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NEPREDAJNÉ

Nové opravené vydanie
V pôvodnom vydaní vznikli chyby, ktoré boli zapríčinené
technickými problémami pri prenose dát do tlačiarne.
Za chyby sa dodávateľ obci Skalité ospravedlňuje.

Blahoželáme našim jubilantom

Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
15. novembra 2014.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky,
ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.
Právo voliť v týchto voľbách majú aj cudzinci s trvalým pobytom v obci.
Prekážkou vo výkone volebného práva je:
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody
• pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
V našej obci Skalité sú vytvorené dva volebné obvody a to:
Volebný obvod č. 1 – tvoria ho okrsky 1, 2 – ktoré sú zriadené v Základnej
škole Skalité Kudlov. Ide o miestnu časť od Skalité – Serafínov až po miestnu
časť „Pod cestou u Svedov“. Volíme si 6 poslancov.
Volebný obvod č.2 – tvoria ho okrsky 3, 4 – ktoré sú zriadené v ZŠ Sv. Andreja
Svorada a Benedikta Skalité – stará škola. A to od miestnej časti Pod cestou
u Svedov, až po začiatok Skalitého. Volíme si 7 poslancov.
Voľby sa konajú len v jeden deň a to 15. novembra 2014.

Ocenenie darcov krvi

Začiatok volieb je stanovený v obci Skalité na 6.00 hod.
ráno a končia večer o 20.00 hod.

Pozvánka
Pozývame všetkých do kultúrneho domu na predvolebné
predstavenie kandidátov na starostu obce Skalité a
poslancov OZ v nedeľu dňa 9. novembra 2014 o 9:30 hod.

Otvorenie dopravného ihriska

Pripravujeme

Dôchodcovia pozor!

Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka
vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom

Obec Skalité plánuje od roku 2015 poskytovať novú službu – rozvoz stravy (obedov) pre
našich dôchodcov. Predbežný záujem hláste
na tel. čisle: 0919 422 462

Obec Skalité Vás pozýva na Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom, dňa 29. 11. 2014 na námestí
v ústredí obce Skalité. Nebude chýbať: predaj rôznych vianočných predmetov – adventné vence, vianočné ozdoby, vianočné oblátky, výrobky z vosku,
medovina a iné. Budú aj sladkostí od Mikuláša a uhlíky od čerta. O zábavu sa
postará ĽH a deti zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité.

„Za prosperujúcu, transparentnú a bezpečnú obec!“
JUDr. Milan

Krčmárik

, 54 r., štátny zamestnanec MV SR, ženatý, 3 deti
nezávislý kandidát na starostu obce Skalité
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi osloviť Vás v súvislosti s konaním volieb do
orgánov samosprávy, ktoré sa budú konať dňa 15.
novembra 2014.
•
1. Prečo kandidujem?
• kandidujem ako nezávislý kandidát, na základe
petície podpísanej vami, občanmi našej obce, bez
rozhodnutia straníckeho grémia a závislosti na stranícke povinnosti a väzby
• kandidujem na tento post z dôvodu nespokojnosti
mojej aj občanov na niektoré kroky, ktoré obecný
úrad v poslednom období vykonal resp. mal vykonať
a nevykonal
• napr. základné služby občanom, zmena systému
odvozu komunálneho a separovaného odpadu
a spôsob jeho prefinancovania,
• priame nepodložené predaje obecného majetku
bez náležitého podmienenia týchto predajov podnikateľským zámerom, ktorý by korešpondoval s dlhodobým územným plánom rozvoja obce, a to či smerom na rozvoj cestovného ruchu alebo so sociálnym
podtextom rozvoja zamestnanosti v obci,
• nevybudovanie sociálneho zariadenia pre našich
seniorov, na úkor neúmerne podozrivého rozsahu
výstavby bytov
• nedostatočné zabezpečenie budovania a obnovy
miestnych komunikácií v obci a iných investičných
akcií
2. Čo bude mojou prioritou?
• v prvom rade vykonanie vnútorného finančného
auditu ekonomickej situácie obce, z hľadiska efektívnosti, hospodárnosti a ekonomickej náročnosti
samotného chodu a fungovania obecného úradu
ako aj stavu rozpočtovej disciplíny a celkovej úverovej zadlženosti obce.
• oblasť sociálnych služieb starším občanom výstav-

VOLEBNÝ PLÁN
Vybudovať ihriská pre mladých
(detské šmýkačky, preliezky, hojdačky,
lavičky pre mamičky)
Vybudovať domov dôchodcov
Obecné auto pre seniorov
(rozvoz obedov, k lekárovi, do lekárne)
Obnova kina
Amfiteáter (koncerty, rockové skalité...)

JOZEF CHOLUJ
kandidát na starostu obce

Necháme hlasovať ohľadom obce
aj Vás!

•

•

•

•

bou DSS, zdravotne odkázaným a sociálne slabším
občanov zabezpečením stravovania, resp. rozvozu,
zabezpečením prania šatstva a bielizne pre túto
skupinu občanov,
oblasť starostlivosti a využívania voľného času pre
mladé matky s deťmi formou výstavby relaxačnonáučných parčíkov pre deti predškolského veku, ale
aj pre tie staršie.
oblasť základných služieb občanom či už v oblasti
zberu a odvozu komunálneho odpadu ako aj triedeného odpadu t. j. plastov a skla,
budovanie a obnova miestnych komunikácií a prístupových ciest do osád a pľacov, taktiež vás chcem
ubezpečiť, že budem v čo najväčšej miere bojovať
za záujmy obce a vás občanov v súvislosti s problémami súvisiacimi s výstavbou diaľnice .
oblasť rozvoja športu (futbal, hokejbal, zimné športy, tu budem preferovať prechod na obecné športové kluby hlavne z dôvodu transparentnosti financovania), turizmu a cestovného ruchu.
oblasť bezpečnosti obce a boja proti vandalizmu,
táto oblasť je vzhľadom na moje dlhoročné skúsenosti a kontakty v oblasti bezpečnosti a boja proti
kriminalite v rámci MV SR a to či už na úseku ochrany života a zdravia občanov(napr. v rámci siete
miestnych komunikácií vybudovaním spomaľovacích retardérov), v boji proti vandalizmu a na úseku
ochrany majetku, svoje skúsenosti a kontakty využijem pri získavaní prostriedkov z programov a fondov
zameraných na bezpečnosť v obciach (kamerové
systémy, prípadne pripojenie na pult napr. formou
chránenej dielne ap.)

3. Čo ponúkam?
• v prvom rade skúsenosti v oblasti riadenia útvarov
štátnej správy (na úrovni okresu Čadca ako aj na
úrovni Žilinského kraja), ktoré nie sú rozdielne od
riadenia obce a správy vecí verejných, financovania

projektov a činnosti, ktorými sa zabezpečujú služby
občanom, ale aj efektívnosť a hospodárnosť chodu
takýchto útvarov a úradov.
• svoje osobné kontakty získané z mojej dlhoročnej
práce na úrovni MV SR, okresu, ale aj žilinského
kraja. ktoré sa budem snažiť využiť v prospech
našej obce.
• prehodnotenie finančnej náročnosti chodu obecného úradu a to nie len z pohľadu prevádzkových
nákladov, ale aj z úrovne mzdových nákladov vedenia úradu.
4. Čo povedať na záver?
• na záver iba dodám, že budem presadzovať a predkladať také ciele a vízie, ktoré nebudú neúmerne
zaťažovať obecný rozpočet ďalšími úvermi, nakoľko
naša obec Skalité je nimi značne zaťažená na veľa
rokov. Budem sa snažiť robiť projekty pre občanov,
kde nebudú iba pasívnymi divákmi ale budú sa spoločne podieľať na budovaní rozvoja obce, občianskej súdržnosti a spolupatričnosti. Chcem aby sme
boli na svoju obec Skalité patrične hrdí, aby bola
pre všetkých domovom, kde sa dobré cítia a kde sa
radi vracajú..
Veľmi pekne ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali
prečítaniu mojich pár riadkov ako aj za prípadnú podporu mojej kandidatúry.

4

DO POZORNOSTI OBČANOV

5

DO POZORNOSTI OBČANOV

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva Skalité
Volebný obvod č. 1

1.
Jozef Ballon

2.
Ján Bury

3.
Roman Capek, Mgr.

6.
Michal Jargaš

7.
Milan Krčmárik, JUDr.

8.
Milan Kubalík, Mgr.

11.
Igor Padyšák

12.
Milan Pišček, MUDr

13.
Milan Potočár, Ing.

16.
Jana Stancová

17.
Alena Stasinková, Mgr

18.
Ľubomír Špilák, MVDr.

21.
Miloš Truchlík, Mgr.

22.
Jozef Vojčiniak

Volebný obvod č. 2

4.
Vladimír Gomola

5.
Jozef Gonščák, Mgr., JUDr.

5.
Peter Ivanek, Ing.

1.
Mária Baculová

2.
Michal Časnocha, Bc.

3.
Marian Gelačák

10.
Vladislav Ondrašina

6.
Milada Koperová

7.
Jozef Krčmárik

8.
Anna Krčmáriková

9.
Silvia Kreanová

10.
Milada Kurtová

14.
Marián Ramšák

15.
Zdenka Révayová, Mgr.

11.
Anton Laš

12.
Miroslav Laš

13.
Ľubica Lašová

14.
Peter Martiniak

15.
Karol Matys

19.
Ján Tatarka

20.
Adela Tatarková

16.
Ľuboslav Mikula, Ing.

17.
Miroslava Mikulová, Mgr.

18.
Vlasta Mudríková, Mgr., art.

19.
Marta Oravcová

20.
Mária Papíková

21.
Milan Petrák

22.
Miloš Petrák

23.
Viera Ráková

24.
Ondrej Rovňan

25.
Ján Špilák, PhDr.

26.
Edita Špilová, Mgr.

27.
Michal Takáč, Bc.

28.
Iveta Truchlíková

29.
Milan Vojčiniak

30.
Marián Vojtáš, Ing.

4.
Pavol Gavlák

9.
Janka Majchráková, Mgr.

Chýbajúce foto kandidáti nedodali.
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„Sme hrdí Skalitčania,
ktorí sa v rozhodujúcich historických chvíľach
vedeli zomknúť a správne rozhodnúť.“

Vážení Skalitčania,
Pred štyrmi rokmi ste mi dali dôveru.
Svoj sľub, ako budem viesť Skalité
som vyjadrila slovami:
Buď máte výsledky, alebo výhovorky.
A o to ide vo voľbách aj dnes.
O dôveru.
Počas štyroch rokov, v každodennom
styku s Vami, pri riešení Vašich problémov a požiadaviek som pochopila, čo je
dôležité. Ak chceme dosiahnuť výsledky, musíme sa držať toho, v čo veríme.
Pretože to bola viera v spoločné hodnoty, ktorá nám v histórii vždy pomohla
zmeniť Skalité. Aj teraz, napriek finančnej kríze, nám pomohla dosiahnuť
výsledky, na ktoré môžeme byť hrdí.
Zrekonštruovali sme obe naše školy.
Dnes v nich máme vymenené okná, plynové kúrenie, zateplili sme ich. Ušetrili
sme na teple a peniaze sme použili na
opravu a rekonštrukciu sociálnych zariadení v školách. Naše deti sú v čistom a
zdravom prostredí. Zlepšili sme starostlivosť o čistotu obce. Opravili sme zber-

Naplnili sme amfiteáter atraktívnymi
vystúpeniami (Lúčnica, Jaro Nohavica,
Šlágerparáda...).

ný dvor. Poplatky za komunálny odpad
patria medzi najnižšie v okrese. Je to
vďaka Vám, pretože si ctíte čistotu
v obci. Obstarali sme na to novú techniku
–
traktor
a
multikáru.
Zrekonštruovali sme verejné osvetlenie.
Vybudovali nové ihriská. Obstarali stroj
na úpravu bežeckých lyžiarských tratí.
Podľa finančných možností každoročne
investujeme do opráv, asfaltovania
a výstavby miestnych komunikácii.
Pokračovali sme v rozvíjaní našej kultúry a tradícií. V amfiteátri sme vybudovali nové pódium a vymenili lavičky.
Umožnilo nám to organizovať aj náročnejšie podujatia. Každý si spomenie na
silné zážitky z vystúpenia Lúčnice,
Nohavicu a množstva iných umelcov.
Podporili sme vydanie knihy fotografií
Skalitého a získali historické mapy
Skalitého. To ale nie je všetko. Pomohli
sme mladým rodinám s bývaním.
V tomto období sme pridelili nové
nájomné byty v zdravotnom stredisku.
Zrekonštruovali sme v ňom priestory
pre lekárov a vyriešili sme problém so
zatekajúcou strechou. Ale najviac teší
spokojnosť, ktorú vidíme v očiach
našich detí. Môžeme byť hrdí na ich
výsledky. Na hokejbalistov, futbalistov,
biatlonistov ale aj ďalších mladých obyvateľov Skalitého, ktorí skvele reprezentujú Skalité v súťažiach a olympiádach.
Aj vďaka novému Centru voľného času.
A tiež veľmi dobrej spolupráci s pánom
farárom. Podpora našich detí a mládeže
je správna cesta. Sú budúcnosťou
Skalitého. Tieto výsledky sú naše skutky.
Občania sa ma pýtajú: Čo hovorím na
sľuby mojich konkurentov vo voľbách p.
Cecha a p. Krčmárika? Pre koho by
sľuby neboli lákavé. A doterajšiu prácu
p. Krčmárika si osobne cením. Ale

Podporujeme mladé športové talenty
a vytvárame podmienky pre šport.

povedzte, robí vari iba počet sľubov človeka dôveryhodnejším? Pýtajú sa, či sa
neobávam, že sa dohodli, aby rozdelili
hlasy voličov a tak získali výhodu. Čo na
to povedať. Kto by namietal, ak si rodina
pomáha.
Ale moja politika je iná. Pri práci starostky má u mňa prednosť Skalité, všetci Skalitčania. Keď sme bojovali proti
zrušeniu železničnej trate a udržali sme
hlavné vlakové spoje. Keď k nám prišiel
viceprezident PZ SR pplk. Ábel a riešili
sme otázky bezpečnosti a poriadku
v Skalitom. Keď obyvatelia žiadali o
pomoc proti výstavbe betonárky.
Môžete sa opýtať každého, kto za mnou
prišiel, že mal u mňa vždy dvere otvorené. Otvorenosť, priamosť a rovnosť voči
každému. To je moja politika. Budem
vždy bojovať proti tomu, aby o Skalitom
rozhodovala nejaká rodina, skupina
alebo politická strana. Skalité patrí
všetkým Skalitčanom.
Tým, ktorí spochybňujú hospodárenie
obce odpovedám. Nie ja, ale nezávislý
audit a mnohé kontroly zo strany štátu
potvrdili, že hospodárenie obce bolo
a je zodpovedné. Môžete porovnať.
Vláda SR má dlh 53 %. Úverové zaťaženie obce Skalité je iba vo výške 23,8 %
a každoročne klesá. Ďalší dôkaz nájdete v hodnotení obcí na Slovensku za rok
2013, ktoré robí INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy): Skalité
má “dobré finančné zdravie“ – so
známkou 4,6 zo 6 možných. V tomto
volebnom období sme nezobrali žiaden
úver. A investičný úver z minulého obdobia splácame bez problémov. Dobré
finančné výsledky ocenila aj banka.
Znížila nám úroky z úveru z 2 % na 1, 7
% a skrátila dobu jeho splácania. Ale
nielen to. Dobré hospodárenie nám
umožnilo z vlastných finančných pro-

Sme hrdí, že sa výnimočným umelcom
u nás páči a radi tu prídu zas.

Mnoho skvelých podujatí si dokážeme
urobiť sami, zabaviť sa aj zasúťažiť.
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striedkov investovať len v tomto roku
viac ako 120 tis. EUR (na okná v MŠ, na
prízemie v zdravotnom stredisku, na infraštruktúru v IBV Cupeľ II). Či by vari
takéto výsledky dosiahol ten, kto by sa
nesprával ako dobrý hospodár?
Ešte veľa práce máme pred sebou.
Aby bol Váš život v Skalitom spokojný.
Pýtate sa, ako to chcem dosiahnuť.
Jednoducho. Budeme s peniazmi
a majetkom obce hospodáriť zodpovedne. Tak ako doposiaľ. Využijeme aj eurofondy a dotácie. V tom už máme skúsenosti. V tomto volebnom období sme ich
využili v rozsahu viac ako 1.500.000
eur. A budeme konať transparentne a
spravodlivo.
A čo chceme urobiť?
Vybudovať domov dôchodcov. Aby
naši ľudia, ktorí potrebujú opateru,
mohli byť so svojimi najbližšími a
nemuseli odchádzať inde. Poskytneme
pri tom aj zamestnanie našim občanom. Od roku 2015 plánujeme ponúkať dôchodcom službu rozvozu stravy
(obedov). Chceme vybudovať telocvičňu v ústredí, aby mohla mládež športovať celoročne. Postupne chceme vybudovať ďalšie ihriská, rôzne športoviská
a parčíky. Z nich vytvoríme náš areál
športu, zdravia a oddychu. Pre rodiny s
deťmi na hranie, mladých a dospelých
na športovanie a dôchodcov na prechádzky a posedenie. Chceme zatepliť aj
materskú školu, Centrum voľného času

Ctíme si pamiatku tých, ktorí za našu
slobodu položili životy.

i cirkevnú školu 5 – 9. A opraviť ďalšie
budovy: Hasičskú zbrojnicu, kultúrny
dom, tribúnu TJ Slovan i budovu pekárne na námestí. Spojíme sily s obcami
Čierne a Svrčinovec, aby sme získali
prostriedky na opravu chodníka pozdĺž
štátnej cesty. Nezabúdame na myšlienku zriadiť obecnú políciu pre naše tri
obce. A v spolupráci s podnikateľmi
chceme podporiť cestovný ruch v našej
doline.
Výstavba diaľnice mení našu obec. Je
pre mňa prioritou nečakať a ihneď riešiť
problémy občanov, ktoré pri tom vzniknú. Ako vtedy, keď hrozilo, že výstavba
betonárky poškodí Vaše domovy. Alebo
keď mali obyvatelia ohrozenú dodávku
vody. Či keď autá po sebe neočistili
cesty, tak ako nám sľúbili.
A teraz, po štyroch rokoch, opäť stojíte pred rozhodnutím, či máte ísť voliť
a koho si vybrať. Je to vo Vašich rukách.
Zvažujte.
Ak veríte, že dôveru si musí každý
zaslúžiť svojimi skutkami, tak sa nenechajte zvábiť slovami, ktoré sú bez skutkov prázdne. Slovami, ktorými Vám
dnes sľubuje, ale zajtra pred Vami
uprednostní seba a svojich známych. A
ak aj do srdca druhého nevidíte, vidíte
jeho skutky, tie hovoria za neho.
A ak veríme, že práca pre obec sa má
vykonávať čestne, bez rodinkárstva, zvý-

Máme dobré výsledky v športových
turnajoch v rámci okresu, kraja
aj Slovenska.

hodňovania, politikárčenia a spravodlivo a rovnako voči každému, tak sa toho
držme, bojujme za to, poďme touto cestou. Nenechajte voliť iných, aby rozhodovali za Vás.
A keď sa ma ľudia pýtajú, čo im ponúkam, hovorím : Moja práca, výsledky
a hodnoty v ktoré verím ,ukazujú cestu,
ktorou pôjdem. Pretože to, čomu naši
neprajníci nerozumejú je, že voľby nie
sú iba o mne. Voľby sú o Vás, o Vašich
problémoch a túžbach a o tom, čomu
veríte. A ak som na tejto ceste bola voči
niekomu z Vás nevedomky nespravodlivá, ospravedlňujem sa. Aj ja som iba
človek, nie som neomylná. A dnes, keď
stojíte pred voľbou, Vám ponúkam moje
skúsenosti a presvedčenie, že obec sa
dá riadiť čestne, konať voči každému s
rovnosťou a rozhodovať o Vašich
veciach spravodlivo. Na tejto ceste
v deň volieb stojte pri mne a ja budem
vždy stáť pri Vás.
Teraz je historická chvíľa, v ktorej
každý z nás môže rozhodnúť o budúcnosti obce Skalité. Preto nepremrhajme túto príležitosť a poďme 15. novembra voliť. Váš hlas je dôležitý.
Vašu dôveru nesklamem.

Betlehemské svetlo prinesené na
Skalité otvára obľúbené vianočné
podujatia.

S úctou
Andrea Šimurdová
starostka obce Skalité

Našich najmenších vedieme k hrdosti
a spolupatričnosti k našej obci.

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

Naše spoločné výsledky 2010 – 2014

Nová plynová kotolňa v Cirkevnej škole

Prestavba zdravotného strediska – vzniklo 16 nových nájomných
bytov

Obnova pamätníka na námestí

Šatňa pre hokejbalistov

Nové šatne a sprchy v telocvični ZŠ Kudlov

Viacúčelové ihriská na Kudlove a v ústredí

Stroj na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí

Nová technika – traktor a multikára

Nové sociálne zariadenia v MŠ Kudlov

Rekonštrukcia Cirkevnej školy

Modernizácia verejného osvetlenia

Oprava zberného dvora

Nové pódium a lavičky v amﬁteátri

Využívaný skalitský amﬁteáter (počas celého roku)

Lávka vybudovaná v rámci bežeckej lyžiarskej Výmena okien a dverí v MŠ Ústredie
trate

Dobrá spolupráca s regionálnou
agentúrou a profesionálna koordinácia
projektov nám priniesla nemalé
mimorozpočtové finančné prostriedky.

... s Vašou podporou pokračujeme ďalej
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Protipovodňové
opatrenia
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Povodeň zo dňa 13. septembra 2014

Mariánska pieseň v Skalitom

Začali práce z realizáciou protipovodňových opatrení v povodiach bezmenných tokoch v osadách Šimurdov,
Fuckov potok, U Tomice, U Krupeľa,
U Petráka. Materiál používaný na
výstavbu hrádzok je poskytovaný obyvateľmi, občanmi s postihnutých lokalít, s tým že sa zúčastňujú aj osobne
na realizácií uvedených protipovodňových opatrení.Uvedené lokality boli
vybraté z dôvodu, že v poslednom
období 15 rokoch boli postihnuté 3
krát miestnou prietržou mračien
v rokoch 1997, 2002, 2014 s následnými škodami na majetku občanov
a obce. Posúdenie vodohospodárskych opatrení na zamedzenie škôd
pri povodniach zrealizuje odborne
spôsobilá osoba Ing. Michal Kravčík
CSc.

V nedeľu 21. 9. 2014 sa v kostole sv. Jána Krstiteľa konal už
X.ročník Mariánskej piesne. Svojim spevom obohatili toto vystúpenie: Dospelý spevácky zbor pri kostole sv. Jána Krstiteľa a spevácky zbor Seniorka pri Jednote klubu dôchodcov v Skalitom pod
vedením p. Anny Rovňanovej. Neopísaľný zážitok a emócie prežili diváci pri vystúpení charizmatického nevidiaceho umelca
Maroša Banga s manželkou Alexandrou Bangovou z Bratislavy.
Jeho vystúpenie bolo mimoriadnym umeleckým zážitok, pri ktorom sa ľudia neubránili aj slzám dojatia.

Asfaltovanie a betónovanie ciest

Skalitská šláger-paráda 2014
Obec Skalité, v spolupráci s p. Petrom Strýčkom z Čadce, pripravila dňa 7. 9. 2014
v amfiteátri v Skalitom pre milovníkov ľudových piesní, príjemné nedeľne popoludnie. V hudobno–zábavnom programe sa divákom, ktorí zaplnili amfiteáter do
posledného miesta predstavili: ĽH Ondreja Rovňana, Kysucké duo, Duo Sonet, Duo
Rytmus, Amádeo a Dedko a Katka Kubačákovci.

Pasport miestnych komunikácií:
Od začiatku septembra Obec Skalité v vykonáva pasport miestnych komunikácii a dopravného značenia. Pre potreby obce vykonáva tento pasport odborne spôsobilá osoba – Ing.
Grambličková, ktorá prevádza konkrétne merania všetkých ciest v intraviláne obce.
Pasportizácia je potrebná aj z dôvodu návrhu a schválenia dopravného značenia DI PZ
v Čadci.

Náter strechy
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Z práce ZO SZZ Skalité vyberáme:

ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Skalité usporiadala dňa 28. 9. 2014
obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Výstava sa konala v zasadačke obecného úradu.
Na výstave vystavovalo celkom 28 pestovateľov, z toho 23 záhradkárov
Celkom na výstave bolo vystavených :
129 exponátov, z toho:
74 jabĺk, 9 hrušiek, 10 sliviek, 12 hrozno,
3 orechy vlašské, 10 zelenina, 3 liečivé
rastliny,
3 okrasné súbory, 5 ostatné – dyňa,
Azijská hruška, broskyńa
Na výstave bolo udelených 23 cien .
Vyhodnotenie vykonala 5 členná komisia.
JABLKO ROKA:
Šmatlava Jozef odroda Rubín
v kategórii jablka:
1. Cech Ján – Rubín,
2. Jurišta Štefan – Melodia,
3. Staš Jozef – Melodia
v kategórii hrušiek:
1. Straka Jozef – Krivica,
2. Kocur,
3. Čanecky – Konferencia
v kategórii slivky:
1. Šmatlava Jozef – JOJO,
2. Krížek Vendelín – Jojo,
3. Gonščák Peter – Top hid
v kategórii ZELENINA:
1. Šmatlavová Emilia,
2. Papik Rudolf,
3.
v kategórii LIEČIVÉ RASTLINY:
1. Legerská Margita, 2. Lašová Anna
v kategorii: okrasné súbory:
1. Martiniak Miroslav,
2. Juricová Jozefa,
3. Šmatlavová Veronika
Mimoriadna cena: Tekvica – Cabuk ,
okrasný súbor – ZŠ Kudlov
Vystavované exponáty boli oproti iným
rokom poznačené nepriazňou počasia.
Svoje miesto si stále zastávajú aj staré
odrody, ktoré sa dali porovnať s novými
odrodami. Výhodou týchto starých odrôd
je vyššia odolnosť voči mrazom a chorobám. Veľmi dobrú účasť sme zaznamena-

li u zeleniny, liečivých rastlín, okrasných
súborov. Boli sme milo prekvapení, čo sa
na Skalitom dalo pri nepriazni počasia
vypestovať. Na záver iba toľko. Vybor ZO
svojím hlasovaním rozhodoval o tom či
z dôvodu neúrody ovocia konať alebo
nekonať výstavu. Nakoniec bolo rozhodnuté konať, čo sa nám odvďačilo pochvalnými slovami nielen účastníkmi výstavy
ale i zástupcami OV SZZ, ako i spokojnosťou celého výboru. Aj keď je ovocie nižšej
kvality ako po iné roky výstavu hodnotíme
veľmi kladne. Z poznatkov výstavy môžeme poradiť jeden druhému, a tak sa
poučiť ako bojovať proti chorobám
a škodcom ovocia, zeleniny, ako správne
sadiť hnojiť a pod.
Výstavu sponzorovalo celkom 16 sponzorov. Starostka obce, COOP Jednota
Čadca, Alianz – Šmatlava Slavomír,
Kubaliková Vlasta, Moravosed, Šmatlavová Emília, Vojčiniak Peter, Čanecky Jozef,
Duraj Jozef – výroba nábytku, Pivosklad
Turzovka, Pivovar Heineken, Cechospol
s.r.o. – otec a syn.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom za sponzorské dary. Bez
ich pomoci, bez hodnotných cien by súťaživosť o najkrajšie výpestky stratila svoju
kvalitu. Veľká vďaka patrí všetkým pestovateľom, ktorí sa svojimi výpestkami
zúčastnili na výstave. Poďakovanie patri
všetkým členom a občanom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania výstavy. Poďakovanie musíme
vyjadriť vedeniu obce na čele s pani starostkou za finančnú podporu, za prenájom miestnosti, naradia, riadu a osobnú
zainteresovanosť.
Dňa 11 – 12. 10. 2014 sa ZO SZZ Skalité
zúčastnila v Kysuckom Novom Meste
okresnej výstavy ovocia a zeleniny.
Celkom sme vystavovali 36 výpestkov.
Z toho 3 hrozno, 3 hrušky a 30 jabĺk. Na
okresnej výstave vystavovali svoje výpestky aj záhradkári z Čiech. Na okresnej
výstave sme získali 3. miesto v kategórií
Jablko a 10. miesto v kategórii hrušky.
Naša ZO sa zúčastnila s výpestkami pp.
Straka, Šmatlava, Cech, Jurišta a Staš aj

výstavy v Českej republike – Jablunkove.
Naše výpestky boli konkurenčné s Českými avšak do hodnotenia neboli pojaté.
Dňa 30. 9. 2014 ZO SZZ Skalité organizovala pre členov, sponzorov a pozvaných
hostí posedenie pri guláši, kde si v družnej debate navzájom vymenili medzi
sebou skúsenosti zo záhradníčenia nielen členovia ZO, ale i ostatní prítomní.
Celkom sa posedenia zúčastnilo 45 členov, hosti a sponzorov. V jeseni 2014 sme
zorganizovali nákup ovocných stromčekov. Boli dovezené a rozpredané za
výhodné ceny: 30 ks čučoriedky, 60 ks
ovocné stromčeky a kriky, hnojiva a štepárske potreby. V ponuke máme naďalej
hnojivo Kristalon jeseň, Kristalon
jarný, Kristalon plod a kvet, dusikaté
vápno. Zakúpiť si môžete u p. Šmatlavu –
predsedu ZO SZZ Skalité. Ceny pri rozvažovaní z veľkého balenia sú oveľa nižšie
ako z malého balenia cca 20–40 %.
Niečo z literatúry o nakladaní kapusty:
ZELÍ PO STAROČESKU
„Posílám vám svůj recept, už je velice
starý. p Novotná z Bruntálu.
40–50 kg zelí, 3 kg cibule, velký talíř
strouhaného křenu, dva sáčky kmínu, půl
kila soli a tři kilogramy jablek nakrájených
na Čtvrtky, svazek kopru. Vrchní listy od
zelných hlávek nevyhazujeme, opereme
je, protože je budeme potřebovat.
Na dno dáme svazeček kopru a zakryjeme listím ze zelí. Potom už dáváme vrstvu
krouhaného zelí, posypeme cibulí, křenem, kmínem se solí. Na vrstvu dáme pár
kousků jablek. Zasypeme novou vrstvou
krouhaného zelí a postup se opakuje. Tak
vrstvíme a šlapeme (nebo tlučeme dřevěným tloukem) zelí, až je hrnec plný.
Během Šlapání odebíráme přebytečnou
šťávu. Když je hrnec plný,' dáme nahoru
kousek kopru a znovu přikryjeme zelnými
listy. Pokud není v hrnci dostatek vody,
přilejeme trochu vlažné vody, protože zelí
musí být stále pod vodou. Necháme v
teple asi tri týdny a teprve potom přeneseme do chladna. Když je zelí v hrnci
našlapané, přikryjeme hrnec deklem a do
žlábku nalijeme vodu.
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ZELÍ„PO PREŠOVSKU"
50 kg zimního zelí, 5 kg mrkve, 1 kg petržele, 1 kg celeru, 3 kg jablek (nejlépe jonatanú), 2 kg cibule, 300 g kuchyňské soli, 1 balíček kmínu, 5 bobkových
listů, 3 větvičky sušeného kopru, 3 papriky (rajčinové)
Zimní zelí nastrouháme. Očistíme a nakrájíme zvlášť karotku, petržel a celer.
Zelenimu smícháme se solí a kmínem, s bobkovým listem. Papriku očistíme a
nakrájíme na řezy. Zelí skládáme do 501 soudku následovně: na spodek soudku dáme dobře omyté zelné listy, na ně položíme kopr a potom klademe vrstvy.
Nejprve vrstvu zelí, potom hrst cibule s přísadami – kmínem a bobkovým listem. Následují za sebou vrstvy zeleniny — mrkve, celeru, petržele. Jablka dáme
na konec zeleninové vrstvy. Postup opakujeme, pokud není soudek plný, každou vrstvu pořádně utlučeme dřevěným tloukem. Papriky dáme do zelí tak, že
každou papriku dáme asi do jedné třetiny směsi.
Naložené zelí zatížíme a necháme je týden v teple, potom do chladna. Po dvou
týdnech je možné jej konzumovat. p. Alžběta Sidorjaková z Prešova. A ještě
něco: Šťáva z kysaného zelí povařená s česnekem pomáhá proti chřipce a
čistá šťáva ze zeli pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi."
ZELÍ BEZ ŠLAPÁNÍ
Nakrouhané zelí navrstvíme do škopku. Každou vrstvu přiměřeně prosypeme
solí, když je škopek naplněný, zatížíme zelí a necháme do druhého dne. Zelí
pustí šťávu, kterou druhý den ručně vytlačíme. Potom zelí přendáme do připravené nádoby. Stačí už jen rukou je utlačit, znovu zatížit a nechat kysat.
V. Kohout, Frýdlant
Domácí zelí ve sklenicích
20 kg želí, 1 balíček kmínu, 3 velké Jemně nakrájené cibule, 1 hrst soli (podle
chuti).
Nakroohanó zelí promícháme s cibulí, kmínem a solí. V míse rukou rozmačkáme až pustí vodu. I s touto vodou natlačíme do sklenic (když Je vody málo, dolijeme slaným nálevem). Na sklenice jen položíme víčka a postavíme do pekáče, vaničky. Necháme v teple asi týden kvasit. Zelí musí být stále zakryto
vodou. Za týden sklenice zavíčkujeme a uložíme v chladnu.
Viléma Marková, České Budějovice
Naš recept:
Podľa svojich zvyklosti nakladania kapusty do suda, dáme tú istú zmes do fliaš
utlačíme, prebytočnú šťavu zlejeme, zavičkujeme. Uložíme na tmavé miesto.
Takto založená kapusta vydrží aj vyše roka. Nevýhodou je, že nemáme kapustnicu.
Recept od našej susedy Jožky:
5kg kapusty, 5 ks cibule, 5 ks papriky-podľa svojej chuti (červená, zelena, žltá),
0,5 l octu, 40 dkg cukru, 1 deko, l čajová lyžička BORKEN – dvojsiričitan draselný (dá sa kúpiť v drogérii).
Cukor s octom povarime, kapustu, cibuľu, papriku pokrajame, všetko spolu
zmiešame a plnime do väčších fliaš napr. 5 l. Podľa svojej chute môžeme
obsah dochutiť. Po otvorení môžete z fľaše viackrát odoberať, kapusta sa
nakazí.
Marínované zelí
5 kg zelí, 4 velké cibule, nálev – 1 a půl dl vody, 7 dl octa, 10 dkg soli, 25 dkg
krystalového cukru (nebo 25 tablet sachari-nu), 2 kávové lžičky pyrosiričitanu.
Uvaříme nálev z vody, octa, soli, cukru (sacharinu). Zamícháme pyrosiřičitan a
necháme vychladit. Zelí nakrouháme, smícháme s jemně nakrájenou cibulí a
zalijeme chladným nálevem. Necháme 12 hodin stát. Pak pridáme Špetku
kmínu, hořčičné semínko a pár kuliček pepře. Promícháme, natlačíme do sklenic, zalijeme nálevem. Sterilujeme 20 minul při 80°C. Jana Metliková, Dub
nad Moravou
Pařené zelí
Oddělíme poškozené vrchní listy ze 2 větších hlávek zelí a zelí nakrouháme do
většího hrnce nebo kameninové mísy. Promneme se solí a důkladně upěchujeme. Vodu, kterou zelí „vypolí", slijeme a zelí zalijeme horkou vodou z vaření
oloupaných brambor. Zelí musí být vodou zalité. Necháme v teple 3–4 dny
vykvasit. pak můžeme konzumovat a upravovat podle svých zvyklostí.
Marie Pavlíková, Příbram
ZO aj tohto roku zabezpečovala muštovanie ovocia. Pre slabú úrodu najmä
jabĺk nebolo čo muštovať.
Na dobré prezimovanie rastlín hnojte kristalon – jeseň – možno zakúpiť za
veľmi dobrú cenu pri rozvažovaní z veľkého balenia u p. Šmatlavu. Na internetovej stránke obce Skalité pod organizáciami – záhradkári nájdete:
Integrovaná ochrana ovocia a zeleniny, pestovanie ekologického ovocia, nové
odrody ovocia, vyžíva a hnojenie, zavlažovanie, zázrak štiav. Zaujímavosti do
ekozáhradky: Prírodné hnojiva a postreky, vhodné a nevhodné susedské vzťahy rastlín, zhodnotenie vylisovaných štiav, Aloe Vera, postrek Rondoup, kedy
vyraziť na pole, ako uchovať cesnak
Krížek Vendelín, taj. ZO SZZ Skalité

Náš Dedko včelár
pán Ondrej Choluj

V našej obci Skalité sa Včelárstvu venuje približne 15 obyvateľov. Jedným z nich je aj náš
dedko p. Ondrej Choluj. Tomuto Remeslu sa priúčal už do malička, keď pomáhal svojmu otcovi.
Včely ho sprevádzajú celým životom. Pri úľoch
trávi väčšinu svojho voľného času pretože ako
hovorí: „od týchto malých stvorení, akým sú
včely, sa môže človek veľmi veľa naučiť“. P.
Ondrej Choluj odkazuje mladým obyvateľom
našej obce, aby sa začali venovať Včelárstvu,
lebo „Med“ je neoddeliteľná súčasť kvalitného
jedálneho lístka. Odborné informácie pre chov
Včiel, môže poskytnúť p. František Papík
(z osady Skalité – Podkrížne).
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Slávnostné otvorenie novovybudovaného
detského dopravného ihriska
Dňa 30.9. 2014 bolo v areáli ZŠ s MŠ Skalité Kudlov slávnostne otvorené novovybudované detské dopravné ihrisko v
rámci projektu Kľúč k bezpečnosti na cestách. Cieľom projektu
je vybudovanie detského dopravného ihriska a jeho následne
využívanie žiakmi a deťmi ZŠ s MŠ Skalité Kudlov i deťmi z blízkeho okolia. Projekt je zameraný na rozvoj špeciálnych pohybových zručností u detí predškolského a školského veku a rozšírenie vedomostí o doprave a tým prispieť k zníženiu nehodovosti
a úrazovosti detí na cestách. Deti, žiaci ako aj iná verejnosť budú
počas množstva aktivít spoznávať pravidlá cestnej premávky
teoreticky aj prakticky prostredníctvom pravidiel, ktoré si osvoja
v spolupráci s príslušníkmi polície ako aj v rámci výuky.
Zatraktívnením detského dopravného ihriska svojpomocne
vytvorenými maketami budov budú v úlohe chodcov a cyklistov
vedení k bezpečnému pohybu v reálnych situáciách podľa
vopred vytýčených trás. Na projekt sa viaže veľa aktivít pre rodiny s deťmi počas celého roka. Projekt s názvom Kľúč k bezpeč-

nosti na cestách je podporený nadačným fondom KIA MOTORS
Slovakia v nadácii PONTIS sumou 2995 eur a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý nám poskytol dotáciu z rozpočtu ŽSK 350
eur, finančnou čiastkou prispeje aj Občianske združenie Detstvo
Kudlov. Prostriedky boli využité na nákup dopravného značenie,
bicyklov, kolobežiek, detských odrážadiel, interaktívne CD
s témou dopravnej výchovy, prilieb a reflexných viest. Obdobie
realizácie projektu je máj - október 2014. Aj po skončení prvého
obdobia realizácie projektu bude tento projekt pokračovať v
rámci školského vzdelávacieho programu prostredníctvom prierezovej témy Dopravná výchova, v rámci ktorej sa budú opakovane plniť aktivity súvisiace s cieľmi tohto projektu ako v materskej škole, tak aj v základnej škole. Využívanie detského dopravného ihriska bude dostupné na vlastných dopravných prostriedkoch širokej verejnosti v popoludňajších hodinách a cez víkendy,
takisto bude možnosť využívania ponúknutá susedným materským a základným školám.
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Svätá omša v Skalitom slávená ku cti sv. Huberta 2014
Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom a obetnými
darmi je veľkou velebou prírody,
dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu.
Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité, Obec Skalité a Farský úrad Skalité
pripravili v sobotu, 5. októbra 2014
v amfiteátri v Skalitom, pre všetkých
poľovníkov, lesníkov, priateľov prírody
a širokú verejnosť sv. omšu ku cti sv.
Huberta, ktorú celebroval Vdp. Peter
Holbička, ThLic., dekan Dekanátu
Kysucké Nové Mesto. Po skončení sv.
omše nasledovalo slávnostné agapé
v podobe gulášu z diviny.

Lampiónový sprievod a stretnutie s rozprávkami
Obecná knižnica a CVČ Skalité v spolupráci
s Kysuckou knižnicou v Čadci pripravili dňa 17.
10. 2014 pre deti a rodičov zábavné kultúrne
podujatie, kde sa deti mohli zapojiť do lampiónového sprievodu a riešiť hádanky s rozprávkovými
bytosťami. Po vyriešení zábavnej tajničky sa deti
dostali do obecnej knižnice, kde ich už čakal
vzácny hosť, spisovateľka Terézia Mešťanová zo
Svrčinovca. V krátkej besede p. Mešťanová predstavila deťom svoje dve knihy a nakoniec im prečítala rozprávku na dobrú noc.
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Činnosť DHZO Skalité v druhej polovici roku 2014

Dobrovoľný hasičské zbor obce Skalité, 023 14 Skalité

Postup pri vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly
Členovia kontrolných skupín sa pred vstupom do objektu preukážu preukazom
preventivára alebo poverením, ktoré
vydá obec a občianskym preukazom. Sú
povinní zachovať mlčanlivosť (§ 70 citovaného zákona).
Informujú občanov:
• o zákonnom ustanoveni na vykonanie
kontroly (§ 23,24 citovaného zákona)
• aby neprekurovali vykurovacie telesá,
neskladovali a nesušili v ich blízkosti
horľavé materiály a neponechávali ich
bez dozoru,
• nepoužívali k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, či denaturovaný lieh,
• inštaláciu vykurovacích telies je treba
zveriť vždy odborníkom pri plnom rešpektovani pokynov výrobcu
• treba dbať na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece, boli umiestnené na
nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do
komínových prieduchov,
• popol z vykurovacích telies vysýpať
zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob
• v zimnom období vytvárajú nebezpečenstvo najmä na dedinách drevené
udiarne, preto venujte údeniu potrebnú
pozornosť
• dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých
technické parametre a vyhotovenia
vyžadujú trvalý dozor ako napr. tepelné
spotrebiče bez automatickej regulácie,
• dodržiavať predpismi stanovené zásady
pre skladovanie a používanie horľavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na
propán – bután tuhé palivá a iné materiály.
• majitelia, fyzické osoby nesmú fajčiť
a používať otvorený oheň na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, zakladať oheň, kde sa môže
rozšíriť, poškodzovať a zneužívať prostriedky požiarnej ochrany, vyvolávať
bezdôvodný požiarny poplach.
Kontrolné skupiny sa budú zameriavať
na:
Povalové priestory, strechy. komíny komíny musia byť vyhotovené ako viacvrstvové s komínovou vložkou, omietnuté, vyspárované, utesnené. Na jeden
komínový prieduch nenapájať spotrebi-

če rôznych palív a z dvoch podlaží.
Dymovody od spotrebičov zaúsťovať do
komína najkratšou cestou, dlhšie ako 2
m musia byť pevne zakotvené. Spájajú
sa v smere prúdenia dymu, pri plyne
a pilinách opačne, proti prúdeniu. Zaúsťovací otvor bez spotrebiča utesniť
nehorľavým uzáverom.
Pod vyberacími a vymetacími dvierkami
musí byť nehorľavá podlaha, alebo podložka – do vzdialenosti 60 cm od okrajov otvoru. Vymetacie vyberacie dvierka
musia byt' dvojité, so zabezpečením
proti náhodnému otvoreniu, z nehorľavého materiálu, 30 cm vzdialené od
horľavej konštrukcie. V ich blízkosti
nepoužívať otvorený oheň, nemanipulovať s horľavými kvapalinami.
Horľavé konštrukcie musia byť vzdialené
od komína min. 5 cm. Vývod komínového telesa nad strechu – min. 65 cm, pri
plochých strechách 150 cm nad atikou.
Horľavý materiál skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od komína, horľaviny je
zakázané v povalovom priestore skladovať. V povalovom priestore udržiavať
funkčné osvetlenie, poriadok. Kontrolovať stav strešnej krytiny: svetlíkov komínov a pravidelne ich čistiť.
Pivnice – je zakázané skladovať tlakové
fľaše (na plyn), vykonávať práce s otvoreným ohňom. K uzáverom vody, plynu,
elektrickej energie udržiavať voľný prístup. Pri naftovom kúrení skladovať
naftu v nerozbitnej uzatvárateľnej,
nehorľavej nádobe, najviac 40 l – aj v
menších nádobách, plnia sa len na 95
% objemu obsahu, skladovať ich min. 3
m od akéhokoľvek vykurovacieho telesa. Prelievanie nafty v pivnici je zakázané.
Potrubie pre plyn sa značí žltou farbou.
V pivnici udržiavať funkčné osvetlenie,
poriadok dvere uzamykať vetracie otvory chrániť sieťkou – sklom.
Garáže – v jednotlivej garáži skladovať
najviac 40 l pohonných hmôt v nerozbitnom obale pre motocykel a automobil a 80 l pre traktor a pracovný stroj.
V garáži v priestore jedného miesta na
státie možno okrem kvapalných palív
uložiť horľavé kvapaliny všetkých tried
nebezpečnosti s objemom najviac 10l
pre motocykel a automobil a 80l pre
traktor a pracovný stroj. Neinštalovať

spotrebiče na pevné palivo.
Informácie:
• Tepelné spotrebiče sa inštalujú na
nehorľavej podložke sporáky – 60 cm
pred prikladacím otvorom 30 cm na
bočných stranách, ostatné spotrebiče
"kachle" – 30 cm pred prikladacím otvorom, 10 cm na ostatné strany, krby – 80
cm pred otvorenou stranou, vzdialenosť
horľavých materiálov od vykurovacích
telies "radiátora" – min. 10 cm.
• Bezpečnostné vzdialenosti spotrebičov
podľa druhu paliva: na plyn – 20 cm od
horľavých hmôt, na kvapalné palivo –
40 cm, na tuhé palivo 80 cm, akumulačné kachle v smere sálania 100 cm v
ostatných smeroch 20 cm. Infražiariče – od stropu 40 cm, v smere sálania
80 cm, ostatné 20 cm.
• Skladovanie dreva – neskladať v blízkosti el. zariadení, min. 2 m od kotla
v malých kotolniach.
• Skladovanie uhlia – dovolená výška
voľne sypanej hromady tuhého paliva je
najviac 6 m pre triedené čierne uhlie
a prané čierne uhlie, 4 m pre prachové
hnedé uhlie, triedené hnedé uhlie,
netriedené hnedé uhlie lignit, prachové
čierne uhlie a pre ťažké čierne uhlie, 3
m pre brikety po vytriedení briketových
úlomkov a 1,5 m pre brikety a briketové
úlomky. Neskladovať vlhké (má sklon k
samovznieteniu) 2 m od kotla v malých
kotolniach. Nebezpečenstvo samovznietenia sa zisťuje meraním teploty vo
vnútri skládky uhlia.
• Plyn – tlaková fľaša – musí byt' umiestnená tak, aby bola zabezpečená proti
prevrhnutiu a pádu min. 1 m od spotrebiča, neskladovať v spálni, v pivnici, na
povale a v garáži. Tesnosť plynového
zariadenia sa skúša mydlovou vodou –
nie plameňom: Keď začne horieť plyn v
blízkosti fľaše – hasí sa mokrou handrou. V priestore skladovania plynových
fliaš, horľavých kvapalín a v plynových
kotolniach dodržiavať zákaz manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, vykonávať požiarne - nebezpečné práce.
Obec vykonáva preventívne protipožiarne
kontroly v obytných domoch – 1 x za 5
rokov.
Preventivár PO obce Skalité

MŠ Skalité – Ústredie sa zapojila opäť do súťaže
Naša MŠ Skalité – Ústredie sa zapojila do súťaže „DOMESTOS
PRE ŠKOLY“. Môžeme získať 4 tisíc eur, bez DPH na zrekonštruovanie hygienických zariadení. Zbierame pokladničné bločky na ktorých je akýkoľvek výrobok značky DOMESTOS. Okrem
pokladničných bločkov nám môžete pomôcť aj tak, že budete
hlasovať za fotografie z našej MŠ.
Môžete hlasovať 1x za každú aktivitu, ktorých bude celkovo
päť na stránke: http://www.domestospreskoly.sk/
v sekcii PRE RODIČOV ( v pravej časti v strede), sa zaregistrujete, vypíšete registračné údaje, dokončite registráciu, opätovne
sa prihlásite, vyhľadáte si našu MŠ( podľa kraja na mapke na

ktorý si „kliknete“). V záložke MOJ PROFIL vyberiete ,OBĽÚBENÉ
ŠKOLY, kliknete na aktuálnu aktivitu a zahlasujete za fotku z
našej MŠ.
Radi by sme Vás touto cestou poprosili, aby ste oslovili aj Vašich
príbuzných, známych, priateľov...., aby sa do tejto súťaže zapojilo čo najviac ľudí a tým nám pomohlo umiestniť sa na prvom
mieste v tejto súťaži.
Vopred Vám ďakujeme za všetky bločky a hlasy.
S pozdravom MŠ Skalité – Ústredie

Mnohí z Vás postrehli, že tohto roku sa nekonala hasičská
súťaž o putovný pohár starostu obce, dôvod zrušenia súťaže bol
zverejnený v článku na obecnej internetovej stránke. Bolo však
odvedené veľa práce pri riešení havarijného stavu budovy
hasičskej zbrojnice a údržbe hasičskej
techniky, ktorej predchádzalo veľa
stretnutí s pani starostkou, obecným zastupiteľstvom a pracovníkmi
obecného úradu.
Dňa 7. 10. 2014 konečne došlo k
výmene 7 kusov okien, jedného
kusu vstupných dverí do garáže a
jedného kusu garážových dverí so
zabezpečovacím systémom a elektronickým snímaním a archivovaním
použitia pridelených elektronických
vstupných kariet.
Výmena prebehla čisto v réžii
dodávateľskej firmy a členov DHZO
Skalité. DHZO Skalité zabezpečil
demontáž okien, dverí a pomocné
práce pri montáži nových okien a
dverí. Touto cestou výbor DHZO
Skalité ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili a akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto projektu. Poďakovanie samozrejme patrí i vedeniu obce v zastúpení pani starostkou obce
Skalité PeadDr. Andrei Šimurdovej za finančnú podporu a ústretovosť, dúfajúc v ďalšiu spoluprácu a podporu pri dokončení projektu a výmene zvyšných okien a dverí.
Práce však ešte zďaleka nie sú dokončené, v minulosti došlo
vplyvom poveternostných podmienok (množstvo snehu na strešnej konštrukcii) k narušeniu statiky obvodových múrov budovy
hasičskej zbrojnice, čo spôsobilo praskliny hlavne vo vnútorných
priestoroch hasičskej zbrojnice a tak je potrebné tieto odborne
odstrániť a zabezpečiť vybielenie celého priestoru hasičskej
zbrojnice. Táto problematika je momentálne riešená, ale všetko
sa odvíja hlavne od času a finančnej situácie obce, nakoľko
práce si zabezpečuje DHZO Skalité sám, samozrejme s finančnou pomocou obce.
Dňa 12. 9. 2014 bola v obci Skalité vykonaná následná preventívna protipožiarna kontrola, ďalej len kontrola v subjektov,
kde boli zistené nedostatky v roku 2013.
V ten istý deň bola vykonaná kontrola i v subjektoch na základe plánu kontrol na rok 2014.
Bolo zistené, že väčšia časť prevádzkovateľov kontrolovaných
subjektov, akými sú pohostinstva, potraviny a pod. nedodržiava
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a svojvoľne si prispôsobuje, pozmeňuje, alebo
vôbec nerešpektuje zákonom stanovené podmienky.
V obci sú však aj prevádzkovatelia, ktorý si vedu dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi a v objektoch dodržiavajú

Zber šatstva
Dňa 21. 11. a 22. 11 2014, v čase od 16.00 hod. do
18:00 hod., sa uskutoční v našej obci zber obnoseného šatstva. Šatstvo zabalené vo vreciach je potrebné
priniesť do Kultúrneho domu.

zákonom stanovené podmienky na tomto úseku, ale týchto je
menšina.

Nakoľko už začalo vykurovacie obdobie preventívne protipožiarne kontroly budú v tomto roku ešte pokračovať v rodinných
domoch. O termíne konania a miestach, kde tieto kontroly budú
vykonané sa občania včas dozvedia cestou obecného rozhlasu
a na obecnej internetovej stránke.
Viac sa dočítate v článku: Postup pri vykonávaní preventívnej
protipožiarnej kontroly.
Preventivár PO obce Skalité
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Jubilanti v Skalitom oslavovali
Tak ako po iné roky aj tento rok sa
nedeľa 26. októbra 2014 zmenila
pre tohtoročných jubilantov na deň
sviatočný. Pod záštitou starostky
obce Skalité PaedDr. A. Šimurdovej
sa konalo v hoteli Koloniál Skalité
“Stretnutie jubilantov", ktorí oslávili
v tomto roku 70, 75, 80 a viac rokov.
Pozvanie na oslavu prijala aj páni
Maria Časnochová a pán Peter
Gonščák, ktorí v tomto roku oslávili
90 narodeniny. Oslávencom sa prihovorila starostka obce Skalité.
V príjemnom prostredí tohto sviatočného popoludnia sa o dobrú
zábavu postarala ĽH Ondreja
Rovňana.

Ocenenie darcov krvi
Dňa 21. 10. 2014 sa na Obecnom úrade konalo Slávnostné
stretnutie pri príležitosti udeľovania Ďakovných listov dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi – držiteľom Diamantovej
a Zlatej Jánskeho plakety z obce Skalité. Podujatie bolo spojené
so zápisom do pamätnej knihy našej obce.
Táto milá udalosť sa u nás konala po prvýkrát v decembri
2008, potom v novembri 2011 a dnes, za obdobie posledných
troch rokov, pribudlo 7 zlatých a 1 diamantová plaketa:
Diamantová Jánskeho plaketa – p. Ján Majchrák, ktorý má
k dnešnému dňu 97 odberov. Zlatá Jánskeho plaketa – p. Miroslav Čanecký, p. Jana Jurkyová, p. Jozef Krčmárik, p. Peter
Krčmárik, p. Ján Tatarka, p. Roman Tatarka a p. Ján Vrana.
Cenu starostky obce Skalité si na tejto slávnosti prevzala aj

p. Júlia Petráková, ktorá v MO SČK pracuje od roku 1954 vo
funkcií tajomníčky. Ocenenie jej bolo udelené za celoživotnú,
nezištnú a obetavú prácu v oblasti Červeného kríža.
Pozvanie na stretnutie prijali aj vzácni hostia: riaditeľ Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci p. Martin Šenfeld, riaditeľka
Slovenské Červeného kríža, územný spolok Čadca p. Helena
Tomašíková a predsedkyňa MO Slovenského Červeného kríža v
Skalitom p. Viera Zoňová.
Darcovstvo krvi má v Skalitom veľkú tradíciu. V roku 1979 bol
v Skalitom ocenený prvý darca Bronzovou Jánskeho plaketou.
Prvú Zlatú Jánskeho plaketu ako žena získala v roku 1993
p. Katarína Ohradková.

MATRIKA
Prehľad o pohybe obyvateľov od 25. 6. 2014 do 4. 10. 2014
Narodené deti
od 1. júna 2014 do 30. 9. 2014
MÁJ 2014
Alexander Kucharčík
JÚN 2014
Tomáš Benčík
Kiara Padyšáková
Matúš Časnocha
Agáta Šimurdová
JÚL 2014
Nina Tabačárová
Tatiana Špiláková
AUGUST 2014
Zoe Noemi Lackaňová
Samuel Janský
Klára Cicmanová
Laura Cicmanová
Tomáš Rucek
Jakub Kreana
Bianka Lašová
Filip Krčmárik
SEPTEMBER 2014
Ema Lupienská
Klára Pallová
Anna Zagrapanová
Martin Majchrák

Úmrtie občanov mimo obec
Skalité od 24. 6. 2014
do 30. 9. 2014
JÚN 2014
Dominik Rypák, 78r.
Mária Truchlíková, 77r.
JÚL 2014
Ján Poláček, 82r.
AUGUST 2014
Anna Padyšáková, 76r.
SEPTEMBER 2014
Ondrej Varmus, 74r.

Jakub Koyš
Adriana Anciferovová
Samuel Petrák
Uzavreté manželstvo v obci
od 30. 8. 2014 do 11. 10. 2014
AUGUST 2014
Rastislav Krkoška
a Barbora Čanecká
SEPTEMBER 2014
Pavol Blaško
a Martina Stenchláková
OKTÓBER 2014 do 11. 10. 2014
Jozef Franek
a Miroslava Šmatlavová
Uzavreté manželstvo mimo obec
Skalité
od 1. júna 2014 do 30. 9. 2014
JÚL 2014
Marián Kubáni
a Zuzana Virdzeková
Úmrtie občanov v obci Skalité
od 1. 9. 2014 do 4. 10. 2014
SEPTEMBER 2014
František Štetiar, 84r.
OKTÓBER 2014
Emil Stráňava, 65r.

Počet prihlásených k trvalému pobytu
do obce Skalité:
Od 19. 6. 2014 do 08. 10. 2014
sa prihlásilo do obce Skalité:
6 občanov
Počet odhlásených občanov
z trvalého pobytu z obce Skalité:
Od 23. 6. 2014 do 08. 10. 2014
sa odhlásilo z obce Skalité:
18 občanov
Celkový počet obyvateľov
k 04. 10. 2014: 5226

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skalité
Naše obec bude v nasledujúcom roku vytvárať plánovací dokument – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do
roku 2020.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je
spolu s územným plánom konkrétneho územia základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v obci.
Tento dokument formuluje predstavu o budúcom smerovaní
obce spolu s konkrétnymi akciami a činnosťami, s konkrétnymi
projektmi na zabezpečenie rozvoja obce. PHSR bude spracovávaný na obdobie do roku 2020.
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje metodiku na vypracovanie PHSR obce a VÚC.
Momentálne je zverejnená jej pracovná verzia. Metodika je
vypracovaná s cieľom poskytnutia jednotnej štruktúry pre vypracovanie PHSR v zmysle pripravovanej novely zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoj. Táto metodika
bude záväzná pre všetky obce.
PHSR obce má niekoľko povinných častí:
• analytická časť (popis existujúcej situácie, demografia, stav
infraštruktúry),
• popis kladov a záporov územia, príležitostí rozvoja a ohrozenia
rozvoja (SWOT analýza),
• strategická časť (zadefinovanie smerov rozvoja obce),
• realizačná časť (zadanie konkrétnych aktivít pre dosiahnutie
vytýčených cieľov),
• časový a finančný plán aktivít.
Spracovateľom PHSR obce Skalité bude Regionálna rozvojová

agentúra Kysuce, subjekt pôsobiaci dlhé roky v regióne Kysúc so
skúsenosťami s tvorbou plánovacích strategických dokumentov.
Na tvorbe PHSR sa majú podieľať všetky skupiny obyvateľov
obce, podnikatelia a samotní obyvatelia, ktorí by mali vyjadriť
svoju predstavu o budúcom smerovaní svojho miesta bydliska.
Obec Skalité v súčinnosti so spracovateľom PHSR včas osloví
a oznámi svojim obyvateľom začatie tvorby tohto dokumentu,
v rámci ktorého sú naplánované najmenej dve stretnutia spracovateľov s obyvateľmi. Nakoľko je PHSR obce Skalité dôležité
pre určenie smerovania budúcnosti obce, je taktiež záväzné pri
čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Je
veľmi dôležité, aby sa obyvatelia obce do týchto aktivít zapojili,
a tak prispeli svojim názorom, predstavou, myšlienkou k zlepšeniu svojho priestoru na život.
Marta Sláviková,
riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce

Otváracia doba v Obecnej
knižnici Skalité od 1. 11. 2014
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

11:30 hod.
7: 30 hod.
11: 30 hod.
zatvorené
11: 30 hod.

– 15:00 hod.
– 13:00 hod.
– 17:00 hod.
– do 15:00 hod.
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ŠPORT

Vážení vlastníci pôdy,
ako predseda družstva by som Vás touto
formou chcel informovať o nových možnostiach odberu produktov družstva.
Družstvo od počiatku zameriava svoju činnosť hlavne na zveľaďovanie a udržiavanie
pôdneho fondu. Snahou je odburiniť a vyčistiť pozarastané časti poľnohospodárskej
pôdy tak, aby mohla byť znovu využívaná na
poľnohospodárske účely. Tieto aktivity družstva môžete všetci vidieť priamo v teréne.
Kvalitné a prirodzene prírodné krmivo je
základom, na ktorom staviame chov hovädzieho dobytka a oviec. Po počiatočnej stagnácií sa podarilo obnoviť zvyšovanie prírastkov a podstatne zlepšiť kondíciu zvierat,
ktoré družstvo odkúpilo od svojho predchodcu. V tomto roku sme zahájili „premenu“
jestvujúceho stáda na čisto mäsový dobytok. Okrem inseminácie sme zakúpili aj dva
čistokrvné býky, ktoré už od leta „statočne
plnia svoju úlohu“. Jedná sa o plemeno
SALERS. Plemeno je odolné voči náročným
klimatickým podmienkam. Je teda vhodné
do našich drsnejších podmienok. Mäso je
cenené pre svoju chuť a kvalitu.
Samozrejme, že sa nejedná o premenu
z roka na rok. Dá sa ale predpokladať, že pri
nastolenom trende a pri rešpektovaní prirodzenej obnovy základného stáda kráv –
matiek, by sme mohli v horizonte troch
rokov začať produkovať značnú časť mäsa
v špičkovej kvalite. Tiež pri ovciach došlo
k rozdeleniu na stádo „mliečne“ a stádo
„mäsové“. Postupným cieleným krížením by
sme chceli podporovať práve tie faktory,
ktoré povedú k cielenému zvyšovaniu úžitkovosti v každom stáde. Z uvedeného jasne
vyplýva, že už v tomto roku ponúkneme na
trh ďalší produkt družstva – „čerstvé hovädzie mäso“. Chceme ponúknuť hovädzinu
hlavne z mladých býkov a jalovíc. Okrajovo
a v obmedzenom množstve aj teľacinu.
Všetky zvieratá určené na porážku boli chované formou pasenia v elektrických ohradníkoch. Neboli im podávané žiadne iné
doplnky výživy. Pre zlepšenie kondície boli
prikrmované zmesou čistého ovseného
a kukuričného šrotu priamo na paši. Touto
formou chce družstvo splniť ďalší z prísľubov, ktoré som ako predseda dal vlastníkom
pôdy. Dodávanie čerstvého mäsa je však
spojené s množstvom konkrétnych podmienok, ktoré musia byť splnené tak, aby bol

dodržaný zákon a všetky ostatné predpisy.
Družstvo sa chce pri týchto aktivitách striktne riadiť podľa zákona a vyvarovať sa akýchkoľvek porušení! V prvom rade je preto
potrebné zistiť a zaevidovať všetkých, ktorí
majú záujem o čerstvé hovädzie mäso.
Následne pre zabezpečenie bezproblémovej
dodávky dohodnúť presné termíny porážania na zmluvnom bitúnku, ako aj presný čas
a formu odberu samotného mäsa odberateľom. Družstvo preto potrebuje s dostatočným predstihom evidovať Váš záujem. Na
základe týchto údajov môžeme následne
spracovať presný plán a postup porážania
dobytka. Tento postup zabezpečí bezproblémový a presne načasovaný systém, pomocou ktorého sa mäso dostane ku všetkým,
ktorí si ho objednali riadne, načas, v požadovanej kvalite a v súlade zo zákonom. Na
to, aby ste si v presne stanovený termín
mohli svoju objednávku bez problémov
vyzdvihnúť je preto potrebné riadiť sa nižšie
uvedenými pokynmi:
1. V prípade záujmu je potrebné zavolať
na mob. tel. číslo : 0948 028 920. Číslo je
k dispozícií v pracovných dňoch od 7:30hod
do 14:30 hod. a svoju objednávku nahlásiť.
Vaša objednávka bude následne zaevidovaná v našom systéme. Objednávky budeme
prijímať do 31. 11. 2014, alebo do vyčerpania zásob. Po tomto termíne sa budú
objednávky prijímať a evidovať naďalej, ale
budeme vytvárať nový poradovník s oderom
až v priebehu nasledujúceho obdobia.
Do poradia sa bude zapisovať podľa, toho
v akom poradí budú záujemcovia volať.
V poradovníku pre obmedzené možnosti
dodávky mäsa však bude platiť pravidlo, že
záujemca s platnou nájomnou zmluvou,
ktorý prenajal pôdu družstvu má vždy prednostné právo pred záujemcom, ktorý síce
zavolal skôr, ale nemá nájomnú zmluvu
z družstvom. Záujemcovia, ktorí nemajú
nájomnú zmluvu s družstvom sa budú zoraďovať podľa toho ako volali, ale vždy až za
tých ktorý nájomné zmluvy majú. Cieľom
družstva je aby vlastníci pôdy, ktorí dali družstvu dôveru boli družstvom vždy zvýhodnení
oproti všetkým ostatným záujemcom a to
nie len prednostným poradím, ale budú zvýhodnení aj výhodnejšou – nižšou cenou.
Chceme tiež upozorniť na možnosť objednávať si živé jahňatá. Na jar tohto roku bol

veľký záujem o živé jahňatá. Veľa záujemcom sa neušlo, pretože zavolali neskoro!
Chceme Vás upozorniť, že je potrebné objednávať
v
dostatočnom
predstihu.
Neodkladajte svoju objednávku a volajte už
teraz!
Opätovne tiež upozorňujeme, že všetci
vlastníci pôdy si môžu zakúpiť živé kurčatá
za zvýhodnenú cenu. Každý vlastník pôdy
má tiež nárok na odber kurčiat zdarma.
Množstvo kurčiat zdarma závisí od výmery
pôdy, ktorú má v družstve.
Všetky podrobnosti o cene, upresnenia
o odberných množstvách, ostatné organizačné pokyny a iné otázky Vám zodpovieme
na t.č: 0948 028 920 v prac. čase.
Nevolajte za svoje a šetrite! Využite možnosť a po zavolaní požiadajte pracovníčku,
aby Vám zavolala naspäť. Takto môžete
dostať odpoveď na vaše otázky zadarmo
a neprevoláte ani cent! Vážení spoluobčania naša info linka je Vám k dispozícií.
S pozdravom predseda družstva
Karol Pecko

Stretnutie hokejbalistov na OÚ
V nedeľu 19. októbra 2014 popoludní sa na Obecnom úrade stretli hokejbalisti klubu
Panthers Skalité so starostkou obce PaedDr. Andreou Šimurdovou. Témou boli aktuálne
tohoročné úspechy – historicky prvé víťazstvo v Kysuckej hokejbalovej únii v juniorskej kategórii a rovnako prvenstvo v turnaji o potovný pohár starostky obce Skalité. Stretnutia sa
zúčastnili juniori, seniori i najmenší žiaci spolu s trénerom juniorov – Ľubomírom Geratom,
s trénerom seniorov – vdp. Antonom Duníkom a vedúcim Norom Chovancom. Neformálna
debata o aktuálnej situácii, problémoch i plánoch našich hokejbalitov do budúcnosti v spolupráci s obcou, bola završená zápisom do pamätnej knihy obce Skalité.

VII. ročník hokejbalového turnaja
o “Putovný pohár starostky obce SKALITÉ"

Najlepším hráčom turnaja sa stal
Rado Čulák (Svrčinovec Eagles)
Najlepším strelcom sa stal Ľubo
Gerát (HBC Panthers). Najlepší brankár turnaja sa stal Jakub Grochál
(HBC Panthers). Ocenenie dostal aj
rozhodca turnaja – Peter Firek. Pri
záverečnom udeľovaní cien sa starostka obce Skalité PaedDr. Andrea
Šimurdová poďakovala všetkým
hokejbalistom za predvedené výkony
a bojovnosť.

Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 2,80 eur!!!
Poriadanie osláv,
karov, svadieb.
Bowling od 13 centov/min.
Najlepšia zábava v obci!!!
Otvorené wellness centrum
(sauna, jakuzza, masáže
a iné...)
Hotel KOLONIAL
02314 Skalité 1284
tel: +421 41 4376405
fax: +421 41 4376405
mobil: +421 905/868 287
email:
kolonial@hotelkolonial.sk
www.hotelkolonial.sk

Výsledky

Výsledky:

Už tradične sa v septembri na hokejbalovom ihrisku v Skalitom, konal hokejbalový turnaj
o pohár starostky obce. Tento rok sa na 7. Ročníku, ktorý sa konal 20. 9. 2014 predstavili
mužstvá: HBC Panthers Skalité, HBC Integrátor Čadca, Staré Páky, Svrčinovec Eagles a sily
si zmerali aj juniori: Skalité Panthers juniors vs. HBK Čierne juniors. Turnaj začal s malým
časovým sklzom, kvôli počasiu, ale mal opäť vynikajúcu úroveň: napínavé zápasy, pekne
góly, skvelé zákroky brankárov a vysoké nasadenie hráčov až do konca.

Svrčinovec Eagles 8:1 HBC Integrator
Čadca
Skalité Panthers 7:0 STARÉ PÁKY
Svrčinovec Eagles 4:9 Skalité
Panthers
STARÉ PÁKY 6:0 HBC Integrator
Čadca
Svrčinovec Eagles 12:0 STARÉ PÁKY
Skalité Panthers 12:0 HBC Integrator
Čadca
HBK Čierne Juniors 5:7 Skalité
Panthers Juniors

Konečné poradie muži:
1. HBC Panthers Skalité
2. Svrčinovec Eagles
3. HBC Integrator Čadca
4. Staré Páky
Konečné poradie juniori:
1. Skalité Panthers Juniors
2. HBK Čierne Juniors
N. Chovanec
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IX. ročník behu základných škôl a V. ročník Memoriálu des. Rudolfa Šmatlavu
Dňa 10. 10. 2014 zorganizoval Klub biatlonu ŠKP Skalité v spolupráci s Obcou Skalité a ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov už 9. ročník
behu základných škôl obce Skalité a 5. ročník Memoriálu
desiatnika Rudolfa Šmatlavu. Na trať, ktorá bola v areáli školy
na Kudlove, sa v peknom počasí postavilo 74 pretekárov z obidvoch našich škôl. Po príhovore pani starostky PaedDr. A. Šimurdovej sa v ôsmich rozbehoch začali tuhé boje medzi deťmi
o popredné umiestnenia. Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k tejto vydarenej akcii, a zvlášť sponzorom preteku:
Obci Skalité a firme Cechospol s.r.o.

Úspešní športovci z Klubu dôchodcov
Skalité na prijatí u starostky obce

Výsledky:
Dievčatá 1. – 2. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meno
Vanessa Tomicová
Barbora Gonščáková
Miroslava Holániová
Iveta Bazgerová
Anna Mikulová
Laura Manáková
Michaela Majchráková
Tatiana Serafínová
Barbora Šimaliaková
Monika Majchráková
Dominika Kecíková

Čas
22,1 ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
22,2 ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
22,3 ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
22,7 ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
23,1 ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
23,5 ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Chlapci 1. – 2. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Meno
Patrik Gomola
Lukáš Serafín
Gabriel Serafín
Ivan Čanecký
Samuel Rucek
Šimon Časnocha
Jakub Capek
Šimon Krištofík
Samuel Tatarka
Jaroslav Franek
Thomas Jeong
Lukáš Roháč

Čas
22,4
24,6
25,2
25,3
26,1
26,5

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Meno
Vanesa Grochalová
Daniela Sojková
Terézia Časnochová
Patrícia Serafínová
Aneta Petráková
Natália Holániová
Anna Kčmáriková
Nikola Holániová
Lucia Vojčiniaková

Čas
3,06
3,13
3,26
3,34
3,37
3,41

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Chlapci 3. – 4. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6

Meno
Lukáš Čanecký
Samuel Majchrák
A. Simon Potočár
Lukáš Petrák
Šimon Gonščák
Patrik Kaňa

Adam Horeličan
Adam Hraboš
Samuel Urbánek
Samuel Krčmárik
Matej Kecík
Filip Bazger
Stanislav Roháč
Patrik Kotek

ZŠ sv. Andr.-Svor. a Benedikta
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Dievčatá 5. – 6. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Meno
Katarína Čanecká
Vanesa Ruceková
Miroslava Mikulová
I. Mária Potočárová
Laura Tomicová
Darina Hrabošová
Andrea Holániová
Adriána Majchráková
Klára Rácová

Čas
2,36
2,38
2,39
3,13
3,18
3,29
3,37

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ sv. Andr.-Svor. a Benedikta
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Čas
2,41
2,45
2,48
2,51
2,56
3,03

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Dňa 2. októbra 2014 sa konalo stretnutie starostky obce PaedDr. Andrei Šimurdovej s úspešným športovcami – členmi
Klubu dôchodcov Skalité, ktorí nás reprezentovali na “Športových hrách seniorov

2014" na okresnom, krajskom a celoslovenskom kole. Slávnostného prijatia sa
zúčastnili: Milan Gerát, Anna Papíková,
Ferdinand Papík, Pavlina Ramšáková
spolu s predsedníčkou zákl. organizácie

Na stupni víťazov aj na
Majstrovstvách Slovenska
Z Armwrestlingu ďalšie výborné
výsledky našich bratov
Truchlíkovcov. Gratulujeme!

Chlapci 5. – 6. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6

Meno
Filip Bury
Denis Šurík
Filip Pollák
Dávid Horeličan
Šimon Krištofík
Dušan Rucek

Čas
2,24
2,32
2,39
2,44
3,32

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ sv. Andr.-Svor. a Benedikta
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Dievčatá 7. – 9. ročník

Dievčatá 3. – 4. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
8
9
10
11
12
13
14

p. Annou Mikulovou. S hrdosťou a neskrývanou radosťou rozložili na stole všetky
svoje medaily a diplomy, rozprávali o svojich dojmoch a zážitkoch zo športových
súťaží, o tom ako sa už teraz tešia a pripravujú na ďalší ročník. Príjemne strávené
popoludnie zavŕšil zápis do Pamätnej
knihy obce Skalité a prevzatie ocenení
z rúk starostky obce. Úspechy našich
športovcov - seniorov podrobne:
Okresné kolo 15. 5. 2014 v Čadci –
zúčastnili sa všetci, najviac bodov v kat.
do 70 rokov, získala Anna Mikulová, v kat.
do 65 rokov p. Milan Gerát, všetci získali
bronzový certifikát. Krajské kolo 4. 7.
2014 v Dolnom Kubíne – tri zlaté medaily – Milan Gerát v hode granátom do diaľky a vo vrhu guľou, Mária Papíková v hode
granátom na cieľ. Ferdinand Papík získal
bronz v hode granátom do diaľky.
Celoslovenské kolo 12. 8. 2014
v Bratislave – dve zlaté medaily získal
Milan Gerát v hode granátom do diaľky
a vo vrhu guľou. Všetkým blahoželáme
a sme na nich hrdí.

Por.
1
2
3
4
5
6

Meno
Sandra Ruceková
Michaela Šimurdová
Katarína Rudinská
Angelika Kubušová
Paulína Pôbišová
Zuzana Majchráková

Čas
2,32
2,41
2,55
3,11
3,15

ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov

Chlapci 7. – 9. ročník
Por.
1
2
3
4
5
6
7

Meno
Patrik Baroňák
Dávid Krčmárik
Roman Gomola
Pavol Baroňák
Matej Čanecký
Štefan Šurhaňák
František Hraboš

Čas
2,16
2,22
2,23
2,32
2,41

ZŠ sv. Andr.-Svor. a Benedikta
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ sv. Andr.-Svor. a Benedikta
ZŠ sv. Andr.-Svor. a Benedikta
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
I. Čanecký

Výsledky:
Majstrovstvá Slovenska seniorov:
Peter Truchlík 3. miesto pravá aj ľavá
ruka.
Majstrovstvá Slovenska Juniorov:
Pavol Truchlík 3. miesto pravá aj ľavá
ruka.
Kasprof security liga – pretláčania
rukou s medzinárodnou účasťou: Peter
truchlík – Víťaz turnaja 4 x 1.miesto.
David Truchlík 3 x 2. miesto.
Orawa armwrestling challenge: David
Truchlik 4. miesto pravá aj ľavá ruka.
Pavol Truchlík 4. miesto pravá ruka.
Momentálne sa pripravujú na Slovenský pohár, ktorý sa uskutoční 15. 11.
2014

DO POZORNOSTI OBČANOV

Navštívili našu obec

Oľga Kozlovskaja z Moskvy navštívila miesto, kde je pochovaná jej teta, ktorá zahynula
počas druhej svetovej vojny.

Predseda ŽSK Juraj Blanár na Goralských
slávnostiach
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Nové dresy

Nová sada dresov pre futbalové
mužstvo TJ Slovan Skalité od firmy
BCF, a. s. Banská Bystrica, nového
dodávateľa elektrickej energie
a zemného plynu pre Obec Skalité.
ĎAKUJEME

Stavba diaľnice
v Skalitom pokračuje
stavbou tunela
Poľana
Viceprezident Policajného zboru SR plk.
Ľubomír Ábel pri riešení otázok bezpečnosti
v Skalitskej doline

Minister dopravy Ján Počiatek a riaditeľ NDS
Milan Gajdoš pri začatí stavby tunela Poľana

Stretnutie zástupcov kysuckých samospráv
s prezidentom Andrejom Kiskom

Prezident Slovenskej republiky p. Andrej Kiska navštívil Kysuce 7. októbra 2014. Na pôde
mestského úradu v Kysuckom Novom meste sa hneď ráno stretol s primátormi, starostami
a predsedom ŽSK Jurajom Blanárom. V takmer dvojhodinovej diskusii sa veľmi podrobne
zaujímal o problémy nášho regiónu, a to predovšetkým o zamestnanosť, infraštruktúru – tu
osobitne o stavbu Diaľnice D3 a s tým súvisiace každodenné problémy občanov dotknutých
obcí, o rozvoj cestovného ruchu a školstvo.
Na fotografii s prezidentom primátor Turzovky Miroslav Rejda, primátor Kysuckého Nového
Mesta Ján Hartel, starostka obce Skalité Andrea Šimurdová, predseda ŽSK Juraj Blanár,
starosta obce Radoľa Anton Tkáčik a primátor Čadce Milan Gura.

Začala stavba diaľnice, ktorá má
strategický význam pre Slovenskú
republiku. Stavba takéhoto rozsahu
zasiahla život v obciach Mikroregiónu
Kysucký Triangel (Svrčinovec, Čierne,
Skalité) a priniesla problémy, ktoré je
potrebné denne riešiť. Obyvatelia
spomínaných obcí vedia, že je diaľnica potrebná, ale je veľmi dôležité,
aby touto strategickou stavbou boli
zasiahnutí čo najmenej.
V októbri navštívil Skalité minister
dopravy a generálny riaditeľ NDS, aby
si pozreli prebiehajúce práce a vypočuli problémy, s ktorými ich oboznámili starostovia dotknutých obcí.
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