Skalité
SpravodaJ obce

2/2019 Jún

Nová aplikácia pre občanov
Skalité v obraze – Viem, čo sa deje

14. ročník Nepredajné

Čo sa udialo?
prejavili sme úctu a vďaku našim mamám k ich sviatku, mohli sme
počuť a vidieť jedinečnú prehliadku motocyklov a počas farského
dňa sme si užili nielen krásne počasie, ale aj množstvo atrakcií, súťaží, ale predovšetkým dobrú náladu.

Tešíme sa na Skalitské leto 2019
7. 7.
13. 7.
21. 7.
27. 7.

2. 8.
25. 8.
25. 8.

8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

Júl

Osadový turnaj vo futbale
Otto Weiter show (viac na s. 14)
Futbalový zápas
Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu
SkalitSká vaReŠka (viac na s. 16)
vatra zvrchovanosti

August

koncert v amﬁteátri
Miro Jaroš pre deti (viac na s. 23)
Goral maratón 2019
HaSičSká Súťaž
o pohár starostu obce Skalité

September

Hokejbalový turnaj
Mariánska pieseň 15. ročník
Svätá omša ku cti sv. Huberta
Poďakovanie za úrodu
Jarmok remesiel
výStava OvOcia a zeleniny
Pripravujeme: Rozlúčka s letom

www.skalite.sk

Obec Skalité
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Nevzdávame boj o navýšenie vlakových spojov
a napojenie na diaľnicu D3
17. júna 2019 sa konalo ďalšie spoločné rokovanie na odbore dopravy ŽSK, kde boli podrobne zapracované požiadavky obcí Skalité, čierne, Svrčinovec, firmy Schaeffler Kysuce, ŽSK, ale aj
požiadavky Ministerstva dopravy zo spoločného rokovania k novému grafikonu platnému k 1. 12. 2019. naše spoločné požiadavky
sú prerokované v rámci voľných kapacít Železničnej spoločnosti
Slovensko, a.s. (zSSK).
veríme, že naše požiadavky budú Ministerstvom dopravy schválené, a tým podstatne pomôžeme zlepiť nelichotivú dopravnú situáciu v našej doline.
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce Skalité

29. mája 2019 bola odovzdaná starostovi obce „petícia za napojenie na diaľnicu d3“. petíciu podpísalo 1188 obyvateľov, čím žiadajú
napojenie cesty i.triedy v obci Skalité na diaľnicu d3. následne
bola odovzdaná 11. júna 2019 na podateľňu Ministerstvá dopravy.
O výsledkoch vás budeme informovať v ďalších vydaniach spravodaja.
11. júna 2019 sa konalo na Ministerstve dopravy a výstavby slovenskej republiky spoločné rokovanie starostu obce Skalité
paeddr. Jozefa Cecha, starostky obce Svrčinovec renáty Majchrákovej, vedúceho odboru dopravy ŽSK Juraja Kanisa, zástupca integrovanej dopravy ŽSK zuzany Lokšovej na úrovni generálneho
riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh s ing. Jánom Farkašom.
rokovanie sa uskutočnilo z dôvodu požiadavky obcí na posilnenie
železničnej osobnej dopravy na trati č. 129 čadca – Svrčinovec –
čierne – Skalité – Serafínov a späť.

Schválené projekty
• Dobrovoľnícka služba – Úrad práce (2 kultúra, 2 sociálne)
• Praxou k zamestnaniu – Úrad práce
• Informačno-turistické tabule OCR
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr –
podprogram 1 – výstavba multifunkčných ihrísk
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr –
podprogram 2 – výstavba detských ihrísk
• dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr –
podprogram 4 – nákup športovej výbavy
• Žilinská samosprávny kraj - vÝzva č. 2 – 2019 – Kultúra – Goralské
Slávnosti v obci Skalité
• Interreg V-A Slovenská republika – česká republika – Odkrývanie
a ochrana spoločného dedičstva

Pripravované projekty
• Interreg PL-SK – cestná infraštruktúra
• Úrad podpredsedu vlády SR – poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – 50 000 €

Podané projekty
• Kamerový systém – zníženie kriminality a výtržníctva v obci
Skalité pomocou doplnenia kamerového systému
• výnos z MF – § 2 – havarijný stav – Odstránenie havarijného
stavu na budove č. 598 – oprava podlahy - dlažby v III.NP
• Environmentálny fond – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Výmena
a zateplenie strechy požiarna zbrojnica a kultúrny dom
• Školstvo havária – oprava podláh chodieb a schodov v ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov
• výzva číslo iii. prezídia policajného zboru 2019 – Osvetlenie
priechodov pre chodcov v obci Skalité
• výzva číslo iv. prezídia pz 2019 – Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru
obce Skalité
• výzva číslo v. p Hazz 2019 – Modernizácia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice v obci Skalité
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AktuálNe DiANie v NAšej Obci / z DiáRA SAmOSPRávy
Pokračovacie práce na športovej hale

V jarných mesiacoch prebiehali stavebné práce na športovej hale – budovanie technickej časti a zázemia, výstavba priečok
v priestoroch šatne, hydroizolácie, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie.

Reklamácia vady
verejného osvetlenia
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Navštívil nás
poslanec NR SR

Regionálne združenie
miest a obcí Slovenska

V máji navštívil našu obec poslanec Národnej rady Slovenskej Republiky, PhDr. JUDr. Ján
Podmanický.
Starosta obce paeddr. Jozef
Cech mu predstavil štruktúru,
základné činnosti a hospodárenie obce a oboznámili ho s jej
podrobným fungovaním. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a prispelo k ďalšiemu
šíreniu dobrého mena obce Skalité v širokej verejnosti. pán
poslanec prisľúbil našej obci všestrannú pomoc.

Nové vedenie na obhliadke
obecných budov

Starosta obce Skalité PaedDr. Jozef Cech sa zúčastnil dvojdňového rokovania 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, kde boli prerokované rôzne témy, ktoré majú pomôcť
rozvoju danej obce, či mesta.

Havarijný stav chodníkov

Na obecnom úrade sa uskutočnilo rokovanie za účelom odstránenie havarijného
stavu chodníkov v katastrálnom území obce Skalité s dotknutými orgánmi, nakoľko chodníky nie sú vo vlastníctve obce (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Slovenská správa ciest, IVSC, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, OR PZ SR, ODI v Čadci)

modernizácia osvetlenia

Oprava havarijného stavu zasadačky OÚ
Poslanci OZ, prednosta OÚ a starosta obce sa na obhliadkach oboznámili s aktuálnym stavom obecných budov i majetok obce.
OBEC REKLAMOVALA VADU DIELA „Modernizácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia“, kde boli zistené viaceré nedostatky.
Nakoľko bývalé vedenie prevzalo predmetnú stavbu do správy 31.10.2019 bolo
komplikované reklamáciu uplatniť. Jeden
z najzávažnejších nedostatkov bolo nedostatočné krytie kábla od 0 – 20 cm v dĺžke
okolo 700m. Norma je 100 cm v krajnici vozovky. Zhotoviteľ predmetné dielo v mesiacoch máj – jún 2019 opravil na vlastné
náklady. Vedeniu obce sa podarilo so zhotoviteľom dohodnúť zníženie celkovej ceny
diela o 7000 €.

Skalité

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia zasadačky obecného úradu po vzniknutej havarijnej situácii. Obec požiadala o dotáciu z Ministerstva financií na havarijné stavy.

Obecné zastupiteľstvo
schválilo projekt modernizácie verejného
osvetlenia – výmenou
za LED technológiu
v celej obci, ktorá prinesie nemalé úspory
na elektrickej energii
a údržbe. Financovanie bude zabezpečené
z úspor za elektrickú
energiu a údržbu.

Skalité
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Milí spoluobčania,
Obec Skalité schválila novú koncepciu odvozu odpadu od
domácností.
Prvoradým cieľom obce Skalité je v zmysle zákona o odpadoch zvýšenie množstva vytriedených zložiek z komunálneho odpadu od obyvateľov obce a zníženie množstva
odpadu uloženého skládkovaním. Z dôvodu zlepšenia súčasného stavu v odpadovej problematike a z analýzy produkcie
odpadu v obci kde sme zaznamenali enormný nárast množstva odpadu, vysoké náklady na likvidáciu odpadu a veľmi
nízka úroveň triedenia, tak ako sme avizovali v Spravodaji
obce Skalité sme pristúpili k postupnému rušeniu stojísk veľkoobjemových kontajnerov a ich nahradenie popolnicami
a v nedostupných lokalitách 1100 l uzamykateľnými nádobami, tak ako to urobili aj okolité obce Svrčinovec, Čierne
a Oščadnica. Tým sa stratí anonymita pôvodcu odpadu, zamedzí sa odpadovej turistike.
Je potrebné si uvedomiť, náklady na likvidáciu odpadu je
jedna z najvyšších a najviac zaťažujúcich položiek rozpočtu
obce. Občania obce majú vytvorené podmienky na to, aby
odpad z domácností bez problémov triedili. V obci je zavedený vyhovujúci systém zberu vytriedených zložiek.
Od mája tohto roku sa zintenzívnil zber vytriedených zložiek odpadu. Zložky ako sú plasty, sklo, tetrapaky a obaly
z kovu zbierajú občania v rámci domácnosti do vriec ktoré
im obec bezplatne dáva, pričom s periodicitou čo päť týždňov
je zabezpečený zber takto vytriedených zložiek. Občania
majú zároveň možnosť odložiť plasty, sklo a papier do nádob
ktoré sú rozmiestnené pri autobusových zastávkach. Päť krát
do roka je organizovaný ambulantný výmenný obchod papiera, kde občania dostanú ako protihodnotu hygienické potreby. V obci funguje zberný dvor ktorý je občanom obce od
1. 7. 2019 k dispozícií šesť dní v týždni. Občania tam môžu
bezplatne odovzdať vytriedené zložky odpadu.
Zaviedol sa zber kartónového papiera, výmena 1 litra použitého oleja za 1 kotúčik toaletného papiera. Šatstvo sa
zbiera v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel
do zberných nádob rozmiestnených v obci. Zároveň obec organizuje zber šatstva. V dňoch 12. až 16. augusta môžu občania priniesť nepotrebné a obnosené šatstvo do kultúrneho
domu.
Dva krát ročne je vyhlásený zber nadrozmerného, nebezpečného odpadu, kovu a elektroodpadu. Pristavenie kontajnera za úhradu 70% z priamych nákladov za odvoz
a uloženie odpadu.
Z Operačného programu – Kvalita životného prostredia
s názvom: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
obec bezplatne zabezpečila pre svojich občanov dizajnové
kompostéry s dlhou životnosťou Od piatka 31. 5. 2019 sme
začali s ich odovzdávaním občanom. Nárok na kompostér
má každý rodinný dom podľa súpisného čísla domu, to znamená 1 rodinný dom = 1 kompostér. Podmienkou prevzatia
je preukázanie sa platným občianskym preukazom potvrdzujúcim trvalý pobyt v obci Skalité. Príspevková organizácia
obce Obec Skalité – Prevádzkáreň predáva smetné nádoby
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Nové knihy do vynovenej knižnice
za nákupné ceny. Obec zamestnáva kvalifikovaných zamestnancov, ktorí občanom ochotne poradia ako sa legálne zbaviť
nepotrebnej veci. O termínoch ohľadom zberu a odvozu
odpadu je občan informovaný, či už formou SMS správ, mobilnou aplikáciou, reláciami vo verejnom rozhlase, informačnými letákmi na výveskách v obci a v Spravodaji obce.
Pri dôslednom dodržaní systému triedenia odpadov z domácností podľa jednotlivých druhov občan zistí, že jeho
smetná nádoba bude poloprázdna a to sa odzrkadlí aj na
výške poplatkov za komunálne odpady.
Zákon nám ukladá povinnosť triediť odpad a zakazuje nám
odpad zmiešavať. Možnosťou kompostovania ušetríme nielen miesto na skládke, kde biologicky rozložiteľný odpad
tvorí veľkú časť zmesového komunálneho odpadu až 40 –
45%, ale ušetríme tiež finančné prostriedky za likvidáciu odpadu. Poplatky za uloženie komunálneho odpadu na
skládku určené zákonom značne rastú podľa úrovne triedenia a sú príjmom Enviromentalného fondu. Obec nemôže
dotovať likvidáciu odpadu.
V roku 2018 sa obec podieľala sa spolufinancovaní na nákladoch na likvidácií odpadu vo výške 55% čo je cca 108 tisíc
eur. V niektorých obciach už dnes občania platia náklady vo
výške 100%. V susednej obci Čierne platia občania miestny
poplatok za odpad vo výške 29,20, separujúci občania 25,11.
Občan obce Skalité platí miestny poplatok za odpad 16,24.
Nechceme pristúpiť k navýšeniu miestneho poplatku za
odpad, preto sa naša disciplína pri triedení odpadu musí
zlepšiť.
Obec má záujem na tom, aby finančné prostriedky rozpočtu obce boli využívané hlavne na budovanie obce. Keď
bude obec nútená vydať veľký objem finančných prostriedkov na likvidáciu nadmerného množstva odpadov tvorených
v obci, potom budú finančné prostriedky chýbať následne
pri financovaní iných progresívnych aktivít v obci.
Občania, ktorí poctivo odpad z domácnosti triedia, doplácajú na tých občanov, ktorí triedeniu nevenujú pozornosť.
Preto občania, ktorí odpad triedite, upozornite Vašich susedov, aby neplytvali obecnými prostriedkami a v konečnom
dôsledku aj Vašimi prostriedkami, lebo za nevytriedený
odpad zaplatíme v obci všetci rovnakým dielom. Za porušenie ustanovení zákona o odpadoch môže obec uložiť občanovi pokutu, ale veríme, že k sankciám nebudeme musieť
pristúpiť.
Veríme, že vaše zodpovedné správanie pri zbavovaní sa
vecí, ktoré sa stali odpadom, ich správne triedenie a kompostér, ktorý si od obce prevezmete, prispeje k zníženiu celkového objemu komunálneho odpadu a k lepšej prosperite
našej obce.

Jozef Cech,
starosta obce Skalité

Fond na podporu umenia je nezávislá
verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca
podporu umeleckých aktivít, kultúry a
kreatívneho priemyslu. Hlavným posla-

ním fondu je poskytovanie finančných
prostriedkov a svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému
Ministerstva kultúry Sr.
V roku 2018 Obecná knižnica Skalité, prostredníctvom svojho zriaďovateľa – Obec Skalité, požiadala Fond
na podporu umenia o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu
projektu s názvom „Nové knihy do vynovenej knižnice“, ktorého zámerom
je nákup knižničných dokumentov
do knižničného fondu našej knižnice.
Žiadosť bola Fondom na podporu
umenia schválená a podporená finan-

čnou dotáciou vo výške 1200 eur
na úhradu bežných výdavkov spojených
s akvizíciou knižných titulov. akvizícia
spočíva predovšetkým v nákupe beletristickej a náučnej literatúry pre deti,
mládež a dospelých. na realizácii projektu formou povinného spolufinancovania sa Obecná knižnica Skalité bude
podieľať finančnými prostriedkami
v sume najmenej 63,50 eur.
Nákup knižničných dokumentov sa
začal realizovať v marci 2019 a ukončený bol 30. 6. 2019.

zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v čadci vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom
obvode okresu čadca a Kysucké nové Mesto od 12. 6. 2019 od
06.00 hod. do odvolania. v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ZAKAZUJE najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich
ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú POVINNí najmä:
• zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu
činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém
spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody
v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva
a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie
rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre
hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje,
napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá,
ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

bližšie informácie o

NOvej kONcePcii ODvOzu
kOmuNálNeHO ODPADu
z DOmácNOStí
nájdete na web stránke obce: www.skalite.sk,
osobne v kancelárii Obec Skalité – Prevádzkáreň
(budova zdravotného strediska), alebo na
telefónnom čísle: 041/4376 221, 0917 873 506.

Všetci chceme žiť v peknom a zdravom prostredí, preto je
nevyhnutné odpad správne triediť. Veľkoobjemové kontajnery
na TKO, na ktoré sme boli zvyknutí, sú už nevyhovujúce.

Skalité
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Distribúcia kompostérov do domácností
Starostlivosť o záhradu so sebou počas roka prináša množstvo záhradného a zeleného odpadu. Často sa stáva, že ho obyvatelia vyhadzujú do kontajnera, iní ho spaľujú a znepríjemňujú tak život susedom v okolí. Ak nám záleží na prírode a životnom prostredí, je tu jednoduchý a overený spôsob na správne využitie odpadu: premeniť ho na kvalitné hnojivo!
A vtedy je reč o kompostovaní. Kompostéry ponúkajú ideálne riešenie.
Milí obyvatelia, z Operačného programu –
Kvalita životného prostredia s názvom:
„predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ obec bezplatne zabezpečila pre
svojich obyvateľov dizajnové kompostéry
s dlhou životnosťou typu KOMp 1000,
1008L. Od piatka 31. 5. 2019 sa začalo s ich
odovzdávaním. nárok na kompostér má
každý rodinný dom podľa súpisného čísla
domu, to znamená 1 rodinný dom = 1 kompostér. podmienkou prevzatia je preukázanie sa platným občianskym preukazom
potvrdzujúcim trvalý pobyt v obci Skalité.
Prevziať kompostér si môžete na obecnom úrade v čase: pondelok, utorok
a štvrtok v čase od 7:30 hod. do 14:30
hod., streda od 7:30 hod. do 16:30 hod.,
piatok od 7:30 hod. do 12:30 hod. Ku každému kompostéru dostanete protokol
o odovzdaní, kde sú uvedené podmienky
pre využívanie, nálepku, návod na správne
zloženie a obsluhu, brožúru: „Kompostovanie v záhradných kompostéroch“, ktorá hovorí prečo je kompostovanie prospešné
a ako správne kompostovať. Kompostovanie má svoje pravidlá, ktoré sa oplatí dodržiavať. Len vtedy vás celý proces odmení
kvalitným kompostom, z ktorého bude mať
vaša záhrada úžitok. Kompostéry budú tiež

umiestnené aj na verejných priestranstvách obce a cintorínoch.
zákon nám ukladá povinnosť triediť
odpad a zakazuje nám odpad zmiešavať.
Možnosťou kompostovania ušetríme nielen
miesto na skládke, kde biologický rozložiteľný odpad tvorí veľkú časť zmesového komunálneho odpadu až 40 – 45%, ale
ušetríme tiež finančné prostriedky za likvidáciu odpadu. poplatky za uloženie komunálneho odpadu na skládku určené
zákonom značne rastú podľa úrovne triedenia a sú príjmom Enviromentalného fondu.
Obec nemôže dotovať likvidáciu odpadu.
v roku 2018 sa obec podieľala na spolufinancovaní na nákladoch na likvidácií odpadu vo výške 55% čo je cca 108 tisíc eur.
v niektorých obciach už dnes obyvatelia
platia náklady vo výške 100%. v susednej
obci čierne platia obyvatelia miestny poplatok za odpad vo výške 29,20 €, separujúci obyvatelia 25,11 €. Obyvateľ obce
Skalité platí miestny poplatok za odpad
16,24 €. nechceme pristúpiť k navýšeniu
miestneho poplatku za odpad, preto sa
naša disciplína pri triedení odpadu musí
zlepšiť.
veríme, že vaše zodpovedné správanie
pri zbavovaní sa vecí, ktoré sa stali odpa-

zber použitého oleja
z domácností
naša obec sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.
Cieľom tohto zberu je zapojiť všetkých občanov do ekologickorecyklačného projektu s názvom „Každá kvapka sa počíta“.
vychladnutý použitý rastlinný olej po vypražení je potrebné
precediť do čistej plastovej fľaše, dobre uzatvoriť a priniesť
na zberný dvor, kde je umiestnená nádoba určená pre zber
biologického odpadu.

1 L = 1 ks toaletného papiera
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov
(slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, a zvyšky jedál.

dom, ich správne triedenie a kompostér,
ktorý si od obce prevezmete, prispeje k zníženiu celkového objemu komunálneho odpadu .
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zber obnoseného
a nepotrebného šatstva
Obec Skalité v spolupráci so
Slovenskou neziskovou organizáciou Pomocný anjel
organizuje zber obnoseného
a nepotrebného šatstva.
zapojte sa do zberu obnoseného šatstva,
ktorý sa bude konať od 12. 8. 2019 do
16. 8. 2019. v Kultúrnom dome v Skalitom v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod.
Šatstvo je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu
tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské
letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané
koberce, periny, vankúše, hračky a obuv.
Šatstvo musí byť čisté.
prosíme občanov, aby posteľné obliečky,
uteráky a utierky zabalili osobitne a oz-

načili. nezáleží na tom, či je to posledná
móda alebo už majú veci i desiatky
rokov.
NEZBIERA SA: domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi
znečistené veci.
nepotrebným, obnoseným šatstvom
a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí
ho môžu potrebovať.
zapojiť sa môže každý kto chce urobiť
dobrý skutok.
v neposlednom rade takouto likvidáciou
pre vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

Bližšie informácie o zbere šatstva na:
Obec Skalité – Prevádzkáreň
(budova zdravotného strediska),
alebo na telefónnom čísle
041/4376 221, 0917 873 506.

OtváRAcie HODiNy

zberného dvora
v obci Skalité
od 1. 7. 2019
PONDelOk
utOROk
StReDA
štvRtOk
PiAtOk
SObOtA

7:30 – 14:30
7:30 – 14:30
7:30 – 16:30
7:30 – 14:30
7:30 – 17:00
8:30 – 12:00

ObeDňAjšiA PReStávkA v DňOcH
PONDelOk Až PiAtOk v čASe OD
11:30 HOD. DO 12:00 HOD.
zberný dvor je uzamknutý.
bude otvorený na požiadanie
v kancelárii Obce Skalité –
Prevádzkáreň (budova zdravotného
strediska), alebo na tel. čísle
041/4376221, 0905 868 285.

intenzívne zrážky spôsobili obyvateľom škody

zber starých pneumatík
Kam dať staré pneumatiky?

y?
OJAZDILI SA VáM PNEUMATIK

Vedeli ste, že ojazdené pneumatiky môžete
nechať zadarmo priamo v pneuservise?

zákon ukladá každému distribútorovi, ktorý predáva pneumatiky, alebo kto prezúva pneumatiky aj bez ich predaja, povinný
zadarmo zabezpečiť na predajných miestach spätný zber ojazdených pneumatík. zákon uvádza, že „spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný a bez podmienky viazania
na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru“.
poplatok za tieto služby je už zahrnutý v cene každej predanej
novej pneumatiky, preto podľa zákona motoristi neplatia ďalšie poplatky za ich zber a recykláciu.
KDE MôŽEME ODOVZDAť OPOTREBOVANé PNEUMATIKy
V OBCI SKALITé:
• AUTOSEVIS MIROSLAV GAVLáK, Skalité – triciatok č. 1315
• U DANIELA, s.r.o., daniel truchlík, Skalité č. 1457
• PNEUSERVIS – JáN ZEMANíK, Skalité č. 1240
Bližšie informácie:
Obec Skalité – Prevadzkáreň
041/4376 221 alebo 0907 873 506

Dňa 27. 5. 2019 došlo k mimoriadnej situácii na mostnom objekte u Sventka v časti Kavaly. Príčinou boli dlhotrvajúce zrážky.
Poškodený bol základ mostnej podpery. Z dôvodu poškodenia mostu sa musela obmedziť nosnosť na 3,5 t. V spolupráci so správcom vodného toku Lesy SR sa podarilo zabezpečiť bezplatne 60t veľkoobjemového kameniva. Obec Skalité – Prevadzkáreň vykonala zabetónovanie nosnej podpery a upravuje koryto rieky.
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Deň Zeme „Za čistejšie a krajšie Skalité“
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Oslavy oslobodenia v Skalitom
Dňa 26. 4. 2019 sa pri pamätníku padlým v 2. svetovej vojne v obci Skalité
konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kysúc
a ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.
Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili: starosta obce Skalité p. Jozef
Cech, tretia tajomníčka Veľvyslanectva
RF v SR Mariia Veršinina, Major
Ing. Jozef Bibza – zástupca veliteľa
5. pluku špeciálneho určenia, plk. Juraj
Drotár – predseda Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, delegácia

Od soboty 13. 4. do stredy 17. 4. 2019
prebiehala v našej obci pri príležitosti
Dňa Zeme brigáda pod názvom „Za čistejšie a krajšie Skalité “.
Na brigáde sa vo viacerých častiach
obce zúčastnilo veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí postupne vyčistili znečistené lokality. Svojím nasadením
prispeli ku skrášleniu našej obce a životného prostredia. Vyzbieralo sa veľké
množstvo odpadu.
Naučiť niektorých ľudí k environmentálnemu cíteniu je beh na dlhé
trate, ale skúsme to a určite sa nám to

zauJíMavé pOduJatia

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci na čele s p. Milanom
Paršom, poslanci OZ Skalité, členovia
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Skalitom a obyvatelia obce.
Slávnostnú atmosféru osláv doplnili
kultúrnym programom členovia Jednoty dôchodcov v Skalitom – spevácka
skupina Seniorka a Roman Capek. Pani
Mária Papíkova s vnučkou Kristínkou
Papíkovou predniesli krásne básne.
Všetkým zúčastneným Ďakujeme.

spoločnými silami podarí.
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým zúčastneným organizáciám JEDNOTE DÔCHODCOV,
DHZO, TJ SLOVAN Skalité, ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov, ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta i jednotlivcom za to, že sa
zúčastnili a priložili ruku k dielu, pomohli prírode a skrášleniu našej obce.
Som presvedčený, že aj naďalej budeme
spolu prispievať k čistote a poriadku
v našej obci.
PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Oslávili sme Deň matiek
V nedeľu 19. mája 2019 sa v našej obci uskutočnila slávnosť Deň matiek.

Všetci sa radi vraciame k mame domov. Na miesto, kde je
nám dobre, k svojim spomienkam, tajným snom a láskam,
kde nás vždy čaká prestretý stôl, kde cítime pokoj, pohodu,
lásku, kde sa každá bolesť prekonáva akosi ľahšie a postupne sa akoby strácala.
Moderátorka programu, Natália Majchráková, privítala
v amfiteátri všetky mamičky, babičky a ostatných hostí.
Po slávnostnom príhovore starostu obce PaedDr. Jozefa

Cecha sa s kultúrnym programom, ktorým sa snažili
prejaviť úctu a vďaku, predstavili mamičkám deti z Materskej školy Skalité Ústredie, žiaci Súkromnej základnej
umeleckej školy Skalité a Centra voľného času Skalité. Počas
programu vystúpila aj Ľudová hudba O. Rovňana a na záver
Ľudová hudba Capkovci.

Skalité
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Záchranársky „Deň 155“ v Skalitom
Pri príležitosti „DŇA 155“ sa vo štvrtok
16. 5. 2019 v Obecnej knižnici Skalité
uskutočnila beseda s operátormi z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR na linke 155. V rámci
podujatia sa premietali filmy a ukážky
zo záchranárskeho prostredia. Taktiež
si záujemcovia vyskúšali správne poskytnutie prvej pomoci, masáže srdca či
ako pomôcť osobe, ktorá sa dusí.

13

zauJíMavé pOduJatia

Skalité

Deň otvorených dverí DHZ Skalité
Dňa 3.mája 2019 sa pri príležitosti sviatku sv. Floriána (4. 5.), patróna hasičov konal deň otvorených dverí DHZ Skalité,
ale hasiči navštívili aj deti z MŠ a ZŠ Skalité Kudlov a niektorí boli na slávnosti v Milówke s družobnou OSP Milówka.

Stretnutie motorkárov na námestí
V nedeľu 2. júna 2019, kto prišiel na námestie v Skalitom, neoľutoval. Mohli sme počuť a vidieť jedinečnú prehliadku motocyklov, ktoré mali zástavku aj u nás v obci v rámci podujatia „Jazda cez tri štáty“.

Farský deň

„Sme iba kvapky, no spolu tvoríme farnosť, rieku živej vody, ktorá pramení v Kristovi.“

Program začal 10. júna 2019 farskou
svätou omšou o 10.00. Po nej nasledovala zábava a súťaže na námestí. Bodkou za Farským dňom bola diskusia
s blogerom a redaktorom Rádia Lumen
Mgr. Ondrejom Rosíkom na tému:
Zdravotné postihnutie: tragédia alebo
výzva? Ako nám pomáha Duch Svätý.

Veľkonočná výstava 2019
Tretí ročník výstavy sa tešil veľkému záujmu zo strany
vystavovateľov i návštevníkov všetkých vekových skupín,
veríme, že o rok návštevníkov prekvapíme ďalšími novinkami. Po prvýkrát sa jej zúčastnilo až 18 vystavovateľov.
K miestnym vystavovateľom a výrobcom sa pridali, ďalší
z okresu, zariadenie pre seniorov, výrobné družstvo
Okrasa, Stredná odborná škola drevárska a stavebná
Krásno nad Kysucou a ďalší. Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom.

Alena Padyšáková, hlavná organizátorka stretnutia, Vladimír Malík, poslanec mesta Čadca a starosta obce Skalité
Jozef Cech.
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luciA ceRcHlANOvá: „urobiť o krok viac ako ostatní“

Od poľských hraníc k mostu Golden
Gate. Tak by sa do niekoľkých slov dala
zhrnúť doterajšia životná cesta Lucie
Cerchlanovej zo Skalitého. Opisujúc ju
tvrdí, že kde je vôľa, tam je cesta.
„Keď som skončila školu, stálo predo
mnou rozhodnutie, či sa chcem naďalej
venovať tenisu, alebo sa zamerať na
niečo iné. Ja som si však povedala, že by
som chcela schopnosti a vedomosti,
ktoré som nadobudla v tenise, zúročiť
inde.

Už počas školy ma to ťahalo k startupom, k technológiám, preto som sa rozhodla, že toto by mohla byť moja ďalšia
cesta. V decembri 2015 som skončila
školu, v januári 2016 som prišla na Slovensko. Medzitým som absolvovala stáž
vo Washingtone, kde som sa spoznala
so slovenským veľvyslancom v USA.
Prijali ma na ministerstvo hospodárstva, kde sme pracovali na rôznych projektoch, vrátane Hyperloopu a
inteligentných miest. Na všeobecný
údiv, bolo to veľmi podnetné prostredie.
Neskôr som šla do Londýna, kde som
na Imperial College začala študovať na
magisterskom stupni. Ale po pár dňoch
som si povedala, že asi bude lepšie, ak
budem pracovať. V Londýne som
stretla jedného zo zakladateľov Slido.
Už predtým som túto firmu poznala,
ale nikdy mi nenapadlo, že by som
mohla byť jej súčasťou. On mi však
začal rozprávať, čo robia, ako rastú a čo

všetko by ešte bolo potrebné urobiť.
Nastúpila som do spoločnosti Slido,
rok som bola v Londýne a teraz som už
rok a pol v San Franciscu.
S tenisom začala v Skalitom, no za lepšími podmienkami odišla časom až do
Ameriky. Nielen obec Skalité, ale aj celá
Slovenská republika sa dostáva do povedomia širokej verejnosti vďaka našej
úspešnej rodáčke, ktorá rozvíja prospech, aj priateľské styky vo svete.

(ZDROJ: www.mykysuce.sme.sk)
Dominika Mariňáková

Úspešný mesiac našich seniorov – máj
Dňa 21. 5. 2019 sme sa zúčastnili okresnej prehliadky speváckych súborov v Čadci. Pod vedením p. Jožky Gonščákovej zaspievali tri
krásne piesne. Nechýbalo ani naše nárečie. Vystupovali – pani Serafínová Božka, Štrkáčová Betka, Jašurková Anna, Ramšáková Terka,
Ondrašinová Magda, Mikulová Jožka, Kreanová Mária, Ivánek Ferdinand, Kocúrová Anna a Lašová Anna ml.. Na heligónke ich doprevádzal Janko Čanecký. V prednese poézie sa predstavila pani
Papíková Mária, zarecitovala v skalitskom nárečí. Odmenou nám bol
búrlivý potlesk. Dňa 28. 5. 2019 sa konali okresné športové hry. Boli
sme opäť úspešní. Zúčastnil sa pán Gerát Milan, ktorý získal 3 prvé
miesta – beh na 60 m, hod granátom do diaľky a vrh guľou. Získal aj
pohár najlepšieho športovca a postup do krajských športových hier.
Držme mu teda palce. Ďalej sa zúčastnila pani Ramšáková Paula –
získala 1. miesto v hode granátom na cieľ a pani Kreanová Mária
3. miesto v petangu.

Správa o činnosti ZO SZPB v Skalitom
ZO SZPB v našej obci pracuje pod vedením predsedu p. Milana Zoňa. Celkový počet členov, ktorí sa aktívne
zúčastňujú na ČS a akciách v obci je
20. Spolupracujú so ZO Jednoty dôchodcov a ZO ČSČK, podieľali sme sa
na oslave požehnania pamätníka padlým občanom v I. sv. vojne. Prispeli
i kultúrnym programom – piesňami
a recitáciou básne. Taktiež sme sa zúčastnili na oslavách oslobodenia obce

30. apríla 2019. Pravidelne sa zúčastňujeme regionálnych osláv SNP v Makove. Podľa krajskej organizácie sa
zúčastníme pri pomníku francúzskych
partizánov v Strečne.
Predseda organizácie sa zúčastňuje
na spomienkach v obciach, ktoré zničila nemecká armáda počas II. sv. vojny.
Na výročnej schôdzi sme prehodnotili celú činnosť a dali sme úlohu získať
nových členov z rodín bývalých účast-

níkov odboja. S jednotou dôchodcov sa
zúčastňujeme zájazdov do Poľska
a Oravíc, kde členovia využívajú liečivú
vodu na upevnenie zdravia.
Už teraz sa pripravujeme na dôstojné
oslobodenie našej obce v mesiaci apríl
2020. Plánujeme robiť besedy v školách, aby žiaci hlbšie pochopili dejiny.
Výbor ZO SZPB
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zAbezPečOvANie StRAvOvANiA v NAšicH škOlácH
Nadobudnutím účinnosti poslaneckého zákona č. 544/2010
z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSV a R SR (ďalej len dotácia“) vstúpila do platnosti novela zákona
▶ s účinnosťou od 1. januára
2019 pre MŠ
▶ od 1. septembra 2019 pre ZŠ
dotácia sa týka zabezpečovania školského stravovania pre vybraný okruh
stravníkov v zariadeniach školského stravovania podľa siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva. dotácia na
stravu sa poskytuje na zabezpečenie
stravy v MŠ alebo zŠ na každé dieťa, ktoré
navštevuje:
a) posledný ročník MŠ – predškoláci
b) základnú školu - platí od 1. 9. 2019
dotácia sa poskytuje preddavkovo v sume
1,20 Eur za každý deň.
dotácia na stravu sa poskytne len v prípade ak sa, dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti alebo vyučovania a
odobralo stravu.
Kedy dotáciu na stravu nie je možné poskytovať?
▶ v prípade, ak dieťa navštevuje materskú
školu len v dopoludňajších hodinách a
je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata.
dotácia na stravu je určená primárne na
zabezpečenie obeda. z tohto dôvodu sa
dotácia neposkytne na dieťa, ktoré sa zú-

častní výchovno-vzdelávacieho procesu
len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda.
Účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti
a odhlasovanie detí zo stravy
▶ ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, dotácia sa v príslušnom dni neposkytne,
▶ ak sa dieťa nezúčastní vyučovania
(napr. z dôvodu choroby) a rodič ho zo
stravy neodhlási, stravu uhrádza rodič,
▶ povinnosti pri odhlasovaní detí zo
stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia
úhrady pri nesplnení si týchto povinností zákonným zástupcom dieťaťa, si
upravuje zriaďovateľ MŠ alebo zŠ alebo
priamo MŠ alebo zŠ v rámci svojich interných predpisov/poriadkov.
Čo ak je hodnota stravy väčšia alebo
menšia ako 1,20 eur?
dotácia na stravu sa poskytuje v sume
1,20 eura, aj v prípade, ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu (obed a
iné jedlo napr. desiatu) v celkovej sume
napr. 1,16 eura. dotácia sa poskytne na
zabezpečenie obeda, rozdiel môže byť následne použitý napr. na skvalitnenie jedla.
v prípade, ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu (obed a iné jedlo
napr. desiatu, olovrant) v celkovej sume
napr. 1,27 eura. zákonný zástupca dopláca rozdiel medzi stanovenou dotáciou
a finančným limitom.
Zákonný zástupca čiastočne prispieva
aj na úhradu režijných nákladov.
Obec Skalité v súlade s § 140 ods. 10 školského zákona a finančnými pásmami
nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a výšku príspevku na
úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a to na 3,00 Eur mesačne.
Jednorazový príspevok na stravovanie
pre žiakov MŠ a ZŠ sa uhrádza ihneď nástupom dieťaťa na stravovanie.:
MŠ celodenný
20,55€
MŠ poldenný
17,10€
1. – 4. vo výške 21,60 €
5. – 9. vo výške 23,20 €

Jednorazový príspevok bude slúžiť ako
preddavok ak sa žiak zo stavy neodhlási.
pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010
z. z. o dotáciách v pôsobnosti MpSv a r Sr
bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa
v plnej výške.
Evidencia odberu stravy žiakov ZŠ bude
na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ. Cena čipu je 1,50 €.
Obecné zastupiteľstvo v druhej úprave
rozpočtu na rok 2019 schválilo dofinancovanie prístrojového vybavenia školských
kuchýň, jedálni a personálu.

Skalité
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Skalité

materská škola Skalité – kudlov
niektorým rodičom sme nazbierali 483 hlasovacích kupónov a získali knihy, Cd, sladkosti a potreby pre deti.
poriadne sme oslávili aj náš sviatok, Mdd.
nechýbala tradičná opekačka, ohník a veľa
zábavných úloh.
v závere školského roka chcem preto poďakovať vám pani učiteľky, pani školnička,
pani kuchárky, všetkým, ktorí s nami spolupracovali, robili pobyt deti v MŠ zaujímavý,
podnetný, plnohodnotný.... prajem deťom
pekné prázdniny, pracovníkom prijemnú dovolenku. bude potešením s vami spolupracovať.
Za MŠ Skalité – Kudlov
Magda Jašurková

P

K

oniec školského roka je už blízko
a spoločné dni strávené v našej materskej škole vôbec neboli nudné.
v jesennom období sme sa spoznávali
s novými kamarátmi a škôlkou. Spoločne
sme strávili príjemné popoludnie pri príležitosti „Dňa vitamínov“, ktoré mali na starosti
učiteľky M. buryová a Ľ. Lašová. v zimnom
období našu škôlku navštívil Mikuláš, ktorému sme pripravili rôzne básničky a pesničky.
i tento rok sme v predvianočnom období
mali svoj stánok na vianočných trhoch,
vďaka ktorým sa nám podarilo vyzbierať dostatok peňazí na to, aby sme našim deťom
mohli dni v škôlke spríjemňovať nevšednými
hudobnými či divadelnými vystúpeniami,
ktorých bolo tento školský rok hojne: zavítalo k nám divadielko danka a Janka, Emulienka, divadielko o psíčkovi a mačičke,
posledný dinosaurus. divadlo zo Šuflíka
nám predviedlo vystúpenie pinokio. zavítal
k nám aj ujo viktor, ktorý si pre deti pripravil
hudobné vystúpenie. tiež nás potešilo divadielko princezná rozmarínka. na deň detí
nás ešte čaká hudobné vystúpenie Spievaj
že si spievaj.
vo fašiangovom období sme zorganiuzovali veľký karneval, kde sa nám predviedli
rôzne krásne masky. Spolu s nimi sme si zaspievali, zatancovali a spríjemnili si tak spoločné chvíle v škôlke. program nám
pripravili šikovné učiteľky Mgr. d. Liščáková
a i. Špiláková Mikulová.
K všestrannému rozvoju detí patrí i rozvoj
v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.
Okrem každodenného rozvoja správnych samoobslužných činností, zdravotných cvičení
a pobytu vonku, mali deti možnosť v rámci
projektu „Čisté zúbky“ vidieť, ako si správne

umývať svoje zúbky a starať sa o ne. túto aktivitu v spolupráci s rÚvz zabezpečila pre
naše deti Mgr. d. Liščáková. pri rozvoji detských vedomostí a predstáv v oblasti prírody
a živočíchov nám pomohla návšteva včelára
so včielkami.
Hoci sme pri súťaži na FaCEbOOKu nezískali prvé miesto, aj tak našu škôlku navštívili. deti mali možnosť naživo vidieť včelí úľ,
dozvedieť sa rôzne informácie o našich včielkach, ochutnať med od usilovných včielok
a vyrobiť si svoju vlastnú sviečku. vzťah k prírode rozvíjame rôznymi cielenými aktivitami, no bližšie sa deti zoznámili so
starostlivosťou o prírodu pri príležitosti
„Dňa zeme“. Spoločne sme čistili okolie materskej školy od odpadkov a rozprávali sa
o tom, čo môžeme urobiť pre našu prírodu,
aby bola čistejšia.
už v predškolskom veku je dôležité rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí. rozvíjame ju každodenným čítaním rozprávok
a prácou s knihami, o to viac sme sa aktivitám s knihami venovali v mesiaci Marec.
naši predškoláci v tomto období navštívili aj
miestnu knižnicu.
v máji majú veľký sviatok naše drahé mamičky. pri príležitosti Dňa matiek si každá
trieda pre svoje mamičky pripravila vystúpenie plné krásnych piesní, básní a tančekov,
ktoré potešili srdiečka všetkých mamičiek.
deti z triedy včielok a Motýlikov reprezentovali našu materskú školu v amfiteátri.
zapojením sa do súťaží sa nám podarilo
vyhrať rôzne vecné dary, dvd, Cd, plastelínu.
Ocenenia v rôznych výtvarnych súťažiach si
odniesli škôlkari Emmka Krčmáriková, Lilianka časnochová, Klárka ramšáková, Lívinka bestvinová, Maxík Konečný, Eliška
petráková, Lilien Juricová, alexko časnocha,

Filipko Gelačák, Sebko padyšák, Sofinka
Korduliaková, Mia Majchraková, Mirka Legerská. Vďaka našim šikovným deťom sa
nám podarilo v tomto školskom roku zaslať približne 275 výtvarných prác. do výtvarných prác sa zapojili učiteľky: M.
Koričárová, S. Gelačáková, i. Špiláková Mikulová, Mgr. d. Liščáková, S. Serafinová, M. buryová, Mgr. K. Gelačáková.
do konca školského roka nás ešte čaká
oslava „Dňa detí“, ktorý si pre nás pripravia
učiteľky S. Serafinová a Mgr. K. Gelačáková
a „Rozlúčka s predškolákami“, ktorú si pre
deti pripravia učiteľky 3. a 4. triedy spoločne
s rodičmi. pred časom letných dovoleniek
nás čaká ešte zopár spoločných chvíľ, ktoré
si spoločne užijeme ako počas celého školského roka.
našou snahou bolo prostredníctvom cielených aktivít čo najlepšie rozvíjať osobnosť
detí, ktoré nám boli zverené do rúk. Snažili
sme sa o to čo najlepšie. Ďakujeme všetkým
rodičom a priateľom našej škôlky, ktorí nás
počas celého školského roka akýmkoľvek
spôsobom podporovali a dôverovali nám.
Za kolektív MŠ Skalité – Ústredie
Mgr. Kristína Gelačáková

očas celého roka sme pre našich
zverencov organizovali rôzne aktivity – divadlá, návštevy zaujímavých ľudí, podujatia pre naše mamičky,
predškolákov, brigády a mnoho ďalších.
Aktivity sú pripravované nad rámec
ŠKVP. Chceme, aby bola naša MŠ atraktívna
a deti do nej rady chodili, dobre sa v nej cítili.
teší nás, že o život v našej MŠ sa zaujímajú
aj niektorí rodičia a priatelia našej MŠ. vedia
byť iniciatívni, prichádzajú s nápadmi
a samy ich aj v prospech všetkých deti MŠ
obetavo realizujú.
nezištne pomáhajú škole darovaním rôznych výtvarných materiálov, hygienických
potrieb, vypomáhajú drobnými opravami,
nezištne spravujú počítačovú sieť MŠ.
Za akúkoľvek pomoc rodičom a priateľom MŠ ďakujeme.
Oslovili nás niektoré vyhlásené súťaže.
zapojili sme sa do súťaží, v ktorých sme
boli aj úspešní. Milo nás potešila výhra pre
všetky deti v podobe užitočného balíčka pre
ústnu hygienu. Úspešní sme boli aj v recitačnej súťaži, ktorú organizovala Kysucká knižnica v čadci. našu MŠ reprezentovali.
daniela urbánková a nela Michalíková.
v speváckej súťaži sa danielka urbánková

umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme. našimi výtvarnými prácami sme prispeli aj do
súťaže:“ zápalky v rukách deti.“ prekvapilo
nás, keď nám prišli pogratulovať a odovzdať
ceny predstavitelia hasičského zboru. potešil sa Jožko vojčiniak a Sofia Serafinová.
práce deti putovali aj do súťaže: „Moja rodina“, „Rozprávočka moja naj“, „Svet
okolo nás“, „Ľudové riekanky vo výtvarnom prejave deti“. Ocenená bola práca
nelky Michalikovej. v súťaži MŠ s MY Kycuckými novinami sme získali 3. miesto. vďaka
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základná škola sv. Andreja Svorada a benedikta

V

ážení čitatelia Spravodaja, je jún
a hoci v kalendárnom roku ubehla
iba polovica, tomu školskému už,
takpovediac, „odzvonilo“.
asi každého žiaka sa niekto opýta, aké
bolo vysvedčenie, teda aký bol kto úspešný.
Odpovede budú rôzne.
Keď premýšľam o úspechu, pomôžem si
slovami istého kňaza. ten hovoril o našej
ceste životom a o spáse. a povedal, že raz
budeme hodnotení nie za výsledok, ale za
snahu, ktorú sme počas života vynaložili.
a tak nejako je to aj so školskými úspechmi.
Keď je snaha a chuť, dostaví sa aj výsledok...

Prinášame vám prehľad najúspešnejších žiakov v tomto školskom roku:
● Pytagoriáda (okresné kolo): zuzana Gonščáková, 4.a: 2. miesto, tamara vevjorová,
4.a: 6. miesto, paula Straková, 4.a: 10.
miesto, Michal Gonščák, 5.b: 6. miesto,
damián Gerát, 5.b: 6. miesto (rovnaký
počet bodov), Matúš urban, 6.a: 4. miesto,
nikola Gonščáková, 7.a: 12. miesto, peter
Gonščák, 8.b: 12. miesto, Emma čanecká
a Klára Straková z 5.a: úspešné riešiteľky
● Matematická olympiáda (okresné kolo):
Matúš urban, 6.a: 2. miesto, Ján ramšák,
9.a: 6. miesto
● Chemické súťaže: „Skús pokus 3“ 1. miesto
v celoslovenskej súťaži získali tieto žiačky
7. ročníka: aneta Lašová, daniela Lašová,
nikola Gonščáková, tereza Fuchsová,
aneta Halfarová, iza Karolína čáková
„Objavujeme čaro chémie“ 2. miesto
v celoslovenskej súťaži získali žiaci 8.a
triedy: dominika tatarková, barbora Lašová, rudolf vyskoč, rené tunka, Michaela čanecká
● Prednes poézie a prózy: Hviezdoslavov
Kubín – aneta Lašová, 7.a: 2. miesto v obvodnom a 3. miesto v okresnom kole, Michal Fuchs, 6.a: 3. miesto v obvodnom
kole, Emma čanecká, 5.a: 3. miesto v obvodnom kole, viktória Staňová, 4. a: 3.
miesto v obvodnom kole
● Výtvarné súťaže: Sarah buryová, 6.a: výtvarná súťaž „Veľkonočné aranžovanie“1. miesto v okresnom kole
adela truchlíková, 8.a- 3. miesto na celoslovenskej výtvarnej súťaži rodina ako základné ľudské právo na život
● Divadlo: ddS Kolovrátok získal 2. miesto
v regionálnej súťaži detskej dramatickej
tvorivosti.
Žiačky 7. a 8. ročníka: tatiana Krčmáriková, Henrieta truchlíková, aneta Halfarová, veronika čerňanská, nikola
Gonščáková, barbora Lašová, Michaela
Lašová, dominika Gonščáková, iza Karolína čáková, adriána Sventeková
● družstvo mladých zdravotníkov získalo
2. miesto v okresnom kole – tereza Fuchsová, aneta Halfarová, aneta Lašová,
kristína papíková, Henrieta truchlíková
● čakáme na výsledky súťaží English star
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Aktivity v mesiacoch marec – jún

●

„Projekt Healthy Generation“ zahŕňal dve medzinárodné výmeny žiakov do
partnerských škôl v Grécku a rumunsku.
Žiaci pravidelne cvičili, behali, vytvárali prezentácie, videá, portfóliá, ozdravné plány,
navrhovali zdravé menu, dizajn projektovej
knihy, pracovali v bufete a pod.. tí najaktívnejší získali poukazy na krátkodobé pobyty
v zahraničí.
po úspešne zvládnutej výmene žiakov
v Grécku v septembri sme sa v marci vybrali
spoznať rumunskú školu v meste ploiesti.
Žiaci boli umiestnení do hostiteľských rodín.
na pôde školy prezentovali svoje schopnosti
a vedomosti v medzinárodných tímoch. projektové, prezentačné a športové aktivity žiakov boli realizované na tému benefity
športu pre ľudské zdravie. Mali sme možnosť
byť priamo na vyučovaní a komunikovať so
žiakmi a učiteľmi partnerskej školy. Spoločne
sme obdivovali vystúpenia, choreografie
a zápasy počas „Parády“, v ktorej sa prezentovali všetky športové záujmové útvary na
škole. Ligový basketbalový zápas klubu Sevlar a basketbalový tréning na vlastnej koži
dal žiakom možnosť zdokonaliť sa v tomto
športe. absolvovali sme lekcie zamerané na
zlepšenie koncentrácie, udržanie rovnováhy,
relaxáciu a prácu s dychom. naučili sme sa
tancovať tradičné rumunské tance.

v rámci voľnočasových aktivít sme navštívili farmu. vysvetlili nám, ako žili a pracovali
lokálni pastieri. Mali sme možnosť vyrobiť si
vlastnú misku na hrnčiarskom kruhu, strieľať z luku, otestovať „Opičiu dráhu“ i zjazd
na lane. piekli sme tradičné koláče Mucenicii. absolvovali sme aj exkurziu do hlavného
mesta bukurešť, kde sme okrem prehliadky
historického centra navštívili Olympijské
múzeum. Históriu sme spoznávali na exkurzii do údolia rieky prahova v Karpatoch. zastavili sme sa na ranči pănicel, známom
svojím chovom koní. prezreli sme si hrad
bran a dozvedeli sme sa pravdu o svetoznámom drakulovi. Obdivovali sme i najnavštevovanejší zámok peleš.
náš pobyt bol ukončený skvelým medzinárodným večerom, ktorý pre nás pripravili
rumunskí žiaci a ich rodičia.
naša spolupráca a komunikácia pokračuje i po návrate domov. Kompletizujeme
záverečné produkty, hodnotíme projektovú
prácu a pripravujeme sa na finálne pracovné stretnutie koordinátorov zapojených
krajín, ktoré sa uskutoční koncom júna na
pôde našej školy. Hoci projekt postupne
uzatvárame, naše skúsenosti, priateľstvá
a zážitky zostávajú našou súčasťou.
Zo srdca prajem všetkým žiakom, aby ich
školské výsledky boli priamoúmerné ich
snahe. Alebo možno naopak, aby ich snaha
a úsilie boli priamoúmerné ich vytúženým
výsledkom. Nech našu školu opúšťajú cieľavedomí, dobrí a pracovití mladí ľudia,
z ktorých bude mať spoločnosť osoh a ich
najbližší radosť. Všetkým želám požehnané
prázdniny a dovolenku.
Mgr. Marta Jopčíková

Skalité

základná škola Skalité kudlov
●

a Envirootázniky, kde sme v minulom
roku mali veľa úspešných žiakov v rámci Sr.
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
v školskom roku 2018/2019 pokračovala
v aktivitách programu Erasmus+, ktorého
cieľom je spájať ľudí rôznych národov a kultúr. našim žiakom dal možnosť objavovať,
spoznávať, zdokonaliť si angličtinu a nadviazať nové priateľstvá. O projekte viac hovorí jeho koordinátorka, p. učiteľka Mgr.
Janka Kubánková:

ŠKOLStvO

●

Marec – v mesiaci marec boli naši prváci
pasovaní za čitateľov. Mesiac marec sa
niesol aj v znamení Svetového dňa vody.
v tento deň sme sa nielen obliekli do modrého, ale tiež sme vykonávali rôzne tematické úlohy. Žiaci druhého stupňa
písali básne o vode, ktoré boli zverejnené
na nástenke vo vestibule školy.
Marec jer aj Mesiacom kníh. pri tejto príležitosti v priestoroch našej školy pribudla
nová „knihobúdka“.
Apríl – v mesiaci apríl sa v našej škole
uskutočnila aktivita s názvom Deň Zeme.
Okrem školského dvora sme zbierali odpadky aj v okolí čaneckého potoka, v okolí
hlavnej cesty smerom Serafínov i tomas,
neobišli sme ani vlakovú zastávku Skalité – Kudlov.
v apríli sa uskutočnil slávnostný zápis do
1. ročníka. pre deti bol pripravený kultúrny program pod vedením p. urbánkovej. do 1. ročníka v septembri nastúpi 30
prvákov.
Každoročne v apríli naša škola organizuje
tradičnú zbierku Ligy proti rakovine.
Kúpou a pripnutím narcisov vyjadrujeme
spolupatričnosť a solidaritu onkologickým pacientom.
Máj – v mesiaci máj žiaci 4. ročníka absolvovali kurz dopravnej výchovy. teoretická časť prebehla pod vedením
dopravnej polície z čadce.
počas Svetového dňa mlieka prišli žiaci
oblečení v odeve bielej farby. pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov
si naši skalitskí hasiči pripravili náučnú
prednášku pre našich žiakov spojenú
s prehliadkou hasičskej techniky.
Žiaci si prostredníctvom výchovného kon-

●

certu s názvom „čO JE vEĽa, tO JE vEĽa“
prehlbovali poznatky o prevencii sociálno-patologických javov, šikanovania,
agresivity a násilia. Koncert sa konal v podaní Oz Škola života.
v zŠ s MŠ čierne vyšný koniec sa uskutočnila akcia pod názvom MDD – Kysucký
triangel základných škôl. Žiaci druhého
stupňa súťažili vo vybíjanej a futbale. Štyria žiaci z i. stupňa súťažili ako družstvo
v športových disciplínach- hod na cieľ,
skok vo vreci a jazda na kolobežke.
umiestnili sa na druhom mieste.
Mdd sme slávili aj v našej škole. deviataci
si pripravili pre žiakov 1. – 8. ročníka rôzne
súťaže, športové aj vedomostné hry.
Jún – druhý júnový týždeň sa žiaci 3. a, 3.
b a 4. a, spolu 35 detí, zúčastnili Školy
v prírode v rekreačnom zariadení zlatá
idka (Košice). počas pobytu v tomto zariadení sme navštívili najstaršiu zOO v Košiciach a dinopark, jednu z najstarších
jaskýň na Slovensku – Jasovskú jaskyňu,
historické centrum Košíc. Okrem výletov
do okolia mali žiaci poobedný čas vyplnený programom v réžii animátorov, to
znamená ďalší kopec hier, súťaží a zábavy.
Mgr. Chovaňáková,Mgr. Jargašová

Školský klub detí

Koniec školského roka sa nezadržateľne
blíži. aj tento školský rok sme učili deti tráviť
čas takým spôsobom, aby zároveň v rámci
voľného času mohli rozvíjať svoju osobnosť.
Medzi celoročne obľúbené aktivity u nás
v ŠKd patrili vychádzky do blízkeho okolia
školy, návšteva obchodu, pri ktorej sme si
rozvíjali finančnú gramotnosť, aktivity na
ihrisku v areáli školy (loptové hry, nahá-

Slovo riaditeľky na záver školského roka
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päť je jún a s ním aj ukončenie školského roka plného učenia,
príprav, súťaží a výletov! bol to skutočne rok plný zmien a usilovnej práce. 20 žiakov sa úplne naučilo čítať a písať. 26 žiakov si po deviatich rokoch základnej školy našlo stredné školy, na
ktorých budú ďalej pokračovať v ceste za svojím životným uplatnením. 241 žiakov si každodenným úsilím osvojilo množstvo vedomostí a zručností, 39 detí sa vyšantilo v Školskom klube detí,
20 učiteľov, 2 vychovávateľky, 2 asistentky sa každý deň znova
a znova púšťalo do neľahkej (a niekedy nevďačnej) úlohy odovzdávania poznatkov, formovania osobností a rozvíjania zručností... Kuchárky navarili tisíc jedál, upratovačky vyzametali kilometre chodieb
a tried... Každý z nás sa snažil robiť a odovzdávať to najlepšie, čo
v sebe má... a za to nám všetkým patrí jedno obrovské ďakujem a
veľký potlesk!!!
ako riaditeľka chcem vyzdvihnúť deviatakov i piatakov, ktorí absolvovali celonárodné testovanie, v matematike 9. ročníka nad celoslovenský priemer; našich športovcov; našich talentovaných
umelcov, tých, ktorí uspeli na okresných a krajských kolách predmetových olympiád a iných vedomostných súťažiach a reprezentovali nás aj na celoštátnych kolách; všetkých, ktorí sa naučili lyžovať,

ňačky,...), spoločenské hry (brainbox, telepatia, Empatia...), kreslenie na chodník, maľovanie, vyfarbovanie a iné tvorivé činnosti.
príchodom jari sme si oddelenia vyzdobili
pestrofarebnými prácami na tému jar
a veľká noc. v mesiaci máj sme nezabudli na
naše milované mamy. pripravili sme im
drobné darčeky. Samozrejme sme nezabudli
ani na najväčší sviatok všetkých detí. Mdd
sa u nás niesol v znamení veselej atmosféry,
hier, súťaží a zábavy. v tomto mesiaci sme
okrem iných aktivít oslávili aj Medzinárodný
deň piknikov.
Chceli by sme, aby deti s radosťou navštevovali náš klub a snažíme sa im spríjemniť
čas strávený v ŠKd najlepšie ako vieme. na
záver môžeme konštatovať, že šk. rok
2018/2019 bol opäť úspešný. pred nami sú
už dlho očakávané prázdniny, preto chceme
všetkým zaželať krásne leto plné nových zážitkov a v septembri sa opäť stretneme.
Bc. Gocálová, Bc. Franeková

čítať, písať, kresliť ale i tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom šírili dobré
meno Skalitého... Samozrejme, asi nikto z nás sa nevyhol nejakým
chybám. ani žiaci, ani učitelia a asi ani rodičia... Je to normálne
a ľudské robiť chyby, ale pamätajte si, že naozajstnou chybou v našom
živote je tá, z ktorej sa nepoučíme... to všetko ostatné nás musí naučiť
tomu, že máme vstať a začať znova, lepšie a usilovnejšie...
čaká nás opäť náročný rok. budeme realizovať veľký projekt
„Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov zŠ s MŠ Skalité –
Kudlov“ s poskytnutým nenávratným finančným príspevkom z európskych štrukturálnych fondov, štátneho príspevku a spolufinancovaným Obcou Skalité v celkovej výške 166 495,98 Eur počas 2
rokov.
Milí žiaci, zo srdca vám želám, aby ste počas prichádzajúcich letných prázdnin prežili v kruhu svojich blízkych nádherné chvíle
a v septembri tu znova v zdraví prišli plní zážitkov a spomienok.
Milí učitelia, oddýchnite si! zaslúžite si obdiv a uznanie všetkých
rodičov, a keby ste to ešte z mojich úst tento rok nepočuli – ďakujem
vám za všetko, čo ste počas roka pre naše deti urobili...
Milí rodičia a starí rodičia, tešte sa zo svojich šikovných detí.
Chváľte ich a zahrňte láskou, aby vedeli, že sú milované...
všetkým nám želám, aby sme prežili pokojné leto a načerpali nových síl a energie.
Mgr. Ľubica Serafinová, riaditeľka školy
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cesta rozprávkovým lesom, úspechy a plánované aktivity
www.cvcskalite.wordpress.com

Centrum voľného času (Cvč) Skalité v spolupráci s obcou Skalité zorganizovalo ďalší
ročník už tradičného rodinného podujatia
Cesta rozprávkovým lesom. podujatie sa
uskutočnilo v rámci osláv Medzinárodného dňa detí. záujem detí, rodičov a
aj ostatných obyvateľov obce o toto podujatie z roka na rok rastie, o čom svedčí aj
tohtoročná hojná účasť. Tento ročník
„Rozprávkové lesa“ patril podľa počtu
zúčastnených detí, ich sprievodcov, ale
aj krásneho počasia, medzi najúspešnejšie.
záverečné mesiace školského roku
2018/2019 priniesli okrem finišovania činnosti záujmových krúžkov aj veľa podujatí
v klube Cvč a tiež niekoľko úspechov členom krúžkov, ktoré pôsobia pri Cvč Skalité.

Narodené deti od 25. 3. 2019
do 31. 5. 2019
diana Martiniaková
alica Miličová
Simona Matterová
Maximilián Sadloň
alžbeta Koperová
dávid Franek
Kristína Krčmáriková
Katarína Haladejová
viktória Hajnošová
Odhlásení občania z trvalého pobytu
z obce Skalité od 21. 3. 2019 do 31. 5. 2019
- z trvalého pobytu sa odhlásilo: 18 občanov
Prihlásení občania k trvalému pobytu do
obce Skalité od 15. 5. 2019 do 4. 6. 2019
- k trvalému pobytu sa prihlásilo: 8 občanov
POČET OByVATEĽOV K 4. 6. 2019: 5219

popoludnia s kuchtíkom, maľovanie na
dlažbu, „Hurá prázdniny“, nočná „pyžamová párty“ a veľa iných aktivít. tak ako
každoročne bude počas leta otvorený aj
Klub Cvč.
niektoré vybrané akcie počas letných
prázdninových mesiacov:
Mesiaca júl: indiánsky deň (17. júl),
Športový deň (30. júl) a Letný tábor i (22.
– 26. júl).
v rámci júlového letného tábora bude
výlet do rozprávkovej krajiny Habakuky
v donovaloch.
na výlet sa môžu prihlásiť aj deti a rodičia, ktorí nebudú účastníkmi táborovej
činnosti.
Mesiac august: výlet bojnice s prehliadkou zámku - "čarovný príbeh pána bartolomeja" (6. august), Opekačka (9. august),
Hľadanie pokladu (21. august), turistický
deň (28. august) a Letný tábor ii (12. – 16.
august).
prihlášky na tábory aj na inú prázdninovú činnosť sú k dispozícii v Klube Cvč,
príp. na webovom sídle Cvč.
informácie o všetkých aktivitách Cvč
Skalité počas letných prázdnin budú priebežne uverejňované na webe a Fb stránke
Cvč.
CVČ Skalité

Prehľad o pohybe obyvateľov
od 18. marca 2019 do 4. júna 2019

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 4. 4. 2019 do 1. 6. 2019
Michal čermák a Mária Ohradková
zdeněk Kocián a Monika Gavláková
Martin Cech a barbora Ondrašinová
Martin Šurik a Mgr. andrea Kraľová
peter Choluj a Jaroslavarucková
Miroslav Macura a ivana Špiláková
Ľubomír zverec a ivana vranová
ing. tomáš arvay a Mgr. barbora vyšlanová
Matej Chlebek a zuzana Šmatlavová
Miroslav zeman a Martina truchlíková
Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité od 4. 4. 2019 do 31. 5. 2019
Lukáš Legerský a iveta púčková
roman Kožák a renáta urbaníková
vladimír Mikula a Monika durajová

Úmrtie občanov mimo obec Skalité
od 1. 4. 2019 do 3. 6. 2019
anna truchlíková, 77r.
alojzia petráková, 87r.
pavol Krčmárik, 70r.
agnesa Gregušová, 85r.
Soňa Koleňáková, 62r.
vincent Martiniak, 85r.
Mária Martiniaková, 75r.
Úmrtie občanov v obci Skalité
od 3. 4. 2019 do 3. 6. 2019
Michal Šimaliak, 79r.
Margita Slaniňáková,103r.
agnesa čanecká,80r.
ing. peter Klušák, 62r.

M. ČASNOCHOVÁ
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Súkromná základná umelecká škola Skalité

www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuSkalite

v máji sa členovia krúžku Mladý záchranár v obci raková zúčastnili súťaže mladých záchranárov, kde sa
umiestnili na 5. mieste. zúčastnili sa aj
Územného kola súťaže „družstvá mladých zdravotníkov“, ktoré sa konalo
v mesiaci jún v meste čadca. tu sa
umiestnili sa na vynikajúcom 2.
mieste.
Detský divadelný súbor Kolovrátok sa v Kysuckom novom Meste zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadke
detskej dramatickej tvorivosti deti
deťom. z podujatia si odniesli ocenenie za
krásne 2. miesto.
Speváčka Michaela Martykanová,
ktorá reprezentovala CVČ Skalité na
medzinárodnom hudobnom festivale
ČADCAPOP 2019 získala hlavné ocenenie festivalu, Cenu primátora mesta
Čadca.
12. júna 2019 sa odohral Futbalový turnaj o pohár riaditeľky Cvč Skalité, ktorého
sa zúčastnili mladší žiaci zo základných
škôl Skalité a čierne vK. víťazom sa stalo
futbalové družstvo zo zŠ čierne – vK.
aj počas prázdnin bude pre deti a mládež pripravená pestrá paleta atraktívnych
voľno-časových činností a podujatí, ako
sú tvorivé dielne, turistika, výlety, športové a zábavné aktivity, súťaže, opekačky,
rozprávkové noci v klube, indiánsky deň,
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INFORMáCIE
PRE ZáUJEMCOV
O ŠTÚDIUM V SZUŠ SKALITé
prihlášky a iné informácie nájdete na
webstránke: www.szus-skalite.sk, alebo
na Facebooku: SZUŠ Skalité Kudlov.
Súkromná základná umelecká škola
v Skalitom sa môže pochváliť viacerými
úspechmi. Od roku 2017 pôsobí v Skalitom súkromná základná umelecká
škola. V tomto školskom roku ju navštevuje 238 žiakov. Záujem sa oproti
vlaňajšiemu zvýšil takmer stopercentne.
Hneď po otvorení školy sa žiaci a pedagógovia zapojili do kultúrneho života
obce. Medzi známe podujatia patria
najmä deň učiteľov, deň matiek, Goralské
slávnosti, rozsvietenie stromčeka, podujatie k oslobodeniu obce Skalité a iné.
Škola spolupracuje aj s inými školami
v obci. naši žiaci a pedagógovia účinkovali na školských podujatiach, napríklad
Mikulášskej besiedke, zápise žiakov do 1.
ročníka a iných. tu treba upriamiť pozornosť na vznik a realizáciu celoročného interaktívneho výchovno-vzdelávacieho
projektu v spolupráci s MŠ Skalité-Kudlov
víla z hudobnej krajiny. S MŠ spolupracujeme aj v rámci výtvarného odboru, čo sa
týka organizácie a realizácie tvorivých
workshopov. výtvarné práce našich žiakov mohla verejnosť vidieť aj počas farského dňa v zŠ v ústredí a v rámci
futbalového turnaja Kudlovská kopačka
v zŠ Kudlov pod názvom na Skalitom maľované. Svoju históriu začali písať aj pravidelné interné podujatia školy pre širokú
verejnosť ako triedne besiedky, koncerty,
mikulášske a vianočné podujatia.
na škole pôsobí detský folklórny súbor,
ktorý sa v tomto školskom roku rozšíril aj
o inštrumentálnu zložku. naši folkloristi sú
ozdobou podujatí nielen v obci, ale aj
v okolí. Žiaci speváckeho oddelenia
v tomto roku dôstojne reprezentovali svoju
školu a obec Skalité na Medzinárodnom
festivale populárnej hudby čadCapOp
20149. pod vedením skúsených pedagógov
v škole žiaci získavajú a rozvíjajú umenie
a návyky v hre na hudobných nástrojoch,
v tanečnom a výtvarnom odbore.
Chceme rozšíriť vyučovanie v hudobnom
odbore o predmet hra na basovej gitare
a taktiež otvoriť aj nový vyučovací odbor
audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
K naplneniu našich cieľov a pre skvalit-

nenie výchovno-vzdelávacieho procesu je
potrebné aj zodpovedajúce materiálnotechnické a priestorové zabezpečenie.
pevne veríme, že v spolupráci s obcou
Skalité sa nám podarí aj naďalej vytvárať
dôstojne a zodpovedajúce podmienky
pre umeleckú výchovu našich detí.
SZUŠ Skalité – Kudlov,
Foto: Dominika Petráková a archív SZUŠ

VyUČOVACIE ODBORy:
výtvarný odbor, hudobný odbor
a tanečný odbor.
V hudobnom odbore sa vyučujú predmety: hra na klavíri, hra na keyboarde,
hra na husliach, hra na akordeón, hra na
heligónke, hra na gitare, hlasová výchova,
spev, hra na sopránovej zobcovej flaute
a hudobná náuka.
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Výsledky Kudlovskej kopačky 2019
Nad 14 rokov:
1. Pašeráci
2. Mladé pušky
3. Tatarkovci
4. Úlet

Deti do 14 rokov:
1. Stokáre
2. Profíci
3. Borci
4. Ružovky
5. Kudlovskí diabli
6. Krivé nohy

umiestnenie futbalistov tj Slovan Skalité
v jarnej súťaži v. ligy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MŠK Kysucké N. Mesto
ŠK Čierne
TJ SPARTAK Vys. n.Kys.
FK Strečno
TJ Višňové
ŠK Belá
FK Tatran Turzovka
OFK Kotešová
FK Predmier
MFK Bytča
TJ Slovan Skalité
TJ Fatran Varín
TJ Tatran Oščadnica
TJ Snaha Zborov n. Bys.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
14
13
13
12
12
11
12
11
11
9
8
7
7

5
2
4
4
6
5
5
2
3
2
3
3
1
3

3
10
9
9
8
9
10
12
12
13
14
15
18
16

62:15
55:44
65:40
43:41
40:29
51:54
59:57
48:46
42:38
59:58
40:49
25:41
35:76
28:64

59
44
43
43
42
41
38
38
36
35
30
27
22
21-3

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
5
4
4
3
2
-1
-1
-3
-4
-9
-12
-17
-15

223.77
226.57
234.79
222.31
218.93
217.24
219.08
222.38
213.99
223.39
220.79
224.39
222.48
213.39

medzinárodný
šachový turnaj
Dňa 9. júna 2019 sa v Kultúrnom dome
v Čiernom konal už XV. ročník medzinárodného šachového turnaja o pohár
starostov MIKROREGIÓNU KySUCKÝ
TRIANGEL. táto pekná tradícia sa tu koná
bez prerušenia už od roku 2005. Šachistov
privítali starostovia obcí čierne a Skalité
ing. pavol Gomola a paeddr. Jozef Cech,
ktorí prítomným predstavili nielen Mikroregión Kysucký triangel, ale priblížili aj celý
región Kysúc. tohto ročníka sa zúčastnilo
54 hráčov, všetci boli zo Slovenska, ale merali sem cestu aj hráči zo vzdialenejších oblastí Slovenska.
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