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Požehnané veľkonočné
sviatky naplnené láskou,
radosťou a veľa zdravia
želá PaedDr. Jozef Cech,
starosta obce Skalité,
poslanci obecného
zastupiteľstva a všetci
pracovníci obce.

Ešte pred pandémiou koronavírusu sme si pre Vás prichystali menšiu veľkonočnú výzdobu.
Veríme, že táto výzdoba, umiestnená na námestí obce, vyčarí úsmev nejednému z Vás.

Priamy prenos svätých omší
vo Veľkom týždni 2020

Pomôžme ľuďom okolo nás
Poznáte vo svojom okolí niekoho kto žije osamelo a má
nad 65 rokov, prípadne je chorý alebo imobilný? Potrebuje
objednať dovoz nákupu potravín, liekov?
napíšte nám e-mail na sekretariat@skalite.sk alebo zavolajte na 041 4254 640, 0905 974 959, 0917 873 506, 0905 355
847. uveďte meno, telefónne číslo a adresu.
My sa každému ozveme a poskytneme mu potrebnú pomoc.

Víťazi pohára
Kysuckej hokejbalovej únie
Viacerí z vás prejavili túžbu, aby boli bohoslužby prenášané aj z nášho kostola. Priamy prenos môžete sledovať na stránke www.farnostskalite.sk a na farskom
kanáli na youtube.com.
Na Zelený štvrtok budeme sláviť svätú omšu o 17:00,
obrady veľkého piatku budú streamované od 15:00,
veľkonočná vigília začne o 20:30
a v nedeľu budeme sláviť svätú omšu o 10:00.
Pripomíname že všetky bohoslužby slávime bez účasti
verejnosti, kostol je v čase bohoslužby zatvorený. Využite tiež možnosť účasti na bohoslužbách prostredníctvom TV LUX, Rádia LUMEN, či Rádia Mária. Podrobný
prehľad nájdete na www.farnostskalite.sk.

Majstri Zimnej ligy – Kysuckej hokejbalovej únie 2020 a víťazi pohára Kysuckej hokejbalovej únie – Memoriál stanislava Jurgu 2020.

www.skalite.sk

Obec Skalité

Skalité

dOdO
pOzOrnOSti
pOzOrnOSti
ObčanOv
ObčanOv

2

Vážení občania!
Posledné týždne a dni zmenili náš život. Väčšina z nás
ešte nezažila nič podobné.
Možno len naši starí rodičia,
ktorí nám veľakrát rozprávali
o dobách, keď zažili čas neistoty. Vypočuli sme ich a
možno už aj pozabudli. Situácia sa nám teraz pripomína v
inej podobe. Normálna ľudská chuť pomôcť si navzájom,
pomôcť iným a chcenie vrátiť
sa do normálneho života ponúka paralelu. Dnes je to skôr
o našom, nie vnútenom rozhodnutí. Vakcínou dneška je disciplína a zodpovednosť každého jedného z nás.
Aj v našej obci sme sa vybrali cestou prevencie a prijali sme
všetky potrebné opatrenia. Zrušili sme podujatia, zatvorili sme
školy, škôlky, školské zariadenia, všetky športoviská, sprísnili
sme režim svadieb i smútočných obradov. Upravili sme chod
obecného úradu a vybavovanie nevyhnutných služieb pre obyvateľov.
Chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí disciplinovane dodržiavate pravidlá a aj tým, ktorí prišli zo zahraničia a dodržiavajú 14-dennú karanténu, ľudom, ktorí nosia ochranné
pomôcky, ľudom, ktorí sa snažia zostávať doma, ale najväčšia
vďaka patrí tým, ktorí prispeli a podali pomocnú ruku pri zabezpečení ochranných rúšok, dezinfekčných prostriedkov
alebo s vlastným nasadením aj počas týchto dní zabezpečovali
chod našej obce. Pomoc najviac zraniteľným a osamelým seniorom, ľuďom odkázaným na iných, sa stala našou prioritou.
Zakúpili a rozniesli sme rúška pre všetkých obyvateľov, zabezpečujeme rozvoz potravín a liekov, v súčinnosti s miestnymi gastro prevádzkami sme zabezpečili rozvoz jedál,
zabezpečili sme pre každú domácnosť možnosť zakúpenia
účinnej dezinfekcie. Naši dobrovoľní hasiči (DHZO Skalité)
nám v týchto dňoch pomáhajú zabezpečovať dezinfekciu verejných priestranstiev, aby sa zabránilo možnému nakazeniu
ďalších osôb. Aj na základe prijatých opatrení na zabránenie
šírenia tejto choroby, a aj vďaka dodržiavaniu týchto opatrení
sa zatiaľ, keď píšem tento príhovor, v Skalitom u žiadnej osoby
nepreukázala nákaza koronavírusom.
Mrzí ma, že sme museli zrušiť tradičné kultúrne či športové
podujatia v našej obci do konca augusta, ale situácia si to vyžaduje a iné riešenie nie je možné.
Flexibilne a systémovo prijímame ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19. Korona je nový vírus
novej chrípky, ktorého epidémia zasiahla celý svet. Možno ju
celý svet podcenil. Ale jej masívne rozširovanie je poznamenané aj kultúrou, zvykmi a mentalitou národa. Naši dôchodcovia žijú inak ako je to na západ od nás. Preto sa aj v týchto
krajinách následky šírenia najviac odrážajú na najzraniteľnejšej časti populácie – na starších ľuďoch, ktorí majú rôzne pridružené ochorenia a zníženú imunitu. Naopak, zdravý mladý
organizmus sa vie s napadnutím koronavírusom vysporiadať
ako pri bežnom chrípkovom ochorení. A preto je nevyhnutné,
aby bola mladá, stredná a migrujúca generácia zodpovedná.
Preto je v tejto chvíli naším jediným liekom zodpovedné sprá-
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Zmena úradných hodín obecného úradu Skalité
vanie sa, disciplína, dodržiavanie preventívnych opatrení,
dezinfekcia, minimalizovanie kontaktov so seniormi a vyhýbanie sa väčším skupinám. Zároveň je nevyhnutná ohľaduplnosť tých, ktorí mohli prísť do kontaktu s vírusom voči
ostatným.
Nie je jednoduché odhadnúť obdobie, koľko bude súčasný
stav trvať a aké následky nás čakajú. Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom a hrdinom dnešných dní – lekárom,
zdravotným sestrám, predavačom, lekárnikom, záchranárom,
krajčírkam, zamestnancom obce, duchovným, hasičom, opatrovateľkám, sociálnym pracovníkom, RÚVZ, Polícii SR, JDS,
SČK, pracovníkom reštauračných prevádzok, vojakom, pracovníkom pôšt, šoférom, rušňovodičom, upratovačkám, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí s ľuďmi aj v tejto situácii musia
prichádzať do kontaktu a pomáhajú nám spoločne zvládnuť
toto neľahké obdobie. Uľahčujme im prácu našou disciplínou
a buďme hrdinami aj my.
Ďakujem a chválim Vás za spolupatričnosť, ktorú si navzájom preukazujete, za pomoc, ktorú ponúkate nielen sebe navzájom, ale taktiež za telefonáty, kde ponúkate vašu pomoc
iným. Dodržujme pokyny úradov, hygienikov a lekárov. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nevychádzajte z domu, noste
rúška alebo inú ochranu tváre a pravidelne si umývajte a
dezinfikujte ruky. Len tým, že budeme zodpovední a trpezliví, môžeme túto situáciu prežiť v zdraví!
Hlavnou prioritou je pre nás zabezpečiť chod obce aj v čase
tejto mimoriadnej situácie. Ešte začiatkom marca som predstavil poslancom priority a plánované investície na tento a nasledujúci rok. Vďaka zodpovednému prístupu a získaným
zdrojom z dodatočných schém v minulom roku sa nám podarilo stabilizovať obecné financie a hospodáriť s prebytkom 195
000 EUR – za rok 2019. Išlo o rozšírenie kapacity materskej
školy, o komplexnú výmenu obecného rozhlasu, dovybavenie
športovej haly, príprava výstavby 19 nových nájomných bytov,
rekonštrukcia vnútorných priestorov ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov atď. Momentálne však všetky investície musia ísť bokom,
a to z dôvodu výpadku na podielových daniach, ktorý pre
našu obec predpokladáme na viac ako 500 000 EUR, ak pandémia skončí do 3 mesiacov.
Zabezpečujeme všetky služby pre obyvateľov v režime, ktorý
neohrozuje zdravie pracovníkov obce. Vychádzame z rozhodnutí krízového štábu SR a RÚVZ. Pomáhame neustálou aktualizáciou web stránky obce a facebookovej stránky obce
(www.skalite.sk; www.facebook.com/obecskalite). Snažíme sa
pomôcť najzraniteľnejším a tými sú naši najstarší občania. Poprosili sme občanov, ktorí bývajú sami bez príbuzných, resp.
ich majú a sú v karanténe a nemá sa o nich kto postarať a potrebujú pomoc, príp. sú v núdzi, aby to oznámili na telefónnych číslach: 041/42 54 640, starosta: 0905 355 847 alebo
prednosta: 0905 974 959. Prípadne e-mailom: sekretariat@skalite.sk; starosta@skalite.sk
Verím, že vďaka prichádzajúcim veľkonočných sviatkom sa
v každom z nás znásobí nová pozitívna energia, s ktorou dokážeme koronavírus poraziť. Prajem Vám všetkým veľa zdravia a Božieho požehnania. Skaliťania, verím, že spolu to
zvládneme.

Jozef Cech, starosta obce

od 6. apríla 2020 dochádza k zmene
úradných hodín a to nasledovne:
obecný úrad skalité:
PondeloK:
8.00 – 11.00 hod.
utoroK:
nestrÁnKovÝ deŇ
streda:
8.00 – 11.00 hod.
ŠtvrtoK:
nestrÁnKovÝ deŇ
PiatoK:
8.00 – 11.00 hod.
stavebný úrad:
streda:
8.00 – 11.00 hod.
stavebný úrad bude mať úradné hodiny len v stredu.

Skalité si pomáha
rÚŠKa Pre vŠetKÝch obYvateĽov s trvalÝM PobYtoM v
obci sKalitÉ boli roZdanÉ – obec doručila beZPlatne
5220 hygienických rúšok pre všetkých obyvateľov obce skalité, vhodných na opakované použitie po vypraní. Ďakujeme
firme Móda veronika a všetkým jej zamestnancom, vďaka
nim už máme doma rúška, ktoré teraz všetci potrebujeme.
buďme k sebe ohľaduplní a nosme ich. chráňme seba i našich
blízkych.

ĎaKuJeMe aJ
p. anne lašovej, ktorá ušila
bezplatne rúška pre našich
obyvateľov.

upozorňujeme občanov, aby počas mimoriadnej situácie
chodili na obecný úrad vybavovať veci iba v nevyhnutnom
prípade!!! Platby daní a poplatkov nie sú v tomto období nevyhnutné!!!
Pre verejnosť sa odporúča platenie daní a iných poplatkov
elektronickou formou. na obecnom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky a odporúčaná je telefonická a
elektronická komunikácia.
Pravidlá vstupu:
vstup do budovy len s rúškom alebo respirátorom. osoby
so zvýšenou teplotou alebo príznakmi respiračného ochorenia majú vstup do budovy zakázaný! Počas návštevy sú
klienti povinný dodržiavať pokyny zamestnancov o bezpečnej vzdialenosti a dĺžke návštevy (spravidla 3-5 minút max.).
ĎaKuJeMe Za PochoPenie, buĎMe ZodPovední.

Skalité
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coVid-19: oPatrenia PoČaS VeĽkeJ noci
(8. - 13. apríla)
na základe uznesenia vlády sr a nariadenia hlavného hygienika sr budú na území
slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu osôb
od 8. apríla 00:00 hod. do 13. apríla 23:59 hod.
vlÁda sr ZaKaZuJe:
- zhromažďovať sa s inými osobami okrem
osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
- akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek uvedených nižšie

vÝniMKY sa vZŤahuJÚ na:
- Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikateľov, ktorí budú cestovať za
výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami Sr).
- Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu - na nákup potravín, liekov,
drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci
jedného okresu, resp. v rámci územia bratislavy a Košíc.
- Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť
o deti alebo zvieratá v rámci jedného
okresu, resp. v rámci územia bratislavy a
Košíc.
- Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné
hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci
územia bratislavy a Košíc.
- Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti,
pričom si budú môcť zobrať sprievod jednej
ďalšej osoby.
- Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci
územia bratislavy a Košíc.
- Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby.
- Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti
o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný, a to v rámci jedného okresu, resp. v
rámci územia bratislavy a Košíc.

Polícia sr bude KontrolovaŤ:
- policajné hliadky spoločne s príslušníkmi
Ozbrojených síl Sr budú kontrolovať všetky
vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými
okresmi na diaľniciach a cestách i. a ii.
triedy.
- ak budete prechádzať viacerými okresmi,
kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie
na komunikáciách, preto necestujte medzi
okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na
vás nevzťahuje jedna z uvedených výnimiek.
- všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje
jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi
budú musieť preukázať policajnej hliadke
občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou.

- polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa
budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia
osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného
okresu, preto je nutné, aby každý, kto opustí
svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle.
- policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a
v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur
(nenosenie rúška za 1 000 eur).
- ak dôjde ku klamstvu zo strany občana,
ktorý nepôjde do práce, ale napríklad nakupovať do iného okresu, bude možné si
spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou
video záznamu z palubných kamier systému
SOitrOn a sankcia ho neminie.
- policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v
prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov,
prípadne udeliť pokutu.
- Kamionisti budú mať počas celých sviatkov
výnimku na prejazd.

-

-

PovinnÁ ŠtÁtna KarantÉna a nahlasovanie neZodPovednÝch Ľudí
- Osoby, ktoré od pondelka 6.4. od 07:00 vstúpia na územie Sr, budú umiestnené do štátneho zariadenia, kde strávia nevyhnutnú
dobu na vykonanie testov (niekoľko dní). ak
bude výsledok negatívny, osoba bude môcť
odísť do domácej izolácie na 14 dní (štátna +
domáca) - tejto izolácie sa budú musieť podrobiť všetky osoby v spoločnej domácnosti.
to, v ktorom zariadení bude osoba umiestnená sa dozvie po vstupe na územie Sr.
- tieto osoby sa MUSia pred vstupom na územie Sr zaregistrovať, aby boli umiestnené
čo najbližšie k svojmu bydlisku, a to elektronicky prostredníctvom formuláru na
https://navraty.mzv.sk/ (viac info na
http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia)
- povinná štátna karanténa od pondelka 6.4.
od 07:00 sa nebude týkať týchto skupín: tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s
onkologickým, psychiatrickým ochorením,
ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca
a ciev, osoby s metabolickými poruchami,
osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou po-

-

-

ruchou, osoby so závažnými ochoreniami
vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v
pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko
postihnuté osoby alebo osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými
stavmi a potvrdenie o tomto zdravotnom
stave doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára, osoby nad 75 rokov, osoby,
ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu a všetky
osoby, ktoré sprevádzajú osoby uvedené v
predošlých slovách + maloleté osoby bEz
SpriEvOdU, teda tie, ktoré prídu na hranice
úplne samé. všetky uvedené osoby v rámci
výnimky sa budú musieť podrobiť domácej
14 dňovej karanténe, ktorá bude platiť pre
všetkých členov domácnosti.
všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Sr po
uvedenom termíne sa nariaďuje, aby svoj
návrat oznámili telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, respektíve pediatrovi. na základe toho lekári
majú nariadené vydať pn pre všetky uvedené osoby, a tiež osoby zo spoločnej domácnosti.
do štátnej karantény nie je možné zobrať si
zviera (pes, mačka atď.), preto ak ho máte,
zariaďte mu iný dočasný domov alebo na
Slovensko necestujte.
všetky vyššie uvedené opatrenia a postupy
platné od uvedeného dátumu sa netýkajú
týchto skupín: vodiči nákladnej dopravy
(ktorí vstupujú na územie Sr pracovne), posádky lodí, posádky lietadiel, vodiči autobusov a posádka repatriačných liniek,
rušnovodiči a ďalší zametnancov železníc,
všetky predošlé skupiny uvedené v tomto
bode a to aj v prípade, ak vstupujú na územie Sr súkromne s cieľom nástupu do práce
(nutné potvrdenie od zamestnávateľa),
zdravotníci pri prevozoch pacientov alebo
orgánov a zamestnanci pohrebných služieb
pri prevozoch.
všetky vyššie uvedené opatrenia a postupy
platné od uvedeného dátumu sa netýkajú
osôb s trvalým alebo prechodným pobytom
na území Sr alebo v prihraničnom pásme
do 30 km od štátnej hranice, ktoré majú zamestnanie v oblasti 30 km od štátnej hranice v zahraničí, respektíve na území Sr.
tieto osoby sa musia hraničnej kontrole preukázať potvrdením od zamestnávateľa.
porušovateľov karantény nahlasujte na čísla
158 alebo 159 pre fyzické osoby je sankcia
vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich
porušenie nariadení to je 20 000 eur.
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krízový štáb obce prijal
preventívne opatrenia
dňa 10. marca 2020 o 8.30 h bol starostom obce Skalité
paeddr. Jozefom Cechom zvolaný Krízový štáb obce Skalité, v
súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a
subjektov nachádzajúcich sa na území obce Skalité pred šírením ochorenia COvid-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území
Slovenskej republiky. prioritne sa riešilo upozornenie občanov
a širokej verejnosti, aby nepodliehali panike a aby zároveň nebrali tieto informácie na ľahkú váhu aj napriek tomu, že v našej
obci sa zatiaľ nepotvrdili žiadne prípady nakazenia koronavírusom. následne boli ďalšie rokovania krízového štábu dňa 12.
3. 2020 a 18. 3. 2020, kde zápisy z rokovaní nájdete na web
stránke obce a úradnej tabuli, ktoré sú priebežné dopĺňané
o aktuálne informácie.

Čas ZvÝŠenÉho nebeZPeČenstva
vZniKu PoŽiaru v územnom obvode
okresu Čadca a Kysucké nové Mesto
od 17. 3. 2020 od 06.00 hod.
do odvolania.
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obec skalité z vlastnej iniciatívy sprostredkovala pre obyvateľov možnosť zakúpiť si
dezinfekciu (deZanol 5 litrov) vhodnú na
dezinfikovanie interiérov a povrchov (kľučiek, plôch, atď.)
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aktuálne dianie V naŠeJ obci / Z diára SamoSPráVy
hraničné priechody
Skalité – Zwardoň ZatVorené
Poľská republika zatvorila viaceré hraničné priechody sK – Pl. všetky
cestné a turistické hraničné priechody sKalitÉ
(sK) – ZWardoŇ (Pl) sú
od 16. 3. 2020 ÚPlne ZatvorenÉ (do odvolania),
a to pre osobné vozidlá,
kamióny a peších!!!
buďte zodpovední a zostaňte doma.

Obec Skalité celkovo sprostredkovala 1296 ks dezinfekcie dEzanOL. postup dezinfekcie, prebratý priamo
z katalógového listu výrobcu dEzanOLu:
deZinfeKcia v doMÁcnosti
dezinfekcia sa vykonáva umývaním alebo ponorením do roztoku dezanolu, prípadne postrekom.
na umývateľné povrchy a podlahy aplikujte zriedený roztok
dezanolu v pomere 1:1. povrchy musia byť rovnomerne mokré
a prípravok sa nechá pôsobiť do zaschnutia.
na dezinfekciu veľmi znečistených a kontaminovaných povrchov a na plesne sa prípravok používa ako koncentrát (tzn.
bez riedenia). na dezinfekciu ovzdušia a povrchov sa používa
dezinfekcia postrekom pomocou mechanického rozprašovača, prípadne rotačného aplikátora, nechá sa pôsobiť do zaschnutia. Hračky, riady a bielizeň sa pred praním úplne
ponoria do roztoku dezanolu na 10 minút. Hračky a riady sa
po dezinfekcii opláchnu pitnou vodou.
deZinfeKcia v Zdravotníctve
dEzanOL sa využíva v koncentrovanej forme na povrchovú dezinfekciu
v zdravotníckych zariadeniach
(podláh, povrchov, veľkých a malých plôch v miestnostiach), dezinfekciu ovzdušia, riadov, bielizne,
hračiek, postelí, vyšetrovacích lôžok
pacientov. dezinfekcia sa vykonáva
oterom, ponorením do roztoku dezanol, postrekom alebo rozstrekom
do prostredia pomocou rotačného
aplikátora.

dobrovoľní hasiči dhZo zabezpečili dezinfekciu verejných
priestranstiev v našej obci
naši dobrovoľní hasiči dhZo skalité, nám v týchto dňoch pomáhajú zabezpečovať dezinfekciu verejných priestranstiev, aby sa
zabránilo možnému nakazeniu ďalších osôb. veľká vďaka za to, že sú ochotní nielen v tomto náročnom období, ale kedykoľvek
priložiť ruku k dielu a pomôcť.

Skalité

dO pOzOrnOSti ObčanOv

mimoriadna zmena cestovného
poriadku prímestskej dopravy

Zákaz užívania všetkých
ihrísk v našej obci
rodiČia, platí zákaz užívania všetkých ihrísk! Zákaz
užívania detských ihrísk na
území obce platí až do odvolania z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu.
Ďakujeme, že chránite zdravie svojich detí!

Pozastavenie doručovania
rozhodnutí
obec skalité informuje občanov o pozastavení doručovania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad do 1. 5. 2020. týmto
opatrením chceme zabrániť šíreniu koronavírusu, vzhľadom k tomu, že doručenky si musia priamo prevziať platitelia daní, a tak ich nechceme vystaviť možnej nákaze.

Poštová schránka pri
vchode do ocú v Skalitom

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území slovenskej republiky vládou sr, s cieľom zabránenia šírenia ochorenia covid-19, Žilinský samosprávny kraj pristupuje k
mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti sad
Žilina, a.s. a arriva liorbus, a.s., ružomberok.
s platnosťou od 19. 3. 2020 do odvolania budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji. to znamená, že budú prevádzkované iba spoje,
ktoré premávajú denne (čiže sú bez znamienka) a tie, ktoré premávajú v sobotu.
vopred ďakujeme za informovanie občanov prostredníctvom
webových stránok obecných a mestských úradov.
aktuálne cestovné poriadky budú zverejnené na www.cp.sk.

Stavebné aktivity
na športovej hale sa momentálne ukončujú práce súvisiace
s obkladaním a dláždením sociálnych zariadení. realizuje sa
montáž osvetlenia a vykurovacieho systému.

obec skalité z dôvodu šírenia koronavírusu zriadila pri vchode do obecného
úradu v skalitom poštovú schránku, do
ktorej môžete podávať svoje podania, návrhy, žiadosti resp. iné dokumenty. Zároveň je dôležité, aby ste uviedli spätnú
adresu resp. vaše telefónne číslo alebo email, aby sa pracovníci ocÚ mohli s vami
spojiť. schránka sa bude pracovníkmi obecného úradu
otvárať vždy nasledujúci pracovný deň.

Podujatia naplánované do
augusta 2020 sú ZruŠené
Z dôvodu vývoja pandémie sa
starostovia obcí Čierne, svrčinovec a skalité dohodli, že všetky
naplánované podujatia týchto
obcí sú do konca augusta 2020
ZruŠenÉ. v prípade zmien vás
budeme informovať na stránkach obcí.

v priebehu marca sa realizovali aj práce na altánku
na trojaku. na tento altánok sme získali finančné
prostriedky z projektu
„turistická infraštruktúra
v obci skalité – 1. etapa“.

Skalité
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dOdO
pOzOrnOSti
pOzOrnOSti
ObčanOv
ObčanOv

Spoločne sme podporili kysuckú nemocnicu v Čadci

Skalité

dO pOzOrnOSti ObčanOv

návšteva podpredsedu vlády Sr richarda rašiho

aj v tomto neľahkom období by
sme si mali pomáhať. veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí
pomáhajú – p. strzałka-Janská,
p. lašová, p. Šimuneková, rodina urbankova, p. cyprich. Kysucká nemocnica s poliklinikou
v Čadci zverejnila výzvu, v ktorej prosí darcov o urgentnú
pomoc pri darovaní krvi.

Prehliadka obecného úradu
s deťmi z mŠ Skalité ústredie
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nové informačno-predajné
miesto Skalité

podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu richard raši navštívil dňa 21. 1. 2020 našu obec Skalité a venoval nám krásny symbol štátnosti Slovenska – štátny znak. počas
krátkeho rokovania, ktorého sa zúčastnili za obec Skalité pán starosta paeddr. Jozef Cech, zástupkyňa Ľubica Lašová a prednosta
OcÚ ing. peter ivanek. diskutovalo sa hlavne o rozvoji cestovného
ruchu. nakoľko obec Skalité získala z dotácie Úradu podpredsedu
vlády Sr pre investície a informatizáciu v oblasti regionálneho rozvoja na projekt „turistická infraštruktúra v obci Skalité – i.etapa“
dotáciu 35 000€, boli sme pozrieť aj priamo miesto realizácie – altánok na „trojaku“, kde sú aktuálne začaté práce výstavby altánku
a hotová je taktiež dlažba. po zimnom období bude altánok dokončený a budú osadené lavičky, smerovníky a informačná tabuľa.
v ďalšej etape plánujeme výstavbu rozhľadne, ktorou by sme
veľmi zviditeľnili našu obec Skalité. preto sme požiadali 16. 1. 2020
o ďalšiu dotáciu z Úradu podpredsedu vlády Sr pre investície a informatizáciu. budeme veľmi radi ak budeme úspešní.
Spracoval: Ing. Peter Ivanek, prednosta OcÚ

Matrika

dňa 5. 3. 2020 v štvrtok sa deti z materskej školy so svojimi pani
učiteľkami p. Lašovou a p. Serafínovou rozhodli navštíviť pracovisko obecného úradu. deti privítal vo svojej kancelárii starosta
obce Paeddr. Jozef cech a zároveň oboznámil všetky deti o práci
obecného úradu, o jeho funkcii starostu, obecnej prevádzke ale aj
o úlohách poslancov v obci. všetky otázky detí boli zodpovedané
a p. starosta pochválil deti za otázky a nápaditosť, že si všímajú
veci okolo seba. po spoločnej fotografii z kancelárie starostu,
všetky deti odmenil sladkosťou a poďakoval za návštevu.

narodené deti
Charlotta Kotyrová, Chloe benková,
dominika rút Kopečná, Mateo Kavuliak,
Michael tatarka, aneta Špiláková, rebeka
Gerátová, Monika Franková, Kristínatruchliková, barbora buryová, Maxim vevjora,
Kristína Macurová, alžbeta Macášová

národná diaľničná spoločnosť otvorila v našej obci nové informačno-predajné miesto Skalité (ipM) dňa 13. februára
2020 o 11:00 hod. návštevníci si pri vstupe do Slovenskej republiky z poľska môžu oddýchnuť, občerstviť sa, získať základné informácie o Slovensku a cestnej infraštruktúre, a
prípadne si zakúpiť mýto alebo diaľničnú známku. v ipM v
Skalitom si našlo zamestnanie celkom 7 pracovníkov, ktorí
sú prevažne z našej obce. Prajeme im veľa spokojných zákazníkov.

Pre sociálne znevýhodnené rodiny sme
zo školských jedální
rozdistribuovali potraviny s krátkou
dobou trvanlivosti.

uzavreté manželstvo v obci skalité
Jozef najdek a Mgr. zuzana Jurgová
ing. Milan zajac a Monika Cechová
uzavreté manželstvo mimo obec skalité
vladislav Jašurek a iveta Mrmusová
ing. Matej petrák a Monika Megová

Prehľad o pohybe obyvateľov
od 10. decembra 2019 do 3. apríla 2020
Úmrtie občanov
v obci skalité
pavol Chovaniak, 70r.
dominik Klušák, 79r.
Katarína Martiniaková, 85r.
Jozefa čanecká, 63r.
peter Laš, 48r.
pavol Martiniak, 59r
Magdalena Korčeková, 93r.
anna Muchová, 83r.
terezia Majchráková, 90r.
božena Serafínová 81 r.
Katarína Korduliaková, 71 r.

Úmrtie občanov
mimo obec skalité
Jozef varmus, 73r.
anna Kultanová, 82r.
anna dornajová, 51r.
alojzia vojčiniaková, 89r.
Michal čanecký, 73r.
Žofia Krištofíková, 74r.
dominik Majchrák, 84r.
Jozef Gonščák, 67r.
Mária Chlebcová, 78 r.

s úctou a láskou spomíname na tých, ktorí nám boli
v živote najbližší a najdrahší. odpočívajte v pokoji!

Odhlásení občania z trvalého pobytu z obce Skalité od 10. 12. 2019 do 30. 3. 2020:
z trvalého pobytu sa odhlásilo: 8 občanov
prihlásení občania k trvalému pobytu do obce Skalité od 10. 12. 2019 do 30. 3. 2020:
k trvalému pobytu sa prihlásilo: 18 občanov
Počet obyvateľov k 3. 4. 2020: 5214

M. ČASNOCHOVÁ

relácie v rozhlase a odosielanie sMs ohľadne úmrtia obec skalité vyhlasuje na požiadavku
rodiny. obec tieto oznámenia svojvoľne nemôže zverejňovať. obec sa riadi usmerneniami
Úradu verejného zdravotníctva sr.
Odporúčania vydal aj Úrad verejného zdravotníctva Sr. „pokiaľ ide o také spoločenské obrady, ktoré nie je možné odložiť (ako
napríklad pohrebný obrad), je potrebné dodržiavať viacero zásad. tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v
exteriéroch. Obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, teda obmedziť rozsah účastníkov výlučne na
blízke osoby, resp. najbližších príbuzných približne do 10 osôb a z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu
alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,“ odporúča úrad.

Skalité

dOdO
pOzOrnOSti
pOzOrnOSti
ObčanOv
ObčanOv
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Dôležité informácie zo školstva
Vážení rodičia, milí žiaci
máme za sebou určitý čas vzdelávania na diaľku – doma. Sme v mimoriadnej kritickej situácii, ktorú sme ešte nezažili a ktorá preverí
charaktery nás všetkých. preto vás chceme povzbudiť – máte našu
podporu a my sami vo vedení školy hľadáme cesty, ako byť spolu so
všetkými učiteľmi nápomocní. teší nás, že sa stretávame s mnohými
pozitívnymi reakciami od vás, a uvedomujeme si, že mnohým technické a iné problémy bránia plnohodnotne sa zapojiť do vyučovania.
v tejto mimoriadnej situácii sme všetci spolu – žiaci, rodičia aj učitelia. Snažíme sa využívať nástroje a platformy, ktoré sú dostupné
aj prostredníctvom mobilných zariadení. na zadávanie úloh používame školský informačný systém Edupage, kde žiaci nájdu odkazy
na učebný materiál a zadané úlohy na precvičenie aj vtedy, keď im
situácia neumožní zúčastniť sa hodiny v reálnom čase. Okrem tejto
platformy využívame po dohode s vyučujúcim taktiež e-mail, Microsoft teams, Messenger a iné. Máme za to, že podstatou efektívnej
náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia. buďte
v kontakte so svojím triednym učiteľom a jednotlivými vyučujúcimi,
vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.

•

•

•
•

•

•
•

•

ZÁKladnÉ inforMÁcie o PodMienKach vZdelÁvania na
diaĽKu v ZŠ s MŠ, skalité – Kudlov č. 781
učiteľ po dohode so žiakmi cez Edupage si volí komunikačnú
platformu Edupage, email, sociálna sieť, Microsoft teams atď.,
cez ktorú bude vzdelávanie realizovať,
učiteľ poskytuje učebné zdroje a zadania na precvičenie učiva
prostredníctvom Edupage (prístup má každý žiak a rodič, dostupné prostredníctvom mobilného zariadenia, aj v čase mimo
vyučovania) alebo na základe dohody so žiakmi, rodičmi,
učiteľ konzultuje so žiakmi vypracované zadania a hodnotí ich,
nie nutne klasifikuje známkou,
žiak sa zúčastňuje vyučovania alebo podľa dohody s vyučujúcim,
ak mu to technické a iné podmienky dovoľujú, ak nie, oznámi
dôvod neúčasti vyučujúcemu,
žiak sa pripravuje priebežne formou samoštúdia zo zadaných
učebných zdrojov, samostatným vypracovávaním zadaní, konzultáciou s vyučujúcim prostredníctvom dohodnutej komunikačnej platformy,
žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania v
systéme Edupage alebo na základe dohody s vyučujúcim,
ak z rôznych vážnych (technických, zdravotných a iných) dôvodov
nie je možné dodržať termín odovzdania vypracovaného zadania,
informuje o tom žiak svojho vyučujúceho a dohodnú si náhradný
termín,
rodič informuje svojho triedneho učiteľa o práceneschopnosti
(pn) a iných dôvodoch svojho dieťaťa, ktoré mu bránia aktívne
sa zúčastňovať vyučovania na diaľku.

Zápis do 1.ročníka pre školský
rok 2020/2021
ZŠ sv. andreja svorada a benedikta v
skalitom oznamuje, že zápis do 1. ročníka
pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční
elektronickou formou vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky, ktorá je na
stránke školy, a to do 24. 4. 2020 vrátane.
Po 24. 4. budeme kontaktovať každého
rodiča individuálne na overenie dokladov.
pre tých, ktorí nemajú možnosť vyplniť

všetci vieme, že takáto forma nenahradí tradičné vyučovanie v
plnej miere, výsledok záleží od osobného prístupu každého z nás.
aj my, učitelia sa posúvame ďalej, plánujeme postup vyučovania
na ďalšie dni, komunikujeme o svojich a vašich pokrokoch ale i nezdaroch. v rámci efektivity našej spoločnej práce a vytvorenia určitého systému, ktorý by bol prehľadný aj pre nás, aj pre rodičov
a žiakov, tak aby sme si pomohli všetci navzájom, pripravujeme stály
rozvrh vzdelávania na diaľku pre každú triedu.
v čase vašej neprítomnosti nezaháľame a chystáme školu na váš
návrat. pani upratovačky dezinfikujú triedy, kabinety, sklady, telocvičňu, všetko športové náradie atď. pani kuchárky robia inventarizáciu a počítajú, koľko tanierov sa počas roka porozbíjalo,
dezinfikujú kuchyňu a jedáleň, počítajú skladové zásoby atď. Školník opravuje, montuje, kontroluje, zabezpečuje všetko potrebné.
Učitelia materskej školy, asistentky a vychovávateľky pripravujú
učebné materiály a pomôcky, vzdelávajú sa a pomáhajú aj učiteľom
zŠ, sa občas stretnú v malých skupinkách, vyzdvihnú si materiály a
podklady pre prácu.
Milí žiaci,
zatiaľ je väčšina z vás disciplinovaná. MUSÍME ešte vydržať nejaký
čas a verím, že novú formu vyučovania zvLÁdnEME. takže: počúvajme odborníkov, riaďme sa ich odporúčaniami, zostaňme doma,
nosme rúško, umývajme si ruky, buďme pozitívni k sebe a okoliu...
verím, že každý si uvedomuje vážnosť situácie...
vážme si Zdravie, ŠŤastie a slobodu.
Za celý pedagogický zbor a za zamestnancov školy
Mgr. Ľubica Serafinová, riaditeľka školy

oZnaM o terMíne a PodMienKach
PriJíMania detí do MŠ sKalitÉ – Kudlov
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oZnaM o terMíne a PodMienKach PriJíMania detí do MatersKeJ ŠKolY sKalitÉ – Ústredie Č. 632 na ŠKolsKÝ roK
2020/2021

Zápis detí do Materskej školy
skalité – Ústredie č.632
sa uskutoční
od 4. 5. do 7. 5. 2020
podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Sr podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „ školský zákon“ ) budeme postupovať nasledovne:
1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa
bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa
bude prijaté len na adaptačný pobyt,
3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie
vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak

Zápis deti do MŠ skalité – Kudlov
sa uskutoční 4. 5. až 7. 5. 2020
Potrebné je podať písomnú žiadosť. Možno poslať elektronicky na msskalitekudlov@gmail.com, alebo osobne v MŠ
v čase od 13,00 do 14,00 hod.
Potrebné je dodržať hygienické podmienky.
(rúško, rukavice, pero)

pre deti a dorast a odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí
dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Žiadosť o odklad si môžete stiahnuť na web stránke školy
www.zsuskalite.edupage.org v časti dokumenty školy.
v prípade otázok nás kontaktujte na tel.
čísle 0911 250 927.

zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie, dieťa bude prijaté len na
diagnostický pobyt.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy na predprimárne vzdelávanie bez
lekárskeho potvrdenia o zdravotnom
stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní, podáva zákonný zástupca dieťaťa v danom termíne od 4. 5.
do 7. 5. 2020 a to formou:
eleKtronicKou (vyplnenú preskenovanú, prefotenú žiadosť s podpismi zákonných zástupcov) poslať na email:
mkoricarova@centrum.sk
PoŠtou na adresu: Materská škola Skalité – Ústredie č.632, 023 14 Skalité
vo vÝniMoČnoM PríPade od 13:00 hod
do 14:00 hod v priestoroch materskej
školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení
(rúško, rukavice, vlastné pero, vstup po jednom do budovy MŠ, a dodržiavanie rozostupov minimálne 2 m)
Žiadosť si môžete stiahnuť tu:
https://chrobaciky.webnode.sk/ziadost/

riaditeľstvo ZŠ s MŠ, skalité – Kudlov č. 781
a obec skalité v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
(Školský zákon) a vZn obce skalité č. 01/2016

oznamujú rodičom budúcich prvákov,
že zápis do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

potvrdenie o zdravotnom stave, očkovaní dieťaťa od detskej lekárky sa teraz nebude vyžadovať. tlačivo „Žiadosť o prijatie“
nájdete na webovej stránke školy
msskalitekudlov.estranky.sk, alebo vám ho poskytne MŠ
skalité – Kudlov, možno ju vypísať v MŠ pri zápise.

a odoslať elektronickú prihlášku bude vyhradený čas na zápis 21. 4. 2020 od 15.00
hod. do 17.00 hod. pri osobnom zápise je
potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. Je potrebné doniesť
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.
na odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné, aby rodič priniesol žiadosť o odklad osobne počas zápisu
alebo ju poslal doporučene na adresu školy:
zŠ sv. andreja Svorada a benedikta, Skalité
729, 023 14 poštou do 24. 4. 2020. Súčasťou
žiadosti je odporučenie všeobecného lekára

dO pOzOrnOSti ObčanOv

elektronicky bez osobnej prítomnosti detí
termín: 20. apríl 2020
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutočňuje prostredníctvom eleKtronicKÉho forMulÁra do 20. 4. 2020. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov
od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (poprosíme o korektné a pravdivé údaje, pretože tie budú následne po
otvorení školy aj kontrolované fyzicky. Hlavne čo sa týka adresy trvalého bydliska z občianskeho preukazu, rodné číslo sa bude kontrolovať podľa rodného listu)
-

Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je povinný pre
každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2020 dovŕši šesť rokov
zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-

Skalité
na PredPriMÁrne vZdelÁvanie
sa PriJíMa:
• spravidla dieťa od troch do šiestich
rokov veku,
• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku
a ktorému bol odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky,
• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
• dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ak škola dokáže
vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky,
• výnimočne možno prijať aj dieťa od
dvoch rokov veku, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné
podmienky ( predovšetkým kapacitné).
Prednostne sa PriJíMa:
• dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom povinnej
školskej dochádzky,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku
2020/2021 vydá riaditeľka MŠ skalité –
Ústredie do 30. júna 2020.
V Skalitom 30. 3. 2020

-

cími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí
dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
prihlášky vypisujú aj tí, ktorí minulý rok požiadali o odklad pŠd
pre rodičov, ktorým to technické možnosti nedovoľujú vykonať elektronicky v škole budeme k dispozícii dňa 20.4.2020
od 14:00 – 16:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení

odKlad PovinneJ ŠKolsKeJ dochÁdZKY
v prípade, že rodič žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej
dochádzky,
- ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky, musí informovať školu a zároveň vyplniť
ELEKtrOniCKÝ FOrMULÁr
- súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie
všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri
zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne,
najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
bližšie informácie vám poskytnú na riaditeľstve školy.
tel.: 041/4376159
Mob. : 0910376159, 0915977560
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informácia z úseku odpadového hospodárstva v Skalitom
Sme okrajová pohraničná veľká obec s viac ako
5200 obyvateľmi, kde pri starom systéme vývozu
odpadu z domácností prekvitala aj odpadová turistika. Tento problém sa nám podarilo eliminovať
a čiastočne napĺňať cieľ odklonu od skládkovania.
Nová koncepcia odvozu odpadu z domácnosti priniesla pozitívny výsledok. Od zrušenia stojísk veľkoobjemových kontajnerov a zavedením nového
systému vývozu odpadov z domácností sme za
šesť mesiacov znížili množstvo zmesového komunálneho odpadu o 28,2 tony v porovnaní s rokom
2018, čím sme ušetrili cca 28 tisíc eur. Za rok 2019
sme dosiahli 47 % úroveň triedenia, za čo patrí
všetkým obyvateľom správajúcim sa ekologicky
naše úprimné poďakovanie. Zákon o odpadoch určuje na každý rok vyššie množstva vytriedených
zložiek z odpadu, preto je naším cieľom zvyšovanie triedenia odpadu. To znamená že v roku 2020
budeme platiť do environmentálneho fondu poplatok za uloženie 1 tony odpadu na skládku 12
Eur. Keby sa úroveň triedenia nezvýšila a ostala
na pozícií roku 2018 teda 10,1% platili by sme poplatok environmentálneho fondu 24 Eur za tonu
uloženého odpadu skládkovaním. Poplatok je určený zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov
číslo 329/2018 Z. z.. Na rok 2021 je určený poplatok pri úrovni triedenia do 50 % 18 Eur za tonu
uloženého odpadu čo je pre obce veľmi ekonomicky náročné. Za rok 2019 obec vynaložila na likvidáciu odpadu 249 446,66 Eura. Výber poplatkov
od obyvateľov (16,24 Eura/obyvateľ/rok) a podnikateľské subjekty (0,0531 Eur/l odpadu) predstavuje sumu 124 984,57 Eur. Obec sa v rozpore
s legislatívou spolupodieľa a dotuje odpadovú politiku v obci z rozpočtu obce položkou 124 462,09
Eur, čo znamená takmer 50 %. Prirodzená reakcia
každej ekonomicky hospodáriacej obce, kde sa
hospodári v súlade s platnou legislatívou o odpadoch podporujúceho triedenie a oddeľovanie druhotne využiteľných zložiek z odpadu, aby
samotného odpadu uloženého skládkovaním bolo
čím menej, aby systém nákladov a výber poplatkov
bol vyrovnaný. Z uvedeného dôvodu muselo dôjsť
k nepopulárnemu vážnemu opatreniu, k zvýšeniu
poplatku za odpad zo sumy 16,24 Eur na sumu
23,03 Eur/osoba/rok, hoci nový poplatok ešte
stále nepokryje oprávnené náklady na odpadové
hospodárstvo v obci. Musíme si uvedomiť a prijať
zodpovednosť za to, že tvorba odpadu je naša
voľba či už pri kúpe výrobkov ale aj pri zbavovaní
sa veci ktoré už nepotrebujeme. Je nutný zodpovedný prístup nás všetkých. Ak domácnosti budú
riadne oddeľovať triedené zložky a nebudú dávať
do zberných nádob odpad ktorý sa dá triediť,
spätne využiť či recyklovať určite sa nám náklady
na odpadové hospodárstvo znížia.
Obec nemá záujem na zakrývaní problému
v odpadovej oblasti a vie že sa veľmi ťažko prechádza do reality. Vie, že oblasť odpadov je háklivá – nepopulárna a je problémom
celospoločenským až celosvetovým.
Ako ďalej s odpadom?
V minulom roku obec zabezpečila pre domácnosti bezplatne kvalitné dizajnové biokompostéry,
usporiadali osvetovú prednášku pre obyvateľov,
aby bolo pre nich kompostovanie jednoduchšie.
Ešte stále si veľa domácnosti kompostéry neprev-

zali. Môžu si ich prevziať v pracovných dňoch
v kancelárií referátu daní a poplatkov.
V kancelárií Obce Skalité – Prevádzkáreň si môžete počas pracovných dní zakúpiť nádoby na
odpad za obstarávacie ceny.
Je smutné, že už viac rokov zbierame sklo,
plasty, tetrapaky a obaly z kovu samostatne do
vriec, stále sa nám objavujú vrecia so zmiešanými
komoditami. Do nádob na sklo, plasty a papier pri
autobusových zastávkach a pri bytových domoch
nám obyvatelia zmiešavajú triedené komodity
a odkladajú tam odpad ktorý do nádob nepatrí.
V pravidelných intervaloch monitorujeme a vykonávame čistiace a upratovacie práce verejných
priestranstvách a chodníkoch. Napríklad v časti
obce Triciatok smerom do Kavaly zamestnanci v
prvom marcovom týždni tohto roku vyzbierali
okolo miestnej komunikácie 15 kusov 110 l vriec
rôzneho odpadu.
V nasledujúcom období budú zamestnanci obce
vykonávať ako preventívne opatrenie kontrolu
nádob na odpad – popolníc. V prípade že sa v nádobe bude nachádzať zmiešaný odpad a odpad
ktorý sa dá ešte dotriediť, bude popolnica označená štítkom s upozornením na zlepšenie triedenia odpadu.
Zákon o odpadoch má aj sankčný mechanizmus, kde pri zmiešavaní odpadu a pri odložení odpadu na miesto ktoré nie je na to určenú môže
obec uložiť vinníkovi pokutu až 1500 Eur.
Zmeny na úseku zákona o odpadoch pre obce
v roku 2020 a 2021 priniesli veľa nových povinností ktoré zvýšia náklady na likvidáciu odpadu.
Napríklad na skládku odpadov už nebude možné
uložiť odpady ktoré neprejdú ďalšou úpravou.
Predpokladané náklady na úpravu tony odpadu
sa budú pohybovať okolo 60 Eur. Tieto náklady
bude nutné prirátať k cene zvozovej spoločnosti
za odvoz, uloženie odpadu a poplatku pre environmentálny fond. Zvozové vozidlá budú musieť
mať nainštalované certifikované váhy, čo tiež navyšuje náklady ktoré zvozová spoločnosť premietne do ceny služby. Novela zákona priniesla aj
iné zmeny ktorými sa budeme musieť v krátkej
dobe zaoberať.
Distribútorom pneumatík jasne zákon stanovuje, že musia vykonávať spätný zber a musia
mať uzatvorenú zmluvu na odber pneumatík s výrobcom alebo organizáciou pneumatík. Nemôže
sa stať, že pneuservisy odmietnu prevziať opotrebované pneumatiky od občana aj keď pneumatiky
nekupoval v ich prevádzke.
Naším cieľom je propagovať nutnosť triedenia
odpadov. V každom prípade najdôležitejší je prístup obyvateľov a ich ochota triediť odpad, lebo
to je krok k znižovaniu skládkovania odpadu.

Deti sú naša perspektíva
Správne návyky sa budujú už v detstve. Z poznatkov z praxe vieme, že naše deti majú vynikajúce vedomosti v environmentálnej oblasti.
Uvedomujú si zmysel triedenia a vedia aj správne
roztriediť a zaradiť jednotlivé vytriedené zložky
z odpadu. Tieto poznatky si osvojujú vďaka pedagógom už v materských školách, ďalej pokračujú
v enviromentálnom vzdelávaní na základných školách v obci, kde pod vedením vyučujúcich, ktorí
ich hravou formou a názornými ukážkami motivujú a inšpirujú pri správnych ekologických návykov. Potom nasleduje domáce rodinné prostredie
kde deti dokážu rodičov či starých rodičov zlákať
pre dobrú vec a tým nás dospelých privedú k zbaveniu sa naučených zlozvykov.
Obec Skalité má kvalitný informačný systém
(web stránka obce, informačné tabule v obci, vitríny v autobusových zastávkach, relácie vo verejnom rozhlase a odosielanie informácií
prostredníctvom SMS správ), ktorý informuje obyvateľov obce o termínoch zvozu, ale aj informuje
aké komodity triedime a veľa užitočných informácií z oblasti odpadového hospodárstva. V prípade
nejasností a otázok sa môžu obyvatelia informovať osobne v kancelárií Obce Skalité – Prevádzkáreň, telefonicky na čísle 041/4376221,
0917873506 alebo písomne na mailovej adrese:
prevadzkaren@skalite.sk. Zamestnanci Obce Skalité – Prevádzkáreň ochotne a odborne zodpovedajú otázky z oblasti legálneho zbavovania sa
odpadu.
Musíme sa teda rozhodnúť ako ďalej. Je to
na každom z nás. Či pristúpime ku sebadisciplíne, vzájomnej kontrole a budeme dávať
odpad tam kam patrí.
Za Obec Skalité – Prevádzkáreň
Mgr. Anna Časnochová

distribúcia kompostérov
od 14. apríla 2020 budú
v tretej etape mať
nárok na ďalší kompostér aj občania s pozemkom pri rodinnom
dome nad 1000m2, a rodinné domy s dvoma a
viacerými domácnosťami. Ponuka platí do
vyčerpania zásob, resp. do 15.mája
2020. Zmluvu na ďalší kompostér je
potrebné prísť podpísať v čase otváracích hodín ocÚ.

obec získala darom VW transporter
toto vozidlo bude slúžiť obci
a miestnej obecnej prevádzkarni.
vozidlo darovala sr zastúpená
Ministerstvom vnútra sr.
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informácie o činnosti obec Skalité – Prevadzkáreň

doplnenie zvodidiel v miestnej časti
u Kučapače.

oprava strešnej
krytiny bd cupeľ.

doplnenie
vo-bory.

vyrezávanie krovín Úprava stromov v
na budúce rozšírenie centre obce prevácintorína za riekami. dzané arboristom.
Z dôvodu prevencie zamedzenia šírenia
koronavírusu covid – 19 od 14. apríla 2020
PristuPuJeMe K obMedZeniu naŠeJ
Činnosti Pre vereJnosŤ

Čistenie priestranstiev obce po nedisciplinovaných občanoch, ktorí nevedia
kde patria odpadky.

výroba veľkonočnej výzdoby
v súčinnosti s cvČ.

Úradné hodiny kancelária
(budova zdravotného strediska):
Pondelok: 8:00 – 11:00 hod.
utorok:
nestrÁnKovÝ deŇ
streda:
8:00 – 11:00 hod.
Štvrtok:
nestrÁnKovÝ deŇ
Piatok:
8:00– 11:00 hod.

v mimoriadnych situáciách (vybavenie pohrebu) ZbernÝ dvor bude v sobotu 11. 4. 2020
nás prosím kontaktujte aj mimo úradných hodín (biela sobota) Z a t v o r e n Ý.
na telefónnych číslach: 0905 868 285, 0918
termíny zberu odpadu od domácností (popolnice) a triedeného
942 282, 0917 873 506.
otvÁracie hodinY ZbernÉho dvora:
Pondelok až piatok od 7:30 hod. do 13:30 hod.
nakoľko v poslednom čase sa stretávame pri odovzdávaní elektroodpadu na zbernom dvore s nesprávnom ponímaní čo je elektroodpad dávame do pozornosti a upozorňujeme obyvateľov že
eleKtroodPadY sú v zmysle zákona o odpadoch ektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. z uvedeného vyplýva, že taký odpad nemôže byť prevzatý. pri odbere neúplného elektrozariadenia na zberný dvor môže byť obec
sankcionovaná od spracovateľa odpadu. obyvateľom odporúčame využiť spätný zber elektroodpadu, čo je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo:
a) pri kúpe nového elektrozariadenia na výmennom základe kus
za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej
kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané
elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400
m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
zákon o odpadoch ZaKaZuJe zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, rozoberať či inak zasahovať a narúšať celistvosť elektroodpadu pred jeho odovzdaním
osobe oprávnenej – zberný dvor. za porušenie zákazu sa obyvateľ
vystavuje riziku sankcionovania v zmysle platnej legislatívy.

odpadu ostávajú bEz zMEnY, tak ako sú uvedené harmonograme
a v kalendári obce. Obyvateľom dávame do pozornosti, že popolnice určené na vývoz musia byť označené štítkom a pripravené pri
zvozovej trase do 4:00 hod. rána daného termínu. po vyprázdnení
popolníc zberovou spoločnosťou žiadame obyvateľov, aby popolnice vydezinfikovali a premiestnili ich ihneď na svoj pozemok
mimo dosahu spoluobčanov.

viete že, najlepší odpad je ten, čo nevznikne. Máme veľké možností
ako znížiť množstvo odpadu a záleží len na vás, ako sa zachováme,
nezabúdajme, že zmena začína u nÁS.
- znížme svoju spotrebu – kupujme len to, čo skutočne potrebujeme a nenechajme sa zlákať reklamami a „akciami“.
- Kupujme výrobky z recyklovateľných a recyklovaných materiálov.
- Uprednostňujme vratné obaly pred jednorazovými.
- vyberajme výrobky s minimálnym množstvom obalov, uprednostňujme nebalené potraviny a veľké balenia pred malými.
- pri nákupoch používajme vlastné tašky.
nakoľko budeme pracovať v obmedzenom režime vyzývame obyvateľov, aby skutočne dávali odpad tam kam patrí, neznečisťovali
verejne priestranstva, prírodu a udržiavali poriadok vo svojom
okolí svojimi silami. bližšie informácie o uvedených zmenách vám
ochotne poskytneme na telefónnom čísle 041/4376 221,
0917 873 506, alebo na mail: prevadzkaren@skalite.sk.
Zamestnanci obce skalité – Prevádzkáreň za pochopenie ďakujú a budú sa snažiť vykonávať služby pre obyvateľov s predsavzatím a odhodlaním že ťažké časy spolu úspešne
prekonáme.
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Výsledky parlamentných volieb do nr Sr 2020 v Skalitom
OKRSOK 1
1 030
658
653
5
652
63,88%

Počet všetkých voličov v zozname
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa p. 24
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Percento účasti
Názov
SMER – sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
SME RODINA
VLASŤ
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia
Sloboda a Solidarita
Dobrá voľba
ZA ĽUDÍ
Socialisti.sk
MAME TOHO DOSŤ!
Slovenská liga
MOST – HÍDč
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Slovenské Hnutie Obrody
Demokratická strana
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDáTI
99% – občiansky hlas
HLAS ĽUDU
Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa

SPOLU cELKOVO V SKALITOM ODVOLILI

OKRSOK 2
784
482
482
0
476
61,48%

OKRSOK 3
1 158
752
750
2
746
64,94%

OKR 1
257

OKR 2
201

OKR 3
252

OKR 4
249

Spolu
959

118
104
35
25
16
26

81
62
33
12
32
6

155
122
56
33
30
26

179
85
61
33
23
36

533
373
185
103
101
94

24
14
19
11
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

14
7
11
9
2
2
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0

18
24
11
11
0
2
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

29
16
10
17
8
1
0
3
2
1
0
1
1
0
0
0
0

85
61
51
48
11
6
5
4
4
3
1
1
1
0
0
0
0

OKRSOK 4
1 124
769
763
6
755
68,42%

SPOLU všetky okrsky
4 096
2 661
2 648
13
2 629
64,18%

dôleŽitÉ oZnaMY
Zápisnice a uznesenia z obecného zastupiteľstva nájdete
na web stránke obce
www.skalite.sk
bezplatné právne poradenstvo
v čase mimoriadnej situácie po
novom. v prípade právneho
poradenstva kontaktujte právneho zástupcu obce mailom:
stehura@akstehura.sk.
slovenská pošta oznamuje
Pošta skalité bude v dňoch
od 6. 4. 2020 do odvolania
z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu
koronavirusu otvorená
nasledovne:
Po:
ut:
st:
Št:
Pi:

08:00 – 11:00
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00

11:30 – 13:00
11:30 – 13:00
11:30 – 13:00
11:30 – 13:00
11:30 – 13:00

2 629

oZnaM
obec skalité – Prevádzkáreň oznamuje
občanom obce skalité, že vývoz vytriedených zložiek
odpadu sa uskutoční:
sKlo + PlastY + tetrapaky + obaly z kovu
14. 4. 2020 časť obce: od Greguša po triciatok
15. 4. 2020 časť obce: od triciatku po serafínov
Žiadame občanov, aby označené vrecia štítkom s číslom domu umiestnili k zbernej trase v prvý deň zberu do 7:00 hod. vytriedené zložky nesmú byť znečistené,
pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je
vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke. čistota
všetkých vytriedených zložiek odpadov je veľmi dôležitá aj z dôvodu, že s nimi
prichádzajú do priameho kontaktu ľudia – zamestnanci Obce Skalité – prevádzkáreň a zamestnanci spoločnosti t +t, a.s. Žilina.

hodina ZeMe – 30. 3. 2020 sa naša obec
ZaPoJila do naJväČŠeJ svetoveJ KaMPane na ochranu PlanÉtY. Medzi 20:30
až 21:30 hod. sa konala hodina Zeme. v
našej obci sme symbolicky zhasli centrum
obce. ide o moment, ktorý je zasvätený celosvetovej kampani na zvýšenie povedomia verejnosti o klimatických zmenách.
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neničme si prírodu a neohrozujme zdravie našich
obyvateľov – správajme sa zodpovedne
Žiadame všetkých občanov a hlavne tých, čo nevedia v tomto čase čo so sebou, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať. Zvyšujú sa tak náklady na likvidáciu odpadu, ale hlavne
ohrozujú zdravie občanov v čase šíriacej sa pandémie COVID-19.
Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí znečisťujú
životné prostredie. Za porušenie ustanovení zákona o odpadoch
bude obec ukladať nezodpovedným občanom pokutu!
Občania nahlásili obci nález použitých injekčných striekačiek vo
viacerých častiach obce. „Tie môžu byť, a na 99 percent aj sú, odpadovým produktom injekčných užívateľov drog. U týchto je vysoká pravdepodobnosť, že sú nositeľmi rôznych prenosných
chorôb, čo je vysoko rizikový a nebezpečný nález, keďže každá z
nich môže byť infikovaná,“ upozorňujeme!
Na základe toho vyzývame občanov, aby každý takýto nález
nahlásili na telefónne číslo 0918942280, 0917873506 a
neriskovali tak svoje zdravie a zbytočne sa nepokúšali o odstránenie striekačiek vlastnými silami. „Tie treba bezpečne
odstrániť“. Zamestnanci obce ich bezpečne odstránia, miesto sa
zadokumentuje (Polícia SR).
ZOPár ráD, ČO rObIť V PríPADe
NáJDeNIA sTrIekAČIek:
● nedotýkať sa ich, nepokúšať sa ich zbierať, zhromažďovať či
odstraňovať,
● volať na uvedené čísla a nahlásiť presné miesto nálezu,
● ak je to možné, počkať na mieste a zabezpečiť, aby nikto,
hlavne deti, s nálezom nemanipulovali,
● ak nie je možné počkať na mieste, je vhodné miesto označiť
alebo niečím prikryť.V obci sa počas marca rozšírila sieť kamerového systému, na viacerých miestach sa umiestňujú fotopasce,
ktoré sa v krátkom čase premiestňujú, aby prichytili občanov,
ktorí znečisťujú životné prostredie. Za porušenie ustanovení zákona o odpadoch bude obec ukladať nezodpovedným občanom
pokutu!

Je len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme
uchrániť pre ďalšie generácie. Všetci by sme chceli krásnu obec,
okolie a prírodu, ale treba začať od seba a uvedomiť si, že všetci
sme ZODPOVEDNÍ za to ako naša príroda a okolie vyzerá.
Našťastie sú aj takí, ktorí si to uvedomujú a pravidelne vynášajú
z prírody plné vrecia odpadu.
Prosíme sPrávajte sa zodPovedne!!!
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Obhliadnutie sa za kultúrnymi podujatiami
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Benefičný koncert
v našej obci, 19. 12. 2019

Fašiangový karneval
2020, 23. 2. 2020

Benefičný koncert plný kolied, vinšov a tradícií pre všetkých priaznivcov dobrej hudby.
Kostol svätého Jána Krstiteľa sa zaplnil a
koncert v podaní umelcov: Mgr. art. Vlasta
Mudríková, ĽH Stropkoviani, Jozef Opatovský, Polhorská Muzika, Spevácka skupina
Svrčinka sa mohol začať. V rámci koncertu
mohli návštevníci prispieť na dobrú vec,
dať nádej v záchranu života každého z nás,
pretože zbierka bola určená na zakúpenie
defibrilátora do našej obce. Defibrilátor je
objednaný a čakáme na jeho dodanie. Následne bude umiestnený na budove Obecného úradu.

Hudobno-zábavný KARNEVAL pre deti sa
uskutočnil 23. februára 2020 v telocvični
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov. Deti prezlečené
do originálnych masiek tancovali, súťažili
a do sýtosti hodovali na rôznych dobrotkách. Každá maska bola odmenená, no
najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské
očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok,
na ktorý budú dlho spomínať. V programe
vystúpila speváčka Michaela Martykanová
z kapely KOMA, hudobná produkcia DJ
Banderas. Fotky: Eduard Koprna

Skalité
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52. ročník
Rajd Chlopski,

Rozlúčka so starým
rokom 2019, 31. 12. 2019

20. 2. – 23. 2. 2020
Toto kultúrno-športové podujatie v poľskej Rajczi je každoročne stretnutím obyvateľov poľsko-slovensko-českého pohraničia.
Medzinárodné kultúrno- športové podujatie
sa teší obľube medzi tisíckami návštevníkov. Počas víkendu si priaznivci Rajdu
môžu zmerať sily v súťažiach v zimných
športoch, spoznať kultúru a zaujímavosti
ďalších regiónov a v miestnom amfiteátri sa
zabaviť sa na ľudovú nôtu s folklórnymi
umelcami.

Stretli sme na námestí v obci, kde sme spoločne oslávili Silvestra. Všetkým prítomným
sa prihovoril starosta obce Jozef Cech a p.
farár Jozef Možiešik. Zaželali občanom do
nového roku veľa zdravia, šťastia, radosti,
dobrej vôle a vzájomného porozumenia.
Nechýbal ani prípitok, hymna, starostovský
punč pre deti aj dospelých a malý ohňostroj. Zahrala Spevácka skupina Seniorka
a Ľudová hudba Capkovci.

XIII. Reprezentačný ples
obce Skalité, 18. 1. 2020

Pochovávanie basy
v Skalitom, 25. 2. 2020

Program bol naozaj pestrý a hostí počas celého večera sprevádzal svojim slovom a humorom moderátor Roman Paulech. Ples
spestrili svojim programom tanečnice, DJovi Banderas a ľudová hudobná skupina
Capkovci. Ďakujeme všetkým hosťom,
sponzorom a spoluorganizátorom, a tešíme
sa na ďalšie stretnutia s Vami na ďalších
obecných podujatiach.

Obdobie fašiangov a hodovania sme v
Skalitom ukončili symbolickým „pochovávaním basy“, ktoré sa konalo v spolupráci
s CVČ Skalité a hotelom Koloniál. Sprievod
žartovných masiek začínal už od CVČ a pokračoval obcou. O dobrú náladu na fašiangovej zábave sa postarala spevácka skupina
Seniorka a DJ Banderas. Akt pochovávania
basy zorganizoval Peter Potočár a spoločne
s ostatnými basu „odprevadili“. Na stoloch
nechýbali tradičné šišky a domáce zabíjačkové špeciality.

www.skalite.sk
Obec Skalité

Skalité
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materská škola Skalité – ústredie
ako každý rok, aj tento sme na konci jesene
uskutočnili pod vedením pani učiteľky i.
Špilákovej Mikulovej a pani učiteľky S. Serafínovej akciu s názvom deŇ Jesene.
vznikli zaujímavé výtvory spracované len
z plodov jesene, tvorivosti a fantázie rodičov a priateľov našej materskej školy. prostredníctvom spolupráce s Cvč sme pre
deti pripravili MiKulÁŠsKu besiedKu. výchovno-vzdelávací proces sa snažíme
obohatiť o rôzne zážitkové divadelné predstavenia. divadlo s názvom naŠa ZeM bolo
spestrené hádankami a hudobnými nástrojmi. Ďalšie predstavenie bolo prezentované pod taktovkou divadelného súboru
Hoki poki s názvom chlebíK. predstavili
deťom náučný príbeh od semienka ku chlebíku. didaktické a zábavné príbehy prišli
zahrať deťom aj profesionálne herečky z divadla zo šuflíka. Spestrili deťom dopoludnie v novembri a v januári s divadlami
o KocÚrovi a PYŠneJ hvieZde a o ZlateJ rYbKe. deti mali možnosť vidieť personifikáciu dobra a zla v predstavení
s názvom aKo sa KoMÁr stal KrÁĽoM.
v mesiaci február sme sa pod vedením pani
K. Urbánkovej, dis.art. a jej predstavenia
víla husliČKa ocitli na návšteve v Hudobnom kráľovstve. Hravou formou sme sa
oboznamovali nielen s hudobnými nástrojmi, ale aj s notami a zábavnými piesňami. Jedno dopoludnie sa celá materská
škola premenila na rozprávkovú krajinu. na
karnevale sa ocitlo množstvo rozprávkových bytostí. pod vedením pedagogického
zboru a pani učiteliek Ľ. Lašovej a Mgr. d.
Maslíkovej, ktoré karneval organizovali, boli
deti odmenené prekvapením a diskotékou.
aj tento rok sa nám podarilo pre rodičov
našej materskej školy zorganizovať besedu
s pani psychologičkami z Cpppap na témy:
1. obdobie vzdoru, 2. Školská zrelosť, 3.
správanie dieťaťa. beseda bola vedená na
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Základná škola sv. andreja Svorada a benedikta

Žiaci s vietnamskou dobrovoľníčkou Mai

báze praktických postupov a návrhov.
záver bol vyhradený na individuálnu konzultáciu.
na základe recyklácie a podpory životného prostredia v materskej škole celoročne zbierame drobné elektrospotrebiče,
batérie, ale do dňa 28. 4. 2020 aj starÉ
MobilY, za ktoré máme možnosť vyhrať finančnú odmenu. za každý telefón získame
10 bodov na nákup pomôcok pre deti.
veľké ďakujeme patrí vÁM všetkým, pretože na základe vašej veľkej pomoci a spo-

lupráci sa nám podarilo v súťaži dOMEStOS
vyhrať 260 eur na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre deti do materskej školy a taktiež na základe spolupráce
z podujatia vianoČnÉ trhY sa nám podarilo získať pre deti sumu 963,35 eur, ktorá
bude použitá na profesionálne výchovnovzdelávacie divadelné predstavenia. ĎaKuJeMe.
Za kolektív MŠ Skalité – Ústredie
Mgr. D. Maslíková

Prvý štvrťrok kalendárneho roka ubehol
ako voda v skaliťanke a my opäť môžeme
bilancovať. obdobie po vianočných
prázdninách je vždy náročné, pretože do
školy nastupujeme po sviatku Zjavenia
Pána a zostáva nám pár týždňov na uzatvorenie prvého polroka. tak to bolo
i v tomto školskom roku. okrem dopĺňania vedomostí a uzatvárania známok
mali žiaci priestor na ďalší rozvoj svojej
osobnosti v rámci pestrých aktivít, ktoré
im boli ponúknuté.
z duchovnej oblasti to boli okrem sv.
omší aj duchovné obnovy niektorých tried
či účasť na pobožnosti krížovej cesty.
vedomosti mali možnosť žiaci preukázať
v matematickej a biblickej olympiáde. viacerí boli úspešní i na okresnej úrovni.
talent a vzťah k literatúre sa prejavil
v prednese poézie a prózy. najlepší repre-

zentovali školu v obvodnom kole. Žiačka
8.a iza Karolína čáková postúpila z 1.
miesta do okresného kola.
v rámci vyučovania literatúry sa žiaci
5. a 6. ročníka zúčastnili na divadelnom
predstavení perinbaba v bábkovom divadle
v Žiline.
naši žiaci sa veľmi pekne a srdečne rozlúčili s vietnamskou dobrovoľníčkou Mai Le,
ktorá niekoľko mesiacov pôsobila v našej
škole. Stretávala sa so žiakmi najmä na hodinách angličtiny a vytvorila si s nimi priateľský vzťah.
Medzi vianočným a pôstnym obdobím
každoročne bývajú fašiangy spojené so zábavou. pani učiteľky a žiaci 1. ročníka si
preto pripravili karneval plný pestrofarebných masiek. dobre sa na ňom zabavili.
v našej škole pracuje divadelný súbor
„aHa“, ktorý pod vedením p. učiteľky Mgr.

Janky Kubánkovej na vysokej úrovni reprezentuje školu v oblasti slovenského i anglického divadla. O posledných počinoch
súboru hovorí jeho vedúca:
„divadelný súbor aHa, ktorý pracuje pri
základnej škole sv. andreja Svorada a benedikta a Centre voľného času Skalité, si
v tomto roku pripravil pre svoje publikum
činoherné predstavenie s povzbudivým názvom nevzdávaj sa!
Je pohľadom do života dievčenskej tanečnej skupiny, ktorej členkou sa stáva
Gréta, dievčina, ktorá berie tanec ako poslednú možnosť na zlepšenie svojej kondície a sebavedomia. v našej spoločnosti
vidíme sociálnu nerovnosť a rôzne priepasti, ktoré vzďaľujú jedného človeka od
druhého. predstavenie vypovedá o tom, že
prejavovanie ochoty pomôcť nemá byť iba
povinnosťou, súcitom, slušnosťou, spoločenskou normou, ale predovšetkým vlastným presvedčením.
9. marca žiaci ročníkov 5. – 9. absolvovali
špeciálnu Hodinu angličtiny na Obecnom
úrade. dievčatá z divadelného súboru aHa
im zahrali predstavenie v anglickom jazyku
One Wish, čiže Jedno želanie. po predstavení boli žiaci rozdelení do tímov a pod vedením členiek súboru si skontrolovali
úroveň svojho porozumenia prostredníctvom pracovných listov.“
ak chcete o práci a živote v našej škole
vedieť viac, neváhajte a navštívte našu webovú stránku.
do ďalších dní všetkým zo srdca prajeme
radosť, pokoj a požehnanie.
Mgr. M. Jopčíková

biatlonový klub v Skalitom

naši seniori bodovali v súťaži
rok 2019 bol pre pána Milana Geráta
úspešný. reprezentoval nás na okresných, krajských a celoslovenských
športových hrách. v okresnom kole získal 3 zlaté medaily a najlepší športovec. v krajskom kole získal 2 zlaté a 1
striebornú medailu. následne postúpil do celoslovenského kola, kde získal 2 zlaté medaile a 1 striebornú
medailu. ohodnotený bol aj ako najlepší športovec. Prajeme mu ešte veľa
zdravia a športových úspechov.

Skalité

naša rodáčka, dominika rovňanová, predviedla skvelý výkon v
speváckej súťaži superstar. talent
zdedila po otcovi, ktorý sa venuje
ľudovej muzike. táto študentka
žurnalistiky sa venuje aj hre na
klavíri. dominika, držíme ti Palce!

biatlonový klub v Skalitom sa v sezóne 2019/20 rozrástol o 15 detí
v žiackom veku, ktorí sa pod vedením trénera vladislava vranu pripojili k 6 pretekárom v kategóriách dorast a dospelí. Letnú prípravu
začali naši biatlonisti v domácich podmienkach hlavne v okolí
našej obce, kde od jari hlavnou náplňou tréningového procesu bol
beh na kolieskových lyžiach a tu sme využili novootvorenú cestu
v obci čierne – čadečka s napojením do poľskej obce Jaworinka.
S príchodom zimy sme našli výborné podmienky na tréning v stredisku Skalité – Serafínov, kde spoločne s obcou Skalité sa nám podarilo pripraviť kilometrový okruh. počas zimnej sezóny sme sa
zúčastnili na všetkých pretekoch usporiadaných Slovenským zväzom biatlonu, to znamená na šiestich pretekoch Slovenského pohára a dvoch pretekoch Majstrovstiev Sr. výborne si počínali naši
pretekári v žiackych kategóriách, kde najlepšie výsledky dosiahol
Kamil Kotuľa v kat. žiaci 10 – 11 roč., ktorý svoju veľmi úspešnú sezónu ukončil striebrom a bronzom z Majstrovstiev Sr v biatlone.
Ďalšiu medailu pripojil v kategórii muži 50- roč. ivan čanecký, ktorý
v hromadnom štarte pripojil bronz. veľkú radosť nám urobil náš
odchovanec Filip bUrY, v súčasnosti reprezentujúci ŠK Železiarne
podbrezová, ktorý vyhral rýchlostné preteky v Slovenskom pohári
a získal bronzovú medailu z Majstrovstvách Sr. Filip sa tým nomi-

noval na juniorský ibU CUp (Medzinárodný pohár biatlonovej únie)
v nemeckom arberi. na záver chceme poďakovať nášmu sponzorovi obci skalité za finančnú podporu a popriať občanom
a našim športovcom aj v tejto dobe veselé veľkonočné sviatky.
najlepšie výsledky (jednotlivé umiestnenia):
Kamil Kotuľa: 4, 8, 10, 6, 5, 3, 2; ivan Čanecký: 3, 3, 4, 4

Skalité
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Základná škola s materskou školou Skalité – kudlov
2% Z dane: PoPis KroKov
Pre venovanie 2% Z dane
Zamestnanci:
1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie
potvrdenia o zaplatení dane.
2. vyplňte vYHLÁSEniE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby. Uveďte vaše rodné meno, rodné
číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu
2% zaplatenej dane.
3. najneskôr do 30. 4. 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v
mieste vášho bydliska.
dôleŽitÉ terMínY:
do 30. 4. 2020 – zasielanie vyhlásení zo
strany daňovníka, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie
o zaplatení dane). tlačivá a info tiež
na: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.
Ďakujeme.

Aktivity v škole – január

obvodovÉ Kolo recitaČneJ sÚŤaŽe
KrÁsa slova – Čadca
i. kategória
poézia 2. miesto – bianka révayová 4. b –
postup do okresného kola (10.3.)
i. kategória
próza 3. miesto – nina piščeková 4. a
blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu úspešnú
reprezentáciu našej školy. na súťaž pripravovali – Mgr. E. révayová a Mgr. Kotyrová
MateMaticKÁ olYMPiÁda – 5. roČníK
Máme úspešných riešiteľov: Michal Kubica
4. miesto; anetta vojtášová 10. miesto. na
súťaž pripravovala Mgr. tomicová.
rodiČia ČítaJÚ deŤoM
aj popoludnie 27. 1. strávili prváci a druháci
pri rozprávkovej knižke tri prasiatka, ktorú
im prečítala mamička p. veronika Krajčová.
Spolu plnili niekoľko úloh ako maľované čítanie, rozprávanie, ukladanie obrázkov
podľa deja, zhotovili a vymaľovali kocku,
ktorú si odniesli domov.
prvým marcovým stretnutím – 6. 3. – nás
sprevádzala mamička p. Šimaliaková.
Stretli sme sa s princeznou a žabiakom,
ktorý sa na konci premenil na krásneho
a milujúceho princa. Už tušíte, že ide o rozprávku Žabí princ. riešili sme úlohy vedúce
k rozvoju čitateľskej gramotnosti a chvíľu
sme sa zmenili na krásne princezné, ktoré
stratili loptičku v jazierku, studničke. Samozrejme, záchranca sa našiel. tešíme sa na
ďalšie stretnutie na konci marca.
Mgr. Vojčiňáková, Mgr. Serafinová
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mír adamišin. následne mali žiaci možnosť
vidieť z balkóna diskusiu poslancov priamo
v rokovacej sále a schvaľovanie zákonov, čo
u nich vzbudilo najväčší záujem. Milým prekvapením bolo privítanie žiakov pánom poslancom JUdr. phdr. Jánom podmanickým,
phd., ktorý si našiel čas a odfotografoval sa
s nami a poskytol nám zopár zaujímavých
informácií o tom, čo zahŕňa práca poslanca,
ako prebieha hlasovanie nr Sr, kde sedia
jednotliví členovia vlády.
Ďalším milým prekvapením bolo to, že
nás počas celého nášho pobytu v nr Sr
sprevádzal náš pán starosta paeddr. Jozef
Cech. na záver exkurzie si žiaci prezreli ná-

dvorie bratislavského hradu a silný vietor
ich spokojných zavial späť do autobusu.
domov sme cestovali v popoludňajších hodinách unavení, ale spokojní.
Mgr. M. Revayová, Kotschyová,
Mgr. Šimaliaková
23. 2. 2020 – v tento februárový deň sa
naša škola premenila na rio de Janeiro.
Krásne vyzdobená telocvičňa sa premenila
na tanečný parket. Učitelia a žiaci zmizli
a po chodbách školy sa premávali najrôznejšie rozprávkové bytosti. Masky, škrabošky, karnevalové kostýmy, klobúky, hudba,

zábava. Konal sa karneval v spolupráci
s Cvč a Obcou Skalité. Svojim spevom nám
tento deň spríjemňovala speváčka Michaela Martykanová. nápadité masky sa
snažili zaujať porotu nie len farebnosťou,
ale aj originálnosťou. naozaj bolo čo obdivovať. na záver bola snaha všetkých odmenená sladkosťou a zaujímavou cenou,
avšak najväčšou odmenou pre nás bol
úsmev na tvárach a spokojnosť detí.
Bc. Franeková
Mgr. Marta Vojčiňáková

centrum voľného času Skalité informuje

Počas návštevy NR SR nás sprevádzal náš pán starosta PaedDr. Jozef Cech.
GeoGraficKÝ WorKshoP
Dokážete si správne predstaviť, aké sú skutočné rozmery planét a vzdialenosti medzi
nimi? naši piataci áno! počas posledného
stretnutia Geografického workshopu si vyskúšali mapovú aplikáciu, ktorá im tieto
vzdialenosti predstavila na príklade mapy
obce Skalité. nakoniec vytvorili model
slnečnej sústavy, ktorý rešpektoval skutočnú mierku. boli prekvapení, aký je vesmír neskutočne prázdny priestor.
Mgr. E. Révayová a žiaci 5. A

Aktivity v škole – február

technicKÁ olYMPiÁda – KraJsKÉ Kolo
dňa 5. 2. 2020 sa v SOŠ technickej v námestove konal 10. ročník krajského kola technickej olympiády. Súťaž pozostávala z
teoretickej časti, v ktorej si žiaci overili
svoje teoretické vedomosti pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si
vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu pri tvorení kŕmidla pre vtáčiky v kategórii a. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci zdenko révay
a vladimír Cech z 8.b. Umiestnili sa na krásnom 4. mieste s celkovým počtom bodov
108 zo 140 a stali sa úspešnými
riešiteľmi. Žiakov pripravoval Mgr. Kotyra
lYŽiarsKY a snoubordinGovÝ vÝcviK
v mesiaci február sa uskutočnil lyžiarsky
a snoubordingový výcvik žiakov 7. ročníka.
Žiaci absolvovali výcvik v stredisku Lyžiarsky areál zWardOŃ SKi, kde pod vedením
paeddr. Koperovej, Mgr. Holákovej, Mgr. Šimaliakovej a Mgr. Serafinovej nadobudli
základné zručnosti, návyky a správnu tech-

niku lyžovania a snoubordovania. po
úspešnom ukončení výcviku žiaci získali
certifikát o absolvovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku.
deJePisnÁ olYMPiÁda – oKresnÉ Kolo
Kategória c: anna Krčmáriková, 9. a – 6.
miesto – úspešný riešiteľ
Kategória d: Juraj Laš, 8. b – 8. miesto –
úspešný riešiteľ. na súťaž pripravovala Mgr.
Martausová
deŇ sv. valentína
deň sv. valentína je dňom zaľúbených, kedy
dávame najavo svoje city a obdarúvame sa
maličkosťami, ktoré dokážu vyčariť úsmev
na tvári. aj tento rok sa deviataci našej
školy rozhodli pripraviť a zorganizovať
akciu valentínska pošta pre priateľov. dva
týždne pred valentínom mali žiaci možnosť
vhodiť svoj odkaz do schránky, ktorá bola
na to určená. na prekvapenie všetkých, odkazov tam bolo naozaj dosť! deviatačky
roztriedili valentínky a 14. 2. 2020 (na valentína) ich odovzdali majiteľom. reakcie všetkých boli priaznivé a milé. valentínska
pošta mala teda opäť veľký úspech a sme
radi, že sa do nej zapojilo toľko žiakov. veríme, že ostanete našej školskej pošte i naďalej verní.
Mgr. Iveta Šimaliaková
a žiačky 9. ročníka
exKurZia do nr sr
dňa 21. 2. 2020 sa siedmaci a ôsmaci našej
školy na jeden deň reálne preniesli do národnej rady Sr v bratislave. Odborný výklad
o histórii a fungovaní nr Sr nám erudovane podal náš sprievodca, pán Mgr. Ľubo-

„Čo je tu dnes veľký bál? a či dáky karneval? sprievod masiek
krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.“ toto je krátky úryvok
textu kedysi známej pesničky zo zlatej brány. takto presne to vyzeralo aj na podujatí „Fašiangový Karneval pre deti“. podujatie sa
uskutočnilo 23. februára 2020 v telocvični zŠ s MŠ Skalité – Kudlov.
deti prezlečené do originálnych masiek tancovali, súťažili a do sýtosti hodovali na rôznych dobrôtkach. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť,
dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. v programe vystúpila speváčka Michaela Martykanová z kapely KOMa,
o hudobnú produkciu sa postaral dJ banderas.
tradície žijú stále aj v našej dedine. dôkazom je aj podujatie
s názvom „Pochovávanie basy“. podujatie bolo spojené s fašiangovým sprievodom masiek ktorý sa konal 25. 2. 2020. Sprievod začínal od sídla Cvč a pokračoval obcou Skalité smerom ku hotelu
Koloniál. prítomní sa mohli pokochať maskami, medzi ktorými nechýbal medveď, veverička, cigánky, kohút a sliepočka, kravička,
kôň, prasiatko, šašo a mnoho iných. podvečer sa konala tradičná
fašiangová zábava. na stoloch nechýbali tradičné šišky a domáce
zabíjačkové špeciality.
novinkou v rámci aktivít cvČ je záujmový útvar „Mažoretky“.
Svoju činnosť začali od januára tohto roku a momentálne sa pripravujú prvé vystúpenie.
divadelný súbor aha, ktorý pôsobí pri základnej škole sv. andreja Svorada a benedikta a Centre voľného času Skalité si v tomto
roku pripravil pre svoje publikum činoherné predstavenie s povzbudivým názvom „nevzdávaj sa!“ Hra je pohľadom do života
dievčenskej tanečnej skupiny, ktorej členkou sa stáva Gréta, dievčina, ktorá berie tanec ako poslednú možnosť na zlepšenie svojej
kondície a sebavedomia. v našej spoločnosti vidíme sociálnu nerovnosť a rôzne priepasti, ktoré vzďaľujú jedného človeka od druhého. predstavenie vypovedá tiež o tom, že prejavovanie ochoty
pomôcť nemá byť iba povinnosťou, súcitom, slušnosťou, spoločenskou normou, ale predovšetkým vlastným presvedčením.
9. marca žiaci ročníkov 5 až 9 v obecnom úrade v skalitom
absolvovali špeciálnu „hodinu angličtiny“. dievčatá z divadel-

ného súboru aHa im tematicky v angličtine zahrali predstavenie
One Wish, v preklade „Jedno želanie“, následne boli žiaci rozdelení
do tímov a pod vedením členiek súboru si skontrolovali úroveň
svojho porozumenia prostredníctvom pracovných listov.
v baby clube bolo počas jarných prázdnin pripravené jarné
a veľkonočné fotenie, z ktorého deti a ich rodičia mali obrovskú radosť.
informácie o všetkých aktivitách centra voľného času budú
priebežne uverejňované na fb stránke:
www.facebook.com/centrumvolnehocasuskalite

záKLadná orGanIzáCIa jednotY
dôCHodCov sa LÚČI so svojoU ČLenKoU
BOŽKA, DŇA 3. 4. 2020 NAVŽDY DOTĹKLO TVOJE SRDCE. TVOJE TELO
SKAMENELO. AKO TO LEN ZABOLELO. TVOJ ŽIVOT PRUDKÝ BOL.
VZOSTUPY I PÁDY SI MALA, I
KRÁSU REČI OSUD DO VIENKA TI
DAL, I BOLESŤ A TRPKOSŤ VEĽKÚ
PRE TEBA NACHYSTAL. POMôCŤ
SOM TI CHCELA NO NEMALA SOM
DOSTATOK SÍL. NIE VĎZY SA NA DOBRÉ OBRÁTILO.
TVOJA TÚŽBA A SNY NATERAZ HORKOSŤ PREGLGLA.
SOM SAMA SLZA, SAMÝ BOĽ. TVOJA DLAŇ UŽ NEHLADÍ,
TVOJE SLOVÁ A NÁRUČ UŽ NEHREJÚ, TVOJE OČI SA NESMEJÚ, TVOJE ÚSTA NEHOVORIA A TVOJE NOHY KU
NÁM NEKRÁČAJÚ.
ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ JEJ PANE.
LÚČI SA S TEBOU 85 ČLENNÝ KOLEKTÍV ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY DôCHODCOV V SKALITOM. (MP)
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Združenie individuálnych vlastníkov lesov Skalité informuje

V

ážení občania, už uplynulo viac ako
20 rokov od založenia občianskeho
združenia vlastníkov lesov Skalité,
ktorí sa dobrovoľne rozhodli spoločne hospodáriť v lesoch katastrálneho územia obce,
kde vstupujú vlastníci so svojimi podielmi v
jednotlivých štvrtkách. Účastníci zmluvy sa
zaväzujú na základe vzájomnej dohody a
združujú v spoločnom záujme do účelnejšej
a efektívnejšej práce starostlivosti o les. vyjadrujú svoj súhlas, že budú hospodáriť samostatne, každý podľa podielu v rámci
združenia, na vlastný účel a zodpovednosť.
zároveň sa zaviazali, že za týmto účelom
budú v tejto spoločnej činnosti vystupovať
pod názvom ZdruŽenie individuÁlnYch
vlastníKov lesov sKalitÉ – bez právnej
subjektivity, podľa § 829 Občianskeho zákonníka.
Každý z vlastníkov prispieva na úhradu
nákladov spojených s činnosťou združenia
pomerom podľa veľkosti združeného majetku. vlastníci v jednotlivých štvrtkách v
rámci združenia hospodária samostatne. za
zisk, prípadnú stratu alebo sankcie zodpovedajú samostatne, ako aj výboru združenia.
novela zákona o lesoch č. 182/2014 hovorí, že združenia musia mať určeného
jedného obhospodarovateľa a jedného
lesného hospodára. Môže ním byť fyzická
alebo právnická osoba. v prípade, že by sa
účastníci združenia nedohodli na jednom
obhospodarovateľovi lesa, nebol by im poskytnutý plán starostlivosti o les. Jednou z
podmienok bolo aj odovzdanie podkladov
so splnomocnením na jednu osobu na OLÚ
v čadci.
naše združenie preto malo povinnosť zabezpečiť od zástupcov jednotlivých štvrtiek
poverenie na obhospodarovateľa. časť vedúcich štvrtiek si splnila túto podmienku do
konca augusta. bolo však treba riešiť, čo s
ostatnými štvrtkami, ktoré túto dokumentáciu neodovzdali. ich prípadné ťažby sa od
1. septembra museli posudzovať ako nelegálne, a nemohli im byť vystavené súhlasy
na ťažbu.
výbor Zivl preto zvolal mimoriadne
valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 24.
11. 2019 a kde zástupcovia štvrtiek spoločne odsúhlasili za obhospodarovateľa
predsedu združenia. týmto úkonom boli
zastrešené pod združenie aj ostatné štvrtky,
ktoré nemali odovzdanú potrebnú dokumentáciu. Činnosť združenia teda pokračuje doterajším spôsobom. to znamená, že

vlastník príde požiadať o povolenie na
ťažbu. po súhlase vedúceho štvrtky mu odborný lesný hospodár vyznačí drevnú hmotu
a vystaví súhlas na ťažbu. po ťažbe vlastník
zavolá povereného pracovníka na ociachovanie vyťaženého dreva, vystavenie preukazu o pôvode dreva, kde je uvedené aj
číslo porastu, a až potom môže byť drevo
odvezené z lesa. za nedodržanie tohto postupu hrozí sankcia od orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva vo výške od 100,EUr/m3 drevnej hmoty.
za vyťaženú drevnú hmotu následne
treba podľa preukazu o pôvode dreva zaplatiť poplatok združeniu.

po ukončení ťažby treba porast vyčistiť,
vysadiť nové sadenice, opraviť poškodenú
cestu, prípadne pozemky. tie štvrtky, ktoré
nesúhlasia so stanovami a hospodárením
zivL, majú do 30. 4. 2020 možnosť osamostatnenia. Musia však splniť zákonné podmienky, a tým sú: geometrické zameranie
štvrtky, vytvorenie samostatného lesného
porastu, zabezpečenie jedného obhospodarovateľa a odborného lesného hospodára.
Poverenie na ciachovanie má
p. ramšák alojz – č. t. 0948928100,
p. Jargaš Michal – č. t. 0907699159.
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