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❱❱ Z našich škôl

Udialo sa v decembri

Mikulášska
nádielka
Prebieha kolaudácia novej Športovej haly

Nový kalendár
Skalité 2021

Začiatkom decembra začala kolaudácia športovej haly a spevnených plôch okolo nej. Čakajú nás ešte menšie úpravy v interiéri
a dokončenie kamerového systému, ale veríme, že hala bude môcť
už čoskoro slúžiť širokej verejnosti.
V sobotu, 5. decembra zavítal do našej obce Mikuláš. Na koči sa
rozbehol do ulíc našej obce, kde ho už čakali deti. Radosti nebolo
konca kraja...
Obľúbený obecný kalendár sme pripravili netradične. Navrhol
a spracoval ho náš rodák, Ing. Pavol Laš, CSc. a vydali sme ho pod
názvom Významné jubileá a medzníky obce. Prajeme príjemné používanie, ale i čítanie.
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Mikulášsky sprievod obcou Skalité

Milí Skalitčania,

K veselšej nálade nám zahral na heligónke Roman Capek.
Aj touto cestou ďakujeme za asistenciu a pomoc DHZ Skalité, CVČ Skalité,
Obec Skalité Prevádzkáreň, dobrovoľníkovi PPZP a sponzorom: Jozef KONDEK – JOKO a syn, COOP Jednota
Čadca, LIBEX, s.r.o., Potraviny Cechospol, Potraviny ZELEMIX Mudríková.

dovoľte mi v tomto predvianočnom čase prihovoriť sa Vám prostredníctvom nášho
časopisu, posledného tohtoročného čísla Spravodajcu obce Skalité. Chceli sme Vám
v ňom priniesť stručné zhrnutie roka 2020, ale aj informácie o aktuálnom dianí v našej
obci. Preto je toto číslo rozšírené a obohatené o viac fotografií.
Rád by som aj takýmto spôsobom povedal, že je pre mňa cťou byť starostom v obci,
kde sa ľudia v zložitých časoch „korony“ vedia zomknúť, pomáhať si a budovať hodnoty,
ktoré majú veľkú cenu. Počas takmer celého roku nebolo jednoduché pracovať v zmenených podmienkach, ale život musel ísť ďalej, obec nemohla zostať stáť. Som šťastný, že sa nám to podarilo. Dokázali sme
sa prispôsobiť a nájsť cestu, ktorou obec ďalej zveľaďovať.
Všetci vieme, aký zložitý rok sme zažili. Ale všetci spoločne sa chceme dívať do budúcnosti s nádejou.
Blížiace sa Vianoce sú na to vhodným obdobím – napĺňajú nás radosťou zo stretnutí s najbližšími, pokojom
v kruhu rodiny, pohodou a útulnosťou našich domovov. Narodenie Ježiška nám znova ukáže, že tu nie
sme sami, lebo sám Boh zostúpil k nám. Je to zázrak, v ktorého silu verili naši predkovia, mnohé a mnohé
generácie a my dnes, v modernom svete, tomu veríme rovnako a vedieme k tomu aj naše deti. V tom je
pomáhajúca sila Vianoc, z ktorej môžme načerpať energiu do ďalších dní.
Spoločne sme dokázali veľa a pevne verím, že dokážeme i v novom roku 2021, kde nás čaká veľa výziev –
každodennej práce, ale i uskutočňovanie dlhodobých zámerov.
Vianoce sú takpovediac „predo dvermi“. Prežite ich v láske, šťastí a v zdraví.
Na spoločné stretnutia s Vami v novom roku sa teší

V sobotu 5. decembra sa uskutočnil
Mikulášsky sprievod obcou Skalité
a rozsvietenie vianočného stromčeka,
ktorý ma ešte dnes veľkú odozvu
u miestnych občanov a u ľudí ktorí
majú v srdci našu obec. Tento rok však
trošku netradične, na koči s koníkom
a so svojimi pomocníkmi, anjelmi a
čertom, pozdravili všetky deti v našej
obci.
Mikuláš rozdával balíčky, anjeli
dobrú náladu a čertík šantil s detičkami. Mikulášsky sprievod začal pri
Skaľanke a pokračoval celou obcou
až na dolný koniec. Po sprievode Mikuláš spoločne s p. starostom rozsvietili vianočný stromček na námestí.

Jozef Cech, Váš starosta

Skalitský drevený Betlehem zdobí našu obec už druhý rok,
v tomto roku pribudla nová vianočná výzdoba

Gloria in excelsis Deo...

Tieto Vianoce sa môžeme tešiť aj z
novej vianočnej výzdoby našej obce,
ktorá poteší deti i dospelých.
Čas adventu, kde sa všetci snažíme
trochu stíšiť a pripraviť na príchod narodeného Ježiška nám pripomína i
veľký adventný veniec, ktorý spoločne
vytvorili pracovníčky Obecnej prevádzkárne, obecného pradu, p. poslankyňa ako aj občania našej obce. Patrí
im za to srdečné poďakovanie od všetkých obyvateľov obce Skalité.
Adventný veniec spolu s dreveným
Betlehemom a vianočnou výzdobou
pri kostole dotvárajú slávnostnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku v
našej obci. Príďte sa pozrieť, zastavte
sa a vychutnajte sviatočnú náladu.
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Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu
v pohraničí

V posledných mesiacoch
sa VybudoValo
Športová hala

Práce na športovej hale pokračovali aj v
tomto roku. Podarilo sa zaistiť finančné
krytie na jej dokončenie: terénne
úpravy, spevnené plochy, komunikácie,
časť parkovísk, chodníkov a časť športového vybavenia. Kolaudácia stavby budovy i okolitého priestranstva práve
prebieha. V súčasnosti sa dorába kamerový systém vo vnútri i vonku a v najbližších
dňoch
vyhlásime
verejné
obstarávanie na vybavenie šatní. Po týchto prácach bude hala plne funkčná a
pripravená na prevádzku.
V rámci realizácie projektu „Aktívne k susedom“ chceme zvýšiť atraktivitu regiónu v kultúrnej a v prírodnej oblasti. Vybudovaním nového prírodného altánku sme vytvorili atraktívny
turistický objekt v časti Serafínov.
Toto miesto sme vybrali z dôvodu „križovatky“ turistických
a cykloturistických chodníkov, taktiež je to začiatok medzinárodnej stopy zdravia pre bežkárov v zimnom období. Obnovili
sme aj bunker z 2. svetovej vojny, ktorý prezentuje jedného
z nemých svedkov vojny.

Lokalita bude doplnená informačnými tabuľami popisujúcimi
historické fakty viažuce sa k 2. svetovej vojne v Skalitom. Projekt bude pokračovať aj v roku 2021, kde spoločne s partnerskou obcou Mosty u Jablunkova zorganizujeme turistický
pochod.
Projekt je financovaný z programu spolupráce: Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika.

Autobusové zastávky
Začali sme s obnovou autobusových zastávok. Prvé boli vymenené zastávky u Tomasa a u Kožáka. Zo širokej ponuky zastávok sme vybrali cenovo dostupné, ale funkčné, estetické a
ľahko udržiavateľné. Zadnú časť zastávky zatraktívňuje i zdobí
pohľad na panorámu našej obce. Vo výmene zastávok budeme
pokračovať i naďalej, pričom zadná stena každej zastávky bude
obsahovať graficky spracovanú zaujímavosť z histórie či súčasnosti našej obce.

Na zimné obdobie pre motoristov i chodcov:
nové posypové nádoby

Pre skvalitnenie cintorínskych služieb:
realizácia oplotenia

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pre vodičov a chodcov v zimnom období sme
zabezpečili rozmiestnenie nádob na zimný posyp a posypového materiálu v množstve cca 50 ton na 60 miestach v obci.

V jesenných mesiacoch sa zrealizovalo kompletné oplotenie novej časti cintorína
Za riekami cca 500 bm.
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(pokračovanie) V posledných mesiacoch sa VybudoValo

Skalité

Po 50 rokoch obnova verejného
rozhlasu

Nové multifunkčné a detské ihrisko v obci Skalité

V mesiacoch november / december 2020 obec zrealizovala
prostredníctvom subdodávateľskej firmy celkovú rekonštrukciu obecného rozhlasu s názvom „Bezdrôtový obecný rozhlas
a varovný systém obce Skalité.“ Celkovo je vybudovaných 95
rozhlasových hniezd s celkovým počtom 232 reproduktorov.

Vd’aka Úradu vlády Slovenskej republiky Obec Skalité získala
dotáciu na projekt „Multifunkčné ihrisko“ a „Detské ihrisko“.
Predmetom projektu multifunkčného ihriska v časti Serafínov
sa vybudovalo nové miesto na športové vyžitie. Na multifunkčnom ihrisku je položený umelý trávnik s mantinelovým systémom, ochrannými sieťami a osvetlením. Môže sa využívať na
futbal, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. V zimnou období
sa táto plocha môže zaľadniť a používať na korčuľovanie
a hokej.
Predmetom nového detského ihriska v centre obce pred
zdravotným ihriskom bolo zakúpenie herných prvkov: dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, lezeckou stenou, lanovým

výlezom, piškôrkami, schodíkmi a tunelom medzi vežičkami;
visiaca hojdačka; pružinová hojdačka; preklápacia hojdačka;
kolotoč na státie; tabuľa na kreslenie.
Ihriská budú slúžiť širokej verejnosti a všetkým deťom na
trávenie voľného času.
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

Skvalitnilo sa zázemie pre členov DHZ Skalité. Práce boli vykonané členmi DHZ Skalité, obec zabezpečila materiál.

Nová trafostanica – na základe podnetov občanov na nestabilnú sieť SSD vybudovala novú trafostanicu v časti Skalité
Horný koniec.

hlasovanie o prezenčnom vzdelávaní na druhom stupni
Po spoločnom stretnutí s riaditeľkami základných škôl bolo v obci spustené cez aplikáciu Edupage dotazník pre rodičov žiakov druhého stupňa týkajúce sa prípadného záujmu/nezáujmu o prezenčné vzdelávanie na druhom stupni za stanovených
podmienok. Na základe výsledkov hlasovania rodičov druhý stupeň základných škôl v obci do konca roka 2020 pokračuje
vzdelávanie v dištančnej forme.

Oživenie multifunkčných ihrísk Skalité-Ústredie a Kudlov

Hlasovanie v ZŠ Skalité Kudlov:
Zo všetkých zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa:
▶ 32,3 % súhlasilo s testovaním
▶ 57,3 % nesúhlasilo s testovaním
▶ 10,4 % sa nevyjadrilo žiadnym spôsobom.

Hlasovanie v ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta:
Zo všetkých zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa:
▶ 41,5 % súhlasilo s testovaním a prezenčným vyučovaním
▶ 45,9 % nesúhlasilo s testovaním a zvolilo pokračovanie v dištančnom vzdelávaní
▶ 12,6 % sa nevyjadrilo.

Počas jesenných dní prešli
komplexnou údržbou multifunkčné ihriská na Kudlove a Ústredí obce.
Opätovne sa zapieskoval
umelý trávnik novým kremičitým pieskom, osadili
sa nové siete do bránok,
opravili sa poškodené
ochranné siete, opravili sa
zámky a poškodené časti
mantinelového systému.

obec spracováva komunitný plán
rozvoja sociálnych služieb
Obec Skalité v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Tabito, s.r.o. na tvorbe nového „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Skalité“. Vyzývame občanov, aby sa svojimi pripomienkami a podnetmi zapojili do tvorby – vyplnením dotazníka
na stránke obce.
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Otvorený list ministrovi dopravy
K dlho sľubovanému posilneniu dopravy od aktuálnych
decembrových zmien grafikonu železničnej dopravy
nedôjde. Vedenie obce zaslalo otvorený list ministrovi
dopravy k danej pre nás nepriaznivej situácii v doprave.

spevnenie mostnej podpery u Filipa
a spevnenie pri moste smer Kavaly.

oprava vodného sklzu pri moste tridsiatok – Kavaly.

odstránenie havarijného stavu spôsobeného
povodňami na tokoch v časti obce skalité
u Šimurdov a u Filipa.

Rozhovor s RTVS k listu pánovi Doležalovi.

Mulčovanie – na základe žiadosti obce, Žsr zabezpečujú v spolupráci s obecnou
prevádzkárňou mulčovanie náletových drevín.

doplnilo sa verejné osvetlenie pre zvýšenie
bezpečnosti občanov (u Šimurdov a Poľana).

zbery odpadov a šatstva v obci

obec skalité pravidelne vykonáva zbery odpadov, triedených
zložiek odpadu ale aj nadrozmerného odpadu.
obec skalité organizovala v novembri už tretiu tohoročnú
zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva. Podarilo sa vyzbierať viac ako 6 000 kg šatstva, posteľných obliečok, uterákov, perín, obuvi a hračiek. Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí podporili a zapojili sa do zberu šatstva. Následný zber
šatstva plánujeme na marec 2021.
Postupne sa prevádzajú práce na odstraňovaní výtlkoch na
miestnych komunikáciách (práce budú následne pokračovať
v jarných mesiacoch).

Skalité

V momente keď nám bol navrhovaný grafikon pre obdobie roka 2021 zaslaný aj s konečne zapracovanými novými spojmi pre našich občanov, boli sme veľmi
potešení. Taktiež sa to stretlo s obrovskou kladnou odozvou občanov a cestujúcich zo skalitskej doliny. Je mi už
ako starostovi až trápne stále dookola omieľať tie isté argumenty v podobe, že cesta I/11 medzi Kysuckým Novým
Mestom a Čadcou patrí medzi najkritickejšie úseky dopravy v Žilinskom kraji ak vôbec nie v celej SR. Nekonečné kolóny a dopravné nehody sú takmer na dennom
poriadku. S radosťou počúvame z médií, že nedostavaná
diaľnica D3 v tomto úseku patrí medzi priority Vás ako
ministra, resp. rezortu ktorý riadite. Žiaľ, jej dokončenie
bude s najväčšou pravdepodobnosťou až po roku
2025. V tejto oblasti sme za posledné obdobie napísali nejednu žiadosť a absolvovali nespočetné množstvo stretnutí na rôznych úrovniach s jediným cieľom riešiť
dlhodobo nepriaznivú situáciu. Boli sme vďační, keď sa
konečne podarilo navrhnúť a odsúhlasiť aspoň pár nových vlakových spojov danom úseku.
V tomto smere sme tejto problematike venovali množstvo úsilia, prebehli už aj rokovania o zabezpečení návozu
našich občanov z hornej časti obce Skalité z pohľadu autobusovej dopravy s Integrovanou dopravou Žilinského
kraja. V tejto súvislosti mi je ako starostovi veľmi ľúto
všetkej tej práce a námahy, či už samotných železničiarov,
nás starostov inkriminovaných obcí, Žilinského samosprávneho kraja a Integrovanej dopravy Žilinského
kraja....
Najviac mi je však ľúto všetkých občanov, resp. cestujúcich, ktorí sa konečne „skoro dočkali“ nových vlakových spojov. Vážený pán minister verte, že týmto krokom,
krokom pozastavenia, resp. nespustenia nových spojov
ste sklamali veľmi veľa ľudí, cestujúcich ako aj samotnú
odbornú verejnosť...

Dovoľte mi preto touto cestou v mene občanov skalitskej doliny, resp. Žilinského kraja vás požiadať o prehodnotenie uvedeného riešenia, nakoľko všetko bolo
pripravené a nerozumieme takémuto rozhodnutiu pár
dní pred zmenou grafikonu. Navyše bez akejkoľvek informovanosti nás ako starostov inkriminovaných obcí.
Všetko to úsilie si minimálne zaslúžilo aspoň pár slušných
riadkov s vysvetlením uvedeného rozhodnutia o nespustení nových železničných spojov. Najhoršie je, že občania,
média sa nás ako starostov budú dopytovať a my nevieme
hodnoverne odpovedať a budeme vypadať ako úplne nekompetentní a neschopní. Je potrebné si uvedomiť, že odhliadnuc od politickej príslušnosti sme platení z daní
občanov (starostovia a ministerskí úradníci), preto by
sme mali aspoň na tejto odbornej úrovni komunikovať
a konať v prospech našich občanov.
Je smutne, že práve aj vaše politické hnutie deklarovalo
nerobiť žiadne politické rozdiely a riadiť sa odbornou
stránkou veci. Tento váš krok bez akéhokoľvek odborného argumentu, či diskusie sa tak javí.
Pán minister dovoľte mi vyjadriť udivenie a veľké znepokojenie nad rozhodnutím neposilniť železničnú dopravu na elektrifikovanej regionálnej trati (úsek Čadca –
Skalité takým je), kde medzi jednotlivými spojmi v súčasnosti je aj viac ako 6-hodinová diera. Takýmto spôsobom
sa železničná doprava nestane tou nosnou a čistou verejnou dopravou, čo ste aj sám deklaroval vo viacerých mediálnych správach v priebehu októbra tohto roka.
Taktiež je mi ľúto, že nie ste schopný nielenže dodržať
deklarované skutočnosti, ktoré ste nám osobne napísal,
a ktorého obsahom bolo potvrdenie posilnenia železničnej dopravy v skalitskej doline, ale nie je vaše ministerstvo ani schopné nám to slušne oznámiť s uvedením
vecných a odborných argumentov.
V prílohe Vám zasielam Našu žiadosť zo dňa
7. 8. 2020 o riešenie urgentných otázok spôsobených výstavbou úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité – štátna
hranica SK/PL a Vaše stanovisko zo dňa 24. 9. 2020.
Dovoľte mi poprosiť Vás a Vašich úradníkov, neriešte
veci, žiadosti z regiónov od stola, ale na základe skutkového stavu priamo v lokalitách a obciach.
Práve dnes som Vás chcel pozvať na 13. 12. 2020 na spoločnú jazdu po pridaní vlakových spojov na Skalitskej
trati, žiaľ občania veria a úradníci menia. Pevne verím,
že stanovisko ministerstva dopravy nie je konečné
a dôjde k prehodnoteniu daného stavu.
Srdečne Vás pozývam na spoločný okrúhly stôl v našej
obci Skalité, kde by sme s Vami radi prerokovali požiadavky obcí Skalité – Čierne – Svrčinovec.
S pozdravom starosta obce Skalité
PaedDr. Jozef Cech
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harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií
obce skalité na zimné obdobie v roku 2020/2021

Miestne komunikácie sú rozdelené do štyroch kategórií:
1. PORAdiE

2. PORAdiE

3. PORAdiE

▶ NEPRETRžiTE 24 HOdíN
▷ Kavaly s prepojením do oščadnice (od
križovatky triciatok po križovatku Švancari). súbežná cesta so železnicou (od
Pajty po výjazd na štátnu cestu i/12 u Šimurdy, do Potoka (od križovatky pri požiarnej zbrojnici, ibv Cupeľ po križovatku
kasárne), tzv. stará cesta (od štátnej cesty
i/12 pri družbe po križovatku do tatarkov,
smer ku skaľanke až po Kožakov most).

▶ dO 20.00 HOd KAždý dEň
PRi ZiMNEj údRžBE MK
▷ do Greguša, do Šimurdy, Fuckov Potok,
do Krupeľa, do tarabov, na Potôčku
po voK, do Papíkov, do Kristiánov, do
Labasov, do Martiniakov, do Kepusov,
do Migasov, do vempľa, do Kocurkov,
do Mikulov, do Plaskurov, pri kaplnke
Kudlov, pri Kríži, nová cesta Chajsovka
ii (bytovky Kudlov), Krčmisko, do Kreanov, do serafina, do Francoka, na bore
u Kožakov, do Gamrota (pod štrekou),
čanecký potok vzadu, na briežku, do
tatarkov, do dostala, do Kudla, do Choluja, do Mikulov, do Firkov, do tomasa,
triciatok (ulica k p. Lašovi), do sventka,
sihly, do rucka, do Malika, do buroňa,
do Lašov, bory, do Gonščáka, do Kultána, do Chovanca, do Potoka, do Petrákov, do Chabiňaka, do Husára.
▷ tvardoša, do Greši, do Chrobákov, do
Jargaši, do Koričárov, do vranov, Poľana, pod Grapou, za Grapou, Piketa,
Podkrižné, Potôčik, pod Gonšcom.
▷ denná údržba zastávok sAd v obci,
▷ údržba odstavných plôch pri ťažko prístupných osadách pri štátnej ceste.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
(snehové fujavice, kalamity) pre 2. poradie platí realizácia zimnej údržby do
48 hodín.

▶ PO VyKONANí ZiMNEj údRžBy PRE
1. A 2. PORAdiE
▷ do Kučapače, do Fedora, do vranov
(koniec osady), pod Gonšč (koniec
osady), do riek, po varmusov, MK Lieskova, do Filipov (koniec osady), za
Grapou, na Grape.
V osadách v treťom poradí bude vykonávaná údržba podľa aktuálnych poveternostných a technických možností.

▶ dO 5.30 HOd KAždý dEň PRi ZiMNEj
údRžBE MK
▷ železničná stanica, autobusové zástavky, obchodné jednotky s prístupom od hlavnej cesty, školy, škôlky –
ku skaľanke, cesta ku zastávke skalité
– serafínov, do riek po cintorín, odstavné plochy v centre obce a spevnené verejné priestranstvá, chodník pri
štátnej ceste i/12 v obci.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
(snehové fujavice, kalamity) pre 1. poradie platí realizácia zimnej údržby do
12 hodín.
Riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň je
oprávnený zmeniť poradie harmonogramu zimnej údržby v osobitých situáciách (havárie, kalamita, ochrana
zdravia, majetku a pod.)

V prípade vážnych zdravotných stavov, návšteva lekára imobilných
pacientov je potrebné hlásiť deň vopred na č. t.: 4376221, 0917 873 506,
0905 868 285 – p. Alojz Petrák.
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HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2021
ZlOžKA
OdPAdu /
dEň VýVOZu

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október

TKO
(POPOlNicE)

TRiEdENý OdPAd
(SKlO, PlASTy, VKM,
OBAly Z KOVu)

VýMENNý
OBcHOd
PAPiERA

NEBEZPEčNý, ŠATSTVO
NAdROZMERNý
OdPAd

5 7 8 19 20 21
2 3 4 16 17 18

23 24

2 3 4 16 17 18 30 31
1 13 14 15 27 28 29

8
20 21

11 12 13 25 26 27
8 9 10 22 23 24

15 16
19

26 – 30

24 25

2 3 14 16 17 28 29 30
12 13 14 26 27 28

7
17

6 7 8 20 21 22
3 4 5 17 18 19 31

22 – 26

20

19 20

5

15 – 16
18 – 19

November
December

9 10 11 23 24 25

30

7 8 9 21 22 23

1

8

Zimná údržba bude vykonávaná za
predpokladu, že na MK nie je žiadna fyzická prekážka (materiál, odstavené
auto) a komunikácia je prejazdná.

Vysvetlivky k odvozu TKO – popolníc

4. PORAdiE

Odvoz TKO – popolníc sa uskutočňuje čo 14 dní, pre rok 2021 v nepárnom týždni v utorok, stredu,
štvrtok podľa zvoznej trasy.
uTOROK – časť obce 1

▶ PO VyKONANí ZiMNEj údRžBy PRE
1., 2. A 3. PORAdiE
▶ PO SKONčENí HlAVNEj údRžBy v prípade prijateľných snehových podmienok následne vykonať údržbu, odpratanie snehu a posyp aj na priľahlých
miestach miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách.

Štátna – hlavná cesta od Šimurdy a všetky bočné uličky z pravej strany ktoré sa napájajú na hlavnú cestu: Fuckov potok, tomice, Podkrižné, u Krupeľa, u Petráka, Cupeľ, Potok, Kultána, bory, u Gonščáka, u Laša, do buroňa, rucka, tridsiatok, Kavaly, Firkov, Mikulov,
Koričárov, vranov, Kudla + cestou späť ľavá strana od serafínova až po tomasov: do Kreany, do Krčmiska, do Jargaši, pri Kríži, u Majchráka, ZŠ prostredná smer do vempľa, tomasov, do Koričárov, do Migasa, Poľana.

STREdA – časť obce 2
Chajsovka, čanecký potok, briežok, okolo skaľanky, na bor, smer do dostala, do Greši, do strakov, do tatarkov, do serafína,
k železničnej zastávke serafínov, do Chabiňaka.

ŠTVRTOK – časť obce 3
do čaňa, rieky, súbežná cesta okolo železnice a jej bočné ulice: do Martiniaka (po lipu) po rd č. 1345, do Papíka (po lipu) po rd č. 60,
na potôčik celý okruh, do taraby po bývalé stojisko voK, do Filipa po most, do Greguša.
Popolnice určené na vývoz musia byť označené štítkom a pripravené pri zvoznej trase do 4:00 hod. vývozného termínu.
Zakazuje sa odkladať do popolníc horúci popol, kamene, betón, konáre, biologicky rozložiteľný odpad, živočíšny odpad
a zložky ktoré sa triedia (obaly z plastov, skla, tetrapakov – viacvrstvové kombinované obaly od mlieka, mliečnych výrobkov,
džúsov, ovocných štiav, kovové obaly a papier).
Preťažené popolnice a popolnice s teplým popolom nebudú vyprázdnené a budú označené štítkom s dôvodom nevyprázdnenia.

Zber triedeného odpadu

Informácie na:

– prvý deň zberu je určený pre časť obce Od GREGuŠA PO TRiciATOK,
– druhý termín zberu je určený pre časť obce Od TRiciATKu PO SERAfíNOV.

obec skalité – Prevádzkáreň,
skalité č. 598, 023 14 skalité,
telefón: 041/4376221
Mobil: 0917873506, 0905868285
E-mail: prevadzkaren@skalite.sk

vrecia s čistými vytriedenými zložkami odpadu musia byť označené štítkom – číslom domu
a umiestnené k zbernej trase v deň zberu do 7:00 hod.

Skalité

dodo
PoZornosti
PoZornosti
občAnov
občAnov
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13

do PoZornosti občAnov

dobrovoľný hasičský zbor skalité informuje
nové antigénové testovacie miesto v našej obci
dňa 14. 12. 2020 sa otvorilo v centre našej obce nové antigénové testovacie miesto na coVid-19.

OTVáRAciE HOdiNy:
PONdElOK
uTOROK
STREdA
ŠTVRTOK
PiATOK

od 10:00 hod.
od 10:00 hod.
od 10:00 hod.
od 10:00 hod.
od 10:00 hod.

do 18:00 hod.
do 18:00 hod.
do 18:00 hod.
do 18:00 hod.
do 18:00 hod.

Antigénové testy sa vykonávajú na počkanie bez objednávania. Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení ÚvZ
sr (rúško – odstup – ruky...).
Prevádzkovateľ: dZs, s.r.o., Palárikova 2681, 02201 čadca

V našej obci sa uskutočnili 3 kolá testovania na covid 19
ĎAKujEM všetkým zdravotníkom, dobrovoľným hasičom, zamestnancom obce, dobrovoľníkom,
vojakom, našim miestnym iT-čkarom za hladký priebeh testovania.
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

1. KOlO PlOŠNéHO TESTOVANiA
V OBci SKAliTé:
testovania sa zúčastnilo 3136 osôb, z toho
počet pozitívnych bolo 106, čo je 3,4%
2. KOlO cElOPlOŠNéHO TESTOVANiA
V NAŠEj OBci SKAliTé:
testovania sa zúčastnilo 2945 osôb, z toho
počet pozitívnych bolo 33 osôb, čo je 1,12 %.
3. KOlO TESTOVANiA
V OBci SKAliTé:
Celkovo sa testovania zúčastnilo 673 osôb
(z toho 78 osôb z okolitých obcí). Celkom
počet pozitívnych osôb 7 (z toho 2 osoby z
inej obce)

r

ok 2020 je takmer od začiatku poznačený opatreniami v súvislosti s Covid 19, čo veľkou mierou poznačilo aj činnosť
dHZo skalité, nakoľko všetky výjazdy, vrátane technických
si vyžadujú okrem vykonania zásahu obozretnosť a dodržiavanie
zvýšených hygienických opatrení.
vzhľadom na situáciu nebolo možné v tomto roku zorganizovať
hasičskú súťaž a ani sa zúčastniť na tradičných podujatiach obce,
ktoré boli zrušené, ale pribudlo množstvo úloh na úseku dezinfekcie a zabezpečenia hygienických požiadaviek obce pre občanov.
Možno ste ani nepostrehli, že dHZO Skalité od vypuknutia pandémie pravidelne zabezpečuje dezinfekciu verejných priestranstiev, zastávok, škôl, škôlok, kostola, ale aj iných objektov na
základe aktuálnej potreby. Zúčastnili sme sa na zabezpečení
chodu všetkých testovaní v našej obci.
napriek zvýšenej zaťaženosti, ktorá si vyžiadala viac času
a účasti väčšieho počtu členov dHZo skalité sa nám podarilo svojpomocne urobiť rekonštrukciu kuchyne v hasičskej zbrojnici. toto
by nebolo možné bez finančného zabezpečenia obce. vďaka patrí
pánovi starostovi, pánovi prednostovi a celému obecnému zastupiteľstvu, ktoré túto rekonštrukciu schválilo. samozrejme poďakovanie patrí aj členom, ktorí prácu zabezpečili, vykonali a aj
materiálne prispeli, aby bolo možné rekonštrukciu kuchyne dokončiť.
Musím pripomenúť, že aj napriek tomu, že vzhľadom na prijaté
opatrenia sa nevykonávajú preventívne protipožiarné kontroly, povinnosti vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok na úseku ochrany pred
požiarmi platia bez obmedzení a preto dbajte na to, aby ste dodržiavali všetko potrebné, v tomto čase obzvlášť, nakoľko vykurovacia sezóna už beží v plnom prúde.
nie je to len o príkazoch a zákazoch, ktorých máme v dnešnej
dobe už asi každý dosť, ale je to o tom, že aj malá nedbalosť môže
spôsobiť vznik požiaru a tým sa ešte môže zvýšiť nebezpečenstvo
ohrozenia života, alebo zdravia svojho, alebo iných.
Na záver nám všetkým prajem pevné zdravie, pokoj a trpezlivosť, aby sme túto dobu v zdraví prečkali a dočkali sa zlepšenia situácie.
Preventivár obce

Skalité

Skalité

dodo
PoZornosti
PoZornosti
občAnov
občAnov

Vianočná láska v krabici
Táto výzva sa stretla s veľkým ohlasom u našich občanov,
kde nezištným spôsobom ste podporili seniorov, osamelých
ľudí, rodiny a deti v nepriaznivej sociálnej situácií. Spoločne
sme vyzbierali 74 balíčkov, ktoré budú v týchto dňoch distribuované do domácností. Všetci, ktorí sa zapojili ukázali, že
im nie je ľahostajný osud ľudí v neľahkej situácii, za to im
patrí veľké ĎAKUJEME. V budúcom roku budeme v tejto aktivite za vašej pomoci pokračovať.
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do PoZornosti občAnov

Matrika
Narodené deti
timotej Urbánek, barbora truchlíková,
Jakub čanecký, Alexandra Kaňová,
Jakub Juhás, viktória Kraľová,
sebastián Mikula, Lukáš Chrastina,
dávid Coufal, Lukáš souček, Pavol Friščák
Jakub tatarka, terézia Koppensteiner,
oliver Cyprich, Zuzana Majzeľová,
sára Gavenčiaková, Paulína Urbánková,
Lukáš Krenželák, Jakub tatarka
uzavreté manželstvo v obci Skalité
richard čarnecký a Lucia Krellová
Antonín Coufal a Eliška Fonšová
Miroslav svitek a Mgr. dominika varmusová
roman Kecík a natália Krčmáriková
Lukáš Urminský a stanislava Lašová
Ján Petrák a Janka Gregušová
ing. Martin Jašurek a Eliška Gonščáková
Martin Zemaník a Gabriela baroňáková
Miroslav Pleva a Mária Gonščáková
uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
Jiří benda a Michaela čanecká
ondrej tatarka a simona Urbaníková
Martin čavojský a Anna sojková
Adam Klopar a Mgr. Miroslava tatarková
róbert Makva a bc. Lucia Grochalová
Milan Laš a Jana Hnojčíková
Jozef Špilák a ing. Jana obšivanová
Michal Muráň a Petra Majchráková

Prehľad o pohybe obyvateľov
od 20. augusta 2020 do 15. decembra 2020
úmrtie občanov
v obci Skalité od
30. 11. 2020 – 14. 12. 2020
Margita Martiniaková, 88 r.
Peter Martiniak, 63 r.
Jozef Urbanek, 92 r.
Jozef varmus, 61 r.
Jozef Špilák, 84r.
úmrtie občanov
mimo obce Skalité od
30. 11. 2020 – 15. 12. 2020
vladimír Mudrík, 38 r.,
Margita Martiniaková, 89 r.
Jozefa Jašurková, 68 r.
Anna Krenželáková, 69 r.
Anton Kopera, 78 r.
Miroslav Kultán, 81 r.
Augustín Kocúr, 60 r.
Anna serafínová, 82 r.
Anna Lašová, 76 r.
Gašpar Laš, 86 r.
dominik serafin, 82 r.
dominik Legerský, 98 r.
Milan baroniak, 62 r.
Milada Koperová, 50 r.
Margita Priečková, 90 r.
Ferdinand Papík, 69 r.
Jozef Hulín, 66 r.
Pavol varmus, 79 r.
s úctou a láskou spomíname na tých,
ktorí nám boli v živote najbližší a najdrahší.

Žiaci 2.A ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta naplnili darčekovú škatuľu niečím sladkým, slaným, hrejivým,
voňavým a osobne odovzdali p. starostovi.

Uvítanie detí
Kvôli opatreniam voči ochoreniu COVID19 musela obec tento rok pristúpiť k zrušeniu plánovaných športových a
kultúrnych podujatí v našej obci. Medzi
takéto akcie patrí aj uvítanie detí do života. Nič to však nemení na tom, že sme
privítali do života našich najmenších, 77
nových obyvateľov obce. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu tento rok Slávnostné
uvítanie detí do života prebiehalo netradičným, individuálnym spôsobom.
V období od 14. do 16. decembra
2020 (pondelok, utorok, streda) si mohol
zákonný zástupca dieťaťa prevziať na

Obecnom úrade v Skalitom vecný darček a taktiež po prvýkrát, po schválení
OZ, finančný nenávratný príspevok pri
narodení dieťaťa vo výške 100,- €.

Skalité

Prihlásení občania k trvalému
pobytu do obce skalité
od 20. 08. 2020 do 30. 11. 2020:
k trvalému pobytu sa
prihlásilo: 19 občanov
odhlásení občania z trvalého
pobytu z obce skalité
od 20. 08. 2020 do 30. 11. 2020:
z trvalého pobytu sa odhlásilo
16 občanov
Počet obyvateľov
k 30. 11. 2020: 5225

V obci Skalité je
k 30. 11. 2020:
45 občanov – 70 ročných
19 občanov – 75 ročných
26 občanov – 80 ročných
17 občanov – 85 ročných
06 občanov – 90 ročných
Nad 90 rokov máme
13 občanov z toho:
Žena nar. v roku 1923
Muž nar. v roku 1924

M. čAsnoCHová

Skalité
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PoZornosti
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Ľudová hudba Capkovci oslávili tento rok 30. výročie
Folklórne ľudové zoskupenie ĽH Capkovci patria neodmysliteľne k obci Skalité už od roku 1990, ktorým zakladateľom je
Pavol Capek. Prispievajú k šíreniu ľudových piesní a zachovaniu tradičnej kultúry nášho regiónu. Naša obec má šťastie, že
sú súčasťou nášho života už 30 rokov a odovzdávajú piesne

z generácie na generáciu a prezentujú ich v obci i mimo nej.
Plne si uvedomujeme toto bohatstvo a prajeme im do ďalších
rokov činnosti veľa zdravia, úspechov v osobnom i v hudobnom živote.
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Zaujímavé podujatia v našej obci
Svätá omša na Kudlove
Dňa 13. septembra 2020 sa v kaplnke na Kudlove slávila hodová svätá omša. Obec pre väčší komfort veriacich zabezpečila
lavičky a veľkokapacitný stan.

Cezhraničná krížová cesta
V sobotu 19. septembra sa veriaci vydali od kostola vo Zwardoni na trasu Prvej Cezhraničnej Krížovej Cesty. Celá krížová
cesta má okolo 12 kilometrov. Prvé zastavenie je priamo na
hranici Skalité – Serafínov (sedlo Zvardoň – turisticky prechod). Krížová cesta ďalej pokračuje ku kaplnke pri Snežienke,
kde sa nachádza druhé zastavenie a tretie zastavenie je následne pri kaplnke pri Skaľanke. Tu sa krížová cesta skrúca doľava smerom hore po panelovej ceste až za Skaľanku (IV.
zastavenie).
Od štvrtého zastaveniu už pokračuje krížová cesta po hranici, cez najvyšší bod 867 m n.m. – vrch Skaľanka (V. zastavenie), pokračujúc cez miestne časti Zvardoňa až späť ku kostole
vo Zvardoni. Krížová cesta bola realizovaná z mikroprojektu –
Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom „Spoločenstvo viery
bez hraníc“.

Prezentácia spoločného projektu „Betlehem“
v Mostoch u Jablunkova
Koncom septembra v ČR sme
spolu s partnerom projektu
Mosty u Jablunkova na Skalke
v Mostoch odprezentovali spoločný projekt „Odkrývanie a
ochrana spoločného dedičstva“
(Betlehem). Odprezentovali sa
na podujatí aj naše miestne FS
Goroľ Muzička a ĽH Capkovci.

Skalité

Skalité

ZAUJíMAvé
do PoZornosti
PodUJAtiA
občAnov
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Jesenné trhy na námestí
Dňa 20. septembra 2020 sa na námestí konali Jesenné trhy, ktoré nám aspoň malou mierou pripomenuli hody v Skalitom.
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Slávenie sviatku Sedembolestnej Panny
Márie 16. ročník Mariánskej piesne

P

ríjemnú atmosféru v našom kostole
vytvorili účinkujúci, ktorí nám zaspievali a zahrali počas slávenia sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra v našom kostole. Poďakovanie
patrí speváckej skupine Seniorka,
nášmu speváckemu zboru pri kostole
sv. Jána Krstiteľa, farskému zboru zo
Svrčinovca,
speváckej
skupine
Svrčinka, Veronike Časnochovej a Irine

Školníkovej, Romanovi Capekovi a kapele Tekla Klebetnica, Jiŕímu Erlebachovi a Vlastičke Mudríkovej, ktorí
svojim spevom a pripraveným programom zanechali na divákoch hlboký duchovný a emotívny zážitok.
Poďakovanie patrí aj správcovi farnosti,
moderátorke Ivane Holákovej a všetkým obetavým ľuďom, ktorí sa podieľali
na príprave a realizácii koncertu.

Mesiac úcty
k starším

Poďakovali sme za úrodu
V nedeľu 27. septembra 2020 sa konala slávnostná
svätá omša v kostole sv. Jána Krstiteľa, kde sme poďakovali za všetko, čo nám Pán Boh požehnal na poliach
a v záhradkách. Pozornosť si zaslúži tohtoročné
70. výročie založenia spolku záhradkárov v obci Skalité. Aspoň touto formou by sme chceli všetkým členom poďakovať a vzdať úctu za ich obetavosť
a záslužnú činnosť.

Skalité

ZAUJíMAvé PodUJAtiA

Spomienkové stretnutie pri príležitosti
102. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
Dňa 11. 11. 2020 o 11. hodine a 11. minúte sa aj v našej obci rozozvučali kostolné
zvony. V úzkom kruhu si vedenie obce spolu so zástupcami JDS, SZPB, SČK Skalité
pripomenuli pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v 1. svetovej vojne 102.
výročie ukončenia 1. svetovej vojny.

Mesiac úcty k starším sme si každoročne ako prejav vďaky a úcty pripomínali stretnutím jubilantov, ktorí sa
dožívajú okrúhleho životného jubilea
70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Žiaľ
tohto roku z dôvodu pandémii koronavírusu sme sa nemohli stretnúť
osobne.
Dovoľte mi, aby som aspoň touto cestou vyjadril úctu k vašej celoživotnej
práci a vyslovil poďakovanie
za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte
urobíte.
Želám Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou,
prežite ich obklopení láskou, úctou
a pozornosťou svojich najbližších.
Buďte ešte dlhé roky medzi nami
šťastní. V pokoji si užívajte život a dni
vášho zrelého veku nech sú prepletené vďačnosťou nás všetkých.
Nech je vaša jeseň plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná.
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

OZNAM
Miestni remeselníci do
18. 12. 2020 ponúkajú na
námestí obce svoje výrobky
od 08:00 do 15:00 hod za
dodržania všetkých hygienických opatrení ÚVZ SR.
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Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta

„Staroba je prekrásne a zaujímavé obdobie ľudského života.“
Zase sme o rok starší a tak spomíname
čo všetko sme v minulom roku zažili.
Mali sme veľké plány. Prišla však pandémia Coronavírusu a všetko sa zastavilo.
No aj tak sme všetko stihli.
V Januári v penzióne Cechospol sme
mali slávnostnú schôdzu pri príležitosti
ukončenia roku 2019 a začatí roku
2020. Toto spoločné stretnutie nám prinieslo radosť a dobrú náladu, ktorú sme
si odnášali do svojich domovov. Zavítal
medzi nás aj starosta p. Cech, ktorý
milým slovom v nárečí a s darčekmi nás
potešil.
Koncom februára sme absolvovali
týždenný pobyt v kúpeľoch Bojnice.
Bolo nás 26 členov. Krásne zážitky
a relax vo vode a na izbách sa nezabúdajú. Veď niektorí kúpeľný pobyt absolvovali prvýkrát. A tak sme si upevnili
svoje zdravie a priateľstvá.
12. 09. 2020: Pútnický zájazd na
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Bála som sa,
že to nestihneme zorganizovať. Nakoniec autobus bol zaplnený do posledného miesta. Ďakujem p. šoférovi
autobusu Kvašňovskému, ktorý zaistil
výstup autobusu na vrchol pútnického
miesta. Program bol nasledovný. 10:00
požehnanie detvianskeho kríža, 10:15
krížová cesta, 11:10 požehnanie sochy
zmŕtvychvstania krista, 12:00 svätá
omša, 14:50 príhovor p. Mons. Galisa
,15:00 modlitba korunky milosrdenstva.
To najdôležitejšie však bolo, že spevom
na krížovej ceste a sv. omši sprevádzala
naša Vlastička Mudríková. Vlasti, ďakujeme Ti za krásny zážitok a pri poslednej
piesni Ave Maria nejednému pútnikovi
sa gúľali slzy po lícach. Boli sme na Teba
hrdí. Sú to naše slovenské Lurdy.
14. 09. 2020: Hodnotiaca výročná schôdza – Na úvod p. predsedníčka privítala
hostí. Za obecný úrad p. prednostu
Ivanka Petra a p. Ľubku Lašovú. Pán starosta sa ospravedlnil. Všetko však zaistil
- Ďakujeme. Privítala aj členov JD
v počte 60. Začiatok sme zahájili kultúrnym programom. Pozdraviť nás prišla
Sandra - vnučka p. Lašovej - piesňami
a hrou na heligónku. Nasledovala Báseň
od p. Papíkovej a pieseň Mamám, ktorú
zaspievala p. Gonščákova Jožka a Vojči-

Š

niak Michal. Na heligónku ich doprevádzal Janko Čanecký. Nezaostala ani spevácka skupina „Seniorka“, ktorá
zaspievala aj piesne v našom nárečí. Zaspievali sme si všetci.
Náš program je rôznorodý. Nebojíme
sa ničoho. Stretávame sa 1x mesačne.
K dnešnému dňu nás je 85 členov. Činnosť našej organizácie sa dá rozložiť na
jednotlivé oblasti:
✔ vnútorný život a angažovanosť v obci,
kultúrna činnosť, športová činnosť,
rekreačná činnosť, spolupráca s OÚ
a s organizáciami v obci.
✔ Nezabúdajme na jubileá členov, návštevy chorých a účasť pri posledných
rozlúčkach.
✔ že v nás žije ešte kus mladosti zväčšia
ocenenia obecného úradu dvom
našim úspešným členom. V športe p.
Gerátovi Milanovia recitácii p. Papíkovej Márii. Reprezentujú nás na
okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Potešil ich aj darček.
Za aktívnu činnosť a reprezentáciu
obce Skalité dostala aj DO - JD ďakovný list.
V mene výboru chcem poďakovať všetkým aktívnym členom a členkám, ktoré
zabezpečovali celoročné úlohy a to: kultúrne vystúpenia, účasť športovcov na
súťažiach, Kuchárovi a pomocníkom pri
varení gulášu, členkám pri pečení a predávaní buchiet.
Chcem poďakovať OÚ – p. starostovi
zastupiteľstvu za kladný prístup. Pracovníkom Cechospolu a hotelu Koloniál.

15. 09. 2020 účasť speváckej skupiny
„Seniorka“ na vystúpení pri príležitosti
Mariánskej piesni.
11. 11. 2020 uctenie pamiatky padlým veteránom. Zaistenie s OÚ reláciu
v obecnom rozhlase , rozozvučanie zvonov a zapálenie sviečok pri pomníku 1.
svetovej vojny spoločne s členmi OÚ,
ČSK, ZPB.
Keďže sa blíži koniec roka do nového
roka prajem zdravie, šťastie a ešte veľa
-veľa spoločných stretnutí . A nezabudnite. „Že sivý vlas nie je iba sivý svet. Vítajte každý nový deň a pozdravte ho
vrele. Vykročte každé ráno rezko, optimizmu v duši dajte priestor. V srdci si
chráňte krásne sny, veď snívať to je elixír života.
Vaša Mária

kolský rok sme otvárali v nádeji, že
budeme môcť bežne vyučovať, aj
keď s určitými obmedzeniami a dodržiavaním epidemiologických pravidiel. Pre všetkých aktérov školy by to
bolo jednoduchšie a efektívnejšie – pre
žiakov, učiteľov aj rodičov. Pre zhoršujúcu sa situáciu v dôsledku výskytu
ochorení COVID-19 v škole, sme boli nútení zatvoriť na určité obdobie niektoré
triedy, až napokon rozhodnutím ministra školstva bolo prerušené vyučovanie v školách pre 5. – 9. ročník. Aj keď
všeobecne vnímame protiepidemiologické opatrenia ako obmedzujúce, zároveň sa treba hlbšie zamyslieť nad
potrebou ochrany zdravia a života a prispieť zodpovedným správaním, troškou
obety, ohľaduplnosťou k neohrozovaniu
ľudí z okolia, ktorí môžu mať pri ochorení vážne problémy.
Po čiastočnom uzatvorení škôl, bolo
opäť nevyhnutné pristúpiť k dištančnému vzdelávaniu žiakov z domu. Boli
sme však už bohatší o skúsenosti z minulého školského roka, technicky vyspelejší a mohli sme nastaviť vzdelávanie
tak, aby sa žiaci podľa možností, s využitím rôznych elektronických portálov, čo
najviac naučili a zároveň im bol poskytnutý priestor na sociálny kontakt s triedou a učiteľmi aspoň v online prostredí.
Takmer všetci žiaci majú v domácom
prostredí vyhovujúce podmienky (aj keď
technika zvykne zlyhať). Niektorým žiakom sme umožnili zapožičanie školských notebookov. Žiaci mali možnosť
ešte počas riadneho vyučovania naučiť
sa pracovať s niektorými elektronickými
portálmi, ktoré učitelia používajú pri
dištančnom vzdelávaní. Väčšina žiakov
spolupracuje a plní si zadania aktívne,
zodpovedne, prihlasuje sa na online hodiny. Prítomnosť v škole by bola určite
vyhovujúcejšia, ale za daných podmienok sa snažíme sprostredkovať vyučovanie najlepšie ako vieme.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí
trávia hodiny času tvorbou a vyhľadávaním efektívnych nástrojov dištančného vzdelávania, zdokonaľovaním sa
v používaní rôznych spôsobov vyučovania v online prostredí. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa snažia v online
prostredí, učiť sa najlepšie ako sa vedia
a dokážu byť samostatní. Ďakujeme
všetkým rodičom za prípravu podmienok vzdelávania a pomoci svojim
deťom, najlepšie ako vedia. Takto spolu
to dáme určite super!
Aj napriek tomu, že časť žiakov sa
vzdelávala z domu, učitelia pripravili pre
žiakov aktivity, ktoré ich trošku odpútali
od bežného vzdelávania a prispeli k celkovému rozvoju ich osobnosti.
Už tradične v mesiaci októbri organizujeme „Súťaž o najkrajší ruženec“.
Kreativite, tvorivosti a využitiu netradičných materiálov sa medze nekladú
a žiaci nás každoročne prekvapia úžasnými výtvormi. Ruženec treba nie len
vytvoriť, ale sa ho aj pomodliť, najmä
v tomto pandemickom čase. Hľadajme
cesty, spôsoby, ako prichádzať k znovu objaveniu tejto modlitby. K tomu nás vyzval aj sv. otec František.
Chémia môže byť aj zábavná. Presvedčiť sa o tom mohli žiaci, ktorí sa zapojili
do aktivity „Skús pokus“. Prísna odborná
porota na čele s doc. Ing, Fedorom Gömorym, DrSc. – vedcom a pedagógom
vybrala zo 150 videí 30 – medzi nimi aj
video našich žiakov, ktoré postúpilo do
ďalšieho hlasovacieho kola.
Aj tento rok sa žiaci 2. – 9. ročníka zapojili do elektronickej logickej informatickej súťaže iBobor, kde je dôležité aj
čítanie s porozumením. Pridali sa tak
k ďalším školám z 53 krajín sveta. Žiaci,
ktorí sa vyučovali prezenčne sa do súťaže zapojili v škole. Žiaci, ktorí sa vyučo-

vali dištančne sa zapojili dobrovoľnou
formou z domu.
Viacerým žiakom
sa darilo výborne.
Z 1. stupňa dosiahli 100% úspešnosť títo žiaci:
Tomáš Gonščák,
Adam Krčmárik,
Klára Ramšáková a Maximilián Konečný. Z 2. stupňa boli najúspešnejší: Ján Bosák, Michal Gonščák,
Katarína Ramšáková a Bianka Gonščáková.
V čase dištančného vzdelávania sme
zorganizovali aj školské kolo olympiády
z anglického jazyka pre žiakov 2. stupňa.
Zaznamenali sme podstatne vyšší záujem žiakov ako po iné roky – radi sa
opäť vrátili do školy.
Škola v tomto školskom roku začala
implementovať medzinárodný projekt „BE MY GUIDE“ –Buď mojim sprievodcom s krajinami: Grécko, Turecko,
Litva, Portugalsko a Bulharsko. Vzhľadom k pandemickej situácií v Európe,
zatiaľ ho nemôžeme realizovať v plnej
miere.
Chceli by sme veriť, že korona vírus
bude postupne ustupovať a my sa vrátime k bežnému vyučovaniu, ale pred
nami je ešte náročné zimné obdobie. Veríme, že toto obdobie sa nám podarí
prekonať v rozumnom rešpektovaní
obidvoch dôležitých hodnôt zdravia
i vzdelania.
Prajeme
milostiplné
vianočné
sviatky a požehnanie Božej lásky nech
Vás sprevádza po všetky dni v novom
roku.
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Mgr. Edita Špilová, riaditeľka školy
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Základná škola Skalité – Kudlov
Schválený nový projekt
„PROGRAMUJEME
S MICRO:BIT“
S radosťou Vám oznamujeme, že náš
projekt s názvom „Programujeme s
micro:bit“ bol schválený Nadačným
fondom Telekom pri Nadácii Pontis od
1.decembra 2020 do 31. mája 2021.
Výška udeleného grantu pre náš projekt je 996,00 EUR. Cieľom projektu je
sprístupniť žiakom druhého stupňa

hravou, zaujímavou a interaktívnou
formou svet digitálnych technológií a
programovania
prostredníctvom
micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky,
ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi
praktické a variabilné. Naši učitelia
majú možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať
micro:bity a čo všetko s nimi môžu
žiaci dokázať a naučiť sa; ako využívať
micro:bity a vyťažiť z nich maximum.
V rámci projektu využijeme hlavne na

informatike najprv základné sady a
neskôr ďalšie rozširujúce sady so zámerom motivovať žiakov k programovaniu a robotike. Žiaci budú pracovať
na projekte prezenčne alebo dištančne.

zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky
je získanie finančných prostriedkov na
podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na
financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a
slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť
sa do bežného života. Biela pastelka
patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Za akúkoľvek podporu od vás
ďakujeme.

Harmonogram aktivít
Žiaci 8. ročníka v rámci hodín informatiky v období december – február a žiaci
5. ročníka v období marec – máj budú
pracovať v prostredí Microsoft Makecode a vytvoríme prvé projekty s
micro:bitom – Napr. Digitálna menovka,
Tlačidlá, Senzor pohybu, Počítadlo ľudí,
Krokomer, Kameň, papier, nožnice.
Okrem samotného micro:bitu budeme
využívať aj ďalšie komponenety, ako napríklad reproduktor, alobal či drôt. S kolíkmi na micro:bite ich budeme prepájať
pomocou krokosvorkových káblikov.
Tvoríme projekty napr.: Hudba, Vodivosť
materiálov, Hra horúci drôt, Sedačková
mína, Gitara, Tikajúca bomba. Pomocou
micro:bitu budeme rozsvecovať LEDky od klasických jednofarebných LED diód,
až po LED pásiky. Na tých si budeme zobrazovať aj rôzne animácie. Budeme experimentovať aj s robotikou.
V závere projektu žiaci – jednotlivci
alebo skupiny, prípadne účastníci súťaže
v programovaní – vytvoria vlastné kreatívne projekty a odprezentujú ich v záverečnej prezentácii pred žiakmi školy a
zároveň vyhodnotíme aj projekt z pohľadu dosiahnutých cieľov. Projekt vypracovali Mgr. Dušan Kotyra a Mgr.
Ľubica Serafinová.
„Digitalizácia je tu a aj my sme svedkami týchto zmien. To, ako bude vyzerať

naša krajina o 20 rokov, záleží predovšetkým na novej smart generácii digitálne
zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií
maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. To, že deti sú naša budúcnosť,
nie je len prázdna fráza. Keď budú pripravené ony, bude pripravené aj Slovensko. V rámci projektu ENTER v
spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT
a ich výzve ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia sme sa rozhodli urobiť
všetko pre to, aby sme aj my podporili a
zlepšili podmienky pre ich rozvoj inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesli do tried ďalší nástroj.“
Zdroj:
https://darca.sk/files/1601456632_st_grantova_vyzva
_microbity_pre_koly_2020.pdf
Obrázky zdroj:
https://www.ucimeshardverom.sk/zacni/kreativne_pr
ojekty/

Jesenné aktivity
Zoo Bojnice – dňa 23. 9. 2020 žiaci 5. ročníka a 8. B absolvovali exkurziu do ZOO
Bojnice „Po zvieracích stopách“. Zážitkovou formou si žiaci mohli pozrieť žijúce
a ohrozené druhy zvierat a zároveň po
prednáške spievodkyne si testom overili
vedomosti. Záverom exkurzie bola prehliadka Bojnického zámku.
Biela pastelka (17. 9. 2020) je verejná
zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci

Čo je nové v ŠKD?
Od septembra sa v školskom klube zmenilo veľa vecí. Už nie sme dve veľké
zmiešané skupiny kamarátov. Teraz
máme tri oddelenia, kde sú deti rozdelené po ročníkoch. Ako teraz vyzerá náš
bežný „zarúškovaný“ deň v klube?
Keď prídeme unavení z vyučovania,
ľahneme si chvíľku na gauč a porozprávame sa s kamarátmi ako sa mali, ako
bolo v škole, aké boli známky... potom si
niečo postavíme z LEGA. Keď sa naobedujeme a vonku je pekne, ideme von.
Tam prevažne športujeme. Často využívame workoutové ihrisko v areáli alebo
jazdíme na kolobežkách na školskom
dvore, hráme vybíjanú aj naháňačky.
Keď sa vrátime z vonku, niečo pekné tvoríme a vymýšľame. Od septembra sme si
už ušili hračky z filcu, maľovali sme sadrové odliatky, robili jesennú výzdobu,
piekli vianočné ozdoby zo slaného cesta.
Je pravda, že niekedy sa nám nič nechce,
vtedy si pozrieme rozprávku alebo zahráme hru. No a „to najlepšie“ robíme
nakoniec – píšeme domáce úlohy. Teraz
sa však už pripravujeme na advent a Vianoce. Máme spoločný adventný kalendár a písali sme aj list Ježiškovi. Teraz už
musíme len poslúchať a čakať, či nám
niečo prinesie aj do ŠKD.
Bc. Franeková

Dištančné vzdelávanie a on-line vzdelávanie
Počas dištančného vzdelávania žiaci 8. ročníkov tvorili na hodinách literatúry
vo forme cinquain básničky.
Museli sa držať štruktúry: 1. riadok – 1 podstatné meno ■ 2. riadok – 2 prídavné
mená ■ 3. riadok – 3 slovesá ■ 4. riadok – 1 veta zo 4 slov ■ 5. riadok – synonymum prvého slova s emóciou
Žiacke práce
Otec
pracovitý, spravodlivý
chráni, učí, povzbudzuj
Môj vzor do dospelosti.
Opora!

Lečo?
aromatické, paradajkové,
bublá, vonia, láka
Na slaninke s vajíčkom.
Večera?!

Ako vidíte, ich práce boli vážne aj humorné. Keď prídeme do školy, urobíme
si z nich krásnu nástenku. Už sa tešíme.
Mgr. Holáková

Žiacky školský parlament
V septembri 2020 si žiaci v našej škole
demokraticky zvolili zástupcov všetkých
tried 2. stupňa. Zasadnutia ŠP sa budú
realizovať minimálne raz za mesiac,
v prípade potreby sa uskutoční viac
stretnutí. Zvoláva ich predseda / pod-

predseda. Predsedom sa stala žiačka 9.
A triedy Lucia Vojčiniaková a jej podpredsedom je žiačka 9. B triedy Elena
Grochalová. Počas tohto školského roka
sa nám podarilo stretnúť prvýkrát
osobne aj za účasti pani riaditeľky Mgr.
Ľubice Serafínovej a jednotlivých zástupcov tried. Ďalšie stretnutie, ktoré

sme si naplánovali, bolo už online. Uskutočnilo sa 19. 11. 2020 cez aplikáciu
Teams. Riešili sme možnosti aktivít,
ktoré by sme mohli realizovať aj počas
dištančného vzdelávania.
Žiacky školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú
ich názory a záujmy na pôde parlamentu
našej školy. Je to medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Snaží sa riešiť otázky,
ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa
cítili na našej škole ešte lepšie. Ich činnosť sa zameriava aj na spoluprácu žiakov a pedagógov pri utváraní i realizácií
plánov spoločnej činnosti, ich priamou
aktivitou na výbere, príprave, realizácii
i hodnotení podujatia.
PhDr. Takáčová
Všetkým čitateľom nášho Obecného
spravodaja prajeme Požehnané Vianoce, veľa síl, pokoja a rozvahy na zvládanie všetkých nových výziev v novom
roku 2021.
Za ZŠ s MŠ
Mgr. Serafinová a Mgr. Vojčiňáková
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Materská škola Skalité – Ústredie

Materská škola Skalité – Kudlov

„ Aj malý čin má väčšiu cenu, ako veľký dobrý úmysel.“ (ľudová múdrosť)

Štvrtina školského roka 2020/2021 je už za nami. Začali sme ho trochu opatrnejšie ako po iné roky. Situácia s pandémiou COVID – 19 sa ešte stále neukľudnila a my musíme naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia,
nariadenia, usmernenia a veľmi často sa meniace odporúčania MŠVVaŠ, RÚVZ, hlavného hygienika SR.

A

j keď školský rok začal inak ako
sme zvyknutí, zvládli sme to spolu
vďaka spolupráci zriaďovateľa, zamestnancov MŠ a Vás rodičov našich
deti.
Materskú škola Skalité – Ústredie navštevuje 90 detí. Do prvej triedy „Lienočky“ chodí 21 detí. V tejto triede je
pani učiteľka S. Serafínová a Mgr. K. Gomolová. Druhú triedu „Mravčeky“ navštevuje 22 detí s pani riaditeľkou M.
Koričárovou a zástupkyňou S. Gelačákovou. V tretej triede „Včielky“ je zapísaných 24 detí s pani učiteľkou PaedDr. A.
Šimurdovou a pani učiteľkou M. Buryovou. V štvrtej triede „Motýliky“ je 23 detí
s pani učiteľkou Ľ. Lašovou a Mgr. D.
Maslíkovou. Čistotu vonkajších a vnútorných priestorov v MŠ majú na starosti
prevádzkoví zamestnanci pani školníčka
M. Baroniaková a pani upratovačka J.
Jopková. Pán A. Koričár sa stará
o údržbu vonkajších a vnútorných priestorov MŠ, jeho náplňou práce je aj zabezpečovanie
vykurovania
MŠ
prostredníctvom ekologického peletkového kúrenia. Pani účtovníčkou je pani
účtovníčka Ľ. Kožáková, personálne
a mzdové záležitosti spracúvava pani M.

Strýčková. Súčasťou MŠ je aj zariadenie
školského stravovania a jedáleň. Vedúca
ŠJ je pani J. Tabčárová. Plnohodnotnú a
chutnú stravu nám pripravujú pani kuchárky A. Špiláková, M. Potočárová, M.
Matysová. Prevádzkové pracovníčky
školskej jedálne sú J. Fireková, A. Tabačáčová a A. Tabačárová.
MŠ sa riadi vlastným školským vzdelávacim programom „Od jesene do leta
spoznávame svet“ vypracovaného podľa
Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie. Prevažná
väčšina detí sa v MŠ už zadaptovala a vytvorili si nové priateľstvá. Našou snahou
a prianím je, aby deti v MŠ zažívali dennodenne šťastie, radosť a úspech v súlade s ich potrebami a možnosťami.
Prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu deti objavujú nové veci, získavajú a rozširujú si svoje poznatky
s využitím inovačných metód a zážitkového učenia. Na zdravý pohyb a šantenie
pri hrách využívame školskú záhradu,
ktorá je priestranná. Má zelené plochy,
ihličnaté, listnaté stromy, altánok a
rôzne preliezky. Bolo by vhodné exteriér
MŠ obohatiať o nové hrové prvky. Podali
sme niekoľko projektov, žiaľ neboli

úspešné. V tomto čase je rozdelená na
štyri časti, aby sa deti nemiešali pri pobyte vonku.
V MŠ vytvárame spoločne pozitívnu
klímu. Úsilím všetkých nás je, aby sa deti
v našej MŠ cítili bezpečne a tešili sa
z každého nového dňa, keď môžeme byť
spolu.
Nemalé financie sme vynaložili na dezinfekčné prostriedky a jednorazové papierové utierky.
Poďakovanie patrí pánovi starostovi
PaedDr. Jozefovi Cechovi a DHZ Skalité,
ktorí zabezpečili viackrát dezinfekciu
priestorov MŠ a ŠJ, taktiež rodičom našich detí pretože nás zásobujú hygienickými, dezinfekčnými prostriedkami, výtvarným, pracovným a odpadovým materiálom.
Veríme, že vzájomná dôvera, pochopenie a rešpektovanie sa navzájom nám
budú nápomocné zvládnuť toto ťažké obdobie a dúfame, že sa čoskoro vrátime
do obdobia, keď sme v MŠ mohli mať
rôzne divadelné a hudobné predstavenia, tvorivé dielne a besiedky s rodičmi.
Za MŠ Skalité – Ústredie
Marta Koričárová a Soňa Gelačáková

M

Š Kudlov je aj v tomto školskom
roku naplnená do posledného
miesta. Staráme sa o 29 predškolákov, 14 (4 – 5 ročných detí) a 17 (3 –
4 ročných detí). Obsadenie pracovných
miest ostalo tak, ako v minulom roku.
Adaptácia deti na prostredie MŠ prebiehala klasicky. Deti si zvykli na nové
prostredie a zdá sa, že sa im život v MŠ
páči. Učia sa rešpektovať dohodnuté pravidlá, ktoré sú v každej triede zobrazené
formou piktogramov.
Pani učiteľky využili pekné jesenné
dni a pripravili pre deti malú škôlkársku
olympiádu. Keďže telocvičňu školy zo
známych dôvodov nemožno využívať ,
tento raz sme športovali v záhrade MŠ
na čerstvom vzduchu. Disciplíny boli náročné, ale s pomocou pani učiteliek to
deti zvládli a medaila na hrudi potom
hriala oveľa viac.
Príroda lieči. To že je príroda na Skalitom naozaj krásna sa boli deti presvedčiť
na turistickej vychádzke v lese Čaneckého potoka. A že aj v lese sa treba vedieť
správať, to si deti vyskúšali na vlastnej
koži. Neodhadzovať odpadky, nelámať
konáre, správať sa nehlučne, vedieť urobiť bezpečné ohnisko... Farebné listy,
šišky, šípky a mach, ktoré deti v lese nazbierali budú dobrým základom na výrobu rôznych environmentálnych
výrobkov.
Jeseň prináša pre nás dary vo forme
ovocia a zeleniny. V týždni zdravia sme
si pripravili výborné ovocné šalátiky,
zdravé čajíky. Učíme sa starať o svoje
zdravie a papať vitamíny.

Keď treba, priložíme ruku k dielu a pohrabeme lístie v záhrade našej školy.
A potom šup s ním do kompostéra.
Keďže rešpektujeme hygienicko-epidemiologické opatrenia, v tomto školskom roku sme zatiaľ nepozvali žiadne
bábkové divadlo, čo nám trochu chýba,
lebo rozprávky, spev, tanec, to je niečo
pre nás – máme to radi. Veľmi si želáme,
aby nás pandémia už neohrozovala
a všetci sme boli zdraví.
Prosíme preto všetkých návštevníkov
MŠ aby sa správali zodpovedne a rešpektovali hygienické usmernenia aj
keď už trvajú dlho. Dezinfekcia rúk,
rúško v interiéri MŠ, odstup, zdá sa

ostane súčasťou nášho žitia. Chráňme
seba, druhých a hlavne naše deti a starkých.
Aj prvé stretnutie s rodičmi na plenárnej schôdzi bolo tohto roku iné. Konalo
sa v altáne MŠ. Rodičia prejavujú záujem
o dianie v MŠ, vypomáhajú darovaním
rôznych výtvarných a hygienických potrieb, za čo im úprimne ďakujeme. Vážime si ich pomoc.
Tešíme sa spolu s deťmi na nové pripravované aktivity a podujatia.
Budú Vianoce, všetci si želáme, aby
boli pokojné a všetkým želáme všetko
dobré.
Za MŠ Magda Jašurková

26
Skalité

26

do PoZornosti
ŠKoLstvo občAnov

Jeseň – zima v Centre voľného času Skalité

Z

ačiatok nového školského roka
2020/2021 začal tradične. Deti sa tešili z klubovej činnosti, kde ich
každý deň od 11:00 do 16:30 čakal pestrý
program. CVČ ponúka aj tento školský rok
niekoľko desiatok rôznych záujmových
útvarov, krúžkov. Široká paleta krúžkovej
činnosti je zameraná na aktívny oddych,
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže.
Podporuje rozvoj vedomostí, zručností,
pohybových činností a nových aktivít
podľa záujmu a výberu detí a členov CVČ.
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Súkromná základná škola Skalité informuje

Sotva sme začali krúžkovú činnosť, opäť
nám plány narušili obmedzenia spojené
s vírusovým ochorením COVID – 19 a následne prišli opäť nariadenia z MŠVVaŠ
SR, rozhodnutím ministra školstva bola
mimoriadne prerušená činnosť CVČ a museli sme zavrieť aj klubovú činnosť. Veríme, že brány CVČ sa čochvíľa otvoria
a budeme môcť počuť detský smiech a radosť z našich priestorov.
Vaše CVČ

Učíme sa dištančne,
pracujeme doma

Aj keď sme doma, nezaháľame. Na našej fb stránke Vám ponúkame
možnosť zapojiť sa do súťaží a tiež rôzne nápady a inšpirácie pre voľný čas.
Pečený čaj

Potrebujeme:
Ovocie podľa chuti (jablká, hrušky, slivky, mandarínky,
pomaranče, citrusy, ...)
Cukor, klinčeky, škorica
Malé zaváraninové poháre
Postup: Nakrájané ovocie dáme na plech, posypeme
cukrom, škoricou a klinčekmi. Dáme do vyhriatej trúby
na 180 stupňov a pečieme približne 1 hodinu. Po upečení naplníme do zaváraninových pohárov. Naplnené
otočíme hore dnom a necháme vychladnúť.
Konzumácia : Do šálky dáme 1-2 čajové lyžičky pečeného čaju, zalejeme vriacou vodou.

Skalité

ŠKoLstvo

Výroba vianočných ozdob
zo studeného porcelánu

Potrebujeme:
(nádobka od sódy bude slúžiť ako odmerka - 1 diel)
1 diel vody
1 diel zemiakového škrobu (napríklad Solamyl)
1 diel sódy bikarbóny
Postup: Všetky ingrediencie dáme do nepriľnavej panvice a na miernom ohni miešame kým sa nám zmes nespojí do tvarovateľnej hmoty. Necháme chvíľku
vychladnúť a ďalej pracujeme s hmotou ako s cestom.
Rozvaľkáme a vykrajujeme rôzne motívy. Dierku zrobíme pomocou slamky. Vykrojené ozdôbky necháme
schnúť 24 – 48 hodín (záleží od hrúbky). Môžeme po
čase obrátiť, aby sa neskrútili. Po zaschnutí zdobíme
podľa vlastnej fantázie.

September a s ním spojený organizačne
náročný začiatok školského roka máme
úspešne za sebou a teší nás, že záujem
žiakov o vyučovanie v našej SZUŠ neustále rastie. Okrem už zabehnutých odborov z minulého školského roka sa nám
podarilo otvoriť aj nový Literárno-dramatický odbor a so zvyšujúcim sa počtom našich žiakov sa rozrástol aj náš
pedagogický kolektív.
Všetci sme sa s nadšením „pustili do
práce“. Žiaľ, zhoršujúca sa epidemiologická situácia opäť zatvorila brány našej
SZUŠ a my sme sa museli vrátiť k dištančnej forme vyučovania. Už po predošlých skúsenostiach s vyučovaním na
diaľku, vieme s určitosťou povedať, že
osobný prístup učiteľa je potrebný
a žiadna technika ho nedokáže nenahradiť. Chápeme tiež, že žiaci majú veľa
iných povinností, sú zaťažení plnením si
úloh od vyučujúcich zo základných škôl,
ktoré navštevujú. Napriek tomu sa sna-

žíme nestratiť s nimi kontakt. Učíme sa,
hráme, tvoríme a komunikujeme. Vytvárame tiež digitálne učebné materiály
a inštruktážne videá, ktoré v budúcnosti
využijeme aj v bežnom vyučovacom procese, ako podporný študijný materiál pre
domácu prípravu. Žiakov vedieme
k tomu, aby v tejto dobe viac využili
vlastnú tvorivosť a snažíme sa ich motivovať k neustálemu hudobnému a umeleckému vzdelávaniu. Teší nás, že máme
spätnú väzbu a drvivá väčšina našich žiakov sa do dištančnej formy vyučovania
zapája, má chuť pracovať, hrať, cvičiť,
tvoriť, maľovať, či inak sa umelecky rozvíjať.
Predvianočné adventné obdobie bolo
pre nás po iné roky príležitosťou, zapojiť
sa do množstva kultúrnych podujatí. Nakoľko teraz takú možnosť nemáme, rozhodli sme sa pre všetkých rodičov,
žiakov, našich priateľov a priaznivcov
pripraviť virtuálny Vianočný koncert
z domáceho prostredia žiakov našej
SZUŠ. Veríme, že Vám „prinesieme“
kúsok interpretačného umenia našich
mladých umelcov do pohodlia Vášho do-

mova. Vychutnať si ho môžete na webe
(www.szus-skalite.sk) a na facebooku
SZUŠ Skalité Kudlov, kde priebežne uverejňujeme aj prácu žiakov jednotlivých
odborov počas dištančného vyučovania.
V závere kalendárneho roka sa
chceme v mene celej SZUŠ poďakovať rodičom našich žiakov za ich priazeň,
trpezlivosť a ochotu pomáhať škole
i deťom v tejto náročnej situácii a žiakom
za ich prácu a snahu aj v týchto netradičných podmienkach tvoriť umenie pre
potešenie seba aj svojich najbližších. Tešíme sa na Vás a veríme, že sa čoskoro
opäť uvidíme.
Prajeme všetkým požehnané a pokojné, radosťou naplnené Vianočné
sviatky a v Novom roku to najcennejšie
pre človeka–zdravie, šťastie, pohodu
a veľa príjemných stretnutí s umením.
Kolektív SZUŠ
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Od soboty bude na
Slovensku lockdown,
zákaz vychádzania má
mnohé výnimky
Zákaz vychádzania začína platiť od soboty 19. 12. od 5. hodiny ráno
a potrvá pravdepodobne do 10. januára. Oficiálne však vláda schválila jeho trvanie do 29. decembra, kedy sa končí núdzový stav, na
ktorý je zákaz naviazaný.
Výnimky zo zákazu vychádzania:
▶ cesta do a z práce vrátane podnikateľskej činnosti,
▶ cesta v nevyhnutnom rozsahu do najbližších potravín, drogérie,
zdravotníckych prostriedkov, trafiky, lekárne, predajne s krmivom
pre zvieratá, načerpanie paliva, starostlivosť o blízku osobu, na
poštu a výdajné miesta obchodov, očnej optiky, banky, poisťovne
a servis bicyklov,
▶ cesta na kúpu stromčeka a rýb,
▶ cesta na poštu, výdajné miesta obchodov ,
▶ cesta za bezodkladným ošetrením a zdravotnou starostlivosťou,
▶ cesta na pohreb, krst, sobáš,
▶ venčenie domácich zvierat,
▶ cesta do kostola,
▶ cesta za účelom rekreácie s členmi domácnosti do nehnuteľnosti,
kde sa budú zdržiavať len osoby z jednej ďalšej spoločnej domácnosti,
▶ pobyt v prírode,
▶ cestu do zariadenia sociálnych služieb, s PCR testom nie starším
ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
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Voľné nebytové
priestory
a pozemky
Zverejnené zámery prenájmu prebytočného majetku obce Skalité
1. Nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú
v časti poschodia budovy č. 602 v KÚ
obce Skalité s obvyklou výškou nájmu,
(budova KD, Bývala predajňa) schválené
uznesením OZ zo dňa 12. 12. 2019 č.
188/2019.
2. Nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú
v budove č. 1105 v kú obce Skalité s obvyklou výškou nájmu, (bývala škôlka
u Tomasa) schválené uznesením OZ zo
dňa 9. 9. 2020 č. 93/2020.
3. Pozemky o výmere 3247 m2 nachádzajúce sa v areáli budovy č. 1105 v kú obce
Skalité s obvyklou výškou nájmu (bývalá
škôlka u Tomasa).

Všetky uznesenia a zápisnice z OZ sú zverejnené na web stránke obce.

HBC Skalité obhájil pohár primátora Čadce
Pohár primátora mesta Čadca
patrí k najstarším hokejbalovým podujatiam na Slovensku.
Jeho 21. ročník bol výnimočný
z viacerých ohľadov. Po Mestskom hokejbalovom ihrisku v
Čadci sa premávali majstri Slovenska, ale aj sveta, ale trofej
primátora Čadce skončila vo vitríne Skalitého. Sme hrdí na našich hráčov.
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