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Obhliadnutie sa letom v Skalitom

Spravodaj obce

3/2019 November

14. ročník Nepredajné

Najbližšie pre Vás pripravujeme:
nOvember
●
●
●

Preteky „O putovný pohár
starostu obce“ (poštové holuby)
Svätokatarínsky deň Copky s
orlem (železničiarska sv. omša)
Adventné trhy, rozsvietenie
vianočného stromčeka a
Mikuláš (30. 11. 2019)
●

December
●

●

Vianočný beneﬁčný koncert
v Kostole sv. Jána Krstiteľa
(29. 12. 2019)
Rozlúčka so starým rokom
spojená so Silvestrovským
ohňostrojom

Obecný ples sa bude konať 18. januára 2020
(lístky už v predaji na OcÚ v Skalitom)

Podmienky zaPojenia sa
do našej fotosúťaže:
Fotografie zachytávajúce obec Skalité v akejkoľvek podobe pošlite mailom
na: obec@skalite.sk, alebo doručte osobne na USB kľúči na sekretariát OcÚ.
Fotku do súťaže môže prihlásiť len jej autor, uvedie svoje meno, názov fotky,
adresu a telefón (maximálne 2 ks fotografie od jedného autora). Uzávierka
súťaže je 10. novembra 2019 (po nej prebehne hlasovanie na FB stránke obce
www.facebook.com/obecskalite od 11. 11. do 29. 11. 2019)
Najkrajšie fotografie budú odmenené hodnotnými cenami na adventných
trhoch 30. novembra 2019

Tradičný

kalendár

Zaslaním fotografie autor súhlasí s použitím fotografie na reklamné
a propagačné účely obce Skalité bez časového a územného obmedzenia.

Do každej domácnosti v tomto roku obec opäť pripravuje
praktický kalendár. Distribuovať sa bude 30. 11. 2019 na Adventných trhoch a následne na obecnom úrade v Skalitom.

www.skalite.sk
Obec Skalité

Skalité
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Aktuálne diAnie V nAšej Obci / Z diáRA sAMOspRáVy

Záverečné práce na športovej hale

Most u Filipov
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Obec zafinancovala dovybavenie
školských kuchýň

Skalité

pomoc občanom

Obec Skalité poskytla finančnú výpomoc na dokúpenie potrebného vybavenia
školských jedálni z dôvodu zvýšenej kapacity stravníkov v celkovej sume
34 300 €. Obec Skalité zabezpečila kuchárky a pomocné pracovné sily do kuchyne
prostredníctvom projektov financovaných z úradu práce.

V súčasnosti na stavbe športovej haly prebiehajú záverečné práce, ktoré sa týkajú
vykurovania a vzduchotechniky. 6. Taktiež boli začaté práce na terénnych úpravách a spevnených plochách okolia stavby, ktoré realizuje obecná prevádzkáreň.
Predpokladaný termín dostavby - koniec júna 2020.

Verejné osvetlenie

Červený kríž distribuoval v našej obci
sociálne balíčky pre občanov
v hmotnej núdzi.

Aktuálne prebieha príprava projektovej
dokumentácie havarijného stavu mostu
u Filipov.

Rekonštrukcia strechy požiarnej
zbrojnice a kultúrneho domu

Z činnosti Obec skalité – prevádzkáreň
Obecná prevádzkáreň počas letných mesiacov realizovala asfaltovanie cestných výtlkov, čistenie a opravu vodných odtokov,
strihanie kríkov, kosenie trávy a orez drevín.

Obec Skalité získala dotáciu 100 000 € na projekt „Výmena strechy objektu kultúrny dom a požiarna zbrojnica v obci Skalité“. Dotácia je poskytnutá z Environmentálneho fondu na rok 2019.

Verejným osvetlením v obci Skalité sme venovali dostatočnú pozornosť, čoho výsledkom sú spokojní obyvatelia. Momentálne sú
svietidlá vymenené v celej obci. Nová LED
technológia prináša tieto výhody:
✔ niekoľkonásobne nižšie prevádzkové
náklady;
✔ produkuje viac svetla na Watt;
✔ produkujú neporovnateľne menej tepla ako konvenčné svetelné zdroje;
✔ dosahujú extrémne dlhú životnosť
až 100.000 hodín;
✔ neobsahujú ortuť ani ťažké kovy, ktoré
by mohli byť škodlivé prostrediu a ľudskému zdraviu.

Úprava prerastených konárov drevín
Pracovníci Obce Skalité – Prevádzkáreň a Dobrovoľný hasičský zbor Skalité v dňoch od 22.
októbra do odvolania realizujú úpravu prerastených konárov drevín do jazdného profilu
miestnych komunikácií, chodníkov, verejných
priestranstiev a do vzdušného vedenia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu bez ďalšieho upozornenia.

Oprava zasadačky
Obecného úradu

Po vzniknutej havárii bola zasadačka
OcÚ zrekonštruovaná a opäť slúži
svojmu účelu. Finančné príspevky na
odstránenie havarijného stavu obec
získala z ministerstva financií.

Obecná autotechnika
v jednom šate (nové polepy)

Obec skalité – prevádzkáreň dáVA dO pOZORnOsti
Zberný dvor Skalité
Otváracie hodiny pre verejnosť:
Pondelok:
Utorok:
Streda
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

od 7,30 hod. do 14,30 hod.
od 7,30 hod. do 14,30 hod.
od 7,30 hod. do 16,30 hod.
od 7,30 hod. do 14,30 hod.
od 7,30 hod. do 17,00 hod.
od 8,30 hod. do 12,00 hod.

Obedňajšia prestávka v dňoch pondelok
až piatok v čase: od 11:30 hod. do 12:00
hod.
Žiadame obyvateľov obce aby dodržiavali otváracie hodiny a vytriedené zložky
nosili na zberný dvor len počas uvedených
otváracích hodín.
Celý objekt zberného dvora je monitorovaný kamerovým elektronickým systémom. zberný dvor je určený len pre
obyvateľov obce Skalité, nie pre podnikateľské subjekty a SzčO.

Obyvateľa – pôvodcu odpadu ktorý ponechá odpad pred bránou zberného dvora
alebo na inom mieste ako je určené obcou,
za vytvorenie nelegálnej „čiernej“ skládky,
môže obec v zmysle zákona o odpadoch
uložiť pokutu do 1 500 eur.
Pripomíname že Zberný dvor opotrebované pneumatiky neodoberá. Bezplatne môžete odpadové pneumatiky bez
podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru odovzdať v obci
Skalité v autoservise Miroslava Gavláka, U
daniela, s.r.o. daniel truchlík, pneuservis
Ján zemaník.
zároveň žiadame obyvateľov obce o zodpovedný prístup k triedeniu odpadov. do
nádob na odpad – popolníc je zakázané odkladať horúci popol, kamene, betón, konáre, biologicky rozložiteľný odpad,
živočíšny odpad, zložky ktoré sa triedia
(obaly z plastov, skla, tetrapakov, kovové
obaly a papier), nadrozmerný odpad a nebezpečný odpad (nádoby s farbou, penetračne, asfaltové a iné nebezpečné zložky).

takýto odpad spôsobuje poškodenie zdravia obsluhy zberového vozidla a poškoduje
majetok zberovej spoločnosti.
preťažené popolnice, popolnice s teplým
popolom a s nebezpečným odpadom nebudú vyprázdnené a budú označené štítkom z dôvodom nevyprázdnenia.
Bližšie informácie Vám radi a ochotne
zodpovedajú v kancelárií Obce Skalité –
Prevádzkáreň, alebo na telefónnom čísle
041/4376221, 0917 873 506.
Za Obec Skalité – Prevádzkáreň
Mgr. Anna Časnochová
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pracovné stretnutie vo veci poškodzovania miestnych
komunikácií po ťažbe dreva
dňa 10. 10. 2019 sa na pôde Obecného úradu v Skalitom konalo
pracovné stretnutie štatutárov subjektov Spoločenstvo Urbár Skalité, združenie individuálnych vlastníkov lesa obce Skalité a zástupcov samosprávy na čele so starostom. predmetom rokovania
boli podnety občanov obce vo vzťahu k ťažbe, približovaniu a odvozu dreva v okolitých lesných porastoch. táto problematika úzko
súvisí s nevyhnutnými zmenami konsolidácie obhospodarovania
lesov. prijatím novely zákona č. 326/2005 z.z o lesoch v znení neskorších predpisov obhospodarovateľom lesného porastu môže
byť od 1. 9. 2019 len fyzická osoba alebo právnická osoba.
t.č. prebieha širšia diskusia o rôznych možnostiach obhospodarovania lesov v obci Skalité. v tejto súvislosti bude nevyhnutné prijať aj zmeny pri hospodárení v lese.– ťažba (hlavne včasné
spracovanie stromov napadnutých podkôrnym hmyzom), približovanie dreva na odvozné miesto, odvoz dreva, ap.
Jednou z pripravovaných a navrhovaných zásad bude komisionálna ohliadka zvolenej trasy približovania dreva, skládky dreva
ap. a ich následné uvedenie do pôvodného stavu, tak aby nedochádzalo k poškodzovaniu ciest, vodnej erózii v teréne a iným negatívnym dôsledkom súvisiacich s hospodárením v lese. za
upravenie zvážnic, ciest po vykonaní ťažieb, odvozu dreva bude
zodpovedať obhospodarovateľ lesa a vykonávateľ služieb pre

Rokovanie za účelom
odvedenia dažďovej vody z d3

Pracovné rokovanie, ktoré bolo zvolané za účelom prejednania
a vyriešenia problémov s vytekaním sústredenej vody zo
stavby „Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité“. Na rokovaní bolo dohodnuté, že spoločnosť NDS, a.s. pripraví podklady a navrhne
projekt na bezproblémové odvedenie sústredenej vody zo
stavby.

D ô l ež i té ozn amy p re obč a n ov

ZáPiSnice
a uZneSenia z
obecného zastupiteľstva
nájdete na web stránke
obce www.skalite.sk

5

Skalité

dO pOzOrnOSti OBčanOv

petícia za napojenie
na diaľnicu d3

Rozšírenie
cintorína

Petícia za napojenie na diaľnicu D3 bola ministrovi dopravy doručená 11. 6. 2019. Petíciu podporilo svojim podpisom 410 občanov na podpisových hárkoch a 773 občanov ju podporilo
v elektronickej podobe. Z dôvodu súčasnej ekonomickej neefektívnosti realizácie stavby D3 Skalité – štátna hranica Sr/Pr, 2.
profil, a z dôvodu nemožnosti potvrdenia opodstateľnosti vybudovania výjazdu v smere na Žilinu Ministerstvo dopravy o napojení na diaľnicu D3 naďalej neuvažuje. Celú odpoveď nájdete
na stránke obce.

Obec Skalité spracováva projektovú dokumentáciu na rozšírenie
cintorína za riekami.
Obec odkúpila pozemok od rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Skalité so súhlasom Žilinskej diecézy.

Rozvážanie obedov do domácností
vlastníkov lesa. ak štvrtkár s majiteľmi lesov do určeného termínu
nevykoná nápravu, toto zabezpečí obhospodarovateľ lesa na náklady vlastníka lesa, ktorý predmetnú ťažbu vykonal.

Združenie individuálnych vlastníkov lesov, výbor,
a dozorná rada zvolávajú mimoriadnu valnú hromadu
za účelom oboznámenia novelizácie zákona o lesoch
a schválenia obhospodarovateľa lesov pre štvrtky,
ktorá sa bude konať dňa 24. 11. 2019 o 9:30 v kinosále
Obce Skalité. ÚČASť ŠTVrTKárOV jE NUTNá.

Združenie miest
a obcí kysúc

Dňa 18. 10. 2019 sa konalo zasadnutie Združenia miest a obcí
Kysúc. Spolupráca samospráv, výmena skúseností, nové iniciatívy a nápady sú pre mestá a obce veľmi dôležité.

Spoločnosť Sevak informuje, že od novembra
sa môžu domácnosti pripájať na verejný
vodovod v lokalitách Poľana, Filipov a Kučapača. Viac info v zákazníckom centre, Čadca.

Zimná údržba:
Prosíme občanov,
aby neparkovali svoje vozidlá
na cestách, nakoľko
znemožňujú plynulej zimnej
údržbe v našej obci.
Ďakujeme za pochopenie.

Pre obec Skalité, vláda SR
svojim uznesením č. 465
zo dňa 25. septembra 2019
schválila 100%-nú refundáciu
výdavkov súvisiacich so
záchrannými prácami počas
snehovej kalamity.

Obec Skalité oznamuje starším dôchodcom a ľudom s nepriaznivým zdravotným stavom, že po prázdninách sa opäť zabezpečuje rozvoz obedov do domácností. CENA OBEDA: 3,07 € Záujemci sa môžu
prihlásiť na OcÚ Skalité, prípadne na tel. čísle 4254 616, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Zber obnoseného a nepotrebného šatstva - poďakovanie
Obec Skalité v spolupráci so Slovenskou neziskovou organizáciou pomocný anjel
organizoval v auguste tohto roku zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva.
podarilo sa vyzbierať viac ako 8 000 kg šatstva, posteľných obliečok, uterákov,
perín, obuvi a hračiek. neziskovej organizácií pomocný anjel sme odovzdali 8 000
kg a 5. septembra sme odovzdali 100 kg (10 vriec) posteľných obliečok zariadeniu
domu charity sv. Gianny v čadci, ktoré poskytuje starostlivosť ľuďom v núdzi.
Všetkým občanom, ktorí sa zapojili do zbierky šatstva a pomohli tak rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii, patrí veľká vďaka. NáSLEDNý
ZBEr ŠATSTVA BUDE V rOKU 2020 PO VEľKEj NOCi.
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Slávnostná svätá omša na Trojmedzí
Dňa 24. augusta sa slávila na Trojmedzí už po 11. krát spoločná svätá omša troch národov (SK, PL, CZ).
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Oceňovanie úspešných žiakov
Základných škôl Skalité

Dňa 26. júna 2019 o 14:00 hodine privítal starosta obce Skalité v sále kultúrneho domu talentované, šikovné deti zo ZŠ
Skalité - Kudlov a ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta.
Ocenení boli žiaci, ktorí svojou prácou v škole a rôznych krúžkoch reprezentovali školu a aj celú obec na rôznych okresných,
krajských a celoslovenských súťažiach.
Poďakovanie patrí učiteľom, ktorí s deťmi pracujú
a hlavne rodičom, ktorí svoje deti podporujú v mimoškolských aktivitách. Stretnutie bolo dôkazom, že naše deti patria medzi súťaživé a šikovné deti...

Rozlúčka s predškolákmi v Materskej škole

Návšteva našej partnerskej obce
Príjemne strávený deň v našej partnerskej obci Lednické Rovné.

S budúcimi prvákmi sa prišiel do škôlky rozlúčiť aj starosta obce PaedDr. Jozef Cech.

8
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zostali verné svojej tradícii
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Otto Weiter show natáčali aj u nás

Jedinečné Goralské slávnosti otvorili svoje brány v Skalitom už po 28. krát.

radičné folklórne podujatie privítalo
tento rok opäť veľké množstvo divákov, ktorí si do amfiteátra prišli pozrieť bohatý kultúrny program. Podujatie
otvoril starosta obce Skalité PaedDr. Jozef
Cech. Medzi hosťami boli primátori kysuckých miest a starostovia obcí, návštevníci
zo zahraničia, domáceho a širokého okolia.

T

Moderátor podujatia Martin Kopor
predstavil a postupne uviedol všetkých
účinkujúcich – domácich, kysuckých
a zahraničných, ktorými v tomto roku boli:
DFS Skalnička – Skalité, Vlasta Mudríková – Skalité, ĽH Capkovci – Skalité,
Goroľ muzička – Skalité, recitátorka
p. Mária Papíková – Skalité, Heligonkári Jaroslavy Jelínkovej so Sofiou Králikovou, FS
Račan z Oščadnice, SS Štepnicka Skala
zo Streženice a taktiež hostia z Českej republiky – FS Zaolzi Jablunkov a z Poľska –

Kapela Góralska – Istebná. Hlavným hosťom programu bol FS Rozsutec zo Žiliny.
Obecné hody „KERMAS“ a Goralské slávnosti mali viaceré sprievodné podujatia. Hodový krojovaný sprievod obcou a jarmok
remesiel.
Novinkou bol program, najmä pre najmenších, pod názvom „Príď a nafúkaj si
balón“. V časovom úseku sedem hodín sa
návštevníci snažili nafúkať čo najväčší
počet balónov. A podarilo sa. Celkovo bolo
nafúkaných 1149 pestrofarebných balónov
a obec Skalité sa tak zapísala do Knihy slovenských rekordov. Samozrejme všetko
bolo pod dohľadom jej komisára.
Súčasťou hodovej nedele bol už po 25krát priateľský futbalový zápas Internacionálov Skalité – Lednické Rovne na ihrisku
TJ Slovan, ktorý sa skončil výhrou domáceho tímu 5:3. Návštevníci Goralských slávností mohli využiť aj jedinečnú jazdu
štýlovým historickým autobusom, ktorý premával v tento deň na linke Skalité – Čadca.
Vyvrcholením hodovej nedele bola slávnostná svätá omša k liturgickej oslave patróna farnosti sv. Jána Krstiteľa.
Slnečná nedeľa tak ponúkla pohodu,
radosť, priateľstvá a oddych v príjemnej
atmosfére obecných hodov a 28. ročníka
Goralských slávností.
Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril poďakovanie p. Janke Časnochovej
kultúrnej referentke, ktorá sa na prípravách GS podieľala od začiatku roka.
Srdečné poďakovanie patrí aj p. farárovi
Jozefovi Možiešikovi a jeho hosťovi otcovi
Vladimírovi Kutišovi, farárovi, ktorý pôsobí v Žiline Hájiku za slávnostnú hodovú
omšu. Od júna boli GS a hodové slávnosti
pod taktovkou kultúrnej komisie, komisie
cestovného ruchu, podnikania, obchodu
a služieb, zamestnancov obecného úradu,
obecnej prevádzkarne, centra voľného
času, DHZ Skalité a dobrovoľníkov, za čo
im patrí veľké poďakovanie, za zvládnutie príprav a priebehu celého podujatia.
Ďakujeme p. Ivankovej za nádhernú kvetinovú výzdobu v amfiteátri. Našim občanom, športovcom, poslancom za svedomitú
starostlivosť o našich partnerov z družobnej obce Lednické Rovne a účinkujúcim za pestrý a bohatý kultúrny program.
Obec Skalité, touto cestou ďakuje všetkým návštevníkom podujatia a priaznivcom
folklórneho umenia, cez ktoré si ctíme tradície našich predkov a uchovávame ich tak
pre ďalšie generácie.

Organizátorom 28. ročníka folklórneho
festivalu Goralské slávností bola Obec
Skalité a finančne podporil Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko
Čadca.
PaedDr. Jozef Cech
Starosta obce

V sobotu podvečer 13. júla 2019 bolo v
Skalitom v amfiteátri veľmi veselo. Videli
sme, zažili sme neopakovateľnú atmosféru
televízneho natáčania obľúbeného programu Otto Weiter show, ktorý pravidelne
beží v TV Senzi.
V Skalitom sa podarila krásna akcia,
ktorá taktiež odprezentuje našu obec v TV.
Otto Weiter show bola opäť o niečo zaujímavejšia, pretože sa uviedlo do života nové
CD skupiny Bystrická Kasňa, predviedlo
sa množstvo interpretov ako Vlastička Mu-

dríková, Otto Weiter, Andrea Fisher Pavol
Laták, skupina Galaktic, Duo Lapaji, Marcel Zmožek, Milan Iván, Silvia a Peter
Klimentovci, Peter Tokoš a z Kysúc Bystrická kasňa.
Vlasta Mudríkova s Andrejkou Fisher a
Ottom Weiterom tvorili vydarené moderátorské trio.
Celú Otto Weiter show natáčal televízny
štáb a v jeseni sa odvysielal program na
TV Senzi.

V populárnej relácii MILUJEM
SLOVENSKO odznela jedna
otázka zo sprievodného podujatia
GORALSKÝCH SLÁVNOSTI
2019. „Príď a nafúkaj si balón“.
V časovom úseku sedem hodín sa
návštevníci snažili nafúkať čo najväčší počet balónov. Celkovo bolo
nafúkaných 1149 balónov a obec
Skalité sa tak zapísala do Knihy
slovenských rekordov.

Pán starosta
PaedDr. Jozef Cech
prijal pozvanie
nášho rodáka pána
farára Róberta Stenchláka a zúčastnil sa
(6. júla 2019) osláv
695. výročia 1. písomnej zmienky
obce Valaská Belá.

Skalité
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Skalitská vareška 2019 – 11. ročník

dňa 27. 7. 2019 sa v areáli tJ Slovan Skalité uskutočnil 11. ročník súťaže vo varení
gulášu – Skalitská vareška 2019.
21 súťažných družstiev varilo guláš
podľa vlastných receptúr. Kuchárske umenie každého družstva na záver zhodnotila
porota, ktorá kládla dôraz na chuť, vôňu
a vzhľad guláša. Pri každom kritériu po-

rotca udelil známku od 1 po 10 kde 10 bola
najvyššia hodnota. Po súčte všetkých nasledovalo určenie poradia a vyhodnotenie.
Návštevníci podujatia si mohli pochutnať
aj na nesúťažnom GULÁŠI OD STAROSTU.
Okrem dobrého jedla sa na futbalovom
ihrisku večer zapálila aj vatra zvrchovanosti
a pri dobrej hudbe sa tancovalo do rána.

Poradie družStiev:
1. miesto: toP guláš
2. miesto: ŠMaKrdo guláš
3. miesto: PoHoda guláš
4. miesto: BaČaPa guláš
5. miesto: Guláš Čerňansko –
Skalitského priateľstva.
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Miro Jaroš v Skalitom potešil najmenších

V piatok 2. 8. 2019 sa ozýval v amfiteátri v Skalitom detský
smiech, rozdávala sa dobrá nálada, pri veselých pesničkách od
Mira Jaroša. Spoločne sme odštartovali Amfik tour 2019 Mira
Jaroša, ktorá bola plná milých prekvapení.
Lístok si zakúpilo neuveriteľné množstvo detí, rodičov i starých
rodičov, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru koncertu.
Napriek tomu, že autogramiáda nebola, neodišli ste bez podpisu. Miro Jaroš napodpisoval kartičky pre všetky deti, ktoré sa
zúčastili podujatia. Deti ich dostali po koncerte ako darček.
Návštevníci podujatia si mohli zakúpiť v stánku tričká, šiltovky
CD alebo DVD od Mira Jaroša. (Foto: Ivana Koričárová)

Peší pochod šiesteho ročníka
vrba-Wetzler Memorial
v sobotu 10. augusta 2019 našou obcou
prešiel peší pochod šiesteho ročníka vrba
Wetzler Memorial z auschwitzu-Birkenau
pri osvienčime smerujúci do žiliny. Pri pamätníku Pochodu vrba-Wetzler Memorial
na štátnej hranici ich privítali: predsedníčka
žSK erika Jurinová, predseda žNo žilina
Pavel Frankl, starosta obce Skalité Jozef
Cech, prednosta ocÚ Skalité Peter ivanek
a poslankyňa Nr Sr anna verešová.
Pochod po stopách hrdinov z Osvienčimu
(Auschwitz-Birkenau) do Žiliny sa koná
na pamiatku dvoch slovenských židov Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorým sa
podaril útek z koncentračného tábora v apríli 1944. V Žiline nadiktovali svetoznámu
Osvienčimskú správu o hrôzach v nemeckom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau.
V Skalitom si účastníci pochodu pozreli
na obecnom úrade ocenenie Spravodlivý
medzi národmi, ktorý dostal Ondrej Čanecký v r. 2019, zapísali sa do kroniky obce
a navštívili jeho hrob na obecnom cintoríne.
Na ďalšom úseku zo železničnej stanice
Skalité – Čadca – Žilina bola zabezpečená
doprava vlakom.
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Hodová sv. omša v kaplnke na kudlove
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Horkýže slíže ukončili leto v Skalitom

14. septembra sa konala v kaplnke na Kudlove hodová svätá omša z príležitosti patrocínia Povýšenia svätého kríža.

15. ročník Mariánskej piesne zanechal
u všetkých hlboký duchovný zážitok
Rozlúčka s letom v Skalitom 21. 9. 2019 HORKÝŽE SLÍŽE / Mad Frequency / Autumn Smile.
ĎAKUJEME ZA SKVELÚ ÚČASŤ a Tešíme sa už na budúci ročník AMFIK sezóny v Skalitom.

v Skalitom sme oslávili už po deviatykrát
sviatok svätého Huberta

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska
sme oslávili 15. septembra v našom kostole už 15-tým ročníkom Mariánskej piesne.
Diváci zažili veľmi emotívny zážitok a oslavu sviatku Sedembolestnej Panny Márie v Skalitom.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili 15. ročníka Mariánskej piesne. Zároveň všetkým účinkujúcim za hlboký umelecký zážitok. Nášmu speváckemu zboru pri kostole sv. Jána
Krstiteľa, farskému zboru zo Svrčinovca, speváckej skupine Seniorka, Vlastičke Mudríkovej, Jankovi Žabčíkovi, manželom Janíčkovcom, ktorí hudobne doprevádzali Hanku Servickú,
moderátorke Ivane Holákovej, pánovi farárovi, starostovi
a ľuďom, ktorí pomohli s prípravou. Odozvy na koncert sú nádherné a teší nás, že tieto krásne emócie sa šíria do domácností.

Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité spolu s RKC Farnosťou
Skalité a Obcou pripravili dňa 22. septembra 2019 v kostole sv.
Jána krstiteľa „Slávenie svätej omše ku cti svätého Huberta“,
patróna poľovníkov a lesníkov, ktorou sa skalitskí poľovníci a priatelia prírody už po deviatykrát poďakovali za všetky dobrodenia,
dary prírody a priazeň ľudí dobrej vôle.
Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol náš rodák
Mgr. Jozef Tomica, správca farnosti Nitra - Klokočina.
Po skončení omše boli všetci pozvaní na námestie obce na tradičné pohostenie z poľovníckych špecialít.

Skalité
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výstava ovocia, zeleniny a liečivých rastlín
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité
usporiadala dňa 29. 9. 2019 obecnú výstavu
ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v starej budove Základnej školy sv. Andreja Svorada a
Benedikta v Skalitom. Podujatie sa začalo v
kostole sv. Jána Krstiteľa svätou omšou – poďakovaním za úrodu. O výzdobu kostola a obetné
dary sa postarali členovia zväzu záhradkárov.
Vystavované exponáty boli veľmi pekné.
Medzi exponátmi bolo nespočetné množstvo
rôznych druhov tekvíc, lagenária (indická
uhorka), papriky, rajčiny, zemiaky, červená
repa, kapusta, kaleráb, sirupy oleje a tinktúry.
Pre porovnanie v roku 2018 bolo vystavených
menej exponátov.
Svoje miesto si stále zastávajú aj staré odrody, ktoré sa dali porovnať s novými odrodami. Výhodou týchto starých odrôd je
vyššia odolnosť voči mrazom a chorobám.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom za sponzorské dary. Bez ich
pomoci by nám veľa veci chýbalo. Bez hodnotných cien by súťaživosť o najkrajšie výpestky
stratila svoju kvalitu. Veľká vďaka patrí všetkým pestovateľom, ktorí sa svojimi výpestkami
zúčastnili na výstave. Poďakovanie patrí všetkým členom a občanom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do organizovania výstavy.
Poďakovanie musíme vyjadriť vedeniu obce
na čele s pánom starostom za finančnú podporu, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
v Skalitom za prenájom miestnosti.
Výstavu navštívili zástupcovia Okresného výboru SZZ aj záhradkári z iných základných organizácii: Nová Bystrica, Staškov, Raková

a predseda ZO ČSZ Dobrá, okres Frýdek Místek, ktorý priniesol 10 nových odrôd jabĺk.
Pekné exponáty si prišli pozrieť aj deti zo
ZŠ a MŠ.
Na výstave si návštevníci mohli objednať
ovocné stromčeky a umelé hnojivá.
Veríme, že všetci návštevníci hodnotili výstavu pozitívne, odniesli si zopár vedomostí
o jednotlivých odrodách a taktiež dostanú
chuť vypestovať si niečo podobné aj vo svojej
záhradke. Prajeme všetkým veľa radosti zo
svojej záhradky.
Ing. Ferdinand Gonščák
taj. ZO SZ Skalité

Na výstave vystavovalo celkom 40 pestovateľov. Celkom
na výstave bolo vystavených 162 exponátov, z toho: Jablká: 142; Hrušky: 13; Slivky: 2; Vinič: 9; Broskyňa: 1;
Ostatné ovocie: 4; Liečivé rastliny: 4; Zelenina: 12;
Okrasné súbory: 4. Na výstave bolo udelených 23 cien.
Vyhodnotenie vykonala 2 členná odborná komisia.
JABLKO ROKA:
Michal Kocúr, odroda Selena
V kategórii JABLKÁ:
1. cena: Jozef Varmus, Vanda
2. cena: Rudolf Cholij, Rubín
3. cena: Jozef Straka, Melódia
4. cena: Anna Lašová, Malinovo
5. cena: Jozef Varmus, Bohemia
V kategórii HRUŠKY:
1. cena: Jozef Koričár, Fenix
2. cena: Miroslav Martiniak, Konferencia
3. cena: Jozef Koričár, Bojnická jesenná
V kategórii SLIVKY:
1. cena: Jozef Šmatlava, Elena
V kategórii VINIČ:
1. cena: Miroslav Martiniak
2. cena: Peter Laš
3. cena: Martin Petrák
V kategórii ZELENINA:
1. cena: Mária Hlušková, kolekcia zeleniny
2. cena: Alena Petráková, kolekcia zeleniny
3. cena: Emília Šmatlavová, kolekcia zeleniny
4. cena: Mária Romerová, kolekcia zeleniny
V kategórii LIEČIVÉ RASTLINY:
1. cena: Anna Lašová
2. cena: Margita Legerská
3. cena: Alena Petráková
V kategórii OKRASÉ SÚBORY:
1. cena: Martin Petrák
2. cena: Stanislav Časnocha
3. cena: Iveta Časnochová

VÝSTAVU PODPORILI SPONZORI:
1. Obecný úrad Skalité  2. PaedDr. Jozef Cech, starosta obce  3. Ing. Peter
Ivánek, prednosta OcÚ  4. Cechospol  5. Matysová – Matys  6. Vlasta Mudríková  7. Slavomír Šmatlava  8. Emília Šmatlavová  9. Margita Legerská 
10. Anna Lašová  11. Ing Jána Kadela  12. Stanislav Časnocha  13. Alena Petráková  14. Mária Romerová  15. Katarína Petráková  16. Alena Tabačárová
 17. Mária Stašová  18. Marta Časnochová  19. Jozef Šimurda  20. Stanislava Gelačáková  21. Jozef Mikula – Kozáček  22. Jozefa Mikulová

Ukončenie MOTO sezóny v Skalitom
V nedeľu 29. septembra 2019 sa konalo v centre obce Skalité ukončenie MOTO sezóny na Kysuciach s prehliadkou motocyklov.

15

Skalité

dO pOzOrnOSti OBčanOv

Slávnostné uvítanie detí do života
V utorok 8. októbra sme slávnostne privítali našich najmenších
medzi občanov obce Skalité.
v slovanskej kultúre má strom
symboliku znovuzrodenia. pri narodení dieťaťa bolo zvykom zasadiť
strom. týmto rituálom sa strom
akoby spojil so životom nového človeka. preto sme sa pri príležitosti uvítania našich najmenších obyvateľov
rozhodli darovať deťom ovocnú sadeničku stromčeka. Sadenička
stromčeka bude rásť spolu sním,
jeden bude rodiť ovocie a druhý zas
plody života. Každému dieťatku to
bude pripomínať, aby nezabudlo,
kde sú jeho korene.

Matrika
Narodené deti od 19.5.2019
do 28. 8. 2019
Stella Škorvánková
adam Jašurek
Jakub petrák
dávid pika
adam čanecký
henrieta Gonščáková
dorothea Kaminská
Oliver Koběluš
Martin Serafín
Katarína Krajčírová
Sofia Karlínová
pavol padyšák
Šimon Kurta
zuzana römerová
adela Franeková
daniela Matiová
rebeka Cechová

Prehľad o pohybe obyvateľov
od 5. júna 2019 do 2. októbra 2019
Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 1. 6. 2019 do 28. 9. 2019
Jozef Cyprich a Michaela Jedináková
Ján Kopera a anna Kuková
Michal tomčík a Eva Šmatlavová
Ľubomír Majchrák a Soňa vargová
Branislav Cyprich a Kristína Gregušová
Marek Lucák a veronika Straková
Martin Gomola a Michaela vranová
roman Maslík a denisa Liščáková
peter Žiak a ivana potočárová
Marek Stenchlák a ivana Majchráková
Kristián Kavuliak a Simona čanecká
Jakub Sikora a Soňa horečná
daniel Staš a Stanislava zvardoňová
adam Benko a natália časnochová
Mgr.Lukáš rucek a andrea paľuchová
Juraj dorotka a Eva Koryčárová
Mgr. Ondrej rosík a ivana potočárová

Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 1. 6. 2019 do 7. 9. 2019
Miroslav rokyčák a Michaela Kopecká
Stanislav Franek a Gabriela Káčeríková
roman Gerát a Mgr. Miroslava polačková
Milan Kubalík a Mária Mikulová
Filip Kaňa a Stanislava Jurgová
róbert Mikula a dominika Jedináková
Lukáš Briš a denisa Kadelová

Úmrtie občanov v obci Skalité
od 4.6.2019 do 25.9.2019
vincent Stenchlák, 81 r.
anton Koričár, 26 r.
anna Straková, 79 r.
Michal truchlík, 56 r.
ignác Strýček, 68 r.
rudolf Majchrák, 59 r.
Žofia Lašová, 92 r.
Úmrtie občanov mimo obec Skalité
od 4.6.2019 do 25.8.2019
František Mikula, 71 r.
Jozef Goralka, 71 r.
anna Serafínová, 80 r.
dominik Gavlák, 77 r.
dominik Legerský, 81 r.
Jozef Klušák, 74 r.
Odhlásení občania z trvalého
pobytu z obce Skalité od 31. 5. 2019
do 30. 9. 2019: 16 občanov
prihlásení občania k trvalému pobytu
do obce Skalité od 4. 6. 2019
do 1. 10. 2019: 9 občanov
Počet obyvateľov k 2. 10. 2019 – 5215
M. ČASNOCHOVÁ

Skalité
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Materská škola skalité – Ústredie
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nia celej materskej školy.
Máme za sebou prvý mesiac,
ktorý bol veľkou skúškou pre
všetky deti a za ich šikovnosť k nám
zavítalo divadelné predstavenie
tdpaSLíK, ktoré nám zabezpečilo
divadlo na hojdačke. Myslíme, že
posledné detské slzičky už sme nechali za dverami a deti sa môžu
tešiť na množstvo aktivít, ktoré
sme pre nich pripravili v podobe
rôznych veselých a poučných divadelných predstavení pod taktovkou skúsených hercov, ale i na
rozmanitý výchovno-vzdelávací
program, ktorý si každodenne pripravujú pedagógovia.
tešiť sa však môžu aj naši rodičia, či priatelia materskej školy,
pretože aj vďaka vašej spolupráci
máme krásne aktivity ako: deň jesene, Mikuláš, vianočné trhy, Karneval, deň matiek, deň detí a
rozlúčka s našimi predškolákmi.
ako každý rok, aj tento je materská škola
zapojená do projektu recyklohry prostredníctvom ktorého nám pomáhate zbierať
použité
batérie
a
staré
elektorozariadenia, za ktoré získavame
body a tie na konci školského roka meníme
na krásne hračky a pomôcky pre vaše deti.
podporovať u detí zdravý životný štýl
a pohyb je veľmi náročné. preto sme sa prostredníctvom projektu raiffeisen banky
s názvom „V zdravom tele zdravý duch“,
a s vašou pomocou zapojili do súťaže
o 1000 € výhru na športové potreby pre
deti. Správne hygienické návyky budeme

Skalité

Materská škola skalité – kudlov

B

ávať podnety zo života a poskytovať tak dostatočný priestor k slobodnému vývinu – v tom je
primárna úloha učiteľa. Táto činnosť sa
v našej materskej škole naplno rozbehla
od 2. septembra. Ako každý rok, aj tento,
Materská škola Skalité – Ústredie otvorila svoju bránu pre všetky zvedavé
a bystré deti.
v školskom roku 2019/2020 nastúpilo celkovo 84 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku
do štyroch tried. do i. – najmenšej triedy
s názvom „Lienky“ nastúpilo 20 detí, ktoré
sa budú postupne oboznamovať nielen
s pravidlami MŠ, ale spolu s pani učiteľkami
budú hravou formou objavovať a spoznávať okolitý svet.
výchovno-vzdelávaciu činnosť v tejto
triede zabezpečujú pani učiteľky i. Mikulová-Špiláková a Mgr. d. Maslíková. druhú
triedu s názvom „Mravčeky“ navštevuje 21
detí. tieto deti si prehĺbia už nadobudnuté
vedomosti a zručnosti pod vedením pani
učiteľky M. Buryovej a paeddr a. Šimurdovej. v predposlednej iii. triede s názvom
„Včielky “, s počtom detí 22, sa niektoré
deti budú pripravovať aj na zápis do prvej
triedy pod vedením pani učiteľky Ľ. Lašovej
a S. Serafínovej. poslednú, iv. triedu tvorí
21 detí.
výchovno-vzdelávací program a prípravu
niektorých detí do prvého ročníka zŠ tu zabezpečuje, pani riaditeľka M. Koričárová
a pani zástupkyňa riaditeľky S. Gelačáková.
v našej materskej škole sa deti majú možnosť stretnúť aj s nepedagogickými zamestnancami, ktorí tvoria dôležitú súčasť
celkového správneho a kvalitného fungova-
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rány škôl sú po lete opäť otvorené.
Aj z našej materskej školy sa ozýva
džavot deti, veď je naplnená do
posledného miesta. Mrzí nás, že ani
v tomto školskom roku sme nedokázali
uspokojiť všetky žiadosti o umiestnenie
deti z kapacitných dôvodov.
Budeme pracovať podľa nášho Školského vzdelávacieho programu, ktorý sa
volá KĽÚč K dEtSKÝM SrdiEčKaM. Okrem
toho ponúkneme deťom množstvo aktivít,
rôzne kultúrne, poznávacie a športové
akcie. Budeme sa snažiť , aby názov populárnej knihy amerického autora roberta
Fulghuma: vŠEtKO, čO naOzaJ pOtEBUJEM vEdiEŤ, SOM Sa naUčiL v MŠ, bol naozaj pravdivý. preto ponúkneme deťom,
aby sa trochu učili a trochu premýšľali a
každý deň trochu maľovali a kreslili a spievali a tancovali, hrali sa a pracovali. aby sa

podporovať aj prostredníctvom projektu
domestos – súťaž pre školy.
V tomto roku máme MOŽNOSť VyhrAť
rEKONŠTrUKCiU TOALiET. Stačí priniesť
účtenku s nakúpeným produktom Domestos, alebo sa zaregistrovať na
stránke
https://www.domestospreskoly.sk/pro-skoly ako rodič a vložiť túto
účtenku tam. vopred chceme poďakovať
vám všetkým za akúkoľvek podporu a tešíme sa na množstvo nových podujatí, zážitkov a akcií, ktoré na nás v nasledujúcom
školskom roku čakajú.
Za kolektív MŠ
Mgr. Denisa Maslíková

vedeli o všetko podeliť, hrali fér. nikoho nebili. vrátili veci tam, kde ich našli. Upratovali po sebe, nebrali nič, čo im nepatrí. Keď
niekomu ublížia, povedali prepáč. pred jedlom si umývali ruky. Splachovali.
rodičovskú verejnosť budem pravidelne
informovať o všetkom, čo sa v materskej
škole deje. Okrem materiálnej a brigádnickej pomoci privítame ponuku rodičov na
aktivitách a činnostiach, ktoré by podporili
záujem deti o profesie, či záujmovú činnosť
rodičov. Sme potešení pochvaľovaním rodičov s umiestnením detského ihriska
v školských priestoroch, v peknom prostredí záhrady školy. Celé prázdniny sa hojdačkám, šmykľavke a kolotoču tešil naši
najmenší, maminy i oteckovia. radi si na
záhradnom zariadení zavystrájajú aj naši
škôlkári. pri riešení problémov budeme naďalej spolupracovať so zriaďovateľom, ďal-

šími orgánmi štátnej správy, s našou zŠ,
s odborníkmi, ktorí poskytujú pomoc pri
riešení individuálnych výchovných a vzdelávacích problémov deti.
potrebné je zainvestovať do rekonštrukcie elektrických rozvodov v priestoroch materskej školy, zmäkčiť druhú časť betónovej
plochy v záhrade MŠ, aby bola pre deti bezpečnejšia.
Veríme, že aj v tomto školskom roku
naša materská škola svojím erudovaným
prístupom opakovane potvrdí skutočnosť, že v nej pracujú tvorivé, odborne
zdatné a profesionálne konajúce učiteľky. do ďalšej práce želám všetkým veľa
tvorivých síl, úspechov a elánu.
Za MŠ Skalité – Kudlov
Mgr. Magda Jašurková
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Základná škola sv. Andreja svorada a benedikta
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Základná škola s Mš skalité – kudlov

P

rišla jESEŇ. Toto slovo v sebe
ukrýva širokú symboliku. S jeseňou sa nám spája istá nostalgia za
tým, čo končí alebo skončilo, a zároveň
nás núti uvažovať o tom, čo príde...
v súvislosti so školou môžeme premýšľať,
čo kto z nás už zvládol, kam sa posunul, čo
dokázal. a zároveň môže byť náš pohľad
upretý dopredu. teda čo chceme dosiahnuť
ďalej, čo je pre nás v živote dôležité
a možno aj to, čo je vlastne cieľom nášho
života.
v škole žiakov povzbudzujeme, aby si
kládli veľa otázok. aby mali vytýčené ciele,
ku ktorým túžia smerovať. Usilujeme sa im
načrtnúť možnosti smerovania ich životov.
aby si uvedomovali vlastnú dôstojnosť
a tiež ctili dôstojnosť ostatných. pretože
tak, ako sú dôležité vedomosti, je potrebná
i správna výchova.
V krátkosti uveďme niekoľko výchovno
– vzdelávacích aktivít, ktoré naši žiaci
spolu s učiteľmi už stihli absolvovať
v tomto školskom roku:
◉ dňa 16. 9. 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili blokového vyučovania na
tému Finančná gramotnosť. do školy k
nám opäť zavítali študenti Obchodnej
akadémie z čadce. Žiaci sa na začiatku
dozvedeli základné pojmy týkajúce sa
tejto problematiky. potom si jedna skupina pozrela prezentáciu o platobných
kartách a druhá o zakladaní fiktívnej
firmy. nasledovali rôzne aktivity na dané
témy, po ktorých sa skupiny vymenili,
aby absolvovali obidve časti. ich reakcie

Projekt „Cesta k úspechu cez rozvoj kompeten-

◉

◉

po skončení akcie boli pozitívne a radi
by sa ešte touto formou vzdelávali aj v
budúcnosti.
19. 9. 2019 sa vydali ôsmaci so svojimi
pani učiteľkami a s p. kaplánom na tradičnú školskú púť na Skalku pri trenčíne. Ďalší z našich žiakov tak mali
možnosť byť priamo na miestach, kde
kedysi žili, modlili sa a pracovali patróni
našej školy, svätí andrej Svorad a Benedikt. Spolu s p. kaplánom slávili sv. omšu
a okrem toho sa dozvedeli množstvo zaujímavého.
24. 9. 2019 žiaci siedmeho ročníka absolvovali v rámci vyučovania astronómie
exkurziu do planetária v Žiari nad hronom. i táto exkurzia je tradičná
a žiaci sa na ňu vždy tešia. pozorovanie oblohy a informácie
o vesmíre sú veľmi lákavou
témou asi pre väčšinu z nás.

◉

26. 9. 2019 si žiaci prvého stupňa užili
deň zdravia. pani učiteľky pre nich pripravili dve hodiny plné zaujímavých,
hravých a poučných aktivít zameraných
na zdravý životný štýl. v súčasnosti je
téma zdravej výživy, potreby pohybu
a radostného postoja k životu veľmi aktuálna. a hoci počasie nebolo práve
ideálne, všetky zábavné úlohy žiaci plnili
v škole. to im ale nebránilo, aby sa veľa
naučili, niečo si zopakovali, a hlavne sa
vynikajúco zabavili.

Ešte máme pred sebou dlhé mesiace
školského vyučovania. Verím, že prinesú
mnoho ďalších podnetov na rozvoj pre
všetkých, ktorí majú záujem na sebe pracovať...
Mgr. M. Jopčíková

cií žiakov ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov“
Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781 realizuje dopytovoorientovaný projekt

MŠvvaS Sr ako sprostredkovateľský orgán
pre prioritnú os vzdelávanie operačného
programu Ľudské zdroje vyhlásilo v rámci
tejto prioritnej osi dopytovo orientovanú
výzvu pod názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.
naša škola sa uchádzala o tento projekt
s názvom „Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov“ a má
ho schválený vo výške 166.495,98 €. Obec
Skalité spolufinancuje projekt 5%. Prebieha od augusta 2019 do júla 2021.
Cieľovou skupinou projektu sú žiaci zŠ,
pedagogickí zamestnanci školy a škôl z regiónu. Cieľom projektu je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky
žiakov v oblasti a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom
vzdelávania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti v zŠ.
projekt je zameraný aj na tieto aktivity:
EXTrA hODiNy – vyučujeme 20 extra
hodín týždenne nad rámec povinne stanovených hodín. Sú to predmety: matematika
hrou, hravá matematika, tvorivé čítanie, dejepis hrou, mladý vedec, mladý prírodovedec, geografia hrou, práca s textom,
matematika v praxi a matematika v testoch.
zrealizujeme VZDELáVANiE pedagogických
zamestnancov aj iných škôl so zameraním
na hejného metódu vyučovania matematiky, s tematikou myšlienkových máp v edukácii a na inovatívne metódy vo vyučovaní.
vytvorili sme dva PEDAGOGiCKé KLUBy.
veľkým prínosom budú MiMOŠKOLSKé
AKTiViTy pre žiakov ako sú: divadelné predstavenie, exkurzia do Martina, pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, hľadači

pokladov, rodičia čítajú deťom, Cesta v oblakoch v Starej Ľubovni, Geografický workshop, Svet mincí – Mincovňa Kremnica,
vedecká expedícia do technického múzea,
návšteva botanickej záhrady, po zvieracích
stopách - zOO Bojnice.
v rámci výzvy bolo možné sa uchádzať aj
o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy.
Máme tak priestor na potrebné dovybavenie školy kancelárskym, spotrebným a učebným materiálom ako aj výučbovými
softvérmi a informačnými technológiami
(vizualizéry, notebooky, tlačiarne, elektronické čítačky a e-knihy).
realizácia projektu vedie k naplneniu
plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov:
✓ počet účastníkov zapojených do aktivít
zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
✓ počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
✓ počet účastníkov zapojených do aktivít
na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie
a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní
programu
✓ počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na
zvýšenie profesijných kompetencií
✓ počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk,
www.minedu.gov.sk

Vyhodnotenie úspechov
za minulý školský rok
CELOŠTáTNE KOLO
biologickej olympiády kategórie E.
odb. zoológia: patrik Kotek – 3. miesto
odb. Geológia: izabela Mária potočárová –
1. miesto a získala Cenu Štátnych lesov
tanapu.
KrAjSKé KOLO Bio olympiády kategórie
E – botanika, zoológia a geológia
Botanika
3. miesto adriána Ferjancová
4. miesto Katarína čanecká
Zoológia
1. miesto patrik Kotek
2. miesto Martin Kotek
Geológia
1. miesto izabela Mária potočárová
2. miesto Laura tomicová
CELOŠTáTNE KOLO Bio olympiáda kategória C – projektová časť
izabela Mária potočárová – 1. miesto
Laura tomicová – 6. miesto
KrAjSKé KOLO Geografickej olympiády
patrik Kotek - 4. miesto
OKrESNé KOLá
Olympiády – biologická, biblická, technická, geografická, matematická, slovenské jazyka, dejepisná
Pytagoriáda
recitačná súťaž – Krása slova : Mgr. Ľubica Serafinová, Mgr. Marta vojčiňáková
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letná činnosť v centre voľného času skalité
Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa
na školách rozozvučal zvonček a začal sa
nový školský rok 2019/2020. Nástup do
školy je vždy veľkým dňom nielen pre prvákov. Dňom nástupu do školy začína aj
klubová činnosť v Centre voľného času
Skalité, ktoré zabezpečuje všetky formy
záujmových činností.
aj keď leto ubehlo ako voda, tohtoročné
prázdniny boli pre deti v Cvč Skalité plné
zážitkov, slnka, hier a poznávania. Opekalo
sa a turistikovalo, cestovalo a objavovalo.
Cvč Skalité počas letných prázdnin zorganizovalo pestrú prázdninovú činnosť. najvydarenejšie podujatia počas letných
prázdnin sú už tradičné prázdninové tábory
s dennou dochádzkou. deti a mládež zo
Skalitého a blízkeho okolia počas nich zažili
veľa dobrodružstiev a zábavy pri hrách, súťažiach a výletoch.
Medzi tie najzaujímavejšie patril výlet
do netradičnej dedinky s rozprávkovou architektúrou - habakuky na donovaloch,
ktorý sa uskutočnil v mesiaci júl. do origi-
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Súkromná základná umelecká škola Skalité: „PriNáŠAME UMENiE DO ŠKôL“

U

certy, vianočné posedenie, karneval a veľa
ďalších v spolupráci s obcou, školami
a miestnymi organizáciami.
Klubová činnosť Cvč Skalité prebieha
denne počas pracovných dňoch od 11:30 –
16:30 hod.

ž po tretíkrát otvorila brány hudobným talentom v obci Skalité Súkromná základná umelecká škola.
Konečne deti z obce majú možnosť navštevovať umeleckú školu priamo v mieste
svojho bydliska a napokon, aj priamo
v priestoroch zŠ na Kudlove a v Ústredí. v
minulom školskom roku sme už prinášali
informácie o úspechoch našich žiakov
a ich zapojení sa do kultúrneho života
v obci. na konci školského roka pribudli
ďalšie nádherné podujatia – predstavenie
výtvarných prác žiakov výtvarného odboru
na výstave „Som pikasso“ v Oščadnickej
galérii a účasť našich žiakov aj na spoločenskom podujatí „Kudlovskej kopačke“,
na ktorom bola súbežne výstava prác výtvarného odboru pod názvom „na Skalitom maľované“, ktorej otvorenie
sprevádzal hudobný program učiteľov a
žiakov SzUŠ.
v tomto školskom roku s vyšším počtom
žiakov pokračujeme v rozvíjaní hudobných schopností, zručností a návykov našich žiakov. Spoločne sa pripravujeme aj
na ďalšie podujatia v spolupráci s obcou.
nebude chýbať ani účasť našich žiakov na
festivaloch a súťažiach určených pre zá-

kladné umelecké školy. veríme, že aj naďalej budeme dôstojne reprezentovať nielen našu SzUŠ, ale aj obec Skalité.
v spolupráci s obcou a riaditeľmi škôl sa
snažíme vytvoriť dôstojné podmienky na
vzdelávanie detí. Je nám ľúto, že oproti
minulému školskému roku v zŠ - Kudlov
môžeme začínať vyučovanie až od 13.30
hodiny, čo má negatívny dopad na začiatok vyučovania malých detí, ale rešpektujeme rozhodnutie vedenia školy.
K zabezpečeniu kvalitného vyučovania
a kvalifikovaných pedagógov je potrebný
dostatok finančných prostriedkov. v predchádzajúcom školskom roku obcou pride-

lené finančné prostriedky ledva pokryli
náklady na mzdy, odvody a čiastočne prevádzkové náklady. v tomto školskom roku
by sme radi zakúpili nové hudobné nástroje pre deti, zabezpečili audio-vizuálne
vybavenie, programové vybavenie, zlepšili
pracovné podmienky učiteľov a radi by
sme doplnili materiálno-technické vybavenie školy. K naplneniu tejto vízie budeme s obcou rokovať o zvýšení finančnej
dotácie pre žiakov SzUŠ, ktorú poskytuje
štát prostredníctvom rozpočtu obce pre
vaše deti.
Kolektív SZUŠ Skalité

prvý ročník osadového turnaja žiakov

nálnej atmosféry slovenských rozprávok
deti vtiahli Laktibrada, popolvár, zlatá
priadka a ďalší hrdinovia ľudových príbehov rozprávkara dobšinského. Mimo táborovej činnosti bolo zrealizovaných niekoľko
opekačiek a podujatie indiánsky deň.
v mesiaci august sa uskutočnil výlet do
mesta Žilina, spojený s návštevou kino
predstavenia. výlet na Bojnický zámok bol
pre deti zároveň výpravou do sveta rozprávok a fantázie pri rozprávkovej prehliadke
s názvom čarovný príbeh pána Bartolomeja. Súčasťou tohto výletu bola aj návšteva zOO Bojnice.
činnosti, ktoré sa uskutočnia v rámci plánovaných aktivít Cvč počas jesene a zimy
sú obľúbené podujatia: púšťanie šarkanov,
večerné a nočné podujatia v klube, kon-

Zoznam podujatí, fotogalérie a ďalšie
informácie o činnosti CVČ Skalité budú
pravidelne zverejňované na webovom
sídle CVČ, obce, sociálnej sieti Facebook:
www.skalite.sk, www.cvcskalite.wordpress.com, www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuSkalite.
CVČ Skalité

Prvý ročník osadového turnaja žiakov vyšiel
perfektne. Chlapcov a aj dievčat sa nazbieralo
52 do piatich skupín. Po odohratí desiatich zápasoch skončilo prvé - družstvo Fan Tomas a
odnieslo si putovný pohár. Tiež veľmi prekvapilo družstvo Notorik Bori, ktoré skončilo
druhé. Nasledovalo družstvo Cechospolu l, Pašerak-Martiniak, Cechospol ll. Záverečné súťaže nám prekazilo počasie ale dúfame, že sa
všetkým akcia páčila a tešíme sa na stretnutie
o rok.
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Osadový futbalový turnaj o pohár starostu obce skalité
Dňa 7. júla 2019 sa konal v areáli Tj Slovan Skalité - Xi. ročník osadového futbalového turnaja o pohár starostu obce Skalité.

KONEČNé POrADiE:
1. miesto - Cechospol
2. miesto - dynamo Mláky
3. miesto - pašerak Martiniak

4. miesto - FK Úlet
5. miesto - notorik Bory
6. miesto - Sp Fan tomas

Goralmarathon 2019 na trojmedzí
Na Trojmedzí 25. augusta 2019 už po 8 - krát odštartoval Goral maratón. Beh cez Poľsko Česko a Slovensko.

dobrovoľný hasičský zbor skalité súťažil
Dňa 25. 8. 2019 sa pri príležitosti 93. výročia založenia DHZ Skalité uskutočnil
XXVII. ročník hasičskej súťaže o putovný
pohár starostu obce Skalité a motorovú
striekačku PS3, zároveň II. ročník súťaže
mladých hasičov.
V súťaži mladých hasičov súťažilo 6
družstiev, z toho 2 družstvá dievčat a 4
družstvá chlapcov. Prvé miesto obsadili
dievčatá z DHZ Čierne a na druhom mieste
boli dievčatá z DHZ Skalité. V kategórii
chlapcov na prvom mieste skončili chlapci
z DHZ Čierne, na druhom mieste DHZ Staškov a na treťom mieste DHZ Skalité.
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preventívne protipožiarne kontroly
v rodinných domoch a prevádzkach
DhZ Skalité v mesiacoch október 2019 a
november 2019 vykonaná v obci Skalité
preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a prevádzkach so zameraním na začiatok vykurovacej sezóny.
Kontrolu vykoná schválená kontrolná
skupina DhZ Skalité. V ktorej časti a v
akom čase kontrolná skupina vykoná
kontrolu budú občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, SMS
a na web stránke obce.
KONTrOLA PrEBEhNE
V TOMTO rOZSAhU:
preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preventivár obce preveruje dodržiavanie povinností ustanovených zákonom č.
314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov v rodinných
domoch (okrem bytov), obytných domoch
(okrem bytov) a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
pri zostavovaní plánov vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch právnických osôb a fyzických osôb
- podnikateľov zohľadňuje najmä požiarne
riziko, možnosť ohrozenia väčšieho počtu
osôb a nároky na ich evakuáciu.
preventívnymi protipožiarnymi kontro-

lami preveruje dodržiavanie osobitných
predpisov, a to najmä:
✔ dokumentáciu o ochrane pred požiarmi obce,
✔ skladovanie horľavých látok,
✔ stav prístupových ciest k rozvodným
zariadeniam elektrickej energie, plynu
a vody, stav únikových ciest a ich označenia,
✔ vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami
ochrany pred požiarmi,
✔ umiestnenie a inštaláciu tepelných,
elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
Vykonáva tiež školenia o ochrane pred
požiarmi pre zamestnancov obce a vedie
odbornú prípravu kontrolných skupín.
Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje
fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady.
po prerokovaní s dobrovoľnou požiarnou
ochranou Sr a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi
ustanovuje obec vedúceho kontrolnej skupiny obce a zabezpečuje školenie členov

kontrolnej skupiny. preventivár požiarnej
ochrany obce usmerňuje kontrolné skupiny
obce, prípadne je sám ich členom.
pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol obec prostredníctvom
kontrolných skupín obce upozorňuje fyzické osoby a príslušných zamestnancov
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa na zistené nedostatky a požaduje ich
odstránenie bez zbytočného odkladu. preventivár požiarnej ochrany obce spracuje
výsledky preventívnych protipožiarnych
kontrol zistené kontrolnými skupinami
obce a zasiela ich obci. na nedostatky,
ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného
odkladu, obec uloží lehotu na ich odstránenie. pri pochybnostiach o bezchybnom
stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, môže obec požiadať o preverenie
ich stavu príslušné odborné orgány alebo
odborne spôsobilé osoby.
Ak nebezpečenstvo vzniku požiarov
kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu, vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v objektoch
najmenej raz za päť rokov.

3. ročník turnaja štvorhier o putovný pohár
kysuckého triangla
5. Svrčinovec ii - Cyprich Štefan Cyprich rudo
6. čierne iii - Jurga Milan Jurga peter
7. Skalité ii - horeličan robo Kamenišťak igor
8. čierne i - Jurga patrik - večerek peter
9. Svrčinovec iii - tlelka viliam Kubišta Marián

V súťaži o putovný pohár starostu
obce Skalité súťažilo 16 družstiev z
toho 5 ženských družstiev a 11 mužských družstiev. V kategórii žien na
prvom mieste skončili ženy z SDH
Hájov (CZ), druhé miesto DHZ Oščadnica, tretie miesto DHZ Stará Bystrica.

V kategórii mužov na treťom mieste
skončili muži z SDH Hájov B (CZ), druhé
miesto DHZ Skalité a prvé miesto získali
muži z SDH Kojkovice (CZ), ktorí získali aj
putovný pohár starostu obce Skalité.
Motorovú striekačku PS3 získalo družstvo mužov z SDH Hájov (CZ)

V tenisovom areáli Skalité –Trojmedzie
sa 7. 9. 2019 uskutočnil 3. ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár
Kysuckého Triangla. za dobrého tenisového počasia, s výborným burčiakom z Mikulova,
špeciálnym
čierňanskym:
najdekovým gulášom a Skalitskými špecialitami od p. Mikulovej sa vo výbornej tenisovej atmosfére úporne bojovalo od 08:00
do 16:30 na troch kurtoch o víťaza už prestížneho a kvalitného turnaja medzi obcami horných Kysúc.
V troch vekových kategóriách bojovalo
9 družstiev zo Skalitého, Čierneho
a Svrčinovca o postup do finálových zápasov. Do finále o 1. až 3. miesto postú-

pili družstvá:
čierneho ii - v zložení:
Mikula vlado a Jurga dávid
Skalitého i- v zložení:
čanecký Braňo a papík Jozef
Skalitého iii - v zložení:
Mikula Ľubo a Cerchlan Jozef
VýSLEDKy FiNáLOVýCh ZáPASOV:
Skalité i - čierne ii 0:2
Skalité iii - čierne ii 0:2
Skalité iii - Skalité ii 2:1
VýSLEDNé POrADiE:
1. čierne ii - Mikula vlado - Jurga dávid
2. Skalité iii - Mikula Ľubo - Cerchlan Jozef
3. Skalité i - čanecký Braňo - papík Jozef.
4. Svrčinovec i - Jurišta tibor- Kulla anton

družstvá boli na záver turnaja odmenené osobne starostami obcí Kysuckého triangla – Skalitého – p. Jozefom
Cechom, Svrčinovca – p. renátou Majchrákovou peknými vecnými cenami, víťaznými
pohármi a diplomami, ktoré venovali
miestni sponzori. Poďakovanie za úspešný tretí ročník patrí všetkým zúčastneným hráčom, starostom obcí a miestnym
sponzorom. Zvlášť je potrebné vyzvihnúť
výbornú organizáciu a zabezpečenie turnaja p. ľubom Mikulom a jarom Budošom.

Skalité

dO pOzOrnOSti
ŠpOrt OBčanOv

24

Víťazom Xiii. ročníka hokejbalového turnaja o „putovný
pohár starostu obce skalité“ po 4 - krát v rade Hbk skalité

V nedeľu 8. septembra sa konal na hokejbalovom ihrisku Xiii.
ročník hokejbalového turnaja o „Putovný pohár starostu
obce Skalité“. víťazom Xiii. ročníka sa stal po 4 - krát v rade hBK
Skalité, 2. miesto obsadil hBC pOdzávOz čadCa a 3. miesto hBK
rYtiEri BOJniCE.

Športové úspechy 2019

dňa 14. 10. 2019 p. starosta
osobne poprial členom JdS Skalité v mene našej obce z úprimného srdca božie požehnanie,
pevné zdravie, veselú myseľ, veľa
spriaznených blízkych priateľov
a len tie najlepšie medziľudské
vzťahy, dlhý život, vďačnosť a
pomoc vašich detí. nech je jeseň naša rodáčka natálka Kubivášho života slnečná, plná lásky cová žiačka zŠ Skalité – Kudlov
a pochopenia zo strany vašich získala na majstrovstvách Sr a
najbližších. Ďakujeme p. Márii čr vo vzdušných športoch v
papíkovej za úspešnú reprezen- kategórii aerial hoop amatérky
táciu obce Skalité na okresných,
deti krásnu striebornú mekrajských a celoslovenských kodailu.Gratulujeme!
lách v prednese prózy a p. Milanovi Gerátovi za úspešnú
TEAM MM ARÉNA
reprezentáciu obce na okrespod vedením trenérky
ných, krajských a celoslovenSimonky Hýllovej.
ských súťažiach v športe.

tj slovan skalité prezimuje na peknom 3. mieste

Natálka Kubicová
získala striebro

Ladislav Sventek získal opäť zlatú medailu
na MS OCr 2019 v Londýne.
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