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NEPREDAJNÉ

Tohtoročné Goralské slávnosti sme spoločne prežívali v hojnom
počte, v dobrej nálade, v priateľskej atmosfére hodov a príjemného letného počasia. Slávnosti sme pripravili trochu inak ako v
minulých ročníkoch. V prvom rade sme chceli pripraviť program
pre všetky vekové aj záujmové skupiny. A to sa aj podarilo. V prvý

deň, v sobotu, sa v amfiteátri konal atraktívny historický zábavný
program pre deti, ktorý napriek tomu, že sa konal v našej obci po
prvý raz, navštívilo veľa detí aj s rodičmi. V nedeľu, v hlavnom programe sme sa tešili nielen z kvalitných vystúpení ale najmä
z množstva spokojných divákov. Možno povedať, že návštevnosť
amfiteátra v tomto roku zdolala všetky doterajšie rekordy. O to
viac nás teší, že diváci odchádzali veľmi spokojní. Dvojdňové
Goralské slávnosti 2014 sa nám podarilo zrealizovať vďaka
úspešnosti v projekte „Podpora využitia cestovného ruchu
v Mikroregióne Kysucký Triangel, ktorý realizujeme v spolupráci
s agentúrou Magma Čadca pre obce Kysuckého Triangla –
Svrčinovec, Čierne a Skalité. Naše Goralské slávnosti boli jednou
z aktivít tohto projektu, na ktoré prispela EÚ 95 percent všetkých
nákladov. Pre nás to znamená, že tento výnimočný festival bol
v tomto roku pre obec vôbec najlacnejší v celej jeho histórii.
Chcem sa v mene všetkých pracovníkov Obecného úradu Skalité
poďakovať spoluorganizátorom, účinkujúcim, všetkým, ktorí
poskytovali technické zázemie festivalu, a najmä ľuďom, ktorí
prišli a podporili nás v takom veľkom počte. Verím, že si z festivalu odnášali nezabudnuteľný zážitok aj dobrý pocit z atmosféry
v našej obci Skalité.
S úctou a vďakou Andrea Šimurdová, starostka obce

Vzácnu publikáciu spracoval pre našu obec jej rodák, nadšený historik Pavol Laš

Urbár obce Skalité z roku 1772

Pri slávnostnom otvorení 23. Goralských
slávností boli opäť prezentované tri zaujímavostí z bohatej histórie obce. V prvom
rade je to publikácia o kaplnkách a krížoch
v obci, ktorých je dvadsať štyri. Tradícia ich
stavieb sa začala pred 180 rokmi, keď v r.
1834, bol postavený kamenný kríž na
Kudlove. Ten je dnes súčasťou kaplnky
Povýšenia sv. kríža, v ktorej sa slúžia sv.
omše a preto nie je uvedený v tejto knižočke. Tradícia týchto drobných sakrálnych stavieb pokračuje až do dnešných dní.
Kaplnky a kríže vždy boli a sú súčasťou
duchovného života ľudí v obci. Nie toho života, ktorý sa odohráva medzi múrmi kostola,
alebo v domoch a bytoch, ale na verejnosti.

Podarilo sa zistiť, že aj ďalšie dva kríže
v obci majú viac ako 150 rokov a to kríž na
Kudlove v miestnej časti U Jargaši a každému známy kríž pri železničnej stanici, pravda, že už nie v pôvodnej podobe. Aj kríž pri
Starom cintoríne v Ústredí má dnes 102
rokov.
Ďalej ide o veľmi zaujímavý dokument,
ktorý určoval život našich predkov dlhé roky
a niektoré zásady tam uvedené platia
dodnes. Doslova a do písmena pochádza
z doby Márie Terézie. Ide o Urbár obce
Skalité z r. 1772. Urbár definoval vzťah poddaných k zemepánovi, práva, ale predovšetkým povinnosti našich predkov. Hoci
ide o dokument z doby známej ako „osvietenstvo“ stanovuje tvrdé robotné povinnosti, odovzdávanie finančných dávok i dávok
v naturáliách do takých podrobnosti, že pripomína knihu kontingentov z 50-tych rokov
minulého storočia, zavedenú predchádzajúcim režimom.
V archíve sa podarilo nájsť pôvodný takmer nepoškodený text urbáru. Bola z neho
urobená kópia a vyhotovená kniha v jedinom výtlačku, ktorá bola odovzdaná pri
tejto príležitosti obci.
Tretím dokumentom, ktorý môžeme považovať za jeden z posledných prejavov zhasínajúcej sily a autority feudalizmu, je list
Pavla Esterháziho, majiteľa strečnianského
panstva všetkým obciam, ktoré do panstva

patrili. V liste sa zakazuje akékoľvek rozširovanie kopaníc, stavby dom bez vedomia
úradníkov panstva. Lis bol vybubnovaný
a prečítaný v obci pred kostolom, pred viac
ako 160 rokmi. Tu bol z neho prečítaný úryvok vo vtedy používanej slovenčine. Z dokumentu bola vyhotovená replika odovzdaná
obci.
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Občania sa pýtajú...

Kedy bude zase fungovať web kamera
na našej stránke ?
Museli sme vyriešiť niekoľko technických problémov. Web kamera bude opäť
nainštalovaná na streche budovy starej
školy v ústredí v najbližších týždňoch.
Koľko vyšli obce tohoročné goralské
slávnosti ?
Goralské slávnosti boli financované
z europrojektu „Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v Mikroregióne
Kysucký triangel“ . Celková suma vrátane
propagačných materiálov bola 14 tis. € ,
z toho my sme sa podieľali 5 %, t. j. iba
700,- € z rozpočtu obce, to znamená, že
to boli doteraz najlacnejšie Goralské slávnosti v celej 20–ročnej histórii.
Mám pozemok v časti –medzi pľacom
u Taraby a u Papíka. Chcel som tam stavať rodinný dom, ale podľa územného
plánu obce som nemohol dostať stavebné povolenie, lebo ide o chránené územie, kde sa vyskytujú vzácne rastliny
a živočíchy. Ako je možné, že na prístupovú cestu k diaľnici ste povolenie dali ?
Pri tvorbe územného plánu obce sme
v tejto lokalite plánovali výstavbu rodinných domov, ale ochranári nám to škrtli.
A čo sa týka diaľnice – tam stavebné
povolenie vrátane prístupových ciest
vydalo ministerstvo dopravy SR. Celé toto
išlo mimo náš stavebný úrad, nemali sme
na to žiadny dosah.
Kedy budeme mať Dom dôchodcov ?
Domov dôchodcov je pre mňa osobne
priorita č. 1, pretože je našou povinnosť
postarať sa a urobiť niečo pre aj staršiu
generáciu. Deťom sme opravili školy, mladým postavili byty, športoviská, máme
kanalizáciu i vodovod. Všetko úsilie
budem smerovať k tomu, aby sme na
Skalitom mali takéto sociálne zariadenie.
Malo by vzniknúť prestavbou bývalých
kasární. Celé to bude stáť viac ako 1,5 mil
€ . Nedá sa to urobiť z rozpočtu obce
a preto chceme využiť peniaze z eurofondov z programovacieho obdobia 20142020. Projekty na prestavbu a stavebné

povolenie máme pripravené, musíme len
počkať, kým bude zverejnená výzva, aby
sme žiadosť predložili. Ak sa nám podarí
získať zdroje na prestavbu, prevádzkovať
takéto zariadenie pre cca 50 klientov by
sme pri súčasne platnej legislatíve určite
dokázali sami, naviac by tu vznikli nové
pracovné miesta pre našich občanov..
Pamätník na námestí je v hroznom
stave, rozpadáva sa, kedy ho opravíte ?
Počas týchto letných prázdnin bude
celý pamätník komplexne zrekonštruovaný.
Požiadala
som
o
pomoc
Veľvyslanectvo ruskej federácie v SR
a výsledkom je, že budú v plnej rozsahu
financovať a realizovať všetky práce.
Kedy sa budú prideľovať nájomné byty
v zdravotnom stredisku ?
Chceme tak urobiť už túto jeseň.
Obecné zastupiteľstvo pridelí celkom 8
jednoizbových a 8 dvojizbových bytov
podľa platného VZN obce. Záujemcovia
môžu ešte stále podávať žiadosti.
Je pekné, že sa postavili nové byty, ale
koľko sa kvôli tomu obec zadĺžila ?
Výstavba bytov je financovaná z úveru
zo ŠFRB vo výške viac ako 420 tis. €
a z nenávratnej dotácie, ktorú sme dostali z MDVaRR SR vo výške viac ako 200 tis.
€ Celý úver vrátane úrokov splácajú vlastne nájomníci z nájomného, ktoré je
v plnej výške rozpočítané na celé obdobie
30 rokov. Obec sa kvôli tomu vôbec
nezadlžuje, navyše ŠFRB sa nezapočítava
do celkového úverového zaťaženia obce.
Hospodárenie obce je dobré, zdravé,
v súčasnosti je úverové zaťaženie 28,00
% z možných 60 % a každoročne klesá.
Obec prehrala súdny spor s p.
Kocúrom, ktorý zažaloval obec, že mu
poškodzuje majetok tým, že na jeho
pozemok vyteká voda z priepustu pod
cestou. Čo bude nasledovať, budeme
niečo platiť ?
Krajský súd v Žiline rozhodol v prospech p. Kocúra a nariadil nám zabrániť
vytekaniu vody z priepustu na jeho pozemok. Toto rozhodnutie rešpektujeme, urobili sme technické opatrenia, aby voda
z priepustu na jeho pozemok nevytekala.
Čo to však spôsobí ostatným majiteľom
pozemkov, ako to poškodí cestu, ktorá
slúži všetkým – to ukáže najbližší čas.
Keďže z nášho pohľadu ide o nezmyselné
opatrenie, zaplatili sme zákonný poplatok
a podali sme dovolanie na súd. Verím, že
i v tomto prípade zvíťazí zdravý sedliacky
rozum a riešenie.
p. Tabačár platí obci daň za pozemky,
o ktoré sa s ním súdite. Vy potom z tých
peňazí platíte právnika. Je to morálne a
správne ?
Niekoľko faktov. Súdiť sa s nami začal
p. Tabačár – vedie proti nám dva súdne
spory, rovnako aj jeho manželka s nami
vedie dva súdne spory, čiže celkom štyri

súdne žaloby na obec Skalité za bezdôvodné obohatenie. V prípade p. Tabačára
už rozhodoval aj Krajský odvolací súd
v Žiline, ktorý nám dal jednoznačne za
pravdu – obec sa nijako bezdôvodne
neobohatila, nájomné zmluvy boli platné.
P. Tabačár podal dovolanie na najvyšší
súd, ktorý v tejto veci zatiaľ nerozhodol.
Trovy právneho zastupovania obce budú
uplatnené až po skončení sporov a rozhodne o nich súd. Čo sa týka dane za
pozemky – zákon o dani z nehnuteľnosti
jednoznačne hovorí, že daň platí majiteľ,
resp. užívateľ nehnuteľnosti.
Prečo na stránke už nezverejňujete
celé prefotené objednávky a faktúry ?
Na webovej stránke obce zverejňujeme
všetky dokumenty presne podľa Zákona
o slobodnom prístupe k informáciám č.
211/2000 Z.z. v zmysle poslednej novely.
Faktúry a objednávky sa zverejňujú len
ako zoznam. Zmluvy sa zverejňujú celé.
Každý, kto si chce pozrieť jednotlivé faktúry, tak môže urobiť priamo na obecnom
úrade. Nie je s tým žiaden problém, veď
ide o verejné financie.
Prečo už nerobíte verejné schôdze
dvakrát do roka, tak ako na začiatku ?
Záujem ľudí klesol, aj keď sme skúsili
iný termín, než zaužívané nedeľné dopoludnie, prišlo vždy len 15-20 ľudí. Vážim si
ich záujem, ale zmyslom bolo informovať
čo najviac ľudí. Opäť sme to skúsili minulý mesiac, okrem aktuálnych otázok zo
života obce, bola témou aj stavba
Diaľnice D3. Pozvanie prijal hlavný šéf
celej stavby diaľnice, Ing. Ferianec a
odpovedal priamo na otázky občanov.
Celkom prišlo asi 30 ľudí, títo využili možnosť a na mieste riešili svoje konkrétne
problémy v súvislosti s touto stavbou.
Chcem týmto upozorniť všetkých spoluobčanov, aby „mali v pozornosti“ svoje
pozemky. Národná diaľničná spoločnosť,
a. s. musí mať s každým vlastníkom uzavretú buď nájomnú zmluvu na dočasný
záber, alebo kúpnu zmluvu na trvalý
záber. My na obecnom úrade nemáme
tieto informácie o zmluvách. Ďakujem
všetkým, ktorí prišli, vážim si, že sa zaujímajú o veci verejné. Najbližšia verejná
schôdza bude v jeseni, všetkých srdečne
pozývam.
Kedy bude opravená Hasičská zbrojnica ?
V letných mesiacoch začneme s nevyhnutnými opravami na budove – strecha,
okná, obvodový múr. Práce budú financované z predaja nepotrebnej techniky –
autorebrík ZILL a z rozpočtu obce.
Brigádnickú pomoc prisľúbili aj naši hasiči, za čo im vopred ďakujem.
Odkedy ste v dozornej rade SEVAKu ?
Nie som v dozornej rade SEVAKu, ani
som nikdy nebola. Za celé Horné Kysuce
je v dozornej rade primátor Krásna

3
n/Kysucou Ing. Jozef Grapa, ktorý je zároveň jej predsedom.
Ako skončil projekt na stavbu telocvične v ústredí ?
Stavba telocvične mala byť financovaná
z projektu cezhraničnej spolupráce PL-SR
z eurofondov. V projekte bola výstavba
novej telocvične v Skalitom a dokončenie
telocvične v poľskej Rajczi. V prvom kole
v r. 2010 sme boli zaradení medzi rezervné projekty. Keďže sa tam uvoľnili finan-
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cie, boli sme minulý rok my aj Rajcza
vyzvaní na doplnenie a aktualizáciu údajov, čo sme aj urobili. Keďže medzitým
v Rajczi svoju telocvičňu dokončili z úveru,
nadriadený orgán nás kvôli tomu vylúčil.
Nevzdávame sa však, projektová dokumentácia i stavebné povolenie sú platné
a urobíme všetko pre to, aby sme využili
zdroje EÚ v tomto novom období.
Ste podpredsedníčkou novej politickej
strany SDS, ktorú ste založili so Sergejom

Kozlíkom. Chystáte sa kandidovať do NR
SR ?
Nie, momentálne o tom vôbec neuvažujem.
Budete kandidovať na starostu v tohoročných jesenných voľbách ?
Áno, budem kandidovať, pretože som
ešte nenaplnila všetky sľuby, ktoré som
dala obyvateľom našej obce. V novembrových voľbách sa znova budem uchádzať
o dôveru spoluobčanov.

Rozhlas formou SMS
V snahe zvýšiť technickú úroveň miestneho rozhlasu v našej obci Skalité, adresnosť hlásenej informácie či oznamu, obec v auguste 2014 spúšťa službu: odosielanie hláseného oznamu formou SMS – priamo do Vášho mobilného telefónu. Z tohto dôvodu sa preto
na Vás obraciame s ponukou: HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU dostávať SMS-kou ZADARMO, nech ste kdekoľvek a nezávisle
od operátora, ktorého služby využívate.
Čo to znamená?
V momente hlásenia miestneho rozhlasu v našej obci Vám „pípne“ mobil a text hlásenia sa Vám zobrazí vo Vašom mobilnom telefóne ako SMS-ka. Poskytovaná služba je pre Vás BEZPLATNÁ. Odteraz budete vždy vedieť, i keď budete v práci – kedy bude prerušená dodávaka elektrickej energie, kedy sa koná ktorékoľvek podujatie v obci, zber triedeného odpadu a ďalšie oznamy obce.
Ako sa môžete do služby Rozhlas formou SMS prihlásiť?
Je to úplne jednoduché:
1. vyplňte Registračné tlačivo (za každú domácnosť môžete uviesť ľubovolný počet osôb):
meno, priezvisko, adresu, mobilné telefónne číslo a Váš podpis,
2. vyplnené tlačivo odovzdajte osobne na Obecnom úrade v Skalitom, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Sklaté č. 598,
023 14 Skalité a to je všetko.
Po zaradení Vášho mobilného čísla do systému budete ihneď dostávať hlásenia miestneho rozhlasu do Vášho mobilu formou SMS.
Viac informácií môžete získať na tel. čísle: 041/4254619 – Bc. Klušáková Eva
Službu je možné na Vaše osobné požiadanie KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ, prípadne zmeniť telefónne číslo!
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce Skalité

✄
Registračné tlačivo – ROZHLAS FORMOU SMS
Svojim podpisom súhlasím so zaradením osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, mobilné telefónne číslo a podpis, do IS – Hlásenie miestneho rozhlasu formou sms správy.
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
OZ Skalité zo dňa 15. apríla 2014, 26. mája 2014, 17. júna 2014
SCHVÁLILO
• Záverečný účet obce Skalité a celoročné
hospodárenie za rok 2013 bez výhrad
• Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a nevyčerpaného fondu opráv v sume 44 450,69
EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
• Hospodárenie organizácie Obec Skalité
– Prevádzkáreň bez výhrad
• Správy ÚIK výsledku inventarizácie
k 31. 12. 2013 a vyradenie neupotrebiteľného majetku obce
• Poskytnutie príspevkov spoločenským
organizáciám v zmysle VZN Obce
Skalité č. 5/2008 o poskytovaní dotácií
právnickým a fyzickým osobám:
TJ Slovan Skalité
20 000 € z toho:
•futbalový odd.
16 650 €
•biatlonový odd.
2 500 €
•hokejbalový odd. 600 €
•futsallový odd.
250 €
•Spoločenstvo mládeže Skalité 150 €
•O.z. Detstvo Kudlov 200 €
•Poľ. združenie Skaľanka 200 €
•Dobrovoľný hasičský zbor 150 €
•Jednota dôchodcov Skalité 350 €
•Kysuckí heligonkári 300 €

•Klub sklerózy multiplex 50 €
•Únia nevidiacich 50 €
•Rím-kat. cirkev, Farnosť Skalité 5 000 €
• Zmenu rozpočtu Prevádzky zníženie položky TKO o 10 tis. € a zvýšenie položky
• Správa a údržba budov o 10 tis. €
• Použitie prostriedkov z RF vo výške
13 100 € na financovanie Prestavby
a modernizácie 1. nadzemného podlažia zdravotného strediska Skalité.
• Predĺženie nájomných zmlúv v BD
1449, BD 1459 a BD 1460, pridelenie
uvoľneného jednoizbového bytu v BD
1460 p. gašparovi Lašovi
• Správu nezávislého audítora z overenia
riadnej účtovnej závierky obce Skalité
k 31. 12. 2013
• Plat starostke obce podľa zákona
154/2011 Z. z.
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2014
• Počet volebných obvodov pre jesenné
komunálne voľby – 2 volebné obvody
tak, ako doposiaľ, rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce obdobie – tak ako doposiaľ
• Program odpadového hospodárstva
Obce Skalité na roky 2011-15
• Novelizáciu VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD,
ŠJ a CVČ Skalité
• Zámer odpredaja časti pozemku
• Odpredaj pozemku parc. č. KNC5618/4

Zmeny rozpočtu obce 2014

– záhrada, o výmere 62m2, v k. ú.
Skalité p. Kataríne Petrákovej za takú
istú cenu, za akú ho žiadateľka v minulosti predala Obci Skalité, t. j. 0,033 € za
celú výmeru podľa osobitného zreteľa.
• Zámer a následne odpredaj espressa
Snežienka s príslušenstvom vrátane
pozemku pod budovou, pozemku CKN
1153/6 o výmere 384 m2,všetko za
cenu 11 100,- € , odpredaj lyžiarskeho
vleku S – detský s príslušenstvom za
cenu 900,- € , podľa osobitného zreteľa
p. Alojzii Cechovej, Skalité 1124
• Zámer a následne prenájom pozemkov
v SKI areáli Skalité Serafínov : CKN
1162/2 o výmere 139 m2 – TTP, CKN
1162/1 o 1635 m2 - TTP, CKN 1176
o výmere 329 m2 – TTP, CKN 1170
o výmere 1521 – orná pôda, CKN
1159/4 o výmere 204 m2 – orná pôda,
CKN 1155/1 o výmere 2147 m2 - TTP,
CKN 1155/5 o výmere 104m2 –
TTP,CKN 1154 o výmere 634 m2 - TTP,
CKN 1153/1 o výmere 1266 m2 - TTP,
CKN 1157 o výmere 827 m2 - TTP,CKN
1159/1 o výmere 79 m2 – orná pôda –
za 1,- € /rok podľa osobitného zreteľa p.
Alojzii cechovej, Skalité 1124.
• Odpredaj elektroenergetického zariadenia „VN vzdušná prípojka na TS
233/ts/SkaliteSkaľanka, trafostanica
233/ts/skalite-skaľanka a transformátor – 250 kVA, výr. č. 221039“ za cenu
určenú znaleckým posudkom, t. j.
1 100,00 € , pre SSE – D, pri Rajčianke
2729/8 Žilina.
• Výpožičku autobusu Karosa pre TJ
Slovan Skalité podľa osobitného zreteľa
• Prenájom voľných nebytových priestorov o výmere 34,44 m2 – bývalá kuchyňa v budove č. p. 602 “Svadobka“ v k.
ú. Skalité s obvyklou výškou nájmu na
dobu neurčitú, p. Pavlovi Krupcovi,
Skalité 803, podľa osobitného zreteľa.
• Prenájom časti pozemku CKN 1840/12
o výmere 15 m2 p. Mgr. Ladislavovi
Knapovi, Skalité 734, za účelom zlepšenia prístupu do garáže na dobu neurčitú s obvyklou výškou nájmu podľa osobitného zreteľa.
• Zámer a odpredaj - autorebrík ZILL BB,
r. v. 1971, za cenu 4 200 ,- € p. Petrovi
Slobodníkovi, Sučany podľa osobitného
zreteľa.
• Zámer odpredaja časti parcely KNE
6322/21 v k. ú Skalité p. Ferdinandovi
Papíkovi a Jozefovi Potočárovi podľa
osobitného zreteľa na základe GP, ktorí
žiadatelia vyhotovia na vlastné náklady.
Pozemky budú využívané na poľnohospodárske účely.
• Dohodu o využívaní nebytových priestorov v suteréne zdrav. strediska pre

5

DO POZORNOSTI OBČANOV

hokejbalový oddiel Skalité
• Uzavretie
Dohody
s
manž.
Ramšákovými vo veci vzdania sa
predkupného práva obce Skalité na
stav. pozemok parc. KNC 1762/17
v prospech Vladislava Kožáka
• Žiadosť p. Rudolfa Časnochu o ukončenie nájomnej zmluvy na pozemok dohodou k 30. 6. 2014
• Zámer odpredaja časti pozemku parc.
č. KNE 6354-ost. plochy, o výmere max.
do 30 m2 za cenu 6 € /m2 podľa osobitného zreteľa,na základe GP, ktorý si
žiadateľka Mgr. Iveta Petráková vyhotoví na vlastné náklady, ku geodetickému
zameriavaniu bude prizvaný zástupca
obce a p. Jozef Mikula, bytom Skalité

č.613 (majiteľ susedného pozemku)
• Zverenie majetku obce, a to získanej
techniky z projektu „Separovanie odpadu v obci Skalité“ do správy Obec
Skalité – Prevádzkareň.
SÚHLASILO
• S nadobudnutím majetku od MV SR –
nákladný automobil – plošina pre hasičov
NESCHVÁLILO
• Žiadosti občanov o odkúpenie časti
parcely KNC 1795/1, v k. ú Skalité
z dôvodu jeho budúceho využitia pre
priľahlú miestnu komunikáciu (cesta
IBV Chajsovka).

VZALO NA VEDOMIE
• Správu o výsledku kontrolnej činnosti
za 2. polrok 2013 a celý rok 2013
• Žiadosti o prenájom bývalej pekárne,
žiada doplnenie
• Informatívnu správu o zimnej údržbe za
sezónu 2013/14
• Informácie o stave hasičskej zbrojnice
a hasičského zboru Skalité
• Žiadosť p. Emílie Matysovej – firma
MATYS o odpustenie časti nájomného
• Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční v septembri 2014.
Rokovania OZ sú verejné

Pripravujeme podujatia na leto
ŠČAMBA – vystúpenie hudobo-zábavnej ľudovej skupiny
V amfiteátri Skalité, v nedeľu 20.júla 2014 o 14:00 hod.
Vstupné – 3,00 €
Pre Dobrovoľných darcov krvi, ktorí v 2014 minimálne 1krát darovali krv a preukážu sa platným dokladom - je vstup voľný.
Ak máte radi zábavu a humor typu Drišľak – ste vítaní.
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Skalité, p. Janka Časnochová, osobne, alebo telefonicky na: 0918 390156,

Skalitská vareška 2014
prihláste sa do súťaže
Obec Skalité dňa 26.07.2014 organizuje už 6. ročník
Skalitskej varešky – súťaž vo varení gulášu ,ktorá sa uskutoční
v areáli TJ Slovan Skalité.

Program:
od 12. –13 h Príprava na varenie
od 13. – 16 h Čas na varenie guláša
od 16. – 17h Ochutnávka a hodnotenie
o 17 h Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
od 18 h. – Ľudová zábava

Skalitská

Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu prihlásiť 2 až 6 členné družstvá. Guláš uvarí
každé družstvo zo svojich prinesených surovín a podľa svojho
receptu. Minimálne množstvo, ktoré je treba uvariť je 10 litrov.
Každé družstvo odovzdá pre porotu 0,20 litra gulášu, ktorá ho
bude následne hodnotiť. Prvé tri družstva budú ocenené. Obec
zabezpečí drevo na kúrenie, lyžice, taniere, chlieb, stoly a vodu.
Záujemcovia o súťaž (bližšie informácie) vo varení gulášu sa
môžu prihlásiť do 23. júla 2014 p. Janke Časnochovej osobne,
alebo telefonicky na: 0918 390156, mailom na: obec@skalite.sk.
Týmto chceme pozvať všetkých, ktorí si chcú zasúťažiť a majú
radi zábavu, prípadne ochutnať guláš, ktorý družstva môžu predávať symbolicky za 1,00 EUR.

paráda – pripravujeme v septembri

Letné Kino:
Pozývame malých i veľkých do novozrekonštruovaného amfiteátra na letné kino.
Premietať sa bude: 1, 2, 3, augusta 2014 a 29. a 30. augusta 2014, od 19:30 hod.

DO POZORNOSTI OBČANOV
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Deň matiek v Skalitom

Druhá májová nedeľa 11. mája 2014 patrila už tradične naším drahým mamám. V tento významný deň im Obec Skalité, žiaci MŠ
a ZŠ v Skalitom v spolupráci s CVČ Skalité, pripravili príjemné popoludnie s bohatým kultúrnym programom. Všetkým mamičkám sa
prihovorila aj starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová. Kvetinový darček mamám k ich sviatku venovala Obec Skalité.

Oslavy oslobodenia v Skalitom

Obecné oslavy 69. výročia oslobodenia obce Skalité a ukončenia 2. svetovej vojny sa konali 13. mája 2014, za účasti podpredsedu oblastného výboru SZPB. Jozefa Šúpolu , predsedu ZO SZPB v Staškove p. Emila Masláka a zástupcov SZPB v Skalitom na čele
s predsedom Milanom Zoňom. Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnila aj starostka obce p. Andrea Šimurdová, poslanec
Europského parlamentu p. Sergej Kozlík, poslanci OZ, zamestnanci OcÚ a občania obce.
Atmosféru osláv doplnilo vystúpenie členov JD Skalité pod vedením p. H. Rovňanovej.

7
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Uvítanie detí do života

Dňa 17. júna 2014 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo slávnostné uvítanie detí do života. Slávnostný akt viedla
starostka obce PaedDr. A. Šimurdová, ktorá vo svojom príhovore zablahoželala prítomným rodičom k narodeniu našich najmenších
a najmilších spoluobčanov. Následne si prítomní z jej rúk prevzali malý darček a samozrejme kvety pre mamičky. Atmosféru slávnosti obohatili kultúrnym programom deti z MŠ Skalité-Ústredie

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 26. júna 2014 o 13:30 hod. v zasadačke OcÚ Skalitom odovzdala starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová a riaditeľka MŠ
ústredie Marta Koričárová všetkým predškolákom vysvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania . Slávnosti sa zúčastnili
aj rodičia, ktorí svojim deťom pripravili sladké pohostenie. Nechýbalo detské šampanské, darčeky , ale aj slzy radosti a dojatia.

DO POZORNOSTI OBČANOV

8

9

DO POZORNOSTI OBČANOV

Ocenení žiaci

Deň detí v MŠ Skalité – Ústredie

Dňa 25. júna 2014 boli v zasadačke Obecného úradu v Skalitom ocenení starostkou Andreou Šimurdovou žiaci oboch našich škôl za dosiahnuté mimoriadne úspechy vo vedomostných súťažiach, olympiádach, v športe a kultúre.

„NECH DEŇ DETÍ DNES AJ V BUDÚCNOSTI KRÁSNE SVIETI,NECH JE
NAVŽDY DETSKÝ SVET FAREBNÝ A KRÁSNY“

Ocenení žiaci ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Urbánek Michal, Gonščák Peter, Rotková Natália, Laš Matej, Štafenová Martina, Holúbková Marianna, Bosáková Barbora, Časnocha
Dominik, Kubánka Filip, Kubalíková Soňa, Majchráková Natália, Potočár Filip, Potočárová Martina, Truchlík Vladimír

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
Kristína Truchlíková, Janka Klingová, Arianna A. Potočárová, Mária Truchlíková, Izabela M. Potočárová, Laura Tomicová, Anna
Krčmáriková, Simona Rucková, Katarína Čanecká, Filip Bury, Miroslava Mikulová, Denis Šurík, Alexandra Varmusová, Simona
Kaňová, Tatiana Kubušová, Vanessa Tomicová, Samuel Beleš, Anton Prašil, Samuel Capek, Katarína Rudinská, Michaela Šimurdová, Lucia Sobčáková, Juliána Čanecká, Zuzana Rudinská, Anna Majchráková, Patrik Kaňa, Anna Mikulová, Dávid Varmus

V kalendári nájdeme nielen Deň matiek či otcov, ale aj Deň detí,
ktorý slávia tí najmilší – naše detičky. MDD nám otvára hádam
najkrajší a najočakávanejší mesiac roka- jún.V našej MŠ sa tento
deň plný šťastia a smiechu naplánoval na 3.jún .Keď nastal vytúžený sviatok našich škôlkarov a v MŠ vládla od rána radosť
a nedočkavosť. Najväčším prekvapením pre naše deti boli Smejko
a Tanculienka z divadla Maska zo Zvolena. Deti spoločne so
Smejkom a Tanculienkou spievali, hrali sa a tancovali. Rozžiarené
očká detí a úsmev na ich tváričkách prezrádzal radosť z hudobného predstavenia. Nakoniec sme sa všetci poďakovali za krásne
pesničky a veľkú radosť, ktorú nám priniesli sme ich odmenili
obrovským potleskom. Oslava MDD pokračovala v priestoroch MŠ
nakoľko bolo vonku upršané počasie. Zábavné súťažné a
rôzne aktivity, ktoré pripravili Mgr. Katarína Gomolová a Soňa
Gelačáková spolu s praktikantkami Alžbetkou Matysovou
a Monikou Papíkovou z PASA Turčianske Teplice, boli pre deti veľkým zážitkom. V závere boli deti odmenené medailami a sladkými
pokladmi, ktoré sme poukrývali triedach.
Marta Koričárová

Deti z MŠ Skalité – Ústredie sa spoločne so Smejkom
a Tanculienkou hrali, spievali a tancovali.

Ďakujeme

za vynikajúcu atmosféru,
ktorú ste vytvorili na
10

FS Račan

Goralských slávnostiach 2014
11

Drevená muzička
spod Grúňa

FS Jedľovina

FS Gorole

kid
Popienkane Kierpce z Bes
ĽH Ondreja Rovňana

Program pre deti

Capkovci

Vlasta Mudríková

Lúčnica

foto: Jaroslav Velička

foto: Jaroslav Velička

ŽSS Seniorky
História hravo

stí
Premietanie filmu na náme

Remeselnícky jarmok

Kermaš a lunapark
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Ako proti nude v Centre voľného času Skalité
KRÚŽKY a ICH ÚSPECHY
Činnosť niekoľko desiatok krúžkov pri CVČ Skalité neprestala ani v jarných mesiacoch. Ich členovia sa pripravovali na súťaže, turnaje, reprezentovali centrum aj našu obec na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.
Biatlonisti – medailisti
Kvalitná príprava a tréning sa vyplatili
hlavne biatlonistom z Klubu ŠKP Skalité CVČ. Ich dlhodobé vynikajúce výsledky

v súťažiach letného a zimného biatlonu
na Majstrovstvá Slovenska sa zúročili aj
na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska v národnom biatlonovom centre
v Osrblí. Naši biatlonisti v silnej konkurencii získali tri majstrovské tituly (3 zlaté
medaily – Damián Cesnek), sedem strieborných medailí (D. Šurík – 2, M. Mikulová – 2, F. Bury, I. Čanecký – 2) a šesť
„zemiakových“ za 4. miesta.
Leto v pasci s KOLOVRÁTKOM
Detský divadelný súbor KOLOVRÁTOK
už sedem rokov vedie a režíruje Mgr. Jana
Kubánková, z toho dva roky pod CVČ

Skalité. Mladí divadelníci úspešne reprezentujú CVČ, svoju školu aj obec, dokazujú svoju kreativitu a talent na mnohých
okresných, regionálnych a celoslovenských divadelných predstaveniach. Medzi
najväčšie úspechy patrí postup s inscenáciou „Oheň a voda v papieri“ na krajskú
prehliadku Divadelný medveď Žilina
2012. So scénickou miniatúrou „Kabát
dvoch farieb“ postúpili na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka 2012 do Šale.
Najnovším úspechom je 1. miesto v regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom Oščadnica
2014 s inscenáciou Leto v pasci a opäť
postup na krajskú prehliadku Divadelný
medveď Žilina 2014.
Buď fit!
Turistické potulky záujmového útvaru
Buď fit! za krásami prírody patria k veľmi

obľúbeným podujatiam pre deti.

ZÚ Prvá pomoc
Na svoju činnosť sa tešia aj deti z kúžku
Prvej pomoci, ktorým pribudol malý „centráčik“ Emmka

zábavy a nefalšovanej detskej radosti.
Cieľom noci bolo formovanie pozitívnych

ľudských vlastností, vedenie detí k pozitívnemu vzťahu ku knihám, k čítaniu rozprávok, hodnotné využitie voľného času detí
pri knihách a hrách, ako výmena za pasívne pozeranie televízora, počítača, internetu.
Popoludnia s kuchárikom
Obľube sa tešia popoludnia s kuchárikom v rámci tvorivých dielní, kde deti
nadobúdajú a zdokonaľujú si svoje ku-

lupráci s Obcou Skalité, záhradkármi zo
Skalitého a MŠ Skalité – Ústredie. Deti
poučené radami skúsených záhradkárov
pomáhali sadiť stromčeky, na ktoré potom
zavesili svoje želania. Tak ako sa budú
deti starať o stromčeky, tak sa budú plniť
aj ich detské sny a priania.
Noc s rozprávkarom Andersenom
7. mája 2014 sa v Klube CVČ uskutočnila Andersenova noc. Deti si so sebou
priniesli knižky, ktoré aktuálne čítajú a potom z nich spoločne, ale aj samostatne
čítali svoje najobľúbenejšie rozprávkové
príbehy. Po spoločnej špagetovej večeri si
čítali rozprávky a do neskorej noci hrali
rôzne hry. Rozprávková noc sa stala pre
deti snom plným fantázie, rozprávok, hier,

Pripomenuli si, že prvý júnový deň patrí
tradične všetkým deťom na celom svete
a oslavujú ho deti v mnohých krajinách.
Myšlienka MDD vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v
roku 1925 vo Švajčiarsku. Na Slovensku
sa slávi od roku 1952. CVČ pripravilo spestrený týždenný
program – športový deň, dvojhodinku s kuchárikom, popoludnie rozprávky,
súťaže, tvorivé
dielne, turistiku
s opekačkou, sladké
odmeny...To všetko čakalo na deti počas osláv ich sviatku. Stále
platí, že pre deti je meradlom našej lásky
náš čas a naša pozornosť. MDD má predsa jasný cieľ. V tento deň by sme si mali
pripomínať súdržnosť a porozumenie
medzi deťmi. Mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi a myslieť na ich dobro.
Tešíme sa opäť o rok na oslavu MDD, no
nezabúdajme na naše deti aj vo všedné
dni. Svoje zážitky deti prezentovali tiež
maľbami a kresbičkami. Z vytvorených
dielok sa urobila výstavka. Výsledky tvorivosti, súťažné, výtvarné a literárne práce
sú vystavené na nástenkách v Klube CVČ
a v obecnej knižnici.
Cesta rozprávkovým lesom
8. júna 2014 zorganizovalo Spoločenstvo mládeže OZ v spolupráci s CVČ
v lokalite Skalité – Rieky milé podujatie
venované deťom – Cestu rozprávkovým
lesom. Popoludní pre všetkých rozprávkovo naladených účastníkov čakalo osem

PODUJATIA V KLUBE CVČ
Záhradkári v CVČ
Pri príležitosti Dňa Zeme sa v apríli
uskutočnilo podujatie Stromček želaní,
ktoré pre deti pripravilo CVČ Skalité v spo-
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chárske zručnosti. Získavali zaujímavé
skúsenosti pri pečení koláčika tiramisu,
pripravovali maškrty zo smotany a ovocia,
pripomenuli tradície pri pečení fašiangovej šišky, či pečení a zdobení veľkonočného barančeka.

Mamičky s deťmi
Tradíciou sa stávajú aj posedenia
mamičiek so svojimi ratolesťami v Klube
CVČ. V príjemnej atmosfére si mamičky

vymieňajú svoje skúsenosti a deti sa
zahrajú so svojimi malými rovesníkmi,
kreslia alebo skladajú stavebnice.

MDD v CVČ
Medzinárodný deň detí (MDD) oslávili
deti v CVČ v týždni plnom aktivít.

DO POZORNOSTI OBČANOV
zastavení v rozprávke. V čarovnom lese
viac ako 100 deti vstúpilo do sveta fantázie, kde ožívali im dôverne známe postavičky a bytosti z rozprávkového sveta Walt
Disney (Bob a Bobek, Červená čiapočka,

Snehulienka a sedem trpaslíkov, Pat
a Pat...). Deti mali za úlohu plniť rôzne
úlohy, za ktoré dostali časti skladačiek,
ktoré pri poslednom zastavení poskladali.
Za ich usilovnosť boli ich rozprávkové
bytosti potešili sladkými a rôznymi inými
odmenami. Deti si okrem odmien so
sebou odniesli aj veľa veselých zážitkov.
„Spevácky talent CVČ“ – koncert
v Klube CVČ
Na hudobnom popoludní – koncerte
v Klube CVČ Skalité 25. júna 2014 sa
predstavili nádejné speváčky CVČ Skalité
zo ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov, ZŠ A.
Svorada a Benedikta, Skalité a ZŠ Krásno
nad Kysucou.
Dievčatá zaspievali niekoľko slovenských, ale aj zahraničných pesničiek. Za
ich spevácke výkony boli odmenené potleskom svojich rovesníkov v publiku.
Hosťom podujatia bola známa kysucká
hudobná skupina KOMA z Krásna nad
Kysucou.

Letná prázdninová činnosť
Na letné prázdniny pripravilo CVČ podľa
záujmu detí a mládeže pestrú ponuku voľnočasových aktivít. V spolupráci so
Spoločenstvom mládeže aj dva letné týždňové tábory. Deti sa budú môcť aj počas
letných prázdnin stretávať v Klube CVČ.
Pripravené sú pre ne rôzne podujatia –
športové akcie, turistické prechádzky,
opekačky v prírode, hry, rozprávkové dni.
Pokračovať budeme v obľúbených popoludniach s kuchárikom a tvorivých dielňach. Deti sa samozrejme môžu tešiť na
veľa ďalších zaujímavých činností. Tábory
sa uskutočnia v termínoch: 14. 7. – 18. 7.
2014 a 11. 8. – 15. 8. 2014. Prihlášky
a všetky potrebné informácie aj o iných
podujatiach sú k dispozícii v klube CVČ,
na webovom sídle CVČ, na sociálnej sieti
Facebook, nástenkách, informačných
tabuliach, kde sú zverejnené upútavky aj
na iné podujatia, výtvarné práce, fotografie z podujatí, prezentačné plagátiky a
podrobnejšie informácie o činnosti.
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Základná škola Skalité – Kudlov
Júnové bilancovanie

15

MATRIKA

Aktivita DEŇ ZEME

V júni možno zbierať prvé plody v našich záhradach, prvé jahody, čeresne... Aj v obraznej školskej záhrade si v júni
každý žiak zbiera také plody, aké si pestoval, o ktoré sa staral celých desať mesiacov. Pre niektorých budú vysvedčenia opäť žiariť výborným prospechom, iní si domov prinesú vysvedčenie, s ktorým nie sú spokojní ani oni, ani ich
rodičia. Pár postrehov našich ôsmakov, ktorí zhrnuli pohľad na uplynulý školský rok svojimi očami.

Galéria úspešných žiakov vo vedomostných súťažiach
KRISTÍNA TRUCHLÍKOVÁ IX. A
Biologická olympiáda
kategória C 3. miesto krajské kolo
kategória E 1. miesto krajské kolo
Matematická olympiády
12. miesto krajské kolo
Dejepisná olymiáda
3. miesto okresné kolo
JANKA KLINGOVÁ IX. A
Biologická olympiáda
kategória C 2. miesto krajské kolo
9. miesto: celoštátne kolo a získala cenu
dekana prírodovedeckej fakulty uk v rámci
48. ročníka bio c
kategória E 2. miesto okresné kolo
ARIANNA ANNA POTOČÁROVÁ VII. A
Biologická olympiáda
kategória C 3. miesto okresné kolo
kategória D 1. miesto okresné kolo
kategória E 2. miesto krajské kolo
Dejepisná olympiáda
10. miesto krajské kolo
Matematická olympiáda
1. miesto okresné kolo
Pytagoriáda 1. miesto okresné kolo
Lesy deťom – regionálna súťaž 1. miesto
SIMONA RUCKOVÁ VII. A
Biologická olympiáda
kategória D 3. miesto okresné kolo
kategória E 3. miesto okresné kolo
Recitačná súťaž Krása slova
3. miesto obvodové kolo
MÁRIA TRUCHLÍKOVÁ VII. A
Biologická olympiáda
kategória D 2. miesto okresné kolo
(úspešný riešiteľ)
kategória E 5. miesto krajské kolo
IZABELA MÁRIA POTOČÁROVÁ IV. A

Biologická olympiáda
kategória F 1. miesto okresné kolo
kategória E 5. miesto okresné kolo
kategória D 10. miesto okresné kolo
Lesy deťom – regionálna súťaž 1. miesto
LAURA TOMICOVÁ IV. A
Biologická olympiáda
kategória E 4. miesto okresné kolo
kategória F 6. miesto okresné kolo
KATARÍNA ČANECKÁ V. A
Biologická olympiáda
kategória F 3. miesto okresné kolo
Lesy deťom – regionálna súťaž 1. miesto
TATIANA KUBUŠOVÁ V. A
Biologická olympiáda
kategória E 6. miesto okresné kolo
Geografická olympiáda
10. miesto okresné kolo
ANNA KRČMÁRIKOVÁ III. A
Biologická olympiáda
kategória F 3. miesto okresné kolo
SAMUEL BELEŠ V. A
Biologická olympiáda
kategória F 3. miesto okresné kolo
Geografická olympiáda
12. miesto okresné kolo
MICHAELA ŠIMURDOVÁ VIII. A
Dejepisná olympiáda
3. miesto okresné kolo
LUCIA SOBČÁKOVÁ VI. A
Dejepisná olympiáda
3. miesto okresné kolo
JULIÁNA ČANECKÁ VI. A
Dejepisná olympiáda
3. miesto okresné kolo
ANNA MAJCHRÁKOVÁ VI. A
Recitačná súťaž Krása slova
2. miesto obvodové kolo

„Na začatku školského roka som si
ako každý rok sľuboval, že sa
v známkach zlepším a budem sa
viac učiť, ale ako každý rok som to
nedodržal. A tak ani tento rok
nebude pre mňa výnimočný lepším
vysvedčení. A vysvedčenie opäť
nebude podľa mojich predstáv.
Akurát ma teší dobrá zábava s kamarátmi a každá prestávka...“ M.G.
„Tento školský rok bol pre mňa
veľmi zaujímavý. V škole je veľa
nových vecí. Pribudli aj noví žiaci.
Máme v škole nový automat na
mlieko, nové notebooky, interaktívne tabule... Asi najlepší školský rok.
Aj tak sa na zážitiky zo základnej
školy nikdy nezabúda.“ V.J.
„Tento školský rok začal celkom
dobre. Prišlo pár nových ľudí, všetko vyzeralo nádejne. Potom sa
však všetko začalo kaziť. Učenie sa
kopilo, žiaci blbli a učitelia...“ B.P.
„Školský rok bol veľmi zvláštny. Do
školy zavítalo niekoľko prednášateľov, hovorili nám o drogách, životnom prostredí, šikanovaní...“ I.R.
„Školský rok ubehol veľmi rýchlo...
Na telesnej výchove sme chodili na
nové ihrisko...“ T.N.
„Tento školský rok bol poučný, učili
sme sa pár vecí. Mali sme školské
aktivity. Musel som sa začať učiť,
lebo známky neboli OK.“ N.N.
„Na začiatku je to vždy zaujímavé,
ale na konci to nie je ľahké.
Najskôr som nachytal zlé známky
a potom to vždy musím opravovať.
Dúfam, že budem maž dobré
známky, aby som potešil rodičov
a hlavne, aby ma zobrali na dobú
strednú školu.“ R.M.

Prierezová téma Environmentálna výchova sa formou aktivity
Deň Zeme realizovala dňa 2. 5. 2014. V tomto školskom roku
bola tematicky zameraná na Ochranu prírody a krajiny (ľudské
sídla, urbanizácia).
Aktivita pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej.
Žiaci ročníkov 1. – 9. boli rozdelení do rovnocenných zmiešaných
skupín po 17 žiakov. Každá skupina mala svojho vedúceho skupiny z radov pedagógov. Organizáciu činností a teoretickú časť
pripravili koordinátorky prierezovej témy Mgr. Tomicová a Mgr.
Čarnecká.
Teoretická časť trvala dve vyučovacie hodiny. Jej náplňou boli
prezentácie na vyššie uvedené témy, beseda pod odborným
dohľadom vedúcich skupín na dané témy a na záver skupinová
práca žiakov pri vypracovávaní dotazníka. V dotazníku žiaci
odpovedali na otázky súvisiace so životným prostredím v našej
obci. Mali možnosť navrhnúť, ako by sa dalo prispieť k ochrane
prírody a prostredia , v ktorom žijeme. Medzi návrhmi sa vyskytovali najčastejšie nasledovné odpovede:
nevyhadzovať odpadky do prírody, zabezpečiť odpadkové koše
všade tam, kde sa pohybujú ľudia, nevytvárať nelegálne skládky,
zbierať a triediť použiteľný odpad (staré železo, plasty, papier),
obmedziť výrub stromov, viac vysádzať nové stromy, udržiavať
potoky a rieky v okolí svojich obydlí čisté počas celého roka,

udržiavať v čistote okolie školy počas celého roka, vážiť si prírodu tým, že ju spoznávame a rešpektujeme ochranu ohrozených
druhov rastlín a živočíchov.
Cieľom praktickej časti bolo upratanie areálu školy.
Časť žiakov – žiaci so zdravotným oslabením – sa venovali tvorbe propagačných plagátov s ekologickou tematikou, ktoré po
zhotovení vystavili na školskej chodbe.
Z celkového počtu 245 žiakov sa Dňa Zeme zo zdravotných
alebo rodinných dôvodov nezúčastnilo 37 žiakov (8 žiakov – I.
stupeň, 29 žiakov II. stupeň), čo je o 11 žiakov viac ako v minulom šk. roku. Účasť bola 91 %.
Všetkým zúčastneným žiakom patrí pochvala za disciplinovanosť
a dobre vykonanú prácu. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí odborným vedením, ale aj svojím osobným príkladom prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia
a zvýšeniu povedomia žiakov k potrebe ochrany životného prostredia v okolí ľudských sídel. Poďakovanie patrí rovnako aj vedeniu školy, ktoré zabezpečilo aktivitu po materiálnej a technickej
stránke.
Mgr. A. Čarnecká

Medzinárodný projekt Česko-slovenská
setkání žáků škol - učíme sa poznávať sa
Tento projekt bol pod záštitou Inštitútu EuroSchola, Rozvojovej
agentúry žilinského samosprávneho kraja a spolufinancovaný
EÚ z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaným regiónom
Biele Karpaty.
Realizácia projektu spočívala aj v usporiadaní stretnutia žiakov
od druhého ročníka až po deviaty ročník. Našej škole bola
ponúknutá kategória žiakov štvrtého až piateho ročníka.
V dňoch 22. až 23. mája sa na tomto stretnutí zúčastnilo 23 žiakov 4. A a 5. A triedy pod vedením Mgr. Ľubice Serafinovej a Mgr.
Marty Vojčiňákovej. Dva dni sa niesli v znamení zábavy a vzájomného spoznávanie. Úlohou žiakov bolo predstaviť svoje
mesto alebo obec i svoju školu. Stretnutie pokračovalo súťažením, pričom sa deti vzájomnej spoznávali, overovali si svoju fyzickú výkonnosť, tvorivosť, predstavivosť, schopnosť spolupráce.
Deťom sa bohatý program veľmi páčil, zaujali ich všetky aktivity.
Najviac ich oslovilo maxi veľké človeke nehnevaj sa, strategická
hra stavbári, hra s environmentálnou témou potravinový reťazec.

Detskú herňu s trampolínou a ďalšími atrakciami pre deti chlapci súčasne využili aj ako spálňu. Deti si odniesli množstvo zážitkov, spomienok i malé darčeky od nových priateľov z českej školy
z Ostravy – Bílej. Dva dni ubehli veľmi rýchlo, prišiel čas rozlúčky
a cesty domov.
Humanitný čin
Od apríla sme sa zapojili do zbierky vrchnákov z plastových fliaš.
Vrchnáčiky sú odovzdávané rodičom malej Natálky z Tuzovky,
ktorá má ochorenie SMA. Finančný výťažok zo zbierky poslúži
chorému dievčatku na zakúpenie zdravotníckych pomôcok.
Prajeme jej i rodičom veľa trpezlivosti a sily v prekonávaní každodenných prekážok a tiež ďakujeme všetkým našim žiakom
i rodičom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky s cieľom pomôcť človeku, ktorý je v núdzi.
Za ZŠ s MŠ Skalité Kudlov Mgr. Marta Vojčiňáková
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Opäť nelegálne skládky odpadu

Vážení vlastníci pôdy
Po neľahkom začiatku družstvo vstupuje do ďalšej letnej sezóny. Po roku plnom
hádok, obáv a rôznych výmyslov prichádza rok v ktorom Vám vieme okrem prísľubov postupne ponúknuť aj prvé výsledky našej práce. Na prvé miesto kladiem
výrazný úspech, ktorý sme dosiahli pri jednaniach zo súkromne hospodáriacimi roľníkmi. Vo väčšine prípadov, keď zvíťazil
zdravý sedliacky rozum sa podarilo
dospieť k vzájomne akceptovaným dohodám. Hoci sa spoločné dohody rodili len
pomaly a po dlhých vzájomných rokovaniach sú dnes prvými náznakmi spolupráce na ktorých sa dá v budúcnosti stavať.
Jasne ukazujú, že tam kde je vôľa je aj
cesta. Žiaľ musím konštatovať, že v niektorých prípadoch nebolo napriek snahe
možné uzatvoriť ani len náznak dohody.
Pravdou je aj to, že metódy jednania niektorých nespokojencov prekročili nielen
hranice ľudskej slušnosti, ale v poslednej
dobe aj hranice zákona. Celkovo som
však presvedčený o tom, že títo jednotlivci sú skôr výnimkou a nemajú vo vašej
Obci širšiu podporu.
Ďalším výrazným pokrokom je dokončenie novej dojarne, ktorá ma dvojnásobnú
kapacitu ako pôvodná. To umožňuje podstatne skrátiť čas dojenia a zväčšiť množ-
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stvo podojených oviec. Výrazne tým stúpla aj produkcia ovčieho mlieka.
Následným krokom bude zriadenie salaša
pre výrobu syra a výrobkov z ovčieho mlieka. Súčasťou dvora bude aj podniková predajňa týchto výrobkov priamo na dvore
u Kavaly. Takto si budete môcť zakúpiť čerstvé a zdravé výrobky priamo vo vašej Obci.
V tomto roku sme zaznamenali vysoký
záujem aj o predaj živých jahniat. Pretože
sme časť baránkov odpredali veľkoodberateľom a jahničky sme ponechali do
chovu mnohým sa neušlo. Do budúcna je
preto potrebné, aby si záujemcovia jahňatá objednávali v dostatočnom predstihu.
Najlepšie už v februári, ešte pred tým, ako
uzavrieme dohodu o dodávke s veľkoodberateľmi.
Úspech sme zaznamenali aj s predajom
jarných živých kurčiat. V tejto súvislosti
chcem upozorniť na to, že všetci ktorí uvedenú akciu nestihli si môžu kurčatá prísť
prevziať v hociktorom ďalšom zástave
v tomto roku.
V skúšobnej prevádzke je už aj predajňa
v Čadci, kde si popri sortimente našej
mrazenej hydiny môžete nakúpiť aj kvalitné ovocie a zeleninu. Sortiment predajne
budeme postupne rozširovať aj o iné produkty družstva. V mesiaci jún bude celý

sortiment mrazenej hydiny za uvádzacie znížene ceny. Od júla 2014 bude mať
každý, kto má uzavretú nájomnú zmluvu
s družstvom družstevnú zľavu na všetok
zakúpený tovar. Predajňa sa nachádza na
ulici za kostolom - nižšie smerom na malú
vlakovú zastávku, pri zástavkách autobusov. Srdečne Vás pozývame na nákup.
V tomto roku ponúkame tiež možnosť
uzavrieť inovované nájomné zmluvy
s výškou nájmu až do 25€ za jeden hektár na rok. Vlastníci, ktorí majú už zmluvu
uzavretú môžu požiadať o zvýšenie nájmu
formou dodatku k jestvujúcej zmluve. O
podmienkach sa informujte na tel. čísle
0915 849 793.
Pre každého kto potrebuje zistiť presnejšie informácie o stave svojej pôdy, rozlohe a zaradení v pôdnych blokoch sú
tieto informácie k dispozícií v kancelárií
družstva v Čiernom. V pracovnom čase
Vám naše pracovníčky ochotne a odborne
poradia.
Chcel by som Vám touto cestou všetkým poďakovať za prejavenú dôveru
a vyjadriť presvedčenie, že družstvo bude
prínosom nie len pre vašu Obec, ale aj pre
celý región.
Predseda družstva – Karol Pecko

Prevádzka

V minulom vydaní Spravodaja sme Vás informovali ako sa legálne vysporiadať s odpadom a taktiež o finančných
nákladoch na likvidáciu odpadu.
V našej obci v časti Čanecký potok bola objavená nelegálna skládka odpadu. Jej likvidácia bude náročná a vynaložené finančné
prostriedky za jej odstránenie budú premietnuté do poplatku za odpad.

Narodené deti
od 28. 2. 2014 do 31. 5. 2014

Uzavreté manželstvo
mimo obce Skalité
od 26. 4. 2014 do 31. 5. 2014

Február

Priebežne prebiehajú práce na opravách obecných budov, mostov, komunikácií.

Sofia Korduliaková
Sebastián Franek

Marec
Bianka Mikulová
Nina Majchráková
Nela Cholujová
Samuel Kulla
Matúš Krištof
Nikola Vavrečková

Apríl
Alžbeta Greušová
Rebeka Kordeková
Emma Krčmáriková

Máj
Rebeka Straková
Hugo Smolka
Matúš Špilák
Alžbeta Krížová
Viktória Beláková

Most Sihly

Apríl
Tomáš Koyš a Gabriela
Krčmáriková

Máj
Miroslav Šenkýř a Stanislava
Franková
Róbert Kopera a Miriam
Samardžiová
Dalibor Rőmer a Mgr. Ivana
Gregušová
Michal Laš a Katarína Chrastinová
Marián Ježík a Adela Kubalíková
Aleksander Sergejevič Anciferov
a Ľubomíra Čanecká

Úmrtie občanov v obci Skalité
od 1. 3. 2014 do 24. 6. 2014
Marec

Uzavreté manželstvo
v obci Skalité
od 1. 1. 2014
do 24. 5. 2014
Apríl
Ľubomír Janský a Angelika
Katarzyna Strzalka

Máj
Tomáš Šamaj a Lucia Oravcová
Ing.Michal Zvardoň a Radoslava
Ruceková

Zberná šachta na dažďovú vodu u Rucka

Úmrtie občanov
mimo obec Skalité
od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014

Oprava strechy starej MŠ Skalité – Ústredie

Žofia Jurgová, 69r.
Dominik Truchlík, 76r.
Agnesa Janská, 48r.

Apríl
Katarína Cerchlanová, 81r.
Dominik Tomica, 74r.
Agnesa Potočárová, 88r.
Dominik Gavlák, 85r.

Máj
Jaroslav Poláček,58r.

Jún
Margita Mikulová, 91r.
Jozefa Tatarková, 78r.

Marec
Jozef Čanecký, 73r.
Žofia Krčmáriková, 82r.

Apríl
Jozef Legerský, 61r.
Katarína Čanecká, 91r.

Máj
Matilda Mikulová, 83r.
*Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu z obce Skalité: Od 26. 3. 2014
do 16. 6. 2014 sa prihlásilo do obce
Skalité: 5 občanov *Počet odhlásených
občanov z trvalého pobytu z obce
Skalité: Od 26. 3. 2014 do 16. 6. 2014 sa
odhlásilo z obce Skalité: 7 občanov
*Počet obyvateľov k 24. 6. 2014: 5220
Mária Časnochová
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Začali súťaže letného biatlonu
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Historický medzník pre KHÚ a obec Skalité

V národnom biatlonovom centre v Osrblí prebehli v dňoch 7. – 8. júna súťaže prvého kola Slovenského pohára.
Počas oboch dní vládlo v mieste konania veľmi teplé počasie
a na strelnici vial meniaci sa vietor. V sobotu sa konali vytrvalostné a v nedeľu rýchlostné preteky. Na štart sa v jednotlivých kategóriách postavilo skoro dvesto pretekárov. Výsledky, ktoré dosiahli pretekári klubu biatlonu ŠKP Čadca – Skalité a CVČ, zodpovedajú stupňu ich pripravenosti. Najlepšie si spomedzi žiakov viedol
Filip Bury, ktorý v sobotu vo vytrvalostnom preteku po dobrej streľbe dobehol na peknom druhom mieste.V nedeľu ho na stupni víťazov vystriedal Denis Šurík, ktorý v najmladších žiakoch skončil na
treťom mieste.Ostatní pretekári sa trápili hlavne na strelnici, kde
si nie dobrou streľbou pokazili vyhliadky na lepšie umiestnenie.V
kategórii veteránov naši nesklamali, keď v sobotu zvíťazil
Vladislav Vrana a Čanecký bol šiesty.V nedeľu Vrana dobehol
v rýchlostnom preteku na druhom mieste a Čanecký na
treťom.Ďalšie kolo Slovenského pohára v letnom biatlone sa
uskutoční v dňoch 28. – 29. júna2014 v areáli Šimáň v obci
Predajná /okr.Brezno.

VÝSLEDKY
Vytrvalostný pretek:
Žiaci A: 6. Denis Šurík
Žiaci B: 2. Filip Bury
7. Pavol Baroňák
Žiaci C: 10. Vratko Šimek
20. Patrik Baroňák
Žiačky A : 6. K. Čanecká
Žiačky B: 18. M. Mikulová
Muži C: 1.V. Vrana
6. I. Čanecký

Rýchlostný pretek:
Žiaci A: 3. Denis Šurík
Žiaci B: 5. Filip Bury
10. Pavol Baroňák
Žiaci C: 6. Vratko Šimek
18. Patrik Baroňák
Žiačky A : 6. K. Čanecká
Žiačky B: 10. M. Mikulová
Muži C: 2. V. Vrana
3. I. Čanecký
ŠKP

Moravsko Slovenský EliteBikes DH Cup
2014 – tretie kolo
Dňa 8. júna 2014 sa konalo v 3. kolo závodu Moravsko Slovenský EliteBikes DH Cup 2014 v areálu Kouty nad Desnou – Jeseníky
a Damián Kubuš obsadil vo svojej kategórii "Nádeje" – 6 miesto, za čo získal 28 bodov v hodnotení. Priebežné poradie – jednotlivci je zatiaľ po 3. kole na 5. mieste so ziskom 83 bodov.
Oficiálne výsledky sú na stránke:
http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/vysledky/vysledky-2014
http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/1257
Ďalší závod sa konal dňa 29. júna 2014 – SKI areál Velká Rača

Pri hokejbalovom ihrisku na Skalitom vznikla nová hokejbalová šatňa. Slávnostný ceremoniál strihania pásky vykonala starostka obce Andrea Šimurdová a vedúci mužstva Hbc Panthers
Skalité Norbert Chovanec dňa 4. mája.
Ako starostka uviedla, tento projekt sa podaril uskutočniť v
spolupráci s Vyšším územným celkom Žilina a samotnou obcou
Skalité. „Tí, ktorí sa zaujímate o dianie v regióne a boli ste pri voľbách do VÚC vedzte, že naše úsilie prinieslo aj tento výsledok.
ŽSK nám poskytol dotáciu vo výške 900,00 eur. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zmeniť staré nevyužité priestory v suteréne
zdravotného strediska. Verím, že hokejbalová šatňa bude dlho
slúžiť svojmu účelu“ povedala Andrea Šimurdová prítomným
hokejbalistom a priaznivcom športu. Druhou milou úlohou bolo
slávnostné buly. To vhodila pani starostka medzi hokejky Ľuba
Geráta, kapitána domáceho tímu Hbc Panthers Skalité a
Vladimíra Najdeka, kapitána Dream teamu. Hokejbalové derby
medzi dvoma susednými obcami sa po prvý krát v histórií organizovania Kysuckej hokejbalovej ligy uskutočnilo mimo hokejbalového ihriska v Čadci. Bol pri tom aj predseda Kysuckej hokej-

balovej únie Tomáš Urbaník, aby pre náš portál povedal:
„Kysucký hokejbal si buduje svoje zázemie a obec Skalité je svetlý príklad toho, ako sa veci dajú robiť. O svojich hráčov sa obec
vzorne stará. Zrkadlom dlhoročnej spolupráce sú výsledky jej
hokejbalistov v regionálnych súťažiach, ktoré idú nahor. Jej hráči
vedia čo je to extraliga a to by sme mali vedieť vhodne zachytiť!“
O body do tabuľky súperili muži aj juniori. Hbk Skalité privítalo
Hbk Rakovú Devils. Domáci hráči mali svoj zápas výborne rozohraný, keď viedli už 4:1! Trpezlivo a umne sa však Dream team
dostal do hernej pohody a tento stav zvrátil na 6:4 v tretej tretine. Vyústenie prišlo v závere duelu. Kapitán domácich, Ľubo
Gerát triafal v rozmedzí jednej minút hneď dvakrát a na tabuli
svietil stav 6:6. Posledné slovo však mali hostia a Matej Čuboň.
Zúžitkoval spoluprácu s Adriánom Holešinským a Ľudom
Hajdukom a vsietil víťazný gól na 7:6. Hostia svoj náskok udržali
do konca a poistili si vedenie v tabuľke Základnej časti.
Juniori zo Skalitého opäť vyhrali. Tentokrát 3:1 nad Hbk
Raková Devils a predčasne sa stali víťazmi základnej časti Junior
Kysuckej hokejbalovej ligy v sezóne 2013/2014. Gratulujeme!

VÝSLEDKY 4. máj 2014
Hbc Panthers Skalité – Dream team
6:7 (4:3, 0:0, 2:4)
Ľubomír Gerát (2 + 0), Michal Stenchlák (2 + 0),
Ján Petrák (1 + 0), Lukáš Jašurek (1 + 0), Patrik
Grochal (0 + 2), Matej Papík (0 + 1) – Adrián
Holešinský (2 + 2), Ľudovít Hajduk (2 + 2), Matej
Čuboň (1 + 2), Vladimír Najdek (1 + 1), Peter Čarnecký (1 + 0), Matej Kupka (1 + 0), Lukáš Sloviak
(0 + 1). 30/31. Jakub Grochal (77,41 %) – Daniel
Jašurek (80 %).
Hráči zápasu: Michal Stenchlák – Matej Čuboň
Hbk Skalité – Hbk Raková Devils
3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Stanislav Kristek (Adam Marjak), Branislav
Chromiak (Stanislav Kristek), Branislav Chromiak
(Stanislav Kristek) – Marek Mikula (Filip Pokrývka).
20/10. Nina Gerátová (90 %) – Adrián Šuška (85 %)
Hráči zápasu: Branislav Chromiak – Filip Pokrývka
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