predstaviteľov
• Komisie na ochranu verejného záujmu
• Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšenie minimálneho platu starostu PaedDr. Jozefa
Cecha o 0 % s účinnosťou od 10. 12. 2018.
• Informáciu o poverení p. Ľubice Lašovej na výkon funkcie
zástupcu starostu Obce Skalité.

OZ Detstvo Kudlo
400,- EUR
Poľovnícke Združenie Skaľanka
400,- EUR
Priatelia umenia Čadca
500,- EUR
Ski Team Oščadnica
500,- EUR
Šport.klub polície Čadca
400,- EUR
KasProf.security bul team Orava
600,- EUR
SČK Čadca
200,- EUR
ZO Slov.zväzu záhradkárov Skalité
300,- EUR
CVČ ABC Martin OZ Košťany nad Turcom 205,- EUR
v zmysle Tj slovan skalité
22.600,z toho pre:
- Hokejballový oddiel
600,- EUR
- Futsalový oddiel
350,- EUR
- Biatlonový oddiel
2 500,- EUR
- Futbalový oddiel
19 150,- EUR

•
•

•

OZ 27. 12. 2019 POveruje
starostu obce PaedDr. Jozefa Cecha zastupovaním obec
Skalité v organizácií Cestovného ruchu Kysuce od 10. 12.
2018.

•

•
•
•
•
•
•

schvaľuje
Rozpočet obce Skalité na rok 2019, vrátane rozpočtov
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité
VZN č. 1/2018 obce Skalité o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Skalité
• Plán zasadnutí OZ na rok 2019

•
•

OZ 5. 3. 2019 schvaľuje
• Plán kontrolnej činnosti hKO na 1. polrok 2019 tak,
ako bol predložený a poveruje HKO vykonaním kontrol
v celom rozsahu.
• VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
• Poskytnutie príspevkov pre rok 2019 spoločenským organizáciám v zmysle VZN Obce Skalité č.
5/2016 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám:
Spoločenstvo rodičov, Skalité 729
1.000,- EUR
Klub SM KNM pri SZSM
100,- EUR
Únia nevidiacich a slabozrakých Čadca
200,- EUR
DHZ Skalité
1.000,- EUR

•

-

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce v SR resp. s platným plánom rozvoja kraja v ČR a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
kraja v SR
Doﬁnancovanie terénnych úprav, spevnené plochy,
chodníky parkoviská, prístupová cesta, osvetlenie,
oplotenie, kanalizácia, oprava miestnej komunikácie po
realizácií kanalizačnej prípojky. Práce budú realizované
etapovite na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky športovej haly. Poveruje starostu obce predbežne dojednať
podmienky na doﬁnancovanie športovej haly
súvisiace s navýšením úveru od OTP banky.
Náplne práce komisií pri Obecnom zastupiteľstve Skalité
Ukončenie NZ v BD č. 1149, byt č. 11, s p. Miroslavom
Padyšákom, bytom Skalité č. 409 dohodou k 31. 3. 2019.
Pridelenie uvoľneného bytu v BD 1149/11 žiadateľovi:
Tatiana Kľačková, bytom Skalité č. 782 od 1. 4. 2019 do
31. 3. 2022.
Odkúpenie pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi
farnosť Skalité na rozšírenia cintorína Rieky, - celkom
o výmere 22 894 m2 za cenu 1,- EUR/m2, t.j. celkom za
22 894,- EUR. Spôsob vyplatenia kúpnej ceny splátkovým
kalendárom na obdobie 5 rokov.
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskou distribučnou,
a. s. a Obcou Skalité v súvislosti s realizáciou stavby
„Skalité, koniec obce – zahustenie TS“
Zmluvu o zriadení vecného bremena na nehnuteľnostiach, pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Skalité, zapísaných na LV č. 1566 a LV č. 7006, ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka pozemku strpieť vodovodné
a kanalizačné potrubie a elektrickú prípojku NN s pásmom ochrany, vybudované v rámci stavby „Zásobovanie
vodou a odkanalizovanie obci Horných Kysúc.“ Spolu
plocha obmedzenia predstavuje 4 323,79 m2. Odplata za
zriadenie vecného bremena v súvislosti s uloženým
potrubím a el. káblom a ich pásmom ochrany jednorazovú ﬁnančnú náhradu vo výške 8 647,58 EUR, t.j. 2,0
EUR/m2.
Trvalú prebytočnosť majetku Obce skalité
a prenájom prebytočného majetku obce skalité z
dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a,
ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom
prenájmu toho majetku žiadateľovi Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57
Žilina, IČO 36672297 na dobu neurčitú, a to:
v rámci stavby :„Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité,
vodovod v lokalite „Filipov“ a „Kučapača“
v rámci stavby „Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité,
Napojenie občanov Skalité z lokality „Poľana pod

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Gruňom“ a Poľana – vykrývač“ na vodovod
Trvalú prebytočnosť majetku Obce skalité a zámer
prenájmu prebytočného majetku obce skalité z
dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a,
ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom
prenájmu: obchodné priestory v časti budovy č. 602, k.
ú. Skalité, s obvyklou výškou nájmu.
Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer
prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 9,
písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom
prenájmu: obchodné priestory v časti budovy č. 967, k.
ú. Skalité, s obvyklou výškou nájmu.
stavebné úpravy a to výmenu vchodových dverí na
vlastné náklady, v budove č. 607, z dôvodu havarijného
stavu dverí v priestoroch, ktoré má dlhodobo v prenájme
p. Erika Čanecká, bytom Skalité č. 1571
Trvalú prebytočnosť majetku Obce skalité a zámer
prevodu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa p. Vladislavovi Ondrašinovi,
bytom Skalité č. 465, a to: pozemky parc. č. KNE
11147/900 – TTP o výmere 131, parc. č. KNE 11146/900TTP o výmere 76 m2, parc. č. KNE 11145/900 – ostatné
plochy o výmere 65 m2, všetky v k. ú. Skalité, vedené na
LV č. 7006, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na
vlastné náklady a k zameriavaniu bude prizvaný zástupca
obce Skalité. Cena 6,- EUR/m2.
Trvalú prebytočnosť majetku Obce skalité a
zámer prevodu prebytočného majetku obce Skalité z
dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Miroslavovi Šmatlavovi, bytom Skalité č. 1257 časť pozemku parc. č. KNC
1795/1 – ost. plochy, ktorá vznikne odčlenením z parc.
KNC 1795/1 – ost. plochy o výmere do 123 m2
Finančné prostriedky na nevyhnutnú opravu
mosta u Filipa z príspevku Obec Skalité Prevádzkareň na
miestne komunikácie.
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obecného zastupiteľstva obce Skalité s účinnosťou od 1. 4. 2019
vývoz výfrezu na určené miesta a zabudovanie na
miestne komunikácie. Práce vykoná Obec Skalité Prevádzkareň.
Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu PaedDr.
Jozefa Cecha o 30% s účinnosťou od 1. 4. 2019.

OZ Neschvaľuje:
ponuku na odkúpenie od spoločnosti cBa, ktorá
bola doručená na obec 27.9. 2018 a to: budovy č. 606
(bývalá pekáreň) na parc. č. 3537/2 sup. č. 1236 na parc.
č. 3537/3 a parc. č. 3537/4 evidované na LV č. 1566 v k.
ú. Skalité

•

Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní
nájdete na www.skalite.sk
Ďalšie zasadnutie OZ skalité sa uskutoční
27. mája 2019. rokovania OZ sú verejné.
Od 12.12. 2018 prednosta obecného úradu
Ing. Peter Ivanek
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Vedenie obce Skalité

v období 2018 – 2022
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Prezidentské voľby 2019
Dňa 16. marca 2019 sa konalo prvé kolo voľby prezidenta
Slovenskej republiky. Voľby začínali ráno o 7.00 hod a končili o 22.00 hod. večer. Výsledky 1. kola v obci Skalité:

7
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Pripravované projekty

Obec Skalité vydala na požiadanie občana – voliča, ktorý má
trvalý pobyt v obci Skalité a v deň konania volieb sa nezdržiaval v obci – v mieste trvalého pobytu hlasovací preukaz v 56
prípadoch. Voľby v Skalitom prebiehali pokojne, neboli
ničím narušené, okrskové komisie pracovali zodpovedne.
Štatistickým úradom boli v obci Skalité po odovzdaní zápisníc za jednotlivé okrsky na Okresnom úrade Čadca, potvrdené výsledky volieb 1. kola prezidenta Slovenskej
republiky 17. 3. 2019 o 00:04:7 za správne a bez chýb.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v 1. kole:

• environmentálny fond – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
• Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Podané projekty

Skalité

Úradné hodiny OcÚ Skalité
a Obec Skalité – Prevádzkáreň
pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
piatok

7.30 – 15.00 hod.
7.30 – 15.00 hod.
7.30 – 16.30 hod.
7.30 – 15.00 hod.
7.30 – 13.00 hod.

• Dobrovoľnícka služba 1. 2. 2019 - 31. 7. 2019 (3 os.)
• Dobrovoľnícka služba 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019 (4 os.)
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 hod.
• Praxou k zamestnaniu 1. 2. 2019 - 30. 9. 2019 (1 os.)
• informačno-turistické tabule Ocr
• kamerový systém - Ministerstvo vnútra - prevencia kriminality
• interreg V-a Slovenská republika – česká republika – odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva
• výzva pre obce v rámci iniciatívy WiFi4EU
• výnos z Ministerstva financií - § 2 - havarijná stav
• Žilinský samosprávny kraj - vÝzva č. 1 - 2019 - aktívny človek = aktívna spoločnosť
• Žilinský samosprávny kraj - vÝzva č. 2 - 2019 - kultúra
• Žilinský samosprávny kraj - vÝzva č. 3 - 2019 - Verejný priestor a verejná infraštruktúra
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr - podprogram 1 - Viacúčelové športové ihrisko Skalité max 38 000€
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr - podprogram 2 - Výstavba detských ihrísk - max 12 000€
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr - podprogram 3 - Výmena multifunkčného trávnika 36x18
m - max 20 000€
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr - podprogram 4 - Nákup športovej výbavy - max 6 000€

kriminalita a dopravná
nehodovosť v obci

Volebná účasť: 48,50%
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v 2. kole:

Prehľad spáchanej kriminality druhovej skladby je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

Volebná účasť: 39,88%

Voľby do európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája 2019
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR má
občan SR, ktorý má na území SR trvalý pobyt, a občan
iného členského štátu EÚ, ktorý má na území SR trvalý
pobyt. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
a ani na území iného členského štátu EÚ, má právo voliť
do Európskeho parlamentu, ak sa v deň konania volieb
zdržiava na území SR.
V obci Skalité budú pre tieto voľby vytvorené 4 okrsky.
Volebné okrsky 1 – 2 ZŠ Skalité – kudlov.
Volebné okrsky 3 – 4 ZŠ sv. andreja Svorada a benedikta
Skalité.
Od 12. 4. 2019 sa budú vydávať hlasovacie preukazy pre
voľby do Európskeho parlamentu. Ak občan v deň konania
volieb nebude v mieste trvalého pobytu.

na základe údajov z Okresného riaditeľstva policajného zboru
v čadci bolo v roku 2018 v obci Skalité zistených celkovo 24
skutkov, z ktorých bolo 15 objasnených, v 5 prípadoch bola vec
odmietnutá, v 2 prípadoch bolo trestné stíhanie prerušené, v 1
prípade bolo trestné stíhanie zastavené a v 1 prípade bola vec
z dôvodu miestnej príslušnosti odovzdaná inému útvaru.

Do 3. 5. 2019 môžu občania požiadať elektronicky o vydanie hlasovacieho preukazu a následne mu bude doručený
na korešpondenčnú adresu ktorú uvedie, alebo na adresu
trvalého pobytu doporučene do vlastných rúk.
Do 24. 5. 2019 v úradných hodinách obce môžu občania
osobne požiadať o vydanie hlasovacie preukazu, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá preberie hlasovací preukaz. Na splnomocnení netreba overený podpis.
Kontakt: elektronicky-maria.casnochova@skalite.sk
Osobne: Obecný úrad – oddelenie matriky M.Časnochová
Telefonicky podanie informácií: 0414254617
Podrobnejšie informácie sú na stránke obce Skalité - Voľby
do Európskeho parlamentu - informácia pre voliča, alebo
na stránke: www.minv.sk/?volby-ep

Druh kriminality

Počet skutkov

Počet objasnených skutkov

násilná
Majetková
ekonomická
Ostatná
Spolu

6
6
9
3
24

4
3
6
2
15

Ďalej bolo v obci Skalité Obvodným oddelením policajného
zboru čadca realizovaných 32 priestupkov, z ktorých bolo 12
proti občianskemu spolunažívaniu, 15 proti majetku, 2 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a 3 iné priestupky.
Policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Čadca
vykonali v rámci spoločného výkonu služby s Políciou Poľskej republiky 3 spoločné hliadky na území Slovenskej republiky a 4 spoločné hliadky na území poľskej republiky.
V katastrálnom území obce Skalité bolo evidovaných 10
dopravných nehôd, pri ktorých sa 1 osoba zranila ľahko a v 2
prípadoch bolo u vodičov zistené požitie alkoholu (v oboch prípadoch nad 1 promile). najčastejšou príčinou týchto dopravných nehôd bolo nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla
(5), ďalej nesprávny spôsob jazdy (2), neprimeraná rýchlosť (1),
nedanie prednosti v jazde (1) a závada komunikácie (1).

bezplatné právne poradenstvo bude v obci
v roku 2019 každý štvrtý piatok v mesiaci od 11.30 hod.
do 13.00 hod. na obecnom úrade v Skalitom.

bezplatné stravovanie
prebiehajú rokovania s riaditeľmi MŠ, zŠ, vedúcimi školských jedálni pre zabezpečenie bezplatného stravovania
od 1. 9. 2019. o dofinancovaní materiálneho zabezpečenia školských kuchýň a jedálni sa bude rozhodovať na
májovom zasadnutí oZ. obec bude naďalej poskytovať
rozvoz stravy pre sociálne slabších občanov.

Skalité
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Rokujeme o navýšení vlakových spojov na trati
Čadca - Skalité - Serafínov a späť
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informácie o stavbe športovej haly

Medzi najkritickejšie úseky dopravy v Žilinskom kraji patrí cesta I/11 medzi Kysuckým Novým
Mestom a Čadcou až v smere na Svrčinovec ako pokračovanie medzinárodného ťahu do ČR a
PL, čo má za následok, že občania obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec majú každý deň sťaženú dopravu do okresného mesta Čadca.
Nekonečné kongescie a dopravné nehody sú takmer na
dennom poriadku. Žiaľ, podľa posledných oficiálnych informácií ma dôjsť k dokončeniu diaľnice D3 a rýchlostnej cesty
R5 najskôr až v roku 2025. Obchvat mesta Čadca je síce vo
výstavbe, ale jeho dokončenie je plánované taktiež až v priebehu niekoľkých rokov. Považujeme za nevyhnutné v tejto
veci niečo urobiť, aby každý deň nestáli naši občania dochádzajúci za prácou, zdravotnou starostlivosťou či školskou dochádzkou v čoraz dlhších kolónach. Ako jedno z reálnych a
možných riešení je zlepšenie podmienok v oblasti verejnej
dopravy. Podľa dostupných informácií sa medzi Čadcou a Žilinou denne presúva verejnou dopravou viac ako 3500 ľudí.
Len k jednému zo zamestnávateľov v regióne, konkrétne
firmy Schaeffler Kysuce, dochádza do rannej zmeny nezanedbateľné množstvo ľudí, ktorí nemajú k dispozícii železničnú dopravu. Časové polohy vlakov nekorešpondujú so
začiatkom ranných zmien, a preto idú radšej autom, ktorým
sa popoludní aj vracajú domov. Na regionálnej trati ako je
Čadca – Skalité - Serafínov, existujú aj niekoľkohodinové medzery medzi spojmi železničnej dopravy. Kapacita danej
trate je postačujúca na to, aby po nej jazdilo viac vlakov. Železničná doprava musí byť schopná v čo najväčšej miere
uspokojiť prepravné potreby cestujúcej verejnosti.
Prebehli rokovania s Integrovanou dopravou Žilinského
kraja, ZSSR, kde boli už aj predbežne navrhnuté možné riešenia zahustenia spojov na trati č. 127 Žilina - Čadca s nadväznosťou na trať č. 129 Čadca – Skalité-Serafínov a späť.
Návrh je prispôsobený na kapacitné možnosti ZSSK. Súčasťou požiadaviek kysuckých obcí a Integrovanej dopravy Žilinského kraja je posilnenie novými vlakmi v rámci „skalickej
doliny“ s prepojením na Žilinu, resp. Kysucké Nové Mesto.
Nová žiadosť o navýšenie a objednanie výkonov vo verejnom
záujme v železničnej osobnej regionálnej doprave na území
Žilinského kraja, bola odoslaná na Ministerstvo dopravy a

výstavby SR opätovne koncom marca. Je to spoločná iniciatíva starostov obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec, ZMO - Kysúc
a najväčšieho zamestnávateľa v regióne firmy Schaeffler Kysuce.
„Všetky doterajšie rokovania s kompetentnými zástupcami ZSSK, ID ŽSK prebiehali v konštruktívnom duchu
a v súčasnosti sa pracuje na technickom a finančnom
zabezpečení zvýšenia intenzity dopravy na trati ČADCA
– SKALITÉ-SERAFÍNOV a späť v rámci úpravy starého
grafikonu k júnu 2019, prípadne k novému grafikonu
platnému k 1. decembru 2019. V tejto chvíli sa chcem
poďakovať všetkým zainteresovaným za ústretovosť a
zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že naše úsilie nebude márne a jeho výsledkom bude zlepšenie podmienok
života obyvateľov našich obcí a celého regiónu.“

práce na športovej hale pokračujú
podľa harmonogramu, vysúťažená
celková cena diela je 799 963,74€
s dph, kde finančné krytie 600 000€
je prostredníctvom úveru z Otp
banky schváleného obecným zastupiteľstvom 26. 2. 2018 a 199 963,74€
je potrebné financovať z rozpočtu
obce Skalité 2019. realizované dielo

nezahŕňa terénne úpravy, spevnené
plochy ako sú komunikácie, parkoviská, chodníky, oporné múry, oplotenie, protipožiarne opatrenia a
taktiež chýba vybavenie športovej
haly ako sú športové náradie a vybavenie šatní. na tieto ďalšie práce a vybavenie chýba finančné krytie. preto
sa uchádzame o projekty na vybave-

Medzinárodné stretnutie
v poľskej Gmine istebna

nie športovej haly a obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce začať
rokovanie o navýšení úveru s Otp
bankou na dofinancovanie športovej
haly ako komplex, aby sa mohla športová hala sprevádzkovať a využívať
v plnej miere.

návšteva u biskupa

Jozef Cech, starosta obce Skalité

v ráMci jarnej údrŽby SSc a
ndS na základe ŽiadOSti Obce
zabezpečOvala Orez kOnárOv,
ktOré preSahUjú pOnad
hlavnú ceStU 1/12 a Sú
nebezpečenStvO pre ceStnú
preMávkU a chOdcOv na
chOdníkU. zárOveň Sa
pOzaMetali MieStne
kOMUnikácie v celej Obci a
chOdníky pO ziMnej údrŽbe, a
priebeŽne Sa zabezpečUje
čiStOta verejnÝch
prieStranStiev.

Obec Skalité a obec Čierne v zastúpení starostami obcí
sa dňa 10. 1. 2019 zúčastnili medzinárodného stretnutia
v Gmine Istebna, a to aj za účasti českých samospráv mesto Jablunkov, obec Bukovec a obec Hrčava. Účelom
stretnutia bola dohoda starostov menovaných obcí vypracovať spoločný dokument aktivít pre vybudovanie infraštruktúry širšieho územia okolo Trojmedzia.

Novoročné vinšovanie u diecézneho biskupa
Mons. Doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Skalité
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Mobilná aplikácia „V obRaZe“
predstavujeme našu novú službu bezplatnú mobilnú aplikáciu
„V obraze“ pre občanov a návštevníkov našej obce Skalité.
chcete byť informovaní o aktualitách a podujatiach v našej obci?
chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom mobilnom telefóne?
Snažíme sa poskytnúť najnovšie informácie aj občanom,
ktorí sú celý deň v práci alebo mimo obce a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu. Prípadne nesledujú pravidelne
web stránku obce.
práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia – „v Obraze“.
aplikácia vám prináša prehľad najnovších aktualít z našej obce,
upozorní vás v lište notifikácií na novo vložené oznamy o výpadkoch prúdu, plynu alebo vody, dozviete sa včas o organizovaných akciách alebo si môžete pozrieť fotografie z podujatí
v našej obci.
pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia
a budú doručené hneď ako sa váš telefón pripojí na WiFi alebo
mobilné dáta, notifikácie.

Aktuality

Čo možNo SlEDoVať?

Fotogalériu

Kultúrne a športové podujatia
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Dňa 5. apríla 2019 vypukol v našej obci požiar. príčinou
vzniku bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. zasahovali príslušníci dhz Skalité, dhz čierne, dhz Svrčinovec, dhz raková a hasičský a záchranný zbor v čadci.
veľká vďaka patrí všetkým hasičom za rýchly zásah, vďaka
ktorému sa uchránili susedné obývané rodinné domy.
vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v čadci
dôrazne upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v
priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
bez predchádzajúceho telefonického oznámenia.

aPlikácia NEZhromažďUjE žiaDNE oSobNé úDajE.

hlásenie miestneho rozhlasu dostávajte SmS-kou zadarmo nech ste kdekoľvek a nezávisle od operátora,
ktorého služby využívate.
Čo to ZNamENá?
v momente hlásenia miestneho rozhlasu v našej obci vám
príde upozornenie na mobil a text hlásania sa vám zobrazí vo vašom mobilnom telefóne ako SMS-ka. poskytovaná služba je pre vás bezplatná. Odteraz budete vždy
vedieť, aj keď nebudete doma, kedy bude prerušená dodávka elektrickej energie, kedy sa koná ktorékoľvek podujatie v obci, zber triedeného odpadu a ďalšie oznamy
obce.

Snehová kalamita v obci Skalité
ako sa môžete do služby rozhlas formou SmS prihlásiť?
je to úplne jednoduché:
• 1. vyplňte registračné tlačivo (za každú domácnosť môžete
uviesť ľubovoľný počet osôb): meno, priezvisko, adresu, mobilné
telefónne číslo a váš podpis,
• 2. vyplnené tlačivo odovzdajte osobne na Obecnom úrade v Skalitom, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Skalité,
02314 Skalité 598.
Po zaradení Vášho mobilného čísla do systému budete hneď dostávať hlásenia miestneho rozhlasu do Vášho mobilu formou
SmS. Viac informácií môžete získať na tel. čísle: 041/4254619.
Službu je možné na Vaše osobné požiadanie kedykoľvek ZrUŠiť, prípadne zmeniť telefónne číslo!

✂registračné tlačivo – roZhlaS FormoU SmS

Svojim podpisom súhlasím so zaradením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov: meno,
priezvisko, adresa, mobilné telefónne číslo a podpis do iS – hlásenie miestneho rozhlasu formou SMS správy.

meno a priezvisko

adresa

Skalité

Požiar rodinného domu

inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá.
pri vyhľadávaní stačí zadať v Google play alebo appStore kľúčové
slová „v obraze“. po inštalácii aplikácie je potrebné vyhľadať v zozname obcí našu obec Skalité.
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
• Mať chytrý telefón s operačným systémom android či iOS
• prístup na internet
• Miesto v úložisku telefóne cca 13 Mb

Rozhlas formou SMS
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mobilné telefónne číslo

Podpis

V súvislosti s dlhotrvajúcim a intenzívnym snežením, sprevádzaným silným nárazovým vetrom od utorka
1. 1. 2019 vznikla v obci Skalité vážna snehová, kalamitná situácia. Napadlo 70 až 100 cm nového prachovitého snehu. So silným nárazovým vetrom spôsobili, že na miestnych komunikáciách a chodníkoch sústavne
vznikali preveje a záveje.
Vlastnými silami a technikou už obec
nedokázala zabezpečiť bezproblémový
chod obce, boli ohrozené životy a majetok občanov, preto krízový štáb obce
odporučil starostovi, aby dňa 3. 1. 2019
vyhlásil v obci mimoriadnu situáciu,
ktorá trvala do 10. 1. 2019. Avšak poveternostné podmienky sa nezlepšovali,
intenzívne sneženie a silný nárazový
vietor situáciu neustále komplikovali.
Preto bola vyhlásená dňa 15. 1. 2019
opäť mimoriadna situácia v obci. Nasadená bola všetka vlastná technika,
stroje domácich podnikateľov, NDS,
SSC, technika Dobrovoľného hasičského zboru Skalité, záchranná brigáda
Hasičského záchranného zboru Žilina,
taktiež HZZ Čadca a dobrovoľníci. Odľahčovali sa strechy od snehu a ľadu
z obecných budov, škôl. Sprejazdňovali, sprístupňovali sa miestne komunikácie pre záchranné zložky do osád.
Odpratal sa sneh z chodníkov. Dobrovoľný hasičský zbor robil prerezávky
padnutých stromov, odstraňoval sneh
zo striech a pomáhal starým osamelým
občanom pri snehovej kalamite. Zamestnanci elektrárni odstraňovali časté
poruchy na elektrickej sieti v niekto-

rých častiach obce. Dve mimoriadné
situácie, ktoré sa nám podarilo postupne zvládnuť. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým zúčastneným zložkám, ktoré pracovali na
odstránení kalamity, počnúc dobrovoľníkmi, zamestnancami obce, obecnej
prevádzky, cez členov dobrovoľného

hasičského zboru, až po externých dodávateľov, ktorých sme do záchranných
akcii museli nevyhnutné zapojiť. Osobitne sa však chcem poďakovať obyvateľom obce, ktorí mali pochopenie so
vzniknutou situáciou a mnohokrát
sami participovali na jej odstránení.
Starosta obce

Skalité
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XII. Reprezentačný ples obce Skalité

Skaliťania sa stretli so svojimi priateľmi a známymi a popriali si všetko dobré v novom roku 2019.
Dňa 2. marca 2019 sa konal XII. Reprezentačný ples obce Skalité. Krásne
ohlasy dostávame za tohtoročný reprezentačný ples, ktorý sme pre Vás pripravili. Spokojní obyvatelia sú pre nás tá
najväčšia odmena. Veľmi si vážime
Vašu početnú účasť v krásne vyzdobe-

nej sále hotela Koloniál, kde všetky
dámy a pánov pri vstupe privítal pán
starosta s manželkou. Po slávnostnom
príhovore nasledovalo otvorenie plesu
prvým tanečným kolom a hudobná produkcia DJ Banderasa všetkých roztancovala. Ďakujeme aj za výbornú
gastronómiu, ktorá ulahodila každému.
Program bol skutočne pestrý a počas
večera vystúpilo niekoľko hostí. Imitátor a zabávač Stano Vitáloš svojim humorom a piesňami pobavil ľudí.
Svetelná show Draco Flameus upútala
pozornosť s farebnými efektami a viacnásobný majster sveta Roman Volák to

perfektne roztočil na parkete s excelentnými zostavami bojových umení. Na ľudovú nôtu zahrali heligonkári Vrchári
a naša domáca folklóristka Vlastička
Mudríková s Jankom Žabčíkom. Moderátorke Ivanke Holákovej taktiež ďakujeme za sprievodné slovo počas večera
a máme radosť, že aj tomboly bolo neúrekom a nikto neodišiel s prázdnymi
rukami. Skvelá zábava gradovala
počas celého plesu a o tom svedčí aj
množstvo zabávajúcich sa až do ranných hodín. ĎAKUJEME VŠETKÝM
a tešíme sa na Vás aj na ďalších podujatiach v našej obci Skalité.

Tradícia privítanie nového roku
pokračovala na námestí po pobožnosti v Kostole sv. Jána
Krstiteľa, kde sa zišli mnohí
Skaliťania, aby spoločne privítali nový rok 2019. Starosta obce spolu s pánom
farárom zaželali obyvateľom obce šťastný nový
rok a spoločne si všetci pripili. V programe vystúpili Vlastička Mudríková s Jankom Žabčíkom,
Andrejom Uhnákom a Petrom Staňom. Zavinšoval Roman Capek.

Slávnostná Novoročná svätá omša
Dňa 1. januára 2019 sa konala v Kostole sv. Jána Krstiteľa slávnostná svätá omša,
ktorá bola obetovaná za obec.

Ostatky v Skalitom a pochovávanie basy
S fašiangovým obdobím veselosti a hodovania sme sa v Skalitom rozlúčili
5. marca 2019 v hoteli Koloniál, symbolickým „Pochovaním basy.“
Zábavu odštartovala žartovnými piesňami spevácka skupina Seniorka. Réžiu
pochovávania basy zorganizoval Peter
Potočár s Petrom Tomicom a Karolom
Matysom. Nechýbali tradičné „fašiangové" šišky, občerstvenie a bohatá tombola, kde výťažok z tomboly sa použije
na pekné divadelné predstavenie na
deň detí. Hudobné pásmo s heligónkou, ozembuchom, trombitou odprezentovali Vlastička Mudríková, Janko
Žabčík a Peter Staňo. Počas celého večera nám hral DJ-Banderas.
Nechýbal ani tradičný sprievod masiek, o ktorý sa postaralo CVČ Skalité
a obyvatelia obce, za čo im patrí veľká
vďaka. Prítomní hostia tejto fašiangovej

tradície sa mohli pokochať maskami,
medzi ktorými určite vynikali nenapodobiteľné masky - medveďa, prasiatka,
veveričky, bociana, kohúta, sliepočky,
ale aj cigánky, turoňa, šaša, čarodejnice

a iné. Potlesk a smiech, ktorý sprevádzal tento sprievod ale aj rozlúčku s
basou, svedčil o tom, že prítomným
hosťom sa fašiangový program páčil.

Skalité
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Zvyk rozdávať na Veľkú noc vajíčka pretrval dodnes
redstavte si, že by ste sa mohli stretnúť s najmocnejším
či najdôležitejším človekom v krajine. Čo by ste
mu povedali?
V starovekom Ríme bol takým človekom
cisár. Podľa legendy sa Mária Magdaléna
po Ježišovom nanebovstúpení dostala
až pred trón krutého Tibéria. Údajne
sa prišla cisárovi sťažovať na postup
miestodržiteľa Piláta.
Na stretnutie sa pripravovala
intenzívnou modlitbou a uvažovala, čo cisárovi povie. Nakoniec ako dar priniesla vajíčko.
Podala mu ho so slovami:
„Kristus vstal z mŕtvych.“
Cisár ju vysmial s tým, že
zmŕtvychvstanie Ježiša pravdepodobné je asi tak, ako že
biele vajce ktoré drží v ruke,
očervenie. Legenda hovorí, že
v tom momente vajíčko skutočne sčervenalo. Ako Božie
znamenie, potvrdzujúce Magdalénine slová. Cisár síce v
Krista neuveril, ale aspoň vyhovel sťažnosti na Piláta, ktorý odsúdil na smrť nevinného.
Nevieme, koľko z legendy sa zakladá na pravde. No je isté, že zvyk rozdávať na Veľkú noc červené vajíčka v
spojení s pozdravom „Kristus vstal z

P

mŕtvych...“ je známy medzi kresťanmi na východe už od staroveku a pretrval dodnes. Symbol sa dostal aj do ikonografie, preto ikonopisci zobrazujú Máriu
Magdalénu s červeným vajíčkom v pravej
ruke. A dostal sa aj ku našim predkom.
Veľkonočná kraslica môže byť vyprázdneným symbolom, alebo hlbokým vyjadrením viery. Červená
farba symbolizuje Kristovu krv,
škrupinka pripomína skalu
hrobu, zvonku pevná a nepreniknuteľná, zdanlivo mŕtva, no
vo vnútri sa ukrýva život. Keď
napokon škrupina praská,
pripomína rúcajúce sa brány
podsvetia, ktoré museli padnúť pred Kristom, víťazným
baránkom.
Kraslica je ukážkou ženskej tvorivosti a zároveň symbolom, ktorým sa dá veľa
povedať. A to sú napokon aj
dva dôvody, prečo prečo si to
nezjednodušovať kindervajíčkom, nejakým plastovými gýčom
alebo pár eurami.

Prajem všetkým
požehnanú Veľkú noc.
Jozef Možiešik

návšteva v obecnej knižnici
Dňa 13. 3. 2019 sme v rámci Mesiaca knihy privítali v našej
knižnici najmladších čitateľov. Knižnicu navštívili deti Materskej školy Skalité Ustredie. Keďže niektoré deti v knižnici ešte neboli, najskôr si prezreli celý priestor. Staršie deti
– predškoláci sa dozvedeli, aké sú pre ne vhodné knihy a ako
sa s nimi zaobchádza. Deti si knihy prezerali, rozprávali

podľa obrázkov a snažili sa pochopiť ich zmysel. Čo sa im
najviac páčilo? Veľa rozprávkových knižiek s krásnymi ilustráciami. Knižky si chceli hneď zobrať so sebou, avšak prisľúbili, že sa opäť vrátia aj so svojimi rodičmi.
Deťom sa návšteva knižnice páčila. Za milú návštevu dostali darček – záložku do knihy a sladkú odmenu.
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Matrika
Narodené deti
od 1. 10. 2018 do 18. 3. 2019
adam Gavenčiak
alex jakubec
diana vranová
viktória zvercová
ella konečná
Matej krenželák
dominik Špilák
jakub kubačák
nelacyprichová
zara Šimurdová
zara Grochalová
agáta Štrbová
juraj pánek
Matej Martiniak
Matúš linet
liliana lajčáková
paulína Strýčková
viktória lucáková
linda horčičáková
eliška jurčová
ema cyprichová
alexander choluj
klára Golisová
Maxim Sojka
erik papšo
dominik Garaj
larisa Matáková
Michal janský
Michal laš
tobias Fonš

Prehľad o pohybe obyvateľov
od 15. októbra 2018 do 3. apríla 2019
Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 30. 9. 2018 do 3. 4. 2019
Matej kopera a Mária Skopalová
Miroslav knežík a Monika časnochová
Stanislav pirožek a Mária čanecká
pavol kubala a Martina Majáková
Marek kurta a Mgr. dagmara Mikulová
tibor Greguš a zuzana brázdová
Michal laš a pavlína tomicová
daniel dej a Miroslava vojčiniaková
Michal Šepeš a pavla padyšáková
Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 27. 10. 2018 do 3. 4. 2019
ing. jozef baroňák a ing. kristína krišicová
jiří rybář a veronika Šupíková
Milan Šimaliak a natália zvardoňová
amit Singh a patrícia durčanová
Martin časnocha a Martina Šidlová
ing. peter prokeš a renáta Ševčíková

Počet prihlásených občanov
k trvalému pobytu do obce Skalité
od 23. 10. 2018 do 11. 3. 2019: 20 občanov
Počet odhlásených občanov
z trvalého pobytu z obce Skalité
od 5. 10. 2018 do 22. 3. 2019: 32 občanov
Počet obyvateľov k 3. 4. 2019: 5233

Zápis do MŠ Skalité – Kudlov

Úmrtie občanov mimo obec Skalité
od 18. 11. 2018 do 31. 3. 2019
Miroslav cyprich, 49r.,
Mária tatarková, 76r.,
emília krausová, 66r.,
anna juricová, 89r.,
Mária petráková, 80r.,
pavel Mikula, 82r.,
pavel varmus, 97
anna cholujová, 79r.,
ján lemeš, 78r.,
Uľjana legerská, 48r.,
Úmrtie občanov v obci Skalité
od 20. 10. 2018 do 3. 4. 2019
Štefan Grallovič, 50r.,
ing. Stanislav chromiak, 53r.,
veronika Serafínová, 57r.,
jozef Staš, 65r.,
Miroslav patkan, 57r.,
anna Oravcová, 91r.,
Marta vasiľová, 75r.,
alojz jendrišák, 71r.,
katarína kubániová, 69r.,
anna Šuriková, 76r.,
ján časnocha, 51r.,
peter Gerát, 50r.,
emília Ďurkačová 69r.,
dominik potočár, 94r.,
M. ČASNOCHOVÁ

Zápis do MŠ Skalité – Ústredie

sa uskutoční

sa uskutoční

29. 4. až 3. 5. 2019
od 12:00 hod do 15:00 hod.

od 29. 4. 2019 do 3. 5. 2019
od 9.30 do 15.00 hod.

potrebné je podať písomnú žiadosť, priložiť potvrdenie
o zdravotnom stave, očkovaní dieťaťa od detskej lekárky
a rodné číslo.
tlačivo „žiadosť o prijatie“ nájdete na webovej
stránke školy msskalitekudlov.estranky.sk,
alebo vám ho poskytne mŠ Skalité - kudlov.

k žiadosti o predprimárne vzdelávanie je potrebné
priložiť písomnú žiadosť od zákonného zástupcu,
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je
aj údaj o povinnom očkovaní.

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem umiestniť svoje
dieťa v MŠ v školskom roku 2019/2020, aby zápis
uskutočnili v zverejnenom termíne a riad. zŠ s MŠ
mohla urobiť včas organizáciu budúceho školského
roka.

podrobnosti o prijímaní deti na predprimárne vzdelávanie sa dozviete na školách.

Skalité
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komunálny odpad – náš spoločný problém
Zmesový komunálny odpad z obce Skalité končí na skládke
v Čadci – Podzávoze, pričom skládkovanie predstavuje
vážnu záťaž pre zdravie ľudí a prírodu.
za rok 2018 vyprodukoval každý občan našej obce 320,37
kg odpadu, čo je na deň necelé kilo (0,88 kg). na skládku odpadu sme uložili za každého občana 288,3 kg = za obec 1507
200 kg. za likvidáciu odpadu sme zaplatili 231 733,- eur, čo je
jedná z najvyšších položiek rozpočtu obce. Občan sa podieľa
na nákladoch na likvidáciu zmesového odpadu v podiele 44,92
%, obec dotuje likvidáciu odpadu v podiele 55,08%.
úroveň triedenia za rok 2018 dosiahla 10,01%, čo predstavuje
na jedného občana 32,07 kg = za obec 167 684 kg.
z dôvodu stanovenia ďalšej stratégie v odpadovom hospodárstve v rámci Mikroregiónu kysucký triangel sa konalo koncom februára pracovné stretnutie starostov obcí Svrčinovec,
čierne a Skalité a pracovníkov ich príspevkových organizácií .
cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovať odpadovú
problematiku v obciach, analyzovať, diagnostikovať a hľadať
vhodné spôsoby zefektívnenia a zintenzívnenia zvyšovania
množstva vytriedených zložiek odpadu, teda zvyšovanie
úrovne triedenia a znižovanie množstva odpadov a nákladov
na likvidáciu odpadov. zúčastnení sa zhodli na spoločnom riešení odpadovej problematiky.
Obce majú rozdielne stanovené miestne poplatky za komunálny odpad, tieto by mali byť v celej doline rovnaké alebo primerane rovnaké.
cieľom je tiež navýšenie počtu vývozov vytriedených zložiek
odpadu v obciach, uskutočňovať ich napríklad v päť až šesť
týždňových intervaloch.
zníženie a lebo celkové zrušenie veľkoobjemových kontajnerov a ich náhrada popolnicami. Určiť nové zvozne trasy, vybudovať stojiska na popolnice z ktorých sa bude garantovať ich
odvoz. preniesť väčšiu zodpovednosť na občana za jeho vyprodukovaný odpad.
V súčasnosti rokujeme so zvozovou spoločnosťou na
odvoz vytriedených zložiek t+t žilina a so zvozovou spoločnosťou na odvoz zmesového odpadu joko a syn Čadca za
účelom skvalitnenia odvozu popolníc v uliciach a lokalitách
kde boli kontajnery.
Máme veľké rezervy v triedení, triedime nedbalo, preto plánujeme analyzovať obsah nádob na odpad. jej cieľom bude zistiť zastúpenie jednotlivých zložiek odpadu v popolniciach
a v kontajneroch. na prvom mieste je prevencia, ale ak bude
potrebné na dosiahnutie cieľa, budeme uplatňovať aj represívne opatrenia voči občanom ktorí zmiešavajú odpad a tým
porušujú zákon o odpadoch.
popolnice pre vzorku budú vybrané náhodne.

Z bilancie celoročných nákladov
na odpad v jednotlivých obciach:
• obec Svrčinovec: miestny poplatok za odpad
na rok/osoba: 18,98 €
počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 3450
Množstvo zmesového odpadu za rok 2018: 832,1 t /na obyvateľa: 241,19 kg
úroveň triedenia: 8,58%
náklady na likvidáciu odpadu: 75 473,14 €
vybrané poplatky v roku 2018: 53 049 €
Obec dotuje: 22 424,14 € = 29,71 % .
• obec Čierne: miestny poplatok za odpad na rok/osoba:
29,20 € (-14% pre separujúcich)/ 25,11 €
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občanom dávame do pozornosti nový harmonogram zberu odpadu v roku 2019

Zvoz triedeného odpadu od 15. 5. 2019 v päťtýždňových intervaloch:

• počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 4376
• Množstvo zmesového odpadu za rok 2018: 1 311 t na obyvateľa: 299,59 kg
• úroveň triedenia: 10,01%
• náklady na likvidáciu odpadu: 125 224 €
• vybrané poplatky v roku 2018: 85 693 €
• Obec dotuje: 39 531 € = 31,57 %.
• obec Skalité: miestny poplatok za odpad na rok/osoba:
16,24 €
• počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 5 228
• Množstvo zmesového odpadu za rok 2018: 1 507,20 t na obyvateľa: 288,29 kg
• úroveň triedenia: 10,01%
• náklady na likvidáciu odpadu: 196 904,73 €
• vybrané poplatky v roku 2018: 88 454,52 €
• Obec dotuje: 108 450,21 € = 55,08 %.
z bilancie nám vychádza, že skládkovať sa už neoplatí.
zníženie skládkovania a zvýšenie triedenia znamená nižšie
náklady pre obce.
legislatíva na Slovensku kladie požiadavky tak, aby
dochádzalo v čo najväčšej miere a najrýchlejšie k odklonu od
skládkovania. Sadzba poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov je nasledujúca:

odvoz tko popolníc
Odvoz tkO – popolníc sa uskutočňuje v párnom týždni v utorok
a dozber v stredu.
popolnice určené na vývoz musia byť označené štítkom a pripravené pri zvoznej trase do 4:00 hod. vývozného termínu.

Zber triedeného odpadu
• prvý deň zberu je určený pre pľace od Greguša po triciatok,
• druhý termín zberu je určený pre pľace od triciatku po Serafínov.
• vrecia s vytriedenými zložkami odpadu musia byť označené
štítkom – číslom domu a umiestnené k zbernej trase v deň
zberu do 7.00 hod.
• Obec Skalité – prevádzkáreň, Skalité č. 598, 023 14 Skalité,
telefón: 041/4376221, mobil: 0917873506, 0905868285,
e-mail: obecskalprev@mail.t-com.sk
žiadame občanov, aby ste do veľkoobjemových kontajnerov
nevhadzovali: drevo, dvere, okná, nábytok, železo, koberce,
matrace, elektroodpad, televízne prijímače, chladničky, práčky,
sklo, plasty, papier, stavebnú suť, biologický a nebezpečný
odpad. Uvedený odpad prineste na zberný dvor.

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia
komunálneho odpadu budú platiť niekoľkonásobne viac
ako obce s dostatočne vysokou úrovňou triedenia odpadov.
poplatky predmetné zodpovedajú hlavnému účelu – motivovať
občana k zodpovednejšiemu správaniu a nárastu úrovne triedenia komunálneho odpadu.
nízka úroveň triedenia môže negatívne ovplyvniť výšku ročného poplatku za komunálne odpady, vyberaného od občanov.
poplatok je príjmom environmentálneho fondu a prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviesť celý poplatok za uloženie odpadu environmentálnemu fondu.
nové pravidlá majú viesť k vytvoreniu motivačného faktora
pre triedený zber a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.
Pevne veríme, že Vám téma odpadov nie je ľahostajná, že
spoločne dokážeme zmeniť staré zvyky a osvojiť si nový
spôsob myslenia pri narábaní s odpadom.

sti
kompostéry do každej domácno
kompostéry budú distribuované
koncom apríla a začiatkom mája
2019. Občania vďaka záhradným
kompostérom budú môcť spracovávať biologicky rozložiteľný odpad
priamo vo svojich záhradách, zatiaľ
čo obci postupne znižuje celkové
množstvo zmesového komunálneho
odpadu a šetrí obecné financie.

Spoločné stretnutie
obcí Skalité a Čierne
so spoločnosťou T+T
Žilina za účelom častejšieho odvozu
vytriedených zložiek
odpadu.

Dajme odpad tam kam patrí
v obci sú rozmiestnené nádoby takzvané zvony na triedené
zložky na sklo – zelené, na plasty – žlté. aj touto cestou vás prosíme o vhadzovanie skla do zelených nádob určených na zber
skla a plastov do žltých nádob. hádžete tam aj iné odpady,
ktoré tam zásadne nepatria. v prípade, že v nádobách vyčlenených na sklo alebo plast sa nachádza aj iný druh odpadu, obec
(čiže občan) znáša náklady na jeho vývoz a uloženie na skládku
odpadu.
je v záujme nás všetkých znižovať náklady obce (teda občana)
na vývoz a uloženie odpadov. je v našom záujme chrániť našu
prírodu, aby aj naše deti, vnúčatá mali možnosť žiť v zdravom
prostredí. Učme jeden druhého, upozorňujme na možnosti
a spôsoby triedenia odpadu. niekedy konáme rutinne, zo zvyku
a neuvedomujeme si dopad nášho konania. a niekedy konáme
s vedomím si toho, že je to nesprávne, ale chceme ísť práve tou
cestou.
viete že, doba rozkladu skla je odhadom 4000 rokov, plastovej
fľaše 100 rokov, plastového pohára 70 rokov, igelitového vrecka,
tašky 25 rokov, plechovky 15 rokov, nedopalku od cigarety l0 až
20 rokov, krabica od mlieka, džúsu 6 až 10 rokov, kus polystyrénu nikdy, list papiera 6 mesiacov.
Za Váš aktívny prístup k triedeniu odpadu ďakujeme.
po fyzickej obhliadke zvoznej trasy vývozu nádob na odpad –
popolníc v obci bolo zistené, že veľa domácnosti nemá nádoby
na odpad. Preto žiadame občanov aby si nádoby na odpad
zabezpečili. Príspevková organizácia obce Skalité, obec
Skalité - Prevádzkáreň ponúka občanom s trvalým pobytom v obci Skalité nádoby na odpad:
• pozink 110 l v cene 30,- eur
• plast 120 l v cene 25,- eur
• plast 240 l v cene 35,- eur.
Obec v súčasnosti prehodnocuje rentabilitu vývozov veľkoobjemových kontajnerov a rokuje s firmou ktorá zabezpečuje
odvoz nádob na odpad – popolníc s možnosťou vývozu popolníc aj v odľahlejších častiach obce.

Skalité

zOdO
ŽivOta
pOzOrnOSti
naŠich SpOlkOv
ObčanOv
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Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov
Dňa 11.marca 2019 a v hoteli Koloniál
uskutočnila výročná členská schôdza
Jednoty dôchodcov v Skalitom. Predsedníčka p. Papíková prevzala z rúk starostu obce pamätný list pri príležitosti
10. výročia založenia ,, Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Skalité".
Taktiež boli ocenení dvaja členovia p.
Mária Papíková a p. Milan Gerát za
úspešnú reprezentáciu obce Skalité na
okresných, krajských a celoslovenských
kolách v prednese prózy a v športe. K
slávnostným oceneniam sa pridali aj
srdečné gratulácie trom oslávenkyňam
a všetkým ženám k MDŽ, ktoré boli obdarované ružou. Atmosféru spríjemnili
hovoreným slovom a piesňami Jozef
Opatovský a Vlastička Mudríková.
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Dňa 30. novembra 2018 v obradnej miestnosti mesta Čadce
privítali predseda Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Čadci MUDr. Milan Galgánek a riaditeľka
Územného spolku Slovenského Červeného kríža Mgr. Elena
Tomašiková mnohonásobných darcov krvi. Medailu prof.
MUDr. Jána Kňazovického za 100 násobné darovanie krvi si
prevzal aj pán Ján Majchrák zo Skalitého.
Slávnostného aktívu odovzdávania plakiet sa zúčastnili zástupca OU v Čadci Haladej Marián, Milan Gura, primátor
MsÚ v Čadci, Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP Čadca, primár
HTO v Čadci Peter Chudý, svojou prítomnosťou a slovami si
uctili a morálne podporili všetkých dôležitých ľudí – darcov
krvi.

Dnes už každý vie, že darovať krv
znamená zachrániť život.
Hovorí sa, že ju darujú ľudia,
ktorí pozerajú na svet srdcom.

Skalité

Výročná členská schôdza DHZ – Skalité
ňa 26. januára 2019 sa konala
výročná členská schôdza DHZ
– Skalité.
Pozvanie prijali: Starosta obce Skalité
PaedDr. Jozef Cech, Prednosta OcÚ Ing.
Peter Ivanek, Poslankyňa OZ Ľubica Lašová, za ÚZO DPO SR v Čadci Miroslav
Malík, delegácia družobnej obce OŠP –
Milówka PR.
Schôdzu otvoril a viedol Anton Laš ml.
veliteľ, privítal prítomných a oboznámil
s programom, ktorý bol jednohlasne prijatý.
Bola schválená návrhová komisia.
Správu o činnosti DHZ za rok predniesla tajomníčka Jozefa Gonščáková.
V správe bola zosumarizovaná činnosť
organizácie vo všetkých oblastiach pri zabezpečovaní chodu a činnosti dobrovoľných hasičov v obci.
V rámci pripravenosti bolo vycvičené
družstvo mužov, žien a žiakov. Družstvá
mužov a žien sa zúčastnili súťaží v Čiernom, Oščadnici, Čadci, Púchove, Stupnom, Lietave, Kysuckom Novom Meste,
Skalitom a okresného kola DHZ v Zákopčí.
Krúžok mladých hasičov vedie Jozef
Urbánek. Počas prvého roka svojej činnosti sa zúčastnili piatich súťaží. Bol to
Halový päťboj v Zákopčí, Územné kolo
„Plameň“ v Turzovke, Pohárová súťaž
v Oščadnici, Čiernom VK a Skalitom,
kde sa konal I. ročník súťaže Mladých
hasičov.
Dňa 26. augusta 2018 sa konal 26. ročník „O putovný pohár Starostky obce
Skalité“ a motorovú striekačku PS3, zároveň I. ročník súťaže Mladých hasičov
pri príležitosti 92 rokov od založenia
DHZ v obci.
V prvom kole o poháre a finančné odmeny súťažilo 14 HD v kategóriách muži
a ženy. V druhom kole bez rozdielu kategórií súťažilo 5 HD o PS3.
Hasiči odpracujú každoročne viac
ako 3000 hodín bezplatne na dozbrojení
a odzbrojení vozidiel, výcviku HD, školeniach zásahovej jednotky, údržbe
a oprave techniky, upratovaní okolia PZ,
garáži, STK, ošetrení a údržbe akumulátorov, vysielačiek, dýchacích prístrojov pri
zásahoch, požiaroch, zhadzovaní snehu
zo strechy budovy atď.
DHZ je zaradené do skupiny „A“
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl
a jednotiek, z čoho pre nás vyplývajú náročné úlohy.
Protipožiarna ochrana je vykonávaná
vo vývesných skrinkách v obci, formou
relácie v miestnom rozhlase, v článkoch
uverejnených v obecnom spravodaji ale
aj v okresnej tlači. Na úseku represívnej
činnosti sa členovia zúčastňujú zásahov,

D

Pán Ján Majchrák daroval krv už 100 krát

zO ŽivOta naŠich SpOlkOv

likvidácie požiarov, pri živelných pohromách v obci a mimo nej. Využívajú odborné vedomosti pri hasení požiarov
a záchranných prácach:
V roku 2018 z celkového počtu 35 zásahov bolo 11-krát k veľkoplošným kontajnerom v obci. 18-krát k spadnutým
stromom, požiarom a iným technickým
zásahom, 6-krát k požiarom mimo obec.
Výjazdy ku kontajnerom vyčerpávajú
naše financie, časté zásahy v noci, nezodpovednosť občanov.
Na úseku organizačnej práce sme sa
zúčastnili akcií a kultúrnych akcií poriadaných v obci – Deň Zeme, Rajd Chlopsky – lyžiarske preteky, Farský deň,
sprievodu pri príležitostí Goralských
slávnosti, súťaže vo varení gulášu „Skalitská vareška“, účasť na pietnom akte
„100 rokov od veľkej vojny“, Vianočných
trhoch. Usporiadali sme „Deň otvorených dverí v PZ“ pre deti MŠ a žiakov
ZŠ, výjazd s vozidlami pre deti a žiakov
na Kudlove.
Zapojili sme sa do súťaže „O naj hasičská partia“, ktorú vypísali „My Kysucké noviny“.
Bola predložená revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za
rok 2018, ktorú prečítal hospodár DHZ
Jozef Urbánek.Ďalej bol predložený „Plán
hlavných úloh na rok 2019“ nasledovala
diskusia k predloženým materiálom.
Starosta obce Jozef Cech poďakoval
hasičom za súčinnosť pri snehovej kalamite v obci, za reprezentáciu v hasičských súťažiach v okrese i mimo.
Problémy, ktoré trápia hasičov sa budú
riešiť priebežne s veliteľom DHZ.
Poslankyňa OZ Ľubica Lašová poďakovala za „Deň otvorených dverí v PZ“
pre deti MŠ.
Delegát ÚZO DPO SR v Čadci Miroslav Malík poďakoval za prácu hasičom
aj za výpomoc obci Čierne, prisľúbil
pomoc vedúcemu krúžku mladých hasi-

čov, nakoľko sa tejto práci venuje niekoľko rokov a poprial čím menej výjazdov.
Veliteľ DHZ Anton Laš ml. hovoril
o problémoch, ktoré trápia hasičov už
viac rokov – zateká strecha, krov je pohnitý, v miestnostiach dochádza k poruchám elektrického vedenia, ističe
nepostačujú, asfalt na dvore HZ praská,
garáž pre PP-27, nájsť poisťovňu, ktorá
by kryla škody spôsobené pri zásahoch.
Hospodár Jozef Urbánek - je potrebná
výmena žľabov, na budove tečie po múroch, dvere sú hrdzavé.
Strojník Anton Laš JR. – chceli by sme
dráhu, cvičiť na námestí nie je dobré, ak
sa zmenia smernice nebude postačovať.
Preventivár Peter Martiniak sa zaujímal, ako sa budú riešiť preventívne kontroly, či tak ako po minulé roky.
K daným problémom sa vyjadril starosta obce – požiadal hasičov o pomoc
ak budú výzvy na dotáciu príp. grant
bude sa obec uchádzať.
Diskusia bola ukončená.
Návrh na uznesenie prečítal P. Martiniak, bolo jednohlasne prijaté. Schôdza
bola ukončená, veliteľ pozval na posedenie s občerstvením.

V mene výboru ďakujem všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie, členom
zboru za účasť, ktorou prispeli ku
konštruktívnemu priebehu schôdze,
rodinám našich členov, ktorí ich
v tejto práci podporujú, sponzorom za
finančnú pomoc.

Anton Laš st. si dňa 2. 4. 2019 v Žiline spolu s ďalšími 52 ocenenými z rúk prezidenta
DPO SR Pavla Ceľucha si za svoj celoživotný príkladný prístup a prácu v Dobrovoľnej
požiarnej ochrane prevzal najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR.
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Deň učiteľov v obci

Obdarovanie kvetom a posedenie v príjemnej atmosfére pri príležitosti Dňa učiteľov
bolo príjemným momentom počas každodenných povinností. V kultúrnom programe zaspievali aj naši najmenší.
Starosta obce pri tejto príležitosti nezabudol vzdať úctu a vďaku všetkým učiteľom,
ktorí v obci Skalité pôsobia – v materských, základných školách, či v centre voľného času.

ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Skalité bilancovala
ZO SZPB v Skalitom uskutočnila dňa 13.12.2018
výročnú schôdzu. Členovia zhodnotili celoročnú
prácu, účasť na miestnych a regionálnych oslavách. Vytýčili si pre rok 2019 plán práce. Ich snahou je získať viac členov, hlavne z rodín bývalých
účastníkov odboja. Spolupráca je dobrá hlavne so
ZO JD Skalité a MO ČSČK. V príjemnom prostredí privítali zástupcu oblastného výboru pl. Juraja Drotára a zástupkyňu starostu obce Skalité p.
Ľubicu Lašovú. Poďakovali aktívnym členom za
prácu a hosťom za účasť. Osobitná vďaka patrí novozvolenému starostovi obce Skalité PaedDr. Jozefovi Cechovi za sponzorský dar.
Výbor ZO SZPB Skalité

Skalité
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Výročná schôdza ZO SZ záhradkárov

Zo správy vyberáme:

Dňa 17. 2. 2019 sa uskutočnila v zasadačke obecného úradu Skalité výročná členská schôdza základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Skalité. Prítomných bolo
45 členov. Schôdzu viedol Ing. Ferdinand Gonščák – tajomník ZO.

Informácie o činnosti
ktoré zabezpečoval výbor
ZO. Výbor zasadal 12-krát.
Účasť členov bola u 2 členov 100% a u ostatných
40- 90%.Na každé zasadnutia výboru bol prizvaný
aj predseda kontrolnej
a revíznej komisie.
Všetky úlohy, ktoré boli v pláne, boli
aj splnené.
Niektorí členovia ZO SZZ sa zúčastnili brigády vo farskej záhrade, kde dokončili rez ovocných stromčekov
a zároveň aj upratali odrezané konáre.
Koncom apríla zorganizovali autobu-

Hodina Zeme 2019

Dňa 30. marca 2019 naša obec zapojila do najväčšej svetovej kampane na
ochranu planéty. Po večernej sv. omši sme zhasli dominantu obce – Kostol
sv. Jána Krstiteľa do 21:30. Symbolickým aktom podporujeme myšlienku
akútnej potreby chrániť prírodné zdroje našej planéty. Viac informácií na
stránke obce Skalité.
Celosvetová kampaň Hodina Zeme je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. 60 minútové zhasnutie svetiel symbolizuje zodpovednosť za budúcnosť našej planéty a je výzvou pre ľudí, aby si
uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť
každý. Naša planéta nám poskytuje všetko,
čo potrebujeme k životu – vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, potraviny, bez
ktorých by sme neprežili. Príroda robí náš
život lepším a kvalitnejším. Stále väčší tlak
na prírodné zdroje však toto všetko ohrozujú.
Spoločne to môžeme zmeniť a postarať sa
o lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie. Bez
zdravej prírody nemáme budúcnosť a istý
diel zodpovednosti je na každom jednom z
nás. Ak chceme zmenu, musíme spojiť sily.

sový zájazd na výstavu Flóra Olomouc.
Koncom júla sa členovia zväzu zúčastnili súťaže vo varení guľášu – na jubilejnom 10. ročníku Skalitská vareška, kde
z 21 družstiev získali prvé miesto a víťaznú trofej 15 litrový kotlík.
Koncom septembra v rámci farmárskeho dňa usporiadali výstavu ovocia,
zeleniny, liečivých rastlín a okrasných
súborov. Výstavu si prišlo pozrieť 283
návštevníkov a skupina záhradkárov
ČR z Dobrej u Frýdku Místku.
Členovia sa zúčastnili okresnej výstavy v Rudine so 42 exponátmi, kde získali 2 ceny.
Ing. Ferdinand Gonščák v mene výboru zablahoželal všetkým členom,
ktorí oslavovali narodeniny.
Taktiež sa poďakoval členom výboru,
ktorí boli ochotní podieľať sa na
splnení úloh, ktoré si naplánovali. Zároveň prejavil vďaku bývalému obecnému zastupiteľstvu.
Výbor navrhol a schválil, aby za prácu
a aktívnu činnosť v organizácii boli udelené diplomy od OV SZZ.
Členovia si mohli objednať stromčeky, hnojivá a iné záhradkárske potreby.
Po skončení výročnej členskej schôdze bola prednáška Ing. Daniela Šinalu.

23

dO pOzOrnOSti ObčanOv

Skalité

Skalité

dO pOzOrnOSti
ŠkOlStvO ObčanOv

24

Aktivity Centra voľného času

Školský rok 2018/2019 je už v plnom
prúde a s ním aj aktivity CVČ Skalité.
Naplno sa rozbehla klubová, krúžková
činnosť a obľúbené podujatia v rámci
príležitostnej činnosti a počas prázdnin.
Veľkej obľube sa teší spoločenský krúžok Baby Club, ktorý prebieha každý utorok a štvrtok od 9.00 do 11.00 hod.
Zaujímavosťou v rámci tohto krúžku,
v ktorom sa stretávajú mamičky so svojimi najmenšími ratolesťami, bolo
vianočné fotenie s profesionálnou fotografkou.
Varenie, obľúbená aktivita najmä
u dievčat je náplňou krúžku Kuchtík,
v ktorom deti pripravujú rôzne dobroty,
skúšajú svoje kuchárske kreácie, nadobúdajú a zdokonaľujú nové zručnosti vo varení. Zároveň oživujú aj staré zvyky a
tradície vo varení, pečení hlavne počas
adventu, Vianoc, fašiangov, pri pečení a
zdobení vianočných medovníkov, koláčikov, varení vianočného detského punču
a príprave fašiangovej šišky. Deti sa pri
tom učia aj zásady zdravej výživy a správneho spoločenského stolovania.
Náplňou činnosti krúžkov Tvorivý ateliér, Šikovné ruky a Kreatívna tvorba je výroba rôznych dekoratívnych predmetov,
ktoré deti prezentujú na súťažiach a výstavkách.
Biatlonový klub Skalité, ktorý pôsobí pri
CVČ, úspešne reprezentoval 16-ročný dorastenec Pavol Baroňák, ktorý suverénne vyhral kategóriu mužov do 40
rokov 3. ročníka súťaže Krasňanská

stopa, ktorá sa uskutočnila 19.
januára 2019 v meste Krásno
nad Kysucou.
Členovia krúžku Mladý záchranár sa môžu pochváliť 2.
miestom v kategórii II. stupňa
ZŠ v okresnej výtvarnej súťaži
s názvom Ochranárik čísla
tiesňo vého volania a civilná
ochrana.
Pod vedením kvalifikovaného vedúceho sa členovia Fotografického krúžku majú možnosť naučiť
zhotovenie profesionálnej fotografie. Náplňou krúžku je práca s fotoaparátom,
ukážka rôznych techník fotografovania,
úprava a spracovanie snímky, nastavenie
scény a pod.
V pláne majú účasť na regionálnej postupovej súťaži amatérskej fotografie AMFO 2019, ktorá sa bude konať
v meste Čadca.
Športu a rozvoju telesnej zdatnosti sa
venujú futbalové krúžky, turistické
krúžky a hasičský krúžok.
Kreativitu a umenie si zdokonaľujú
členovia krúžkov zameraných na oblasť
divadla, hudby, výtvarnej výchovy, tanca
a v DDS Kolovrátok. Obľúbené sú tiež
aktivity spojené s krúžkami Vlasový styling a Mladý animátor.
Školské učivo si žiaci precvičujú na
krúžkoch Cvičenia z matematiky, Hravá slovenčina a Dejepis.
Činnosti, ktoré sa uskutočnili v rámci
plánovaných aktivít Klubu CVČ boli podujatia jesenný a zimný LAND ART. V jesenných mesiacoch sa deti zúčastnili
súťaže o najkrajšieho šarkana a tiež jesennej súťaže o najvtipnejšiu usmiatu
tekvičku. Tradične do Klubu CVČ prišiel
aj Mikuláš, ktorý deťom priniesol darčeky a tie mu za to zarecitovali básničky,
zatancovali, zaspievali rôzne pesničky,
ktoré si pre neho pripravili. Pred Vianocami si deti v klube skúšali svoje aranžérske zručnosti a tvorivú fantáziu pri
tvorbe vianočných ozdôb a dekorácií. Na
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Materská škola Skalité Ústredie

tvorivých dielňach pripravovali ozdoby
nie len na Vianočné trhy, ale aj na výstavky, výzdobu klubu a darčeky pre svojich blízkych.
Príležitostná záujmová činnosť CVČ
priniesla deťom tiež viacero obľúbených
podujatí, ktoré sa stávajú tradíciou - Šarkaniáda, koncert, hudobné popoludnia,
deň adventných zvykov, Vianočná besiedka, posedenie pri stromčeku spojené
s vianočnými tradíciami a rozdávaním
darčekov, novoročná diskotéka.
Klub CVČ je otvorený denne počas pracovných dní od 11.30 do 16.30 hod..
Plánované aktivity v rámci činnosti
Klubu CVČ, ktoré sa uskutočnili počas
zimy boli DISCO popoludnie, či tradičné
podujatia súťaž Valentínske srdiečko
a Andersenova noc. Program Andersenovej noci, ktorú CVČ zorganizovalo v spolupráci s obecnou knižnicou, spestrila
známa recitátorka Mária Papíkova, ktorá
deťom čítala z rozprávkových knižiek.
Kopec zábavy, veľa skvelých masiek
a sladkých odmien deti zažili na Fašiangovom karnevale, ktorý má už za sebou
niekoľko úspešných ročníkov.
Fašiangové tradície sme si pripomenuli aj pri podujatiach Fašiangová šiška
a Pochovávanie basy. CVČ pripravuje
tiež súťaž v prednese poézie a prózy (mesiac apríl).
Viac info o aktivitách a činnosti
CVČ Skalité na webovej stránke
www.cvcskalite.wordpress.com alebo
na sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuSkalite.
CVČ Skalité

Krajina prikrytá veľkou bielou perinou bola pre našu materskú školu obdobím krásnych zážitkov a získavaním
nových poznatkov.
Po septembrovom zoznámení sa s materskou školou a novými kamarátmi
sme sa s nadšením pustili do spoznávania ďalších nových vecí okolo nás. Deti
pri každodennom pobyte vonku spoznávali jesennú krajinu prostredníctvom
aktivít pripravených pani učiteľkami.
Určovali rôzne plody , ktoré sme využili pri akcii s rodičmi. „Deň jesene “ popoludnie sme si spríjemnili tvorbou
krásnych výrobkov z jesenných plodov
z ovocia a zeleniny, ktoré vytvorili naši
šikovní škôlkari so svojou rodinou. Vyzdobili nám na pár týždňoch priestory
materskej školy.
S blížiacimi Vianocami sme oboznamovali deti s vianočnými sviatkami,
ako sú zvyky na Luciu, Ondreja, a pritom si v triedach posledný deň pred vianočnými prázdninami urobili „Štedrý
večer“. Na začiatku decembra si každá
trieda pripravila krásny program, ktorým privítala vo svojej triede Mikuláša
a ten odmenil šikovné deti sladkým balíčkom. Nezabúdame ani na vtáčiky,
o ktoré sa počas zimy staráme.
Opäť sme sa zapojili do vianočných
trhov, vďaka našim šikovným rodičom

veľmi tvorivej škôlkarke Emmke
Krčmárikovej sa podarilo vyhrať vo viacerých súťažiach. Ocenenia si odniesla
z celoslovenskej súťaže „Pramienok
2018“, kde získala 3. miesto. Jej šikovnosť ocenili aj v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Aká bude Európa“. O tom, že
je talentovaná presvedčila aj porotcov v
okresnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania a 112 a civilnej ochrany“, kde
sa umiestnila na 1. mieste a postúpila
do celoslovenského kola a tam sa
umiestnila na 5. mieste.
Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže
s DOMESTOSOM. Vďaka ochotným

podarilo vyhrať. Nestačí však len naša
snaha, ale aj snaha našich ochotných
rodičov a priateľov materskej školy,
a preto im patrí veľká vďaka za ich
pomoc a podporu v rôznych aktivitách.
Naším spoločným cieľom je všestranný,
harmonický a socializačný rozvoj našich detí.
Ďalším cieľom je pripraviť predškolákov na úspešný vstup do základnej
školy, preto pozývame každoročne pani
psychologičku z CPPPaP, ktorá rodičom vysvetľuje, čo všetko má dieťa ovládať pred nástupom do základnej
školy, tiež im poradí ako zvládať obdobie vzdoru u detí a zodpovie im otázky,
na ktoré sa pýtajú. Každé stretnutie
s pani psychologičkou je podnetné nielen pre rodičov, ale aj nás učiteľov.
Neustále sa snažíme rozvíjať osobnosť detí, obohacovať ich o nové poznatky, zážitky a veríme, že všetky
výnimočné chvíle zostanú natrvalo zapísané v ich detských srdiečkach. Ešte
raz patrí na záver veľké poďakovanie
všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú a podporujú nás a dúfame, že naša
spolupráca bude naďalej pokračovať...

a zamestnancom materskej školy sme
mohli zaplniť svoj stánok krásnymi výrobkami, ktoré naši rodičia dobre predali. Zo získaných financií sa deti
potešili už dvom bábkovým divadielkam „Emulienka“, „Psíček a mačička“ a
môžu sa tešiť na mnoho ďalších, za to
patrí všetkým zúčastneným veľká
vďaka.
Pod rukami našich nadaných deti
vznikajú nádherné výtvarné dielka,
ktoré posielame do rôznych súťaží. Zatiaľ sme sa zapojili do 6-tich výtvarných
súťaží, boli nielen okresné, celoslovenské ale aj medzinárodné. Našej

rodičom i priateľom MŠ sme vyhrali
KUPÓN DOMESTOS V HODNOTE
260 eur a tak ušetríme na kúpe čistiacich prostriedkov, ktoré sa nemusia kupovať z rozpočtu a vystačia nám na celý
rok aj viac. Ďakujeme všetkým, ktorí
našu materskú školu podporili svojím
hlasom a priniesli nákupné bločky.
Každý deň chceme našim škôlkarom
urobiť nezabudnuteľný a jedinečný. Zapájame sa do rôznych príležitostných
súťaží na internete. Súťažíme o stretnutie so živými včelami, o výhru DVD s
detskými pesničkami „Mačka strakatá,
pre zvedavé detičky“, ktoré sa nám opäť

Za MŠ Skalité – Ústredie
Mgr. Kristína Gelačáková

Skalité
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Materská škola Skalité kudlov
V súčasnosti často počujeme o nedostatočnej hudobnosti súčasnej mladej generácie, o jej hudobnej negramotnosti,
o hudobnom nevkuse okolo nás. Z hudobnej výchovy v školách sme urobili
nepotrebný, málo dôležitý predmet, ale
aj strašiaka pre menej hudobne disponované deti.
Hudba je tu však pre všetkých. Aj hudobná výchova by mala byť pre všetkých. Všetky hudobné aktivity v našej
škôlke sú zamerané na rozvoj hudobnosti dieťaťa predškolského veku, jeho
hudobných kompetencií v podobe
hudobných schopnosti, zručností a návykov. Preto už niekoľko rokov spolu-

pracujeme s pani učiteľkou Kristínou
Urbánkovou zo ZUŠ a jej zverencami.
SZUŠ v spolupráci s MŠ Skalité Kudlov vytvorili interaktívny celoročný projekt „Víla z hudobnej krajiny“
Svetom hudby nás sprevádza víla Huslička so svojimi kamarátmi hudobníkmi prichádzajúcimi z hudobnej
krajiny, v ktorej bývajú rozličné hudobné nástroje (napríklad na Ulici drevených dychových nástrojov bývajú
kamarátky flautičky)
Pani učiteľka Kristína Urbánková,
predstavujúca úlohu hudobnej víly Husličky, v spolupráci s pani učiteľkami
MŠ pripravila celoročnú sériu výchovných koncertov, ktorých náplňou je
aktívne spoznávanie hudobných nástrojov prostredníctvom hudobných činností, počúvanie piesní v podobe hier
a edukačných aktivít integrujúcich po-

čúvanie s inými hudobno-výchovnými
činnosťami. Ich východiskom je aktívne
vnímanie zvukov, hudobných motívov,
piesní a krátkych inštrumentálnych
skladbičiek s cieľom odkrývať deťom zákonitosti vzniku hudby, možnosti jej
aktívneho zmocňovania sa a emocionálneho prežívania. Vytvorili sme spoluprácu,
ktorá
nás
vzájomne
obohacuje. Na koncertoch majú možnosť predviesť svoj talent žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy zo
Skalitého pod vedením pedagógov
SZUŠ. Týmto atraktívnym spôsobom sa
aj v našich žiakoch SZUŠ snažíme vzbudiť zodpovednosť, tvorivosť, nebojác-

nosť.
Učíme
ich
vystupovať pred detským obecenstvom, ale
aj vnímať potrebu
osvety. Potrebu odovzdať a ukázať ľudom
okolo mňa talent - „to,
čo viem“ a mať z toho
radosť, radosť z hudby,
radosť z vystupovania...
● koncerty sú interaktívne, zážitkové
● dopĺňajú a obohacujú výchovnovzdelávací proces
● rozvíjajú muzikalitu u detí
● atmosféru dotvárajú aj rozprávkové
kostými, ako aj obrázky s hudobnou
tematikou a pomôcky, ktoré nám
zhotovila p.uč. Petra Pallo z výtvarného odboru SZUŠ
● hudobnú zložku tvoria prevažne
piesne s detskou tématikou, či už vokálne, inštrumentálne alebo hrané naživo...s aktívnym zapojením detí MŠ
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ZŠ sv. andreja Svorada a benedikta
●

●

●

deti sa zábavno-rozprávkovou formou zoznamujú s hudobnými nástrojmi
na aktívne zapojenie detí používame
napr. hudobný kvíz, ukazovačky, či
dychové cvičenia...
u detí sa snažíme rozvíjať hudobné
schopnosti a zručnosti, hudobno-umelecké cítenie, vnímanie, zákonitosti
hudby, hudobný sluch a v neposlednom rade aj aktívne zmocňovanie sa
hudby, pohybové aktivity

V školskom roku 2018/2019 sme sa
stretli už na troch koncertoch. Život
v MŠ je plný aktivít, hier, zábavy
a športovania. Deti so záujmom sledovali divadlo O poslednom dinosaurovi.
Vykrúcali sa a šantili na fašiangovom
karnevale. Nezabudli na hladné zvieratka v zime. Navštívili školskú knižnicu a urobili si výstavku kníh
prinesených z domu, s obľubou si knihy
kamarátov listovali, prezerali a komentovali. Triedy si vyrobili si spoločnú
knihu, ktorú sami ilustrovali a vydali.
Knihy sú k nahliadnutiu na chodbe MŠ.
Za ZUŠ: Kristína Urbánková
Za MŠ: Magda Jašurková

Vážení čitatelia Spravodaja. Zo školského roka ubehla už viac než polovica. Žiaci dostali svoje hodnotenia
a aj my, učitelia, bilancujeme.
Čo máme teda za sebou za uplynulých 7 mesiacov? V každom predmete
jednotlivých ročníkov predovšetkým
množstvo nových informácií, učivo,
ktoré bolo treba prebrať, pochopiť, precvičiť a osvojiť si. Najhlavnejším poslaním školy je, aby každý dostal možnosť
posúvať sa osobnostne dopredu. Rozmanité príležitosti vzdelávať sa a čerpať
nové vedomosti sú doplnené ponukou
výchovných aktivít v podobe sv. omší,
duchovného programu, charitatívnych
projektov či exkurzií. Ak je toto všetko
okorenené pozitívnou podporou zo
strany rodičov a živým záujmom u žiakov, potom škola napreduje. Nakoľko
napĺňame naše poslanie, nech posúdi
každý sám. No každý musí zároveň
zhodnotiť svoj vlastný prínos v budovaní
mozaiky, ktorou škola celkom isto je...
Školské a mimoškolské aktivity za
1. polrok školského roka 2018/2019:
● Zaujímavé vyučovanie – Koncom septembra navštívili siedmaci Krajskú
hvezdáreň a planetárium v Žiari nad
Hronom. Zároveň sa zastavili v kremnickej mincovni a banskom múzeu.
10. 10. 2018 sme oficiálne začali projekt Koščelisko, na ktorom sa podieľajú
všetci žiaci 2. stupňa. Koščelisko je
miesto, kde plánujeme zriadiť učebňu
v prírode. Postavili sme tam kríž, ktorý
požehnal p. farár J. Možiešik.
11. a 12. 10. 2018 sa konalo tradičné
účelové cvičenie. To pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Každoročne sa
venujeme aktuálnym témam z dopravnej a zdravotnej výchovy, civilnej
ochrany, základom pohybu a pobytu

v prírode, ako aj športovým aktivitám.
12. 10. 2018 sa piataci vydali na geograficko-literárnu exkurziu do Vysokých Tatier. Rozšírili si svoje vedomosti
a zároveň mali nádherný zážitok spojený s turistikou.
V októbri sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na vzdelávacom projekte Svet okolo
nás s názvom Kuba-dve tváre slobody.
26. 10. 2018 sa ôsmaci a deviataci zúčastnili na exkurzii „Protidrogový vlak“
v rámci aktivít prevencie proti drogám.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka
tiež navštívili SOŠt v Čadci, kde sa
v rámci praktického vyučovania techniky oboznámili s prácou v elektrodielni.
V predvianočnom období boli tvoriví
aj šiestaci, ktorí na vyučovaní techniky
vyrobili krásne adventné vence.
Žiaci 6. a 7. ročníka absolvovali dvojhodinový prednáškový blok o prevencii
šikanovania, ktorý si pre nich pripravili
pracovníčky CPPPaP v Čadci.
● Duchovné, výchovné a charitatívne aktivity – Na 1. stupni sa v septembri konal
Deň zdravia spojený s aktivitami zameranými na zdravý životný štýl.
Pre ôsmakov bol pripravený zaujímavý pútnický výlet na Skalku /miesto,
kde žili a pôsobili sv. Andrej Svorad
a Benedikt/ a na vrch Butkov.
18. 10. 2018 sme sa pripojili k celosvetovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec. V modlitbe sme prosili o mier
a pokoj vo svete.
Žiaci a učitelia prvého stupňa sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Ide
o projekt zameraný na nadviazanie
kontaktov medzi slovenskými a českými školami a zároveň na podporu čítania.

Počas októbra prebiehala súťaž o najkrajší ruženec vyrobený z rozličných
materiálov. Výhercovia boli odmenení.
Na začiatku decembra navštívil školu
sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby
obdaroval žiakov i učiteľov. Neobišiel
ani farský a obecný úrad.
V dňoch17. a 18. 12. 2018 sa uskutočnil tradičný projekt Koláčikom prispej
núdznym. Tohtoročný výťažok 236 eur
bude opäť použitý na potreby žiakov
v núdzi. V rámci projektu si žiaci 5.A
pripravili krásny program pre obyvateľov Domu charity sv. Gianny v Čadci.
V tomto školskom roku máme každú
stredu o 7.30 hod. sv. omšu vo farskom
kostole, kde sa strieda 1. a 2. stupeň.
Máme tak možnosť vytvoriť modliace
sa spoločenstvo.
Chystáme aj ďalšie zaujímavé a podnetné podujatia. O našich aktivitách
sa viac dočítate v ďalšom vydaní Spravodaja i na internetovej stránke školy.
Mgr. M. Jopčíková
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Základná škola kudlov

● ŠKD - 1. polrok – Brať ohľad na druhých, vedieť sa podeliť, riešiť konflikty
férovo, vzájomne sa počúvať,...aj na týchto „veciach“ sme sa snažili v ŠKD
popracovať od začiatku školského
roka. V septembri sme privítali medzi
nami 12 nových kamarátov - prvákov,
ktorí si pomaly zvykajú na nové prostredie. Už zistili, že priatelia sa môžu
skrývať hocikde, aj v ŠKD a nemusia
to byť len rovesníci. Keďže nám počasie prialo, jesenné popoludnia sme trávili hlavne vonku. Chodievali sme na
dopravné ihrisko jazdiť na kolobežkách a bicykloch a chodievali sme na
vychádzky. V októbri sme mali možnosť navštíviť a nakŕmiť koníky, ktoré
sa pásli v okolí. Sychravé jesenné dni
sme využili na skrášľovanie oddelení
ŠKD. Aj napriek tomu, že hra je
„vážna vec“ sme si každý deň našli čas
na plnenie školských povinností. V
tomto polroku sa podarilo v oboch oddeleniach zrekonštruovať a vymeniť
osvetlenie, z čoho máme veľkú radosť.
S príchodom zimy sme sa začali pripravovať na vianočnú besiedku a prí-
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Hokejbalový klub Skalité

využívame. Naše hry, zážitky, výtvory môžete sledovať na našej FB stránke:
ŠKD pri ZŠ Skalité – Kudlov.
Bc. Ľubomíra Franeková

V nedeľu 10. marca 2019 sa v mestskej športovej hale v Čadci konal 4. ročník
hokejbalového turnaja 3+1 KHÚ 2019. Do hry sa zapojilo päť mužstiev, čo ukazuje, že si tento formát postupne hľadá cestičku aj do Čadce.

● Aktivity v škole – Čas beží...
toto spojenie sme už mnohokrát počuli a skutočne si
uvedomujeme pravdivosť
tohto výroku. Len nedávno
sme oslávili najkrajšie obdobie roka – Vianoce. Už čakáme na príchod skutočnej jari. Ponúkame vám
v skratke naše aktivity.
Január: Január sa niesol hlavne
v znamení hodnotenie výsledkov
práce za 1. polrok, preto sme sa
v tomto čase venovali hlavne vyučovaniu.
Február: Tento mesiac žiaci absolvovali lyžiarsky výcvik v blízkom stredisku Zwardoň. Inštruktorkami
lyžovania sa na týždeň stali – Mgr. Serafinová, Mgr. Holáková a PaedDr.
Koperová. Vo februári sa rozbehli sú-

Foto: Vladimír Adámek
Hbc Skalité – Hbc Čadečka

2:8 (1:2)
Hbc Skalité – Hbk Drucker Čadca

3:2 (2:0)
Hbc Skalité – Vadičov team

2:5 (1:2)

KONEČNé PORADIE
1. Hbc Čadečka
2. Vadičov team
3. Hbc Skalité
4. Nesluša
5. Hbk Drucker Čadca

Gratulujeme k prvému miestu
v slalome aničke Mikulovej

Poďakovanie patrí aktívnym organizátorom z radov členov OZ Detstvo
Kudlov, pedagógom základnej školy
a CVČ Skalité. Tiež ďakujeme Obci
Skalité za podporu.
chod Mikuláša. Mladšie dievčatá
nacvičovali „tanec snežienok" a staršie
sa zmenili na krásne hispánske tanečnice. Touto cestou by sme chceli poďakovať p. Čuboňovej, ktorá bola ochotná
ušiť dievčatám krásne dlhé sukne. Nechávame si ich v ŠKD a môžeme ich
dobudúcna použiť aj pri iných príležitostiach. Pod vianočný stromček sme
dostali nové hračky, spoločenské hry a
ozdôbky na tvorenie, ktoré už naplno

ťaže na úrovni okresného alebo obvodového kola. Ich výsledky môžete
priebežne sledovať na stránke školy.
Marec: V marci sme sa veselým Fašiangovým karnevalom rozlúčili s týmto
obdobím roka. Mnoho rodičov využilo
ponúknutý priestor a nedeľné popoludnie 3. 3. strávilo so svojimi deťmi. Teší
nás záujem nielen malých, ale aj starších žiakov.

Futbalový turnaj
dorastencov

Na záver použijeme výstižný citát,
ktorý v sebe ukrýva pravdivú myšlienku: „Čas je zvláštny dar, ktorý
dostávame my všetci. Úspech spočíva
v schopnosti, čo najlepšie ho využiť.“
Mgr. Iveta Šimaliaková
Mgr. Marta Vojčiňáková

V sobotu 23. februára sa v Mestskej
športovej hale Pratex v Čadci konal
desiaty ročník futbalového turnaja
dorastencov ObFZ Kysúc.
Podujatie sa už tradične konalo pod
záštitou združenia obcí Triangel –
Čierne, Svrčinovec a Skalité. Jozef
Cech, starosta Skalitého: „V prvom
rade treba poďakovať ObFZ Kysúc za
skvelú organizáciu tohto podujatia.
Som rád, že združenie obcí Triangel
bolo už po desiaty rok partnerom
tohto podujatia. Celý turnaj sa niesol
v duchu fair-play. Verím, že sa tu stretneme všetci aj o rok. Čo sa týka zápasov, utkveli mi samozrejme najviac
zápasy chlapcov z našej obce. Síce sa
im moc nedarilo, ale verím, že o rok
budú na popredných priečkach. Videl
som aj semifinále a finále. Hral sa naozaj dobrý futbal, Svrčinovcu patrí gratulácia za prvé miesto.“
KONEČNé PORADIE
1. Svrčinovec, 2. Raková, 3. Korňa, 4.
Rudina, 5. Oščadnica, 6. Zborov nad
Bystricou, 7. Podvysoká, 8. Čierne, 9.
Skalité, 10. Lodno.

Anička Mikulová, žiačka 6.ročníka ZŠ Skalité-Kudlov sa dňa 27. 1. 2019 umiestnila na prvom mieste v slalome na Martinských Holiach v rámci štvrtého kola
Slovenského pohára, organizovaného Slovenskou lyžiarskou asociáciou, úsekom
Alpského lyžovania. Druhá v poradí sa umiestnila Martoň Lívia z LK ŠK JUNIOR
Sk Poprad, so stratou 0.55 sek., a na treťom mieste sa umiestnila Michaela Kováčová zo SKI TEAM Martinské Hole, so stratou 0.97 sek. Na štarte štvrtého kola
Slovenského pohára sa zúčastnilo 65 pretekárok.

Gratulujeme!
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„Vrcholom mojej sezóny boli svetové šampionáty“...
(rozhovor s laDiSlaVom SVENtEkom, úspešným bežcom,
na fotografii vpravo)

Aký bol pre Teba rok 2018?
Povzbudený víťazstvami na MS Spartan race v Kalifornii i o pretekoch MS
OCR v Kanade, som začal rok 2018
dosť naostro a rýchlejšími behmi.
Hneď na halových Majstrovstvách Slovenska veteránov sa mi podarili s prehľadom zvíťaziť na trati 800m /veteráni
bez rozdielu veku/ v kvalitnom čase
len kúsok od slovenského rekordu na
tejto trati a chystal som sa na Majstrovstvá Európy veteránov do Španielska,
kde som sa už chcel dostať pod hranicu
slovenského rekordu v mojej kategórii
na 800 i 1500 m.
Prišlo zranenie a nasledovala niekoľkomesačná tréningová prestávka, ktorú
som si občas spestril prekážkovými
behmi. Tým som sa venoval v podstate
celú sezónu, aj keď v podstate bez kvalitnejšieho bežeckého tréningu.
Ako dopadli pre Teba Európske šampionáty, na ktorých si v roku predošlú
sezónu 2017 dominoval?
Prvý dôležitý test boli Majstrovstvá
Európy OCR v Dánsku. Tie skončili
dosť veľkým trapasom, keď organizátori postavili extrémne náročné prekážky, ktoré dokázalo zvládnuť v limite
len veľmi malo pretekárov. Napríklad
medzi ženami len dve – jedna v kategórii ELITE a jedna v kategórii AGE. Celkovo preteky dokončili len 4 percentá
všetkých pretekárov.
Ja som patril k tým šťastnejším pretekárom, ktorí preteky na 15 – kilometrovej trati dokončili. Do cieľa som
dobehol z našej vekovej vlny na 1
mieste s náskokom vyše 4 minúty –

v podstate systémom štart – cieľ. Pri vyhlasovaní však napokon dekorovali na
1 mieste anglického pretekára, ktorý
s nami vôbec neštartoval vo vekovej
vlne a bežal celkom v inej skupine.
Tento šampionát má totiž dosť veľa trapasov...
Hneď po tomto preteku sme sa presunuli do Francúzska pod masív Mount
Blanc, kde sa v krásnom prostredí konali Majstrovstvá Európy Spartan race.
Vedel som, že to bude veľmi náročné,
lebo k favoritom iste patril aj domáci
pretekár Patrice Bruneteau, s ktorým
sme priatelia, na ME Spartan race v Andorre a bol vo vynikajúcej bežeckej
forme.
Na náročnej trati s dĺžkou asi 25 km
sa mi nakoniec podarilo zvíťaziť, keďže
som oveľa lepšie zvládol všetky prekážky. Patrice nakoniec dobehol asi 12
minút za mnou na druhom mieste.
Vrcholom ale asi boli pre teba svetové
šampionáty. Ako sa Ti na nich darilo?
Samozrejme, vrcholom mojej sezóny
boli svetové šampionáty. Situáciu mi ale
skomplikovalo zranenie, ktoré sa
ozvalo po extra náročnom Spartan
ULTRA Valča, kde som sa kvalifikoval
ešte aj na Majstrovstvá sveta Spartan
race ultra na Islande, ale kde som nakoniec ani neletel.
Svetové šampionáty sa konali koncom roka a v priebehu jedného mesiaca
ma čakali tri, resp. štyri svetové šampionáty. Prvý už tradične v Lake Tahoe
v Kalifornii, potom Majstrovstvá sveta
OCR na krátkej i dlhej trati v Anglicku
a napokon Majstrovstvá sveta Spartan
race Trifecta v gréckej Sparte.
V Kalifornii si bol už tretíkrát za
sebou. Vždy sa ti tu podarilo vo svojej
vekovke vyhrať. Ako to dopadlo teraz?
Tesne pred odletom do Kalifornie
som sa rozhodol podstúpiť aj razantnejší zdravotný zákrok a zariskovať, či
mi zranenie dovolí preteky vôbec absolvovať.
Vedel som, že to bude tentokrát oveľa
náročnejšie, lebo teraz v Amerike žiari
v mojej vekovke Eduard Korat z Kalifornie, ktorý tu vyhráva podobne ako ja
v Európe všetko a ako domáci iste bude
patriť k TOP favoritom. S Eduardom sa
poznáme a pozorne sa sledujeme. V Kalifornii sa bežalo v nadmorskej výške
2000 - 2700 metrov nad morom, takže
treba byť aj dobre aklimatizovaný. Na
horách bolo ale aj dosť zima, po prvom

výbehu som si vypracoval na čele celkom náskok a naháňal som sa s kanadským pretekárom, vo výške 2700
metrov sa opäť plávalo, poriadne mi
tam vymrzli ruky a stratil som cit
v ruke, takže dve technické prekážky
som nezvládol. Kanaďan áno a získal
na mňa asi 6-minútový náskok. Po náročných prekážkach som ho po prvom
zbehu dobehol a opäť sme sa naháňali.
V druhej časti preteku som však už išiel
bezchybne a získal na neho asi 8 minút.
Do cieľa som dobiehal s pocitom, že
som prvý, ale v cieli ma už dosť prekvapujúco čakal Eduard, ktorý išiel pretek
bezchybne a ani som si nevšimol, kedy
ma obiehal. Ale nakoniec som tento výsledok aj očakával, takže to bolo celkom super.
Svetový šampionát OCR sa konal po
prvý raz v Anglicku. Aká bola trať
a podmienky?
Áno, svetový šampionát sa posledné
roky konal na americkom kontinente,
tentoraz ho ale presunuli do Anglicka.
Bežalo sa v tréningovom centre neďaleko Londýna. Vedel som, že tu budú
vynikajúci hlavne Angličania, lebo na
tejto trati trénujú a dobre to tu poznajú.
A znalosť terénu a prekážok je na týchto šampionátoch veľmi podstatná.
A to sa aj potvrdilo, Angličania tu skutočne aj dominovali. Na 3 km trati s približne 20-timi prekážkami to bolo cítiť
obzvlášť. Bežali sme po 10-členných
skupinkách a rozhodoval čas. Snažil
som sa ísť prekážky na istotu, aby som
nemusel opakovať a tomu som prispôsobil aj bežecké tempo. Prekážky som
zvládol všetky na 1 pokus a mal som
z toho výborný pocit. V prvej chvíli ma
aj veľmi potešilo 2. miesto, kým som nezbadal, že od 1. miesta ma delila len 1
sekunda. Lebo rezervy v behu beli celkom veľké.
Na druhý deň sa bežali preteky
SUPER na vyše 15 km so 100 prekážkami. Veľmi som sa na pretek tešil, lebo
som si to chcel vynahradiť, lebo už sme
išli všetci spoločne. Prekážky som
všetky úspešne zvládol bez problémov
a už od začiatku sa odpútal od svojich
súperov. V cieli tejto kráľovskej disciplíny som mal nakoniec náskok 12 minút
a obhájil tak titul z Kanady..
Posledné svetové podujatie sa konalo
v legendárnej Sparte. Aká bola atmosféra?
Majstrovstvá sveta Spartan Trifecta
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v Sparte sa iste každému účastníkovi
navždy vryli do pamäte. A obzvlášť
mne. Bol som tu aj v úlohe vedúceho
slovenskej výpravy a vlajkonosiča.
A preteky dopadli pre mňa ako v sne.
Majstrovstvá pozostávali z troch náročných pretekoch, ktoré absolvovali
pretekári počas 2 dní. Na úvod to boli
preteky SUPER na 18-kilometrovej trati
s prevýšením 500m a asi s 30-timi prekážkami, asi 2 hodiny po tomto preteku
nasledoval SPRINT na 8 –kilometrovej
trati s prevýšením 200m a 20-timi prekážkami a na druhý deň čakal na pretekárov náročný Beast na 30-kilometrovej
trati, s prevýšením 1000m a asi 40-timi
prekážkami. Všetky trate viedli exponovaným horským terénom, veľa sa bežalo vo vode a v bažinách. Prvú
disciplínu sa mi podarilo vyhrať s ná-

skokom vyše 12 minút, druhú s náskokom 7 minút, takže poslednú som už
mohol ísť na pohodu. Ale nedalo mi,
rozbehol som to a navýšil som svoj náskok na druhého pretekára v mojej kategórii na skoro 50 minút. Atmosféra
v Sparte bola naozaj neopakovateľná,
akoby sme sa vrátili nazad do histórie.
Plány na rok 2019?
Ak to zdravie dovolí, chcel by som si
to aj v roku 2019 zopakovať, lebo svetové šampionáty sa budú konať opäť
v týchto štátoch. Do Ameriky sa chcem
vybrať na dlhšie a prejsť si západ USA,
lebo ja šport vždy spájam aj s cestovaním a poznávaním. A doma to bude príprava podujatí GORALMARATHON
a GORALMAN, na ktoré všetkých
srdečne pozývam.
Rozhovor viedol Peter Ivanek

Z činnosti telovýchovnej Jednoty Slovan Skalité
Vážení priatelia futbalu! Počas zimnej
prípravy mužstvo ,,A“ trénovalo prevažne na umelej tráve v Krásne. Tréningového procesu sa zúčastňoval dostatok
hráčov a tak je predpoklad dobrého
vstupu do jarnej časti súťaže. Prípravné
zápasy sme odohrali v Krásne a Třinci.
Výkony boli dobré a tak sa určite všetci
tešíme na jarné zápasy. Káder mužstva
sa doplnil o A. Kullu a T. Kubicu.
Družstvo dorastu začalo zimnú prípravu pod vedením p. J. Holáka a primárnym cieľom je záchrana v súťaži.
Družstvo na tréningy využívalo domáce
prostredie a zúčastnilo sa turnaja

v Čadci.
Družstvá SŽ a MŽ momentálne prechádzajú generačnou a hráčskou obmenou a tak ich výkony sú slabšie. Aj
napriek tomu, že sa im momentálne nedarí, veríme, že poctivou účasťou na tréningovom procese a snahou o zlepšenie
svojich výkonov, budú dosahovať čoraz
lepšie výsledky.
Potešiteľný je fakt, že do tréningového procesu v kategórii prípravka sa
zapojili aj ďalšie deti, ktoré pod vedením P. Gavenčiaka sa zaúčajú do tajov
futbalu. Družstvo prípravky sa zúčastnilo turnaja v Korni a Třinci.

termíny zápasov jarnej časti tJ Slovan Skalité
Zdroj: https://futbalnet.sk

Dátum
14. 4. 2019
21. 4. 2019
28. 4. 2019
5. 5. 2019
12. 5. 2019
19. 5. 2019
26. 5. 2019
2. 6. 2019
9. 6. 2019
16. 6. 2019

Čas
15:30
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
17:30

Domáci
Fk predmier
tj Slovan Skalité
tj Spartak vys. n. kys.
tj Slovan Skalité
Fk tatran turzovka
tj Slovan Skalité
tj Fatran varín
tj Slovan Skalité
OFk kotešová
tj Slovan Skalité

hostia
tj Slovan Skalité
MFk bytča
tj Slovan Skalité
Šk belá
tj Slovan Skalité
tj višňové
tj Slovan Skalité
Šk čierne
tj Slovan Skalité
MŠk kys. n. Mesto

Týmto chceme apelovať na rodičov
žiakov a aj dorastencov, aby posielali
deti na tréningy a umožnili im zapájať
sa do tréningového procesu.
Všetci hráči, výbor a dúfam, že aj fanúšikovia futbalu v obci veria, že v jarnej časti sezóny sa nám podarí
predvádzať u všetkých družstiev kvalitné výkony, ktoré prilákajú čo najviac
fanúšikov na náš futbalový štadión.
Záverom chceme poukázať na jednu
nepríjemnú udalosť, ktorá sa udiala na
našej tribúne, kde doposiaľ neznámi páchatelia poškodili plastové sedačky. Je
nám to veľmi ľúto a mrzí nás prístup týchto vandalov, pretože ničia náš spoločný majetok.
Výsledky družstva dospelých, dorastu aj žiakov nájdete na stránke:
http://www.futbalnet.sk/sutaze
Výbor TJ Slovan Skalité
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Podporujeme mladých talentovaných športovcov

Podporme činnosť tých, ktorí sú našou budúcnosťou!
V rámci dotácie na podporu rozvoja
športu z úradu vlády Slovenskej republiky sme nakúpili a odovzdali športovú výbavu pre našich nádejných
mladých športovcov. Veríme, že nákupom športových pomôcok na futbal,
biatlon a hokejbal sme vytvorili optimálne podmienky pre ich športovú prípravu, s cieľom rozvíjať ich talent.
Okrem nákupu športových pomôcok sa
dotácia použije aj na výstavbu detského
ihriska na Skalitom – Kudlove. (Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky - program
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“)

RaJd cHloPSki v poľskej Rajczi
už po 51. krát
V dňoch 25.- 27. januára 2019 sa
v poľskej rajczi uskutočnil 51. ročník medzinárodného kultúrno- športového podujatia rajD chloPSki.
Žilinský samosprávny kraj a kysucké
kultúrne stredisko v čadci patria medzi
patrónov a spoluorganizátorov tohto
výnimočného podujatia, ktoré sa každoročne koná v rajczi. počas víkendu
sa stretávajú umelci z oblasti kultúry,
športovci, organizátori podujatia a široká verejnosť, aby spoločne prežili
nezabudnuteľné priateľské chvíle
a vzdali hold tradíciám. v sobotu, počas
oficiálneho otvorenia podujatia prítomných hostí pozdravili poľskí predstavitelia i starosta obce Skalité a poslanec
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja jozef cech a riaditeľka kysuckého kultúrneho strediska v čadci
Silvia petreková. Slovensko v tomto
roku, na pozvanie kkS v čadci, reprezentovala Folklórna skupina Svrčinka
zo Svrčinovca, pod vedením evy poláčkovej. rajd chlopski opäť naplnil očakávania organizátorov i účastníkov,
ktorí vytvorili nezabudnuteľnú atmos-

féru - či už počas oficiálneho sprievodu,
športovej súťaže, alebo kultúrnej časti
programu.
je dôležité aj takouto formou udržiavať priateľstvo medzi susednými štátmi
a veríme, že aj ďalší ročník podujatia
rajd chlopski sa uskutoční v príjemnej
atmosfére. (KKS v Čadci)
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