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Tento rok trocha inak

Obec tohtoročné Goralské slávnosti pripravila
ako dvojdňové podujatie s bohatou ponukou
pre všetkých návštevníkov.

V sobotu 21. júna sa vo vynovenom amfiteátri predstaví historická skupina s programom pre deti aj ich rodičov: hry pre deti – ukážka lukostreľby, šermu s možnosťou vyskúšania, ďalšie stredoveké spoločenské hry,
ochutnávka stredovekých jedál a pre každého malé prekvapenie v podobe
darčeka.
V nedeľu 22. júna sa v hlavnom programe v amfiteátri predstaví
vynikajúci súbor Lúčnica. Program začína o 14.00 h.
Sprievodné podujatie – Jarmok remesiel, ktorý sa uskutoční v doobedňajších hodinách na námestí v ústredí obce. Okrem kultúrneho programu po
sv. omši bude uvedený a premietaný nový a zároveň prvý film o našej obci
Skalité.

Veľká noc – nová nádej
Pred nami sú sviatky Veľkej noci. Prichádza Kristus, ohlasuje nám radostné posolstvo Evanjelia a prináša nám Otcovo
odpustenie, ktoré nám vymohol svojím utrpením, smrťou na
kríži a slávnym zmŕtvychvstaním. Pozrime sa bližšie na tajomstvo Veľkej noci. Veď toto tajomstvo nás dokáže vymaniť z rúk
zla a preniesť do ríše lásky a pokoja.
Keď bol Ježiš malým dieťaťom, ochraňoval ho sv. Jozef. Vo
Veľký piatok iný Jozef, Jozef z Arimatie, opatrne skladá Ježiša
z kríža. V jeho rukách spočíva oveľa odovzdanejšie než dieťa v
rukách svojej matky. Jozef ukladá Ježišovo mŕtve telo do lona
chladnej jaskyne, ku ktorej privalí veľký kameň. Všetko sa
ponorí do hlbokého ticha. Je to tajomný šabat. Všetko mlčí,
celé stvorenie zatajilo svoj dych. V úplnej oddanosti láske
zostupuje Ježiš do podsvetia – avšak ako Víťaz, ktorý planie
ohňom Ducha Svätého. Pri stretnutí s ním budú spálené všetky putá, ktoré zväzovali ľudstvo. Ó Život, ako môžeš zomrieť?
Umieram, aby som zničil moc smrti a aby som mŕtvych vyviedol
z podsvetia. Všetko mlčí. Veľký súboj je na konci a ten, kto
doteraz rozdeľoval – Diabol, bol porazený. V podzemí – v hlbinách našej duše sa zapáli iskrička ohňa. Je večer Veľkej noci.
Všade je ticho, všetko je naplnené nádejou. Nový Adam –
Kristus, podáva ruku prvému Adamovi. Božia matka – Mária,
utiera slzy Eve. Okolo jaskyne Ježišovho hrobu vykvitá nová
Rajská záhrada.

V Skalitom
pochovali basu
S fašiangovým obdobím, obdobím veselosti
a hodovania sme sa v Skalitom rozlúčili 4.
marca 2014 v hoteli Kolonial, symbolickým
„pochovaním basy“.
Prítomní hostia tejto fašiangovej tradície sa
v pripravenom kultúrnom programe mohli
pokochať rôznymi maskami, medzi ktorými
určite vynikali nenapodobiteľné masky zvierat – medveďa, prasiatka, veveričiek, koňa,
cigánky, „invadila“ a iné. S novým pásmom
„odprevadila basu na poslednej ceste“ spevácka skupina Seniorka zo Skalitého, pod
vedením p. Hanky Rovňanovej.
Potlesk a smiech, ktorý sprevádzal sprievod
masiek ale aj rozlúčku s basou, svedčil o tom,
že prítomným hosťom sa fašiangový program
páčil. Nechýbali ani tradičné „fašiangové"
šišky a dobrú zábavu sa počas celého večera
staral DJ-Banderas a ĽH O. Rovňana.

Kto čakal, že po smrti príde vzkriesenie?
Kto čakal, že ‘zborený chrám sa na tretí deň naozaj postaví?’
Kto čakal, že Ježiš má takú lásku k nám, že zvolí najpotupnejšiu smrť pre otrokov, aby skrze ňu priniesol najväčšie víťazstvo?
Iba Láska mohla láskou premôcť tmu nelásky.
Iba Boh, skrze Ježiša, mohol zlomiť okovy smrti.
Iba s Ním a v Ňom sme spasení. Iba v ňom máme novú nádej...
Vzkriesenie je zvrchované potvrdenie Ježišovej božskej identity a jeho Bohom inšpirovaného učenia. Je to dôkaz jeho
víťazstva nad hriechom a smrťou. Je to predzvesť vzkriesenia
tých, ktorí ho nasledujú. Je to zázrak všetkých zázrakov. Je
nádejou pre všetkých...
Prichádza opäť Veľká noc. Jedna z ďalších v našom živote.
Skúsme ju prežiť v novej nádeji a s novými očami. Dajme jej
hĺbku, ktorá jej patrí. Pre túto chvíľu žijeme tento život a len od nás
závisí, aká bude raz „naša Veľká noc“, noc prechodu do večnosti.
Prajeme všetkým veriacim celej farnosti hlboké precítenie
udalostí veľkonočného Trojdnia a objavenie hlbokej radosti,
ktorá plynie z nádeje v naplnenie. Nech Vás zmŕtvychvstalý
Kristus – Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo
viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou (Rim 15,13).
„Zaraduj sa zem zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného Kráľa vymanilo ťa z moci temnôt.“
Požehnané milostiplné Veľkonočné sviatky!
Anton Duník, farár
Stanislav Duník, kaplán
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V Skalitom rokovali
kysuckí starostovia
a primátori
Snem Združenia miest a obcí Kysúc (ZMOK) sa konal 31.
marca 2014, Skalitom. Za hojnej účasti primátorov a starostov boli prebraté mnohé dôležité otázky života našich
miest a obcí. NA snem sa zúčastnil aj podpredseda ZMOS –
u Ing. Jozef Turčány.
ZMO Kysúc pridelil dotáciu 2000 EUR pre Občianske združenie Náruč, ktoré v našom regióne pomáha deťom aj
dospelým v zlej sociálnej situácií.
Okrem povinných súčastí rokovania snemu ako je správa
o hospodárení, návrh rozpočtu organizácie, sa primátori
a starostovia venovali otázkam legislatívy. Vyzvali Vládu SR
na vrátenie pôvodného koeficientu na prerozdeľovanie
výnosu dane z príjmu fyzických osôb, z ktorých sú financované mestá a obce. Momentálne sa pre samosprávu prerozdeľuje 67 % a mestá a obce žiadajú pôvodnú výšku 70,3
%. Taktiež žiadajú Vládu SR o zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní, o novelizáciu školského zákona a prijať
komplexnú a systémovú novelu zákona o sociálnych službách a s takým rozdelením výkonu kompetencií, ktoré sú
v podmienkach miest a obcí vykonateľné.
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OBEC SKALITÉ
UZNESENIE Obecného zastupiteľstva
číslo: 2/2014
zo dňa 23. 1. 2014

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SKALITOM
BERIE NA VEDOMIE
Petíciu občanov obce Skalité proti výstavbe betonárne a stavebného dvora
OZ sa stotožňuje s obsahom petície a nesúhlasí s výstavbou betonárne a stavebného dvora v Skalitom v lokalite
u Taraby a u Papíka, nakoľko ide o zastavanú oblasť
PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce

Primátori a starostovia z okresu Čadca diskutovali o možnostiach skultúrnenia priestoru hlavnej železničnej stanice
v Čadci a vyzvali vlastníka stanice Železnice SR k spolupráci.
Na 25. celoslovenský snem ZMOS boli za ZMO Kysúc
delegovaní zástupcovia PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka ZMOK, Miroslav Rejda, člen Rady ZMOS, Ing. Jozef
Grapa, primátor Krásna, Ing. Ladislav Šimčisko, starosta
Staškova a PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta Zborova.

OBEC SKALITÉ, Obecný úrad v Skalitom, 023 14 Skalité č. 598
Č. j. 320/2014
Združenie DR Svrčinovec – Skalité,
zast. VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlinská 40
011 18 Žilina
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
VEC: OZNÁMENIE

Dopravná situácia v skalitskej doline
Na základe iniciatívy starostov obcí Skalité, Čierne,
Svrčinovec sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja
dňa 21. 1. 2014 konalo pracovné rokovanie so zástupcami železníc (ŽSR, a. s. a ZSSK, a. s.)
Témou rokovania bola v súčasnosti neúnosná dopravná
situácia v úseku Skalité – Čadca.
Je veľký predpoklad, že počas výstavby diaľnice D3 dôjde
k jej výraznému zhoršeniu. Starostovia navrhli posilniť osobnú vlakovú dopravu v tomto úseku takto:
Vlak z Čadce 6.36 – viesť až na Serafínov – príchod 7.08
Odchod zo Serafínova 7.54 – príchod do Čadce 8.26 –
v Čadci prípoj do Žiliny a do Prahy
Odchod z Čadce 9.17 (nadvazuje na rýchlik od Žiliny a od
Prahy) – príchod na Serafínov 9.48
Odchod zo Serafínova 9.54-príchod do Čadce 10.26 –
v Čadci prípoj do Žiliny a do Prahy
Odchod z Čadce 11.17 –príchod na Serafínov 11.48
Odchod zo Serafínova 11.54-príchod do Čadce 12.26
Ďalej požiadali, aby večerný vlak z Čadce smerom do ČR
mal opätovne odchod 20,42, hod., nakoľko ho využívajú
zamestnanci na nočnú zmenu do Třinca.
Zástupcovia železníc sa vyjadrili, že technicky nie je problém zaviesť ďalšie vlakové spoje, ale otázka je – kto to
zaplatí?

Navrhli preniesť časť finančných prostriedkov z autobusovej dopravy na vlakovú dopravu. Zároveň sa vyjadrili aj
k večernému vlaku, ktorý má posunutý čas odchodu
z Čadce na 19:42 hod. z dôvodu návozu cestujúcich do
zamestnania nielen do Třinca, ale aj do Vítkovíc a Ostravy,
kde po minulé roky nemali cestujúci takúto možnosť.
Zástupcovia VÚC, ktorí majú vo svojej kompetencii plán
dopravnej obsluhy uviedli, že v Skalickej doline je potrebné
dopraviť cestujúcich aj do takých častí, kde cestujúci uprednostňujú autobusovú dopravu pred vlakovou vzhľadom na
jej dostupnosť. Preto nie je možné len tak jednoducho zrušiť autobusovú dopravu a preniesť finančné prostriedky na
vlakovú. Navyše finančné prostriedky potrebné na objednávku jedného vlaku v úseku Čadca – Zwardoň mnohonásobne prevyšujú náklady na prevádzku jedného autobusového spoja v tom istom úseku.
Zúčastnení sa spoločne dohodli, že VÚC zvolá rokovanie
s NDS a. s. o financovaní rozšírenej železničnej dopravy
počas výstavby diaľnice D3. Toto rokovanie sa konalo už bez
starostov 24. 1. 2014. Záver je, že v úseku Svrčinovec –
Skalité sa počas výstavby diaľnice D3 bude sledovať intenzita dopravy a v prípade potreby bude VÚC žiadať zhotoviteľ
stavby obmedzenie nákladnej dopravy počas rannej 5,00
hod. a poobedňajšej špičky 13,00 – 17,00 hod.

Skalité, 27. 3. 2014

Obec Skalité v zast. PaedDr. Andreou Šimurdovou, starostkou obce Vám v súvislosti so zahájením prác na stavbe
Diaľnice DR Svrčinovec- Skalité oznamuje nasledovné:
Dňa 15. 1. 2014 bola na Obec Skalité doručená Petícia občanov obce Skalité proti výstavbe betonárne a stavebného dvora v Skalitom (32 ks petičných hárkov, kde je podpísaných 233 občanov). V tento deň sa uskutočnilo aj stretnutie starostky obce s členmi petičného výboru.
Dňa 23. 1. 2014 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Skalité, na ktorom bola táto petícia prerokovaná.
OZ Skalité prijalo uznesenie, v ktorom sa stotožňuje s obsahom petície a nesúhlasí s výstavbou betonárne a stavebného dvora v Skalitom v danej zastavanej oblasti.
Obec Skalité s plnou vážnosťou berie do úvahy potrebu vybudovania Diaľnice D3 aj potreby a obyvateľov našej obce.
Sme pripravení hľadať a realizovať také riešenia daného problému, ktoré zohľadnia výstavbu diaľnice i záujem občanov.
Spolupracujme pri výstavbe diaľnice tak, aby sme pri tom nezabúdali na ľudí.
S pozdravom
Na vedomie:
Prílohy:

PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce
Marián Petrák, Skalité 1112, predseda petičného výboru
1. Petícia občanov
2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva Skalité

Informácia o ZMENE VOLEBNÉHO OKRSKU č. 2

Informácia o ZMENE VOLEBNÉHO OKRSKU č. 3

Volebný okrsok č. 2 – Základná škola Skalité – Kudlov (predtým bývala MŠ Skalité-Tomasov).

Volebný okrsok č. 3 – Základná škola Skalité-ústredie (budova
1. – 4. ročník) – ( predtým OcÚ Skalité).

Upozorňujeme občanov, ktorí v predchádzajúcich voľbách volili vo volebnom okrsku č. 2 – (bývala budova MŠ Skalité –
Tomasov čd. 1105), že je tento volebný okrsok presunutý do
Základnej školy Skalité – Kudlov, nakoľko bývala budova MŠ
Skalité Tomasov je využívaná firmou Váhostav Žilina.

Upozorňujeme občanov, ktorí v predchádzajúcich voľbách volili vo volebnom okrsku č. 3 – (OcÚ Skalité), že je tento volebný
okrsok presunutý do Základnej školy Skalité – Ústredie (budova 1 – 4 ročník) z priestorových dôvodov.
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Život v Skalitom
na novom, historicky prvom filme o našej obci
„Skalité bolo po stáročia hraničnou obcou, a s tým
súviseli ťažké životné podmienky jeho obyvateľov.
Najmä ak vezmeme do úvahy, že krajinská hranica v
minulosti neznamenala presnú čiaru na mape, ale
územia, na ktoré si obyčajne nárokovali obyvatelia jednej i druhej strany – a predstavovali skôr strážne
oblasti feudálnych panstiev, ako územia žijúce pokojným životom rozvíjajúcich sa dedín. Napriek tomu od
svojho vzniku bolo Skalité vzmáhajúcou sa obcou so
životaschopným obyvateľstvom. A to dokonca aj v
neľahkých prírodných podmienkach.“, hovorí starostka
obce Andrea Šimurdová a uvádza aj ďalšie dôvody, prečo
obec vydáva historicky prvý film o obci Skalité: „Filmové
nahliadnutie zo Skalitého – ako ho poznáme dnes – do jeho
zaujímavej minulosti sa nám podarilo vďaka kolektívu autorov,
ktorým chcem týmto srdečne poďakovať. Osobitné poďakovanie
patrí pánovi Lašovi, zanietenému propagátorovi skalitskej
histórie. A napokon Vám všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispievate k tomu, aby sme spoločne našu obec naďalej zveľaďovali pre budúce generácie.“
Film vznikol v čase, ktorý je pre obec, aj celú skalitskú dolinu,
určitým medzníkom, keď stavba diaľnice navždy zmení jej výzor.
Uvedenie filmu o obci Skalité ako aj uvedenie filmu o obciach
Mikroregiónu Kysucký Triangel je pripravené ako sprievodné
podujatie tohtoročných Goralských slávností. Uskutoční sa na
námestí pri kostole. Film si budete môcť aj pozrieť na veľkoplošnej obrazovke. Záujemcom bude k dispozícii počas
Goralských slávností, alebo neskôr na Obecnom úrade
v Skalitom. Autorkou námetu, scenára a reprezentatívneho prevedenia je Mária Ščuryová z kysuckého vydavateľstva Magma, kamera Terézia Turiaková.

VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME
NA PREMIÉRU FILMU NA NÁMESTIE 22. JÚNA
www.skalite.sk, www.kysuckytriangel.sk
www.vydavatelstvomagma.sk

OZNAM
Od 1. 2. 2014 vchádza do platnosti novela zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
ZÁKON UPRAVUJE VIACERO ZMIEN, PRIČOM USTANOVUJE AJ NOVÚ POVINNOSŤ OPRÁVNENEJ OSOBY.
Zmenou zákona § 14, ods. 2: Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým
spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,
počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

V prílohe listu je tlačivo potvrdenia, ktoré oprávnená osoba vyplní podľa pretlače, nie je nutné tlačivo potvrdzovať poskytovateľom
starostlivosti /materská škola, fyzická osoba na základe živnosti/.
Oznámenie je potrebné doručiť do 8 dní od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , odbor
sociálnych vecí, A. Hlinku 8, 022 01 Čadca.

✄

Zmena sa týka nezaopatrených detí, ktoré sú narodené od 1. 2. 2011,
to znamená deti, ktoré dovŕšia tri roky veku po 1. 2. 2014.
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Cena obce Skalité 2013
Na Slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 23. 1. 2014, ktoré sa konalo v zasadačke
Obecného úradu v Skalitom, bola udelená
Cena Obce Skalité za rok 2013 týmto občanom:
p. Zdenka Revayová
– od roku 1966 do
roku 2005 pracovala
ako učiteľka na ZŠ v
Skalitom a od roku
1991 do roku 2004
pôsobila ako riaditeľka na ZŠ Skalité
Kudlov. Je poslankyňou
Obecného zastupiteľstva,
členkou Obecnej rady a taktiež dlhodobou
členkou obecných komisii. Každoročne sa
aktívne zapája do príprav Goralských slávnosti a ďalších kultúrnych a športkových
akcií poriadených obcou Skalité. Cena
Obce Skalité je Mgr. Zdenke Revayovej
udelená za celoživotnú pedagogickú
prácu a prácu poslankyne OZ Skalité.
p. Pavol Laš – rodák
zo Skalitého, ktorý
väčšinu aktívneho
pracovného života
strávil vo výskumnom ústave dopravnom v Žiline, kde pracoval na všetkých pozíciách, od výskumného
pracovníka až po riaditelia
ústavu, ktorým bol od roku 1996 do roku
1999. Od roku 2003 pracoval ako vedúci
certifikačného orgánu pre certifikáciu
výrobkov v doprave. Je členom genealogicko – heraldickej spoločnosti a členom
Slovenskej asociácie novinárov. P. Pavol
Laš je autorom publikácie Pamätná kniha
Železničnej stanice Skalité a publikácie
Skalité vo fotografii ukryte, z ktorej časť
fotografii je nainštalovaná ako stála výstava v zasadačke Obecného úradu Skalité,
kde sa práve nachádzame. Cena Obce
Skalité je pánovi Pavlovi Lašovi udelená
za mimoriadny prínos v oblasti histórie
a propagácie obce.
p. Marta Vasiľová –
od roku 1960 do roku
2001 pracovala ako
učiteľka
na
ZŠ
v Skalitom. V roku
1974 založila DFS
Skalité na ZŠ Kudlov
a spevácku skupinu
žien. V roku 1975 bola pri
založení FS Skalité, s ktorou
reprezentovali obec na Folklórnych sláv-

nostiach v Ochodnici, v Detve, v Terchovej,
vo Východnej. Repertoár súboru tvorili
skalitské piesne, tance, hry a zvyky, ktoré
zozbierala u starých ľudí. Folklórny súbor
účinkoval pri filmovaní Živej vody a vo
večernom programe Rok na dedine v STV.
Cena Obce Skalité je p.Marte Vasiľovej
udelená za celoživotnú pedagogickú činnosť a prínos v oblasti zachovania ľudových tradícii.
p. Mária Baculová –
od roku 1970 pracovala ako zdravotná sestra na zdravotnom
stredisku
Skalité
v ambulancii MUDr.
Rudolfa Gilánika. Od
roku 1994 je poslankyňou Obecného zastupiteľstva a členkou komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. V období rokov 2006 až
2010 pracovala ako jej predsedníčka. Je
dlhoročnou aktívnou členkou MO SČK
v Skalitom.Cena Obce Skalité je p. Márii
Baculovej udelená za dlhoročnú prácu
poslankyne OZ Skalité a za dlhoročnú
prácu v zdravotníctve.
p. Ladislav Sventek –
aktívny
športovec,
turista, vedúci viacerých medzinárodných
expedícii a výprav,
napr. do Alp. Afriky ę,
na
Kaukaz,
na
Kamčatku, 7 – násobný
majster SR polície v maratóne, Majster SR v lesnom behu.
Reprezentoval obec Skalité na MS a ME
polície v maratóne, je víťazom vyše 80 –
tich bežeckých pretekov. Aktívne sa zapája do organizovania bežeckej štafety
betlehemské svetlo. Je autorom myšlienky a organizátorom Goral maratónu, ktorého nultý ročník sa konal v roku 2013.
Cena Obce Skalité je pánovi Ladislavovi
Sventekovi udelená za
dosiahnuté mimoriadne
športové výsledky, propagáciu a reprezentáciu obce.
p. Jozef Martiniak
a p. Žofia Martiniaková – sa obetavo

a s láskou starali o vdp. Dekana Petra
Černu a potom aj o Paulinu Buchovú,
ktorá mu viedla domácnosť. Celý jeho
život je spojený s Kostolom sv. Jána
Krstiteľa, kde ešte aj teraz bez ohľadu na
svoj vek a zdravotný stav aktívne vykonáva prácu kostolníka. Cena Obce Skalité je
p. Jozefovi Matiniakovi s manželkou Žofiou udelená za celoživotnú obetavú prácu
kostolníka a starostlivosť o vdp.
Dekana Petra Černu.
p. Anna Rovňanová – od
roku1972 do roku 2009
pracovala ako učiteľka
v MŠ Skalité Ústredie, kde
určitý čas pôsobila aj ako
riaditeľka. Od roku 1974
pracovala v Zbore pre
občianske
záležitosti
ako
hudobníčka a speváčka pri sobášoch, uvítaní deti do života a rôznych jubileách. Vo
februári v roku 1998 založila cirkevný zbor
sv. Jána Krstiteľa a roku 2010 spevácky
zbor seniorov. Obidva zbory pod jej vedením reprezentujú obec doma aj v zahraničí. Je dlhoročnou aktívnou členkou MO
SČK v Skalitom. Cena Obce Skalité je p.
Anne Rovňanovej udelená za celoživotnú
pedagogickú prácu a prínos v oblasti folklóru a zborového spevu.
p. Agnesa Tomicová –
v roku 2012 bola nápomocná pri organizovaní zbierky
na opravu Kaplnky povýšenia sv. kríža na Kudlove.
Aktívne pomáhala s celou
rodinou pri jej opravách
a pri zabezpečovaní všetkého potrebného. V súčasnej
dobe sa o Kaplnku obetavo stará
ako kostolníčka. Cena Obce Skalité je p.
Agnesi Tomicovej za obetavú prácu kostolníčky a starostlivosť o Kaplnku povýšenia sv. kríža v Skalitom.
p. Božena Serafínová – za celoživotnú
pedagogickú činnosť v obci - z dôvodu
nepritomnosti jej bude cena obce odovzdana dodatocne.
p. MUDr. Marianna Klačková – za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva –
vzdala sa Ceny obce.
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Centrum voľného času Skalité

Naše centrum voľného času (CVČ) si od začiatku tohto školského roka začalo tvoriť svoju novú tvár: Vďaka spolupráci so
zriaďovateľom sa rozšírili priestory CVČ, výrazne sa zväčšila
ponuka aktivít. Deťom a mládeži sa tak otvorili nové možnosti
zmysluplného využívania voľného času. Imidž CVČ sa zlepšil
vytvorením webového sídla, násteniek, informačných tabúľ, prezentačných plagátikov, bulletinov a tiež upútaviek na sociálnej
sieti Facebook.
Hlavnú činnosť naše CVČ naďalej vykonáva formou pravidelnej záujmovej činnosti v 50 záujmových útvaroch, krúžkoch, kde
pracuje viac ako 700 detí, mládež aj dospelí členovia. Patronát
nad touto činnosťou má 35 vedúcich záujmových útvarov. Svoj
talent, zručnosti, vedomosti, športové nadanie členovia nášho
CVČ často prezentujú na rôznych podujatiach (napr. členovia
z Hudobno-dramatického ZÚ) a úspešne reprezentujú na súťažiach (Biatlonisti). Na výlety sa tešia Buď fit–áci a my sa tešíme
na ďalšie vystúpenie Detského divadelného súboru Kolovrátok.
V rámci príležitostnej činnosti sa v CVČ uskutočnilo niekoľko
akcií pre deti a mladých ľudí. V tomto školskom roku počas
sobôt, nedieľ a jarných prázdnin sme zorganizovali podujatia nie
len pre deti, ale aj pre ich rodičov. K vydareným podujatiam
patrili hlavne Šarkaniáda, Pečenie medovníčkov, Mikuláš
v klube, Vianočné tradície, Valentínske srdiečko, Karneval,
Fašiangová šiška, Posedenie mamičiek s deťmi, Pečenie –
nepečenie.
Od 1. novembra 2013 je otvorený aj Klub CVČ v „staronových“

priestoroch v elokovanom pracovisku CVČ - v budove starej
materskej školy v ústredí. Z ušetrených finančných prostriedkov
sa podarilo v celej budove vymeniť okná, vchodové dvere, opraviť radiátory (čím sa následne znížia náklady na vykurovanie),
zveľadiť priestory sociálnych zariadení, kuchynky, klubovní –
opraviť omietky, vymaľovať, vybaviť novým nábytkom, doplniť
materiálno-technické vybavenie výpočtovou technikou (počítače,
kopírky, TV, CD a DVD prehrávače, kamera, fotoaparát), zvukovou aparatúrou, relaxačnými a športovými pomôckami, kuchynskými spotrebičmi a zariadením a tiež hrami, skladačkami, knižnými publikáciami a rôznymi pomôckami, ktoré budú slúžiť
novým malým kuchárikom, gazdinkám, kutilom, výtvarníkom,
športovcom...
V rámci klubovej činnosti v pracovných dňoch od 11:30 do
16:00 hod. organizujeme dvojhodinky s kuchárikom, posedenia
mamičiek s deťmi, kreatívne dielne, tvorivkovo, rozprávkové,
čitateľské, výtvarné, turistické a športové popoludnia. Obľube sa
tešia aj víkendové podujatia, detské diskotéky, rôzne hry a súťaže.
V decembri 2013 sme boli úspešní v projekte ÚPSVaR Čadca
na vytvorenie dvoch pracovných miest pre účely plnenia potrieb
CVČ. Od januára 2014 sme týmto projektom získali dotáciu na
dve zamestnankyne, ktoré zabezpečujú administratívne práce,
klubovú, záujmovú činnosť a ostatné práce súvisiace s činnosťou CVČ. V súlade so zameraním CVČ a tiež na základe výsledkov dotazníkového prieskumu môžeme tak uskutočňovať aj
atraktívnejšie formy záujmovej činnosti (ako napr. – zumba,
mažoretky, cvičenie pri hudbe, ľudové tradície...), organizovať
spontánne podujatia (Mini Playback Show, Rozprávkový večer),
projekty (Čo vieš o svojej obci, Vypni telku, zapni seba...), tradície (Mikuláš, Pasovanie nových čitateľov, Veľkonočné vajíčko,
Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, Andersenova noc), výlety a
prázdninové tábory. K tomu je potrebná dobrá spolupráca so
zriaďovateľom, s rodičmi, športovými, kultúrnymi, mládežníckymi, výchovno – vzdelávacími organizáciami v obci a v regióne.
Svojou činnosťou chceme tak uspokojovať a usmerňovať záujmy detí a mládeže, utvárať lepšie podmienky pre rozvoj ich
schopností, návykov účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického sebarozvoja.
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seminára v Žiline. Vo svojej prednáške priblížil žiakom krajiny,
v ktorých pôsobil v rámci misií.
V nasledujúcich mesiacoch plánujeme realizovať projekt pri
príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie – patrónky
Slovenska.
V polovici marca vycestujú niektorí naši učitelia a žiaci do
Bulharska, pretože naša škola je zapojená do európskeho programu Comenius – Školské partnerstvá. Vďaka nemu ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta už po druhýkrát nadviazala spoluprácu so školami zo zahraničia. Sú to základné školy z hlavného
mesta Turecka Ankary, španielskeho mesta Linares
a Bulharského Kalekovca. Počas dvoch rokov budú žiaci part-

nerských škôl pracovať na spoločných aktivitách. Spolu s pedagógmi budú cestovať, stretávať nových priateľov, objavovať nové
mestá a učiť sa od kolegov v zahraničí. Témou projektu je Šťastné detstvo, ktoré so sebou prináša veľa súťažných, športových
a zábavných aktivít. Projekt má vlastnú web stránku, na ktorej
bude zdokumentovaný celý priebeh projektovej práce i projektové výsledky. Žiaci budú mať možnosť zdokonaliť svoje jazykové
zručnosti komunikáciou prostredníctvom listov, emailov, chatu
a blogu na web stránke. Cieľom projektu je viesť žiakov k tolerancii a vzájomnej úcte k iným kultúram.
Mgr. M. Šimáková

Základná škola Skalité – Kudlov
Zápis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil
30.1.2014. Zápis absolvovalo 29 detí,
ktoré budú navštevovať dve prvé triedy.
Organizačne zápis zabezpečila Mgr. Čarnecká v spolupráci s Mgr. Lajčákovou,
Mgr. Kotyrovou, Mgr. Čaneckou. Zápisu sa
zúčastnila aj p. uč. MŠ A. Delinčáková.
Súčasťou zápisu bol kultúrny program,
kde sa predstavili žiaci ZŠ spevom, hrou
na harmonike, klavíri a scénkou. Prvákom
i rodičom prajeme veľa trpezlivosti
a chute do školskej práce.
Realizácia prierezovej témy
environmentálna výchova
PREDNÁŠKA NELEGÁLNE SKLÁDKY
ODPADU 26.2.
Prednášku nám sprostredkoval regionálny
lektor Mgr. Rudolf Pado pod záštitou OZ
TATRY v rámci projektu Na skládky nie

sme krátki. Téma prednášky bola
Nelegálne skladky odpadu. Lektor pútavou formou predstavil žiakom základné
informácie o odpadovom hospodárstve
v SR, o triedení odpadov. Venoval sa aj
otázkam, ktoré smerovali k vlastnému
uvedomeniu, k prehodnoteniu postoja
každého človeka k životnému prostrediu.
Realizácia prierezovej témy
protidrogová prevencia
VÝCHOVNÝ KONCERT LABYRINT 12.2.
Umelecká agentúra Amos odohrala
výchovný koncert s názvom Labyrint.
Tematický bol zameraný na akceptáciu
individuality ľudskej osobnosti. Zaoberal
sa aj témami šikanovanie, prevencia závislostí, správne využívanie voľného času
a usporiadanie životných hodnôt.
Za ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
Mgr. Marta Vojčiňáková

Súčasný stav a ďalšie zveľaďovanie vnútorných a vonkajších priestorov školy

CVČ Skalité

Práce, ktoré sa urobili v kalendárnom
roku 2013:

V predvianočnom čase u nás prebehla už tradičná charitatívna akcia pod názvom „Koláčikom prispej núdznym“. Deti si za
symbolickú cenu mohli kúpiť koláčik a takýmto spôsobom
pomôcť iným žiakom, ktorí sa ocitli v núdzi. Výťažok z tejto akcie
putoval deťom a rodinám, ktoré z rôznych dôvodov prežívajú
ťažké obdobie a zaslúžia si našu pomoc. Posledný deň pred
Vianocami sa uskutočnila vianočná besiedka, ktorú si pripravili
naši žiaci.
Aj tento rok pokračujeme v projekte Afrika našimi očami.
Cieľom projektu je zozbierať finančné prostriedky, ktoré poslúžia
ako školné pre afrického chlapca, ktorého má naša škola adoptovaného. Vďaka tomuto projektu pomáhame iným, ale aj my
sami si uvedomujeme, že to, čo máme, nie je samozrejmosťou.
Učíme tým žiakov, aby si viac vážili to, čo majú, ale aj to, že môžu
chodiť do školy. Prvou časťou projektu bol bazár. Deti najskôr priniesli z domu rôzne hračky, knihy alebo oblečenie. V bazáre si
potom mohli kúpiť, čo sa im páčilo. Veci, ktoré sa nevypredali,
boli darované Detskému domovu v Hornom Kelčove. V druhej
časti projektu našu školu navštívil Ján Hlávka, rektor Kňazského

– 4 zmodernizované kmeňové učebne
vybavené interaktívnymi tabuľami
a vizualizérmi (financované v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EU a spolufinancovania obce) s novým stolovým
vybavením (financované z rozpočtu
školy) pre 40 ks notebookov (financované v rámci projektu zo štrukturálnych
fondov EU a spolufinancovania obce)
– Vymenené nové dvere vo všetkých
učebniach, kabinetoch a kanceláriách
základnej školy (sponzorsky)
– 1 zmodernizovaná kmeňová učebňa
s interaktívnou tabuľou s elektrickým
posunom (financované z rozpočtu
školy)
– v areáli školy vzniklo nové multifunkčné
ihrisko s umelou trávou a osvetlením
(financované obcou v rámci projektu
Revitalizácia areálu)
– oprava sociálneho zariadenia so
sprchou a podlahy v školskej kuchyni

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
V školskom roku 2013/2014 navštevuje ZŠ sv. Andreja
Svorada a Benedikta v Skalitom 313 žiakov. Žiaci sa aktívne
zapájajú do školských súťaží a projektov a tí najlepší nás reprezentujú na okresných a obvodových kolách rôznych súťaží
a olympiád (geografická olympiáda, olympiáda z anglického jazyka, umelecký prednes poézie a prózy, pytagoriáda, športové
súťaže a ďalšie), kde sa stali úspešnými riešiteľmi. Michal
Urbánek z 9. B sa umiestnil na 1. mieste v okresnom kole olympiády z anglického jazyka a Matej Laš zo 6. A si „vyrecitoval“ 3.
miesto v obvodovom kole v umeleckom prednese poézie a prózy.
V mesiaci október sa deviataci v rámci projektu „V Skalitom sa
učí moderne“ zúčastnili na dvojdňovej exkurzii (Spoznaj svoju
obec), ktorá bola zameraná na poznávanie historických a geografických zaujímavostí našej obce s využitím geocachingu (hľadanie
skrytého objektu alebo úkrytu na základe geografických súradníc).
Žiaci navštívili Valy, Mýto, vrch Oselné, kde osadili informačnú tabuľu. Piataci sa zamerali na poznávanie Kysúc a navštívili Milošovú
(Megonky), Korňu (ropný prameň), Turzovku – Živčákovú a tiež najstaršie osídlené miesto na Kysuciach (Radoľa).
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(financované z rozpočtu školskej jedálne)
– zakúpenie konvektomatu do školskej
kuchyne (financované z rozpočtu školskej jedálne)
– kompletná rekonštrukcia sociálnych
zariadení materskej školy (financované
z rozpočtu obce a materskej školy)
Práce, ktoré sa už realizovali v roku 2014:
– kompletná oprava osvetlenia v telocvični (financované z rozpočtu školy)
– kompletná oprava sociálnych zariadení
na prízemí základnej školy (financované
z rozpočtu školy)
– kompletná oprava chlapčenských šatní
telocvične vrátane sociálnych zariadení
a 3 sprchovacích kútov (financované
z havarijných fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod
záštitou Obce Skalité)
Práce, ktoré je treba zabezpečiť perspektívne:

– kompletná oprava elektrických rozvodov školy (vypracovanie projektu a realizácia opráv)
– oprava podláh chodieb
Bez dobrej spolupráce s obcou a pani starostkou, ako aj ďalšími subjektami: OZ
Detstvo Kudlov a Rada školy by škola
ťažko zabezpečovala kvalitne všetky svoje
úlohy a ďalej sa rozvíjala. Naša škola
nechce iba prežívať – chceme byť čo najlepšou a aj najkrajšou školou v celom
regióne.
Poďakovanie patrí aj sponzorom:
p. Jurgovi, p. Dolinajcovi a ďalším.
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Materská škola Skalité – Ústredie
Ani nevieme ako a začala sa druhá polovica školského
roka 2013/2014. Od septembra prešlo veľa času a už máme
za sebou rôzne pekné aktivity, ktoré sme pre deti zorganizovali. Nedá mi nespomenúť Deň vitamínov, vianočné trhy,
mikulášsku besiedku, divadelné predstavenia Lomidrevo, O
veľkej repe, fašiangový karneval.
Príležitostne sa zapájame do rôznych okresných, celoslovenských a medzinárodných súťaží. V celoslovenskej súťaži
Rastieme s chuťou sa nám pre MŠ podarilo získať 7 200 Ř, z
ktorých sme zakúpili do tretej a štvrtej triedy interaktívne
tabule, ktorými sa stane edukačný proces pre deti príťažlivejší a zaujímavejší. Z tejto výhry sme počas jarných prázdnin vymenili šesť starých drevených okien za nové plastové.
V celoslovenskej výtvarnej súťaži Schauma deťom sme získali pre MŠ balíček čistiacich prostriedkov v hodnote 100 Ř.
V oboch súťažiach nám boli nápomocní aj rodičia našich
detí, a preto poďakovanie patrí tým, ktorí nás podporili.
Naďalej sa venujeme projektu Recyklohry a zbierame
staré nepotrebné elektrospotrebiče, veľmi nám aj v tejto
oblasti pomáhajú rodičia a zbierajú s nami. Aj v tomto školskom roku by sme radi získali finančné prostriedky z daní
FO a PO. Na Vianoce sme do každej triedy zakúpili z týchto
financií hračky, ktorým sa deti veľmi potešili.

Dôležité je pre nás, aby sa deti do našej škôlky tešili
a s úsmevom každé ráno prichádzali. Do konca školského
roka máme pripravených veľa aktivít. Všetci sa tešíme
z toho, že je o našu MŠ veľký záujem a veríme, že spoločne
s rodičmi a zamestnancami MŠ vytvoríme pestrofarebný
svet, do ktorého sa budeme každé ráno radi vracať.
M. Koričárová

Materská škola Skalité – Kudlov
Školský rok 2013/2014 nebedane prehupol do svojej druhej
polovice. Možme konštatovať, že sa nám pracuje o niečo lepšie.
Cez letné prázdniny sa podarilo zrekonštruovať WC tak, aby vyhovovali deťom. Umývanie zúbkov sa stalo aj u nás bežnou súčasťou denného poriadku. Všetkým, ktorí boli pri tomto snažení
akýmkoľvek spôsobom nápomocní úprimne ďakujeme.
Vymenená je aj časť opotrebovaného pletiva záhrady MŠ.
Pribudlo nové pieskovisko, ktoré pre deti MŠ daroval pán Karol
Laš. Srdečne ďakujeme.
V školskom roku 2013/2014 pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu „KĽÚČ K DETSKÝM SRDIEČKAM“.
Snažíme sa:
– vytvárať pravidlá a sociálne zručnosti
– uplatňovať environmentálnu výchovu cez praktické činnosti
– pestovať zdravý spôsob života, chrániť svoje zdravie
Chceme:
– aby naša MŠ umožnila deťom zmysluplne prežiť detstvo

a pomohla postupne nájsť v sebe tie kvality, ktoré ich robia
ľuďmi
– aby náš ŠKVP reagoval na nové trendy, výdobytky vedy a výsku
mu a deti sa naučili efektívne pracovať s informáciami, apliko
vať ich v živote
– vytvárať etický hodnotový systém
– byť počítačovo gramotný a schopný riešiť problémy
– aby deti mali zabezpečenú kvalitnú prípravu v cudzom jazyku
– aby sa nám v spolupráci s rodinou podarilo vychovať pracovi
tých, zodpovedných, morálne vyspelých, dobrých ľudí
Preto okrem plnenia výchovno – vzdelávacich cieľov organizujeme rôzne akcie a aktivity.
– krúžok AJ 1x týždenne
– výlety do blízkeho okolia, do lesa, prírody
– prezentácia prác – výstavky, vystúpenia, otvorené hodiny
– práca s PC vo všetkých triedach, výučbové CD 1 – 5 Detský
kútik, softvér Začíname sa učiť
– vystúpenia a besiedky pre rodičov
– fašiangový karneval
– divadelné predstavenia v priestoroch MŠ
– kvíz pre predškolákov „maturita predškoláka“
– Deň jablka
– Deň svetielok
– veselá opekačka na MDD
– týždeň zdravia
– týždeň radosti
– športové akcie, olympiády, 2x do týždňa cvičenia v telocvični
– beseda s poľovníkom – zverolekárom – pomoc zvieratkám, s
včelárom
– týždeň najkrajších kníh – návšteva v knižnici – školáci čítajú
škôlkárom
– práca na interaktívnej tabuli a s inými digitálnymi pomôckami
( kamera, mikrofon, fotoaparát, včielka Bee – Bot…
Zlepšila sa vybavenosť tried. V každej triede máme počítač.
Deti pracujú so sériou vyučbových CD Detský kútik, softvérom
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Začíname sa učiť, Domáce zvieratká…nadobúdajú skúsenosti
s ovládaním PC, rozširujú svoj vedomostný obzor, tvorivé myslenie. Vo výchovno – vzdelávacom procese už tretí rok využívame
interaktívnu tabuľu. Teší nás, že všetky pani učiteľky si doplnili
chýbajúce kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania cez
MPC Banská Bystrica v októbri 2013 nadobudli zručnosti při
ovládani interaktívnej tabule a digtálnej techniky. Znamená to,
že interaktívna tabuľa neslúži len ako drahé premietacie plátno,
ale pani učiteľky vedia vytvárať v programe FLOW WORKS pracovné listy pre deti, rôzne prezentácie. Napojenie na internet
umožňuje sledovať rozprávky, vymaľovávať online omaľovánky,
hrať pexeso, kresliť…

Edukačné činnosti s digitálnymi
technológiami realizujeme v rôznych organizačných formách vo
výchovno – vzdelávacej činnosti s deťmi. Vieme ako využiť počítač a interaktívnu tabuľu v správnej kombinácií s inými UP, využijúc pritom nové, praxou overené metodické pokyny. Ako deti
motivovať k hravému objavovaniu a skúmaniu, rozvíjaniu tvorivosri a logického myslenia.

Recitačná súťaž detí
Mesiac marec už tradične patrí
knihám a v našej Obecnej knižnici sme si ho pripomenuli dňa
26.3.20114 recitačnou súťažou,
ktorej sa zúčastnili deti MŠ
Skalité ústredie, ZŠ Skalité
Kudloav a ZŠ sv. Andreja, Svorada
a Benedikta.
Nultý ročník tejto súťaže zorganizovalo CVČ Skalité v spolupráci s Obecnou knižnicou Skalité.
Do súťaže sa zapojilo 13 detí
v kategóriách poézia a próza.

Hoci je príprava na takúto činnosť náročnejšia, stála sa súčasťou našej práce, vnáša výššiu kvalitu do procesu výchovy a
vzdelávania.
Spokojné deti, tešiace sa na pripravené aktivity sú nám odmenou za zvýšené úsilie.
Želáme si, aby sa deťom v našej materskej škole páčilo a rodičia boli so starostlivosťou spokojní.
Predškolský vek, to je obdobie z ktorého vychádza rozvoj ľudskej osobnosti počas celého života. Hľadáme nové cesty ,
spôsoby práce s deťmi, alternatívne prístupy orientované na
dieťa, na jeho aktivitu a tvorivý spôsob učenia sa. Spolu
s rodičmi a deťmi sa pokúšame vytvárať školu, ktorá spĺňa naše
očakávania
Za MŠ Skalité – Kudlov
Mgr. Magda Jašurková
Aktuality o nás nájdete na webovwj stránke školy:
www.msskalitekudlov.estranky.sk
Mailová adresa:msskalitekudlov@gmail.com

PASOVANIE PRVÁKOV
za čitateľov Obecnej knižnice
Obecná knižnica v Skalitom v spolupráci s CVČ Skalité
a Spoločenstvom mládeže Skalité sprístupnila dňa 28.
marca 2014 svet kníh svojím najmenším čitateľom netradičnou formou – Pasovaním prvákov za čitateľov knižnice.
Po zoznámení sa s knižnicou boli deti slávnostne pasované
za čitateľov. S rešpektom a očakávaním si prevzali nové čitateľské preukazy dekorované ilustráciami rozprávkových
bytostí. Veríme, že svoj sľub čítať knihy pre radosť a poučenie
dodržia.
J. Časnochová, prac. knižnice
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Zdravotné
stredisko
Práce na zdravotnom stredisku, kde
vznikne 16 nových nájomných bytov
stále pokračujú. Predpokladaný termín
ukončenia stavby je máj 2015.

Nová technika
v obci
Modernizácia
sociálnych
zariadení

V rámci projektu "Separovanie odpadu v obci
Skalité" sme dňa 19. decembra 2013 prevzali
novú techniku – špeciálne vozidlo Multicar M30
FUMO 4x4 s hydraulickým žeriavom M30A.13 a
kolesový traktor John Deere 6115M s čelným
nakladačom.

Činnosť DHZ Skalité v prvom štvrťroku 2014

V mesiaci február prebiehali práce na
modernizácií sociálnych zariadení pri
telocvični v základnej škole Skalité Kudlov. Jednalo sa o mužskú časť šatní.
Odstránené boli všetky obklady a dlažby, zariaďovacie predmety, svietidlá,
vešiaky. Vznikli nové sprchy, umývadlá,
wc, šatňa s lavičkami, svietidlá, nová
dlažba a dvere.Všetky práce boli zrealizované z dotácie z ministerstva školstva
SR
Dúfame, že všetci športovci si budú
vážiť tieto vynovené priestory.
Športu zdar!

Juniorský
hokejbalový
oddiel má
nové šatne
Keďže sa nám uvoľnili priestory
v budove Zdravotného strediska,
ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti
hokejbalového ihriska, požiadali sme
ŽSK o dotáciu pre materiálno-technické vybavenie šatní pre juniorský
hokejbalový oddiel v Skalitom. ŽSK
žiadosti vyhovel. Z dotácie ŽSK a rozpočtu obce Skalité boli zhotovené na
namontované v šatni lavice, police
a stojan pre hokejky. Vyspravili sa
staré omietky, naniesol sa nový olejový umývateľný náter – sokel, osadili
sa nové skrinky na odkladanie výstroje, vešiaky, umývadlo s obkladom. Na
podlahe sa zrealizovalo logo domáceho tímu "Panthers" a na stenu popisové hokejové ihrisko.

Koncom roka 2013 na konferencii s ministrom vnútra SR
JUDr. Róbertom Kaliňákom a členmi DPO SR v Martine
bol predstavený návrh celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky a po predchádzajúcom zhromažďovaní údajov o
každom DHZ na území Slovenskej republiky došlo k rozdeleniu DHZ do kategórii A1, A, B, C. Tento návrh bol
súčasťou prílohy zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane
Slovenskej republiky.
Dňa 29. 1. 2014 bol schválený zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. 3.
2014 a DHZ Skalité bol zaradený do kategórie B. Každá
kategória ma striktne predpísaný početný stav členov jednotky, ako aj materiálne a technické vybavenie.
Do kategórie B bol DHZ Skalité zaradený z dôvodu, že i
keď takmer disponoval predpísaným stavom materiálu a
techniky, nemal dostatok vyškolených členov zásahovej
jednotky. Rozsah školenia tiež upravuje tento zákon.
Od januára 2014 výbor DHZ Skalité začal tvrdo pracovať

na tom, aby splnil všetky podmienky pre preradenie z kategórie B do kategórie A, zabezpečovaním finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu, ktorý ešte chýbal a bol
potrebný pre zaradenie do vyššej kategórie. Cestou príspevku MV SR a finančných prostriedkov obce Skalité sa
podarilo zakúpiť niektorý chýbajúci materiál a po dohode s
pani starostkou PaedDr. Andreou Šimurdovou sa podarilo
zabezpečiť preškolenie chýbajúcich členov jednotky
potrebných na preradenie do vyššej kategórie.
Dňa 13. 3. 2014 pani starostka PaedDr. Andrea Šimurdová podpísala súhlas na žiadosti o preradenie do kategórie
A, ktorá bola následne zaslaná na prezídium DPO SR v
Bratislave.
Výbor DHZ Skalité za finančnej pomoci obce Skalité dal
vyrobiť skriňové regály na uloženie zásahových odevov jednotky, ktoré vyrobil súkromný podnikateľ p. Jozef Duraj,
ktorý požiadal len o úhradu materiálu bez ceny práce,
ktorú venoval ako dar DHZ Skalité, za čo im patrí veľká
vďaka.
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Plán kultúrnych, spoločenských
a športových akcií na rok 2014
Január

Júl

7. Reprezentačný ples

Rajd Chlopski v Rajczi – Medzinárodný lyžiarsky pretek

SKALITSKÁ VAREŠKA,VATRA ZVRCHOVANOSTI, futbalový
zápas internacionálov Skalité – Lednické Rovne 26. 7. 2014
Letné kino – amfiteáter
Osadový turnaj vo futbale O POHÁR STAROSTKY OBCE

Marec

August

Pochovávanie basy 4. 3. 2014
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Výstava fotografií „Šepot lesa“ v Obecnej knižnici Skalité

Letné kino – amfiteáter
Koncert v amfiteátri – nedeľné popoludnie
Hasičská súťaž o pohár starostky obce
Stretnutie samospráv

Február

Apríl
DEŇ UČITEĽOV 3. 4. 2014
Divadelné pre deti – divadelné predstavenie DDS Kolovrátok

Máj
Miestne oslavy oslobodenia 13. 5. 2014
DEŇ MATIEK (AMFITEÁTER) 11. 5. 2014
Uvítanie detí do života

Jún
Koncert – amfiteáter
Sprievodné podujatie k GS – výtvarná súťaž detí ZŠ, MŠ
Skalité
23. GORALSKÉ SLÁVNOSTI – dvojdňové podujatie v rámci
„Lokálneho veľtrhu cestovného ruchu“:
21. 6. 2014 a 22. 6. 2014
sobota 21. 6. 2014 – historicko-rozprávkový deň pre deti
nedeľa 22. 6. 2014 – hlavný program GS
Športový deň pre deti ZŠ Skalité – zápasy na multifunkčných
ihriskách

September
Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce
MARIÁNSKA PIESEŇ (10.roč.) 15. 9. 2014
Memoriál R. Šmatlavu – beh žiakov ZŠ Skalité

Október
Omša pri príležitosti sviatku sv. Hubert
Stretnutie jubilantov
Návšteva jubilantov (nad 90 rokov)
Súťaž o pohár starostky obce – holubári

November
Uvítanie detí do života
Lampášikový sprievod
Ocenenie darcov krvi
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA A VIANOČNÉ TRHY
29. 11. 2014

December
Uvítanie Nového roka 2014

PLÁN BUDE DOPLŇOVANÝ PRIEBEŽNE PODĽA PONÚK.
O PRÍPADNÝCH ZMENÁCH BUDÚ OBČANIA INFORMOVANÍ NA
STRÁNKE OBCE A NA OBECNEJ TABULI.
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MATRIKA

Narodené deti
od 5. 9. 2013 do 20. 2. 2014
September 2013
Samuel Koričár
Október 2013
Nikolas Papík
Adrián Cyprich
Melisa Capeková
Dávid Jašurek
Karolína Lašová
Natália Kubicová
Lívia Melicherčíková
November 2013
Sebastián Rucek
Adam Jašurek
Simona Vojčiniaková
December 2013
Alica Truchlíková
Január 2014
Marián Majchrák
Jakub Krčmárik
Február 2014
Adela Cyprichová
Sofia Bobková
Alžbeta Jašurková
Marko Slicho
Elisabeth Časnochová
Matúš Mikula
Nela Šimaliaková

Uzavreté manželstvo
v obci Skalité od 12. 10. 2013
do 28. 2. 2014
Október 2013
František Mudrík a Mária Mikulová
Stanislav Sýkora a Andrea Lisníková
Juraj Moško a Daniela Jašková
Rudolf Ficek a Martina Ruceková
November 2013
Ján Golis a Zuzana Revayová
Stanislav Ivanov a Michaela
Petráková
Kamil Vavrečka a Monika Lysičanová

Uzavreté manželstvo
mimo obec Skalité
od 5. 10. 2013 2013
do 28. 2. 2014

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať
v Skalitom – kultúrny dom v dňoch 24. a 25. apríla 2014 od 16.00 do 18.00 h
Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

November 2013
Juraj Potočár, 77r.
Alojz Husár, 90r.
Katarína Franková, 90r.
Štefan Patkan, 57r.
Milan Gelačák, 44r.
František Koričár, 53r.
Pavol Liščák, 54r.
December 2013
Ján Cech, 72r.
Karol Gelačák, 102r.
Milan Horeličan, 84r.
Január 2014
Pavol Greguš, 54r.
Ondrej Mikula, 87r.
Pavol MAartiniak, 70r.
Žofia Krčmáriková, 87r.
Február 2014
Mária Lašová, 91r.,
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Október 2013
Pavol Špilák a Mgr. Pavlína Buchová
Mgr. Igor Mikušiak a Martina
Mikulová
Michal Tatarka a Lucie Holková
Bc., Ing., Juraj Franek a Ing. Martina
Štetiarová
Pavol Kavuliak a Monika Gajdicová
Ján Oravec a Michaela Kubicová
Október 2013
Peter Koper a PaedDr. Ingrid
Knapová
Rudolf Smolka a Lenka Budošová
Patrik Sojka a Kristýna Ondruchová
Milan Vojčiniak a Júlia Lisníková

*Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu do obce Skalité: Od 1.10.2013 do
28.2.2014 sa prihlásilo do obce Skalité: 14 občanov *Počet odhlásených občanov
z trvalého pobytu z obce Skalité: Od 1.10.2013 do 28.2.2014 sa odhlásilo z obce
Skalité: 17 občanov *Počet obyvateľov k 28.2.2014: 5221
Mária Časnochová

ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Úmrtie občanov v obci Skalité
od 8. 11. do 28.2. 2014

Úmrtie občanov
mimo obec Skalité
od 4. 10. do 28. 2. 2014
Október 2013
Agnesa Čanecká, 74r.
Anna Legerská, 81r.
November 2013
Margita Bancíková, 87r.
Dominik Franek, 83r.
December 2013
Milan Chodelka, 65r.
Veronika Klušáková, 68r.
Vincencia Ševčíková, 85r.
Január 2014
Jozefína Koričárová, 84r.
Ján Štetiar, 62r.
Jozef Majchrák, 48r.

MO SPZB blahoželá svojím členom,
ktorí sa v tomto období dožívajú svojho
životného jubilea.
Prajeme im pevné zdravie, radostný každý
deň, veľa šťastia a spokojnosti v kruhu
tých, ktorí sú im vzácni.
Viera Zoňová
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Čo nového u záhradkárov:
Dňa 23. 2. 2014 sa konala VČS záhradkárov v reštaurácii Silvester Skalité.
Schôdzu viedol p. Krížek Vendelín – taj. ZO.
Na schôdzi bolo prítomných 45 členov
a dvaja hostia. PhDr. Andrea Šimurdová
starostka obce a zástupca OV SZZ tajomník
p. Ing. Ivan Kuric PhD, ktorý po skončení
schôdze predniesol prednášku na tému:
Hnojenie a výživa stromčekov.
Zo správy predsedu p. Šmatlavu za rok
2013 vyberáme:
Predseda ZO p. Šmatlava na úvod
pozdravil prítomných, poprial im veľa zdravia, šťastia, poďakoval všetkým aktívnym
členom, členom Výboru a všetkým ostatným za ich prácu, sponzorom za ich dary.
V krátkosti zhodnotil prácu Výboru, ktorý
pracoval v 13 člennom zložení. Na výborových schôdzach boli prejednávané otázky
zabezpečovania jednotlivých akcií a to:
uskutočňovanie brigád, poriadanie zájazdu,
výstav, guľášovky, členských schôdzi, zabezpečovanie sponzorov, muštovanie, V správe
konštatoval, že tohtoročná zima je taká
nezvyčajná, na našu polohu veľmi mierna
a aj čo sa týka zrážok, zatiaľ dosť skúpa.
Bolo by za potreby skontrolovať ovocné
stromčeky a kríky, či nie sú korene poobhrýzané hrabošmi, lebo je predpoklad, že
pri takej miernej zime budú premnožené.
Ďalej zhodnotil spoluprácu zo školami
a MŠ. Žiaci materských a základných škôl
sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval RV SZZ na tému Deti v záhrade,
kde štyri naše žiačky boli úspešné, za čo ich
RV odmenil vecnými cenami. V kategórii A
sa na popredných miestach umiestnila
Anetka Filová, materská škola ústredie
v kategórii B sa na popredných miestach
umiestnili: Mária Agnes Potočarová,
materská škola ústredie, Simonka
Krčmáriková materská škola Skalité
Kudlov a Terézia Fuchsová základná škola
ústedie. V rámci brigád sme zabezpečili
tieto akcie: akcia Deň zeme, zrekonštruovali sme schodište do muštárne, zorganizovali
sme posedenie pri guľáši. Bola uskutočnená
prednáška o pestovaní zemiakov a zeleniny.
Zúčastnili sme sa medzinárodnej výstavy
v Jablunkove, zorganizovali sme v našej
obci výstavu ovocia, zeleniny, liečivých
rastlín a okrasných súborov. Podrobnejšie
informácie boli uverejnené v obecnom spravodajcovi... Zúčastnili sme sa na okresnej
výstave v Rakovej. Zabezpečili sme muštovanie ovocia. Zabezpečili sme nákup ovocných stromčekov, kríkov, jahodových sadeníc, granulovaných hnojív a iných záhradkárskych potrieb. Výmenu aktuálnych
informácii vo vývesnej skrinke pri starom
cintoríne obnovoval Jozef Koričár. V závere
poďakoval členom výboru ako aj ostaným
členom, ktorí sa podieľali na plnení plánovaných úloh. Zároveň v mene výboru ZO
SZZ poďakoval obecnému zastupiteľstvu na
čele s p. starostkou za doterajšiu spoluprá-

cu a pani starostke aj za osobnú angažovanosť v prospech organizácie. Veľká vďaka
patrí všetkým sponzorom za poskytnuté
financie a dary. Verím, že pri dobrej spolupráci, primeranom zanietení a dobrých
medziľudských vzťahoch sa v našej organizácii bude dariť.
Správu KRK predniesol p. Čanecky,
ktorý zhodnotil prácu ZO a prácu Výboru
za rok 2013 veľmi kladne.
Plán a rozpočet fin. prostriedkov na rok 2014
ako i správu čerpania za rok 2013
predniesol p. Ing. Kadela. Plán práce na rok
2014 predniesol p. Krížek.z ktorého vyberáme:
Výbor:.
Zabezpečí pre členov a ostatných občanov muštovanie ovocia, zabezpečí obecnú
výstavu,
zúčastní
sa
okresnej
a
Celoslovenskej výstavy. Na výstavu zabezpečí ceny, podľa možnosti sponzorov.
Zabezpečí minimálne jednu prednášku na
tému záhradkárstvo. Zabezpečí prieskum v
záhradkárstvach v Čechách a Poľsku , informuje členov o sortimente, cenách a podľa
záujmu členov uskutočni nákup a predaj
stromčekov a hnojív, prípadne iných
záhradkárskych potrieb.
Zabezpečí pre členov v prípade záujmu
najmenej 1 zájazd. a posedenie pri guláši
Zabezpečí brigádnickou činnosťou potrebnú údržbu muštárne, čo sa týka budovy
opravy riešiť spolu s majiteľom t.j. obecným
úradom. V prípade záujmu zúčastniť sa so
základnými školami výtvarnej súťaže a
uskutočniť prednášky na tému: Pestovanie
ovocných stromov.
V rôznom: Z príležitosti okrúhlych výročí
boli odovzdané čestné uznania od RV SZZ
členom: Gonščák Peter 90 rokov, Šmatlava
Jozef 70 rokov. Od OV SZZ p. Krenželák
Jozef 80 rokov a Majchrák Michal 60 rokov.
Ďalej boli odovzdané čestne uznania od ZO
za mimoriadnu angažovanosť v ZO v roku
2013 týmto členom: Straka Jozef, Choluj
Rudolf, Mikula František, Kopera Pavol, Lucák
Jozef , Varmus Jozef, Časnocha Stanislav a Kaňa
Jaroslav.
Predsedajúci upozornil na internetovú
stranku ZO: obec Skalité-organizáciezahrádkári. Členovia ako i občania nájdu
v schránke zaujímavé informácie.
V diskusii boli vznesené tieto diskusne
príspevky:
starostka ďakuje ZO za činnosť, OÚ podporí ZO aj finančne na opravu budovy muštarne. Poďakovala za dôveru pri voľbách
a verí, že dobrá spolupráca medzi OÚ a ZO
bude trvať aj naďalej.
p. Ing. Kuric PhD pogratuloval oceneným,
informoval o okresnej výstave, o zájazde
v Trenčíne, o nákupe stromčekov, hnojivách. Vyzdvihol prácu Výboru.
p. Gonščák Peter poďakoval za čestné uzna-
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nie, upozornil na choroby stromčekov a
dôležitosť pri štepení, aby nedošlo k prenosu chorôb napadnutými štepmi.
p. Čanecky poďakoval p. pokladníkovi p.
Ing. Kadelovi za vzorne vedenú evidenciu.Ďalej sa venoval otázke nutného striekania stromov proti škodcom.
p. Koričár upozornil členov na vývesnú
tabuľu, kde sú dôležite upozornenia
a výstrižky z časopisov Záhradkár a pod..
Bury informoval o možnosti využitia autobusu pre 17 ľudí pre zájazdy. Je to oveľa lacnejšie keď sa neprihlási plný počet na veľký
autobus.
Návrh na uznesenie predniesol p. Koričár.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Po vyčerpaní programu p. Šmatlava
poďakoval členom, hosťom za účasť a tým
schôdzu ukončil. Prítomných pozval na
prednášku.
Z prednášky vyberáme:
Hnojenie prírodnými a priemyselnými
hnojivami.
Hnojenie popolom – áno ale len popolom
z dreva, popolom z uhlia nie – pretože obsahuje veľa síry. Taktiež nehnojiť popolom
kyslomilné rastliny ako sú čučoriedky, jahody atď.
Hydinový trus a zajačí trus – najúčinnejšie hnojenie tak, že trus nasypať do suda –
zaliať vodou nechať lúhovať a riedeným
roztokom l:10 / l liter roztoku na 10 litrov
vody hnojiť rastliny. Močovku pri hnojení
taktiež riediť vodou.
Zelené hnojivo: Ak chceme rýchly účinok
rastliny najskôr rozdrviť a potom zaorať.
Hnojenie umelými hnojivami: Opatrne
!!!!! – radšej menej ako viac. Prehnojením
vznikajú rôzne choroby.Najúčinnejšie hnojivo – Kristalon – rastliny zužitkujú všetky
prvky. Ostatné hnojiva zužitkujú len 50 –
70 percent. Dôležité je vybrať Kristalon
podľa toho, aké rastliny budeme hnojiť
napr. jahody, maliny , stromčeky a pod.,
resp. kedy budeme hnojiť napr. na jar –
Kristalon start, na jeseň Kristalon jeseň,
v lete- Kristalon plod a kvet a pod. Naša ZO
nakupuje Kristalon výhodne vo veľkom
balení a potom ho rozvažujeme na drobno.
Cena je neporovnateľne nižšia ako pri kúpe
originálneho balenia. Záujemci obráťte sa na p.
Šmatlavu. Informácie sú uvedené v skrinke pri
starom cintoríne.
Hnojivo NPK: Pri kúpe si pozrite zloženie: prvé číslo znamená pomer dusíka,
druhé pomer fosforu a tretie draslíka. Pri
kúpe v Poľsku je ešte štvrté číslo ale čo znamená presne nevieme – pravdepodobne je
to vápnik. Na jar hnojiť keď na prvom mieste je najvyššie číslo
t.j. najviac dusíka, v lete a na jeseň s najnižším číslom.
Podľa zloženia je stanovená aj cena NPK,
ktorá je dosť rozdielna.
Liadok – vysoko účinné a rýchlo pôsobiace hnojivo.
Zapísal:Krížek Vendelín,
taj. ZO SZZ Skalité
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Jednota dôchodcov hodnotí rok 2013

Naša organizácia bola založená 16.6.2009 s počtom členov
16. K dnešnému dňu nás je 81 členov. Z toho vyplýva, že sa nám
aj v tejto sfére darí.
Rok 2013 sme mali bohatý. Pravidelne sa stretávame 1-krát
v mesiaci v KD Skalité, kde nechýba zábava občerstvenie, vzájomné rozhovory, spev, gratulácie a informácie o dianí v JD. Naša
spevácka skupina, ktorú vedie p. Hanka Rovňanová a na heligónku doprevádza p. Rešetka, absolvovala veľa podujatí a súťaží. Boli to všetky podujatia v obci – Stavanie a Váľanie mája,
Oslavy SNP, Vatra zvrchovanosti a Mariánska pieseň.
Reprezentovali nás v Poľsku, v Martine na sneme JD, na
Goralských slávnostiach a na „Stretnutí bez hraníc“.
Na okresnej súťaži v Čadci postúpili do krajskej súťaže v Žiline.
Úspešne nás reprezentovali spevom našich piesni, v našom
nárečí ale aj krásnym krojom.
V poézii nás reprezentuje p. M. Papíková, ktorá na okresnej
súťaži v Čadci získala 2. miesto a na krajskej súťaži v Martine
„Kalinčiakovo Záturčie“ získala 3. miesto.
Nezaostávame ani v športe. Na okresnej súťaži v Čadci získal
zlatú medailu p. Papík a striebornú medailu p. Ramšáková. Na
krajskej súťaži, kde súťažilo 14 družstiev, získal striebornú
medailu p. Papík. Zúčastnili sme sa na súťaži vo varení gulášu –
Skalitská vareška, kde varili dedkovia (p. Rešetka, p. Papík, p.
Ivanek) a získali 1. miesto.
Najväčšiu akciu sme mali v auguste. Bolo to „Stretnutie na
hranici troch štátov – Poľsko, Česká republika a Slovensko“. Na
tomto stretnutí vystupovalo s kultúrnym programom 14. súborov
a v hľadisku sedelo 800 divákov. Pri tejto akcii nám veľmi
pomohla starostka obce p. Andrea Šimurdová, p. J. Časnochová
a penzión Mária. Poďakovanie patrí aj našej predsedníčke JD p.
A. Mikulovej, jej pomocníčkam, zdravotníčkam a konferencierke
p. M. Papíkovej a jej vnučke Kristínke.

Usporiadali sme slávnostné schôdze pri príležitosti Valentína,
MDŽ. Deň matiek. V novembri sme si uctili starobu v penzióne
Mária, kde sme mali spoločné posedenie s členmi JD Čierne, pri
hudbe, speve a občerstvení. Navštívili sme JD Skalčany, s ktorou
máme nadviazanú družbu. Vrele nás privítali vdp. Jožko Tomica,
p. starosta obce Skačany a predsedníčka JD Skačany, ktorí pre
nás pripravili nezabudnuteľné posedenie. Navštívili sme aj
Jablunku, Oravicu a aj Živčákovu. Aby sme si trocha vylepšili
finančnú situáciu, napiekli naše členky koláče a buchty, ktoré
sme predávali na Vianočných trhoch.
Rok 2013 sme ukončili slávnostnou Mikulášskou schôdzou
v hoteli Koloniál a vedúcemu hotela p. K. Matysovi ďakujeme za
porozumenie.
V mene našej organizácie ďakujeme sponzorom – Urbariát
Skalité, Lekáreň sv. Vavrinca Skalité a Obecný úrad Skalité za
finančnú pomoc. Ďakujeme starostke p. A. Šimurdovej, výboru
JD Skalité, predsedníčke JD p. A. Mikulovej a všetkým členom,
ktorí sa podieľali pri akejkoľvek výpomoci.
Majme na pamäti, že život je len jeden a ubehne tak rýchlo,
že sa ani nenazdáme. Ostaňme však takí akí sme: „múdri
a dobrí“
V roku 2014 prajeme všetkým členom a aj Vám všetkým,
veľa šťastia, zdravia a pokoja.
Ak sa niekto chce stať naším členom, navštívte nás.
Schôdze mávame každý druhý pondelok v mesiaci v zasadačke KD Skalité.
Papíková Mária
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Ako sa vysporiadavame s vecou,
ktorá sa stala odpadom
Informácia o odpadoch za rok 2013, ktoré vznikajú na území obce Skalité.
Skúsme sa spolu zamyslieť nad tým, či nie je možné znížiť množstvo odpadu,
ktoré je likvidované uložením na skládku, čo nás stojí nemalo finančných
prostriedkov a to nehovoríme o ekologickej záťaži na životné prostredie.
Komunálny (zmesový) odpad – je
odpad, ktorý vzniká pri bežnom živote
v domácnosti a je ukladaný ako zmesový
do popolníc 110 l, 120 l, 240 l pri rodinných domoch alebo do veľkoobjemových
kontajnerov určených pre rodinné domy
v horšie dostupnom teréne. Tento odpad
by mal byť už v domácnosti vytriedený
a nemal by obsahovať separovateľné
druhy.
Nepatrí sem: horúci popol, nadrozmerné odpady, kamene, zemina stavebný
materiál, elektronický odpad, tekutý
nebezpečný odpad, papier, sklo, plasty,
a pod.
Horúci popol v popolniciach a v kontajneroch mám spôsobuje problémy. Túto
vykurovaciu sezónu zasahovali požiarnici
z Čadce dvakrát, keď horel kontajner na
stanovisku Bory a dobrovoľný požiarny
zbor Skalité jedenkrát hasil horiaci kontajner u Gonščáka a Kultána. Občania
mám hlásili horenie kontajnera Kožakov
most, pri Skaľanke, u Sojkov, prostredná
ZŠ, u Greguši.
Príčina požiarov je vždy rovnaká. Odpad
sa zapáli od horúceho popola.
Nezodpovedným prístupom jednotliv-

cov je ohrozené zdravie a majetok spoluobčanov.
Aj obec Skalité sa stretáva s problémom nelegálnych skládok odpadu.
V dňoch 5. 3. 2014 až 7. 3. 2014
zamestnanci
Obce
Skalité
–
Prevádzkáreň odstraňovali v časti obce
Skalité u Kavaly na skládke depónie
Národnej diaľničnej spoločnosti nelegálne uloženie odpadu (strešná krytiny, stavebný odpad, nadrozmerný odpad, pneumatiky, zmesový odpad, plasty, sklo)
v množstve 12 ton (štyri veľkoobjemové
kontajnery). Likvidácia nelegálne uloženého odpadu stála obec 1140,- Eur.
Občania majú vytvorené podmienky na
likvidáciu odpadu legálnym spôsobom.
Pravidelne je každý párny týždeň v utorok
a dozber v stredu zabezpečený odvoz
nádob na odpad (popolníc) a podľa potreby odvoz veľkoobjemových kontajnerov.
Obec zabezpečuje dvakrát do roka zber
nadrozmerných odpadov na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia. O čase
a mieste uloženia nadrozmerného odpadu pred zvozom sú občania informovaný
prostredníctvom informačnej tabule obce,
webového sídla obce (www.skalite.sk)
a hlásením vo verejnom rozhlase. V ústredí obce (nad bývalou pekárňou) majú
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Ročné náklady a množstvo odpadu za rok 2013
možnosť občania s trvalým pobytom
v obci do zberného dvora odovzdať zložky
odpadu bez poplatku. Zberný dvor je otvorený v pracovných dňoch pondelok v čase
od 7:30 hod. do 14:30 hod., v stredu od
7:30 do 16:30 hod. a v piatok v čase od
7:30 hod. do 12:30 hod. Na požiadanie
občana zabezpečíme pristavenie veľkoobjemového kontajnera. V prípade ak občan
nevie ako sa zbaviť odpadu má možnosť
sa informovať, či už osobne v kancelárii
Obce Skalité – Prevádzkáreň (budova
zdravotného strediska), alebo telefonický
na čísle telefónu 041/4376221,
0917873506 kde Vám zamestnanci
ochotne poskytnú informácie o systéme
nakladania s odpadom (ako sa zákonne
zbaviť odpadu).
Obec Skalité – Prevádzkáreň ponúka
občanom na predaj za bezkonkurenčné
ceny nádoby na odpad: nádoba 110 l
pozinkovaná v cene 30,- Eur, 120 l plastová s kolieskami v cene 25,- Eur, 240 l
plastová s kolieskami za 35,- Eur.
Všetkým nám musí záležať na zlepšovaní životného prostredia, a preto sa obraciame so žiadosťou na všetkých občanov,
aby upozorňovali tých, ktorí znečisťujú
obec a nahlásili nelegálne skládky.
Dôsledok našej ľahostajnosti a nevšímavosti má negatívny, aj finančný dopad na
nás všetkých.
Mgr. Časnochová A.

Keď sa bližšie pozrieme na odpad ktorý
vyprodukujeme, zistíme, že sa v ňom
nachádza vo veľkej miere odpad ktorý je
možné vytriedením posunúť na jeho recykláciu. V našom odpade sa nachádzajú,
papier, sklo, plasty, textílie, drevo, zemina,
tráva, konáre, tieto odpady sú recyklovateľné.
Obec Skalité – Prevádzkáreň v ústredí
obce prevádzkuje zberný dvor, kde občan
Skalitého môže elektroodpad, staré pneu-

matiky, železný šrot, sklo, plasty doviezť.
Triedenie odpadu sa v ostatných rokoch
stalo moderným trendom a zeleno zmýšľajúce rodiny sú všade okolo nás. Stále
sa však nájdu ľudia, ktorí pre naše životné
prostredie nerobia ani takú základnú vec,
akou je triedenie odpadu.
Prosíme občanov, aby sa pri plnení kontajnerov a popolníc zamýšľali nad odpadom, ktorý tam odkladajú, či tam vôbec
patrí.

VÝVOZ „VOK“ KOMUNÁLNEHO
ODPADU V OBCI SKALITÉ
OD 1.1. 2013 DO 31. 12. 2013
Miesto vyvozu
pocet vyvozov
1 U Greguši
14
2 U Filipa
4
3 U Tarabov
11
4 U Papíka za mostom
8
9
5 Na Potôčku
6 Podkrížne – Špili – Jurice
6
7 Podkrížne – Piketa
4
8 Podkrížne – Brovorek v strede 8
9 U Petráka
5
10 Potok
8
11 Chovancov potok
10
12 Pohrebisko Ústredie
44
13 U Martiniaka
14
14 Pohrebisko Rieky
11
15 U Čana
12
16 Pod Poľanou pri žel. moste
6
17 Garáže OcÚ - zimné obdobie
6
18 U Gonščáka
9
19 Bory - zimné obdobie
7
20 U Laša
5
21 Pri Stehličke
1
22 U Ruckov (Triciatok)
24
23 Poľana
6
24 Nižné Firky
5
25 U Mikulov- žeriav
14
26 Tomasov pri žel. moste
8
27 Prostredná ZS
16
28 U Kudla
10
29 U Jura
11
30 U Majchráka
10
31 U Greši
6
32 U Tatarkov
12
33 Čanecký Potok
8
34 U Chrobáka
3
35 Krčmisko
9
36 Kožakov most - zimné obdobie 7
37 Skaľanka
23
38 U Sojkov
7
39 U Chabiňaka
5
40 Serafínov za žel.
7
41 U Serafína - buky
3
42 U Francoka - zimné obdobie
3
Za vývozné miesta
399

Zberný dvor
TKO
Nadrozmerný odpad
Stavebný odpad
Organizácie
Občania
Spolu
Spolu vyvezených VOK

počet vývozov
22
3
3
2
4
34
433

ŠPORT
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Tri majstrovské tituly do Skalitého

Futbalové okienko
Vážení priatelia futbalu !
Blíži sa nám jarná odvetná časť futbalovej sezóny. Príprava počas zimnej
prestávky prebehla v našom klube
v znamení zmeny na trénerskom
poste mužstva,, Aęę a zapojenie čo
najväčšieho počtu hráčov do tréningového procesu. Novým trénerom sa
stal bývalý hráč Anton Sidora. V mládežníckych kategóriách sme sa snažili o zapracovania nových hráčov do
jednotlivých kádrov mužstiev.
Mužstvo ,,A“ v priebehu zimnej prípravy trénovalo na umelej tráve
v Čiernom, v telocvični na Kudlove
a využívalo aj terény v okolí ihriska.
Počas tejto prípravy družstvo odohralo aj šesť prípravných zápasov na
umelých trávnatých plochách v Čes-

VYTRVALOSTNÝ PRETEK:
Ži A: 3. Denis Šurík
Ži B: 1. Damián Cesnek
6. Filip Bury
11. Pavol Baroňák
Ži C: 17. Patrik Baroňák
Žy A: 4. Katarína Čanecká
Žy B: 3.Miroslava Mikulová
RÝCHLOSTNÝ PRETEK:
Ži A: 6. Denis Šurík
Ži B: 1. Damián Cesnek,
3. Filip Bury,
12. Pavol Baroňák
Ži C: 18. Patrik Baroňák
Žy A: 4. Katarína Čanecká
Žy B: 4. Alexandra Varmusová
Žy B: 8. Miroslava Mikulová
Si A: 43. Peter Ivanek
Si C: 3. Ivan Čanecký,
4. Ľuboš Cesnek
PRETEK S HROMADNÝM
ŠTARTOM:

Armwrestling v Skalitom
Začalo to na školských laviciach, už vtedy sme v tom
vynikali medzi spolužiakmi, no nemali sme nikoho kto by
nás o tomto športe informoval viac. Aj cez to sme vyhľadávali súťaže, kde na prvej súťaži sme už bodovali na
prvých priečkach. Veľmi nás to motivovalo a chceli sme v
tom pokračovať ďalej. Keďže nemáme žiadneho trénera
všetko sme sa museli postupom času naučiť sami.
Vyžaduje to pravidelné tréningy, stravu, techniku a prístroje, ktorými nedisponujeme, no aj tak sme sa pripravovali. Zúčastnili sme sa od vtedy mnoho súťaží na
Slovensku aj na medzinárodných podujatiach v
Armwrestlingu. Chceme poďakovať všetkým ktorý nás
podporujú. Hlavná vďaka patrí Slavomírovi Ramšákovi,
ktorý nám pomáha zo všetkých síl.
Dávid Truchlík

Ivan Čanecký

Ži A: 3. Denis Šurík
Ži B: 1. Damián Cesnek,
4. Filip Bury,
8. Pavol Baroňák
Ži C: 19. Patrik Baroňák
Žy A: 4. Katarína Čanecká
Žy B: 3. Miroslava Mikulová
Žy B: 9. Alexandra Varmusová
Si A: 42. Peter Ivanek
Si C: 3. Ivan Čanecký

Rozlosovanie v. liga
sk. a MuŽi jaR 2014
14. kolo – Ne 23. 3. o 15:00
Skalité – Strečno
15. kolo – Ne 30. 3. o 15:00
Radoľa – Skalité
16. kolo – Ne 6. 4. o 15:30
Skalité – Stráža
17. kolo - Ne 13. 4. o 15:30
Čierne – Skalité
18. kolo - Ne 20. 4. o 16:00
Skalité – Rajec
19. kolo – Ne 27. 4. o 16:00
S. Bystrica – Skalité
20. kolo – Ne 4. 5. o 16:30
Skalité – Divinka
21. kolo – Ne 11. 5. o 16:30
Skalité – Raková
22. kolo – Ne 18. 5. o 17:00
Belá – Skalité
23. kolo - Ne 25. 5. o 17:00
Skalité– Koteš ová
24. kolo – Ne 1. 6. o 17:00
Staš kov – Skalité
25. kolo – Ne 8. 6. o 17:00
Skalité – Terchová
26. kolo – Ne 15. 6. o 17:00
Bánová – Skalité

kom Těšíne, Havířove a Návsí. Do tréningového procesu sa zapojilo okolo
18 hráčov, kde priemerne sa na tréningu zúčastňovalo 13 hráčov. V tréningovom procese aj v prípravných
zápasoch je vidieť snahu o čo najlepší
výkon, ktorý však bude potrebné pretaviť v jarnej časti na získanie čo najvyššieho počtu bodov. Jarná časť sezóny začne 23. 03. 2013 o 15.00 hod.
domácim stretnutím proti Strečnu.
Družstvo dorastu sa počas zimnej
prípravy stretávalo v telocvični na
Kudlove a odohralo aj dva prípravné
zápasy. Chlapci sa zúčastnili aj dvoch
halových turnajov v Čadci a Korni.
Družstvá SŽ , MŽ a prípravky sa
pripravovali v telocvični na Kudlove
a družstvo SŽ hralo dva turnaje- v
Čadci a Korni. Družstvo prípravky
odohralo jeden turnaj na umelej tráve

Rozlosovanie iii. liga
sk. a sŽ+MŽ jaR 2014
15. kolo – Št 8. 5. o 10:00
Varín – Skalité
16. kolo – So 5. 4. o 10:00
Skalité – Raková
17. kolo – So 12.4. o 10:00
K. N. Mesto B – Skalité
18. kolo – So 19.4. o 10:00
Skalité – Čierne
19. kolo – So 26.4. o 10:00
Bánová – Skalité
14. kolo – Št 1. 5. o 10:00
Skalité – Turzovka
20. kolo – So 3. 5. o 10:00
Skalité – Zborov n. B.
21. kolo – So 10.5. o 15:00
OZ Závodie – Skalité
22. kolo – So 17.5. o 10:00
Skalité – Krásno
23. kolo – So 24.5. o 10:00
Radoľa – Skalité
24. kolo – So 31.5. o 10:00
Skalité – S. Bystrica
25. kolo – So 7.6. o 10:00
Staš kov – Skalité
26. kolo – So 15.6. o 10:00
Skalité – Čadca B

v Čiernom a turnaj v športovej hale
v Čadci. U týchto chlapcov je počas
zápasov vidieť pokroky v ich futbalovom raste.
Všetci hráči, výbor a dúfam, že aj
fanúšikovia futbalu v obci veria, že
v jarnej časti sezóny sa nám podarí
predvádzať u všetkých družstiev kvalitné výkony, ktoré prilákajú čo najviac fanúšikov na náš futbalový štadión. Veríme, že po skončení sezóny
u A mužstva budeme aj naďalej chodiť na V. ligu.
Výsledky družstva dospelých, dorastu aj žiakov nájdete na stránke:
http://www.futbalnet.sk/sutaze
Výbor TJ Slovan Skalité

Rozlosovanie QuiCk
sPoRT i. TRieda
doRasT u19 obFz
kysúC
8. kolo 13. 4. 2013 13:00
KNM sk. B – Slovan Skalité
9. kolo 19. 4. 2013 16:00
Slovan Skalité – Kysučan
Korň a
10. kolo 27. 4. 2013 13:30
Spartak Radôstka – Slovan
Skalité
11. kolo 04. 5. 2013 14:00
Kysučan Ochodnica –
Slovan Skalité
12. kolo 11. 05. 2013
14:00
Slovan Skalité – Spartak
Vysoká nad Kysucou
13. kolo 18. 5. 2013 14:30
FK Nesluš a – Slovan
Skalité
14. kolo 25. 05. 2013
14:30
Slovan Skalité – OŠK
Rudina

http://www.futbalnet.sk/sutaze

A k tomu ešte sedem bronzových
medailí vybojovali pretekári z ŠKP
SKALITÉ-CVČ SKALITÉ v tohtoročných Majstrovstvách Slovenska v biatlone.Majstrovstvá boli rozdelené na
dve časti. Prvá časť prebehla v Osrblí
16.2.2014 a to vo vytrvalostnom preteku, kde si Skaliťania vybojovali 1
zlato a 2x bronz. Druhá časť majstrovstiev Slovenska prebehla v národnom biatlonovom centre v Osrblí
v dňoch 1.- 2. 3. 2014. V sobotu sa
bežal rýchlostný pretek a v nedeľu pretek s hromadným štartom. Mokrý
technický a hlboký sneh ležal len na
tratiach a počasie pripomínalo skôr
jar. Súčasne s našimi majstrovstvami
prebiehali aj Majstrovstvá Poľskej
republiky, nakoľko Poliaci nemajú
vôbec sneh, a tak naše deti mohli vidieť v preteku mnoho účastníkov nedávno skončenej olympiády v Soči.Za
Skaliťanov nastúpilo na štart 8 žiakov
a traja dospelí.Počínali si skvele, keď
dokázali v silnej konkurencii vybojovať 2 zlaté a 5 bronzových medailí a 6
takzvaných zemiakových za štvrté
miesta.Skvelú prácu odviedol šéftréner Vladislav Vrana, ktorý perfektne
načasoval formu svojich pretekárov.V
skončenej sezóne treba poďakovať aj
našim sponzorom a to OÚ Skalité,
CVČ Skalité a Urbariátu Skalité za
finančnú pomoc, bez ktorej by neboli
tieto výsledky:

ŠPORT
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Vážení spoluobčania
Je čas, keď starý rok vystriedal nový. Je
to čas zamyslenia, hodnotenia, čas plánov a predsavzatí. Dovoľte preto i mne,
aby som v krátkosti zhodnotil uplynulý rok
a načrtol perspektívu ďalšieho rozvoja
družstva v tomto roku.
Predovšetkým by som Vám chcel poďakovať za dôveru, ktorú ste v uplynulom
roku prejavili založenému družstvu.
Osobitne ďakujem za spoluprácu všetkým
vlastníkom pôdy aj zamestnancom družstva. Za spoluprácu a pomoc ďakujem
tiež Obecnému úradu a jeho zamestnancom. Poďakovanie patrí aj podielnikom
družstva menovite p. Čaneckému Pavlovi,
Horeličanovi Petrovi a Geľačákovi
Marianovi. Je potrebné otvorene povedať,
že bez podpory Vás všetkých by nebolo
možné realizovať taký náročný a rozsiahly
projekt, ako je záchrana samotného družstva, udržanie poľnohospodárskej výroby
a zamestnanosti v katastri našich obcí.
Preto si vážim vašu podporu a veľmi vysoko hodnotím Váš rozvážny a nápomocný
postoj o ktorý som sa v priebehu roka
mohol vždy oprieť.
Uplynulý rok bol pre Vás, ako vlastníkov
pôdy rokom významných zmien. Na vašej
pôde začal hospodáriť nový subjekt. Po
pôvodnom Poľnohospodárskom družstve
Čierne prevzalo zodpovednosť za vašu
pôdu nové družstvo. Novovzniknuté
Poľnohospodárske družstvo Skalité, ako
právny nástupca ihneď po svojom vzniku
začalo zo stabilizovaním celkovej situácie.
Najdôležitejším krokom bolo vyčlenenie
Poľnohospodárskeho družstva Skalité,
ako samostatnej jednotky z pôvodného
družstva Čierne. Poľnohospodárske družstvo je dnes plne funkčný a samostatne
hospodáriaci podnik. Ako predseda som
túto myšlienku navrhol aj zrealizoval
a som presvedčený, že to bol krok správnym smerom. Celková samostatnosť dáva
možnosť rozvíjať družstvo s prihliadnutím
na špecifické podmienky vo vašom
katastri. Odstraňuje zložité delenie finančných prostriedkov, tak ako bolo zavedené
v pôvodnom družstve. Geografická podobnosť a celková rozloha Obce Skalité ju
predurčuje na to, aby malo svoje vlastné
družstvo. Poľnohospodárske družstvo
Skalité nevzniklo preto, aby sa izolovalo.
Práve naopak, jeho vznik dáva nové možnosti rozvoja. Cieľom teda rozhodne nebolo pôvodné „Čerňanské družstvo“ bezúčelne rozbíjať, ale ho za prevádzky
postupne transformovať na nové menšie
subjekty. Tieto nové družstvá si naďalej
vzájomne pomáhajú a úzko spolupracujú.
Sú menšie, zároveň však oveľa pružnejšie. Rýchlejšie sa dokážu prispôsobiť
novým podmienkam, ktoré pred nás kladie legislatíva ovplyvňovaná Európskou
úniou. Ako predseda však vidím hlavný
prínos v tom, že o veciach spojených zo
Skalitým sa rozhoduje v samostatnom

družstve. Toto v pôvodnom družstve nebolo nijako možné. Pri rozhodovaní sa museli neustále hľadať ústupky a kompromisy
medzi úplne odlišnými podmienkami
v troch pomerne veľkých obciach. Takto
vznikali rôzne nezhody a menšie či väčšie
krivdy jedných voči druhým. Takýto stav
jednoznačne znemožňoval optimálne fungovanie poľnohospodárskej činnosti
a maximálne využívanie prírodných zdrojov v jednotlivých obciach. Dnes môžem
konštatovať, že táto fáza je úplne dokončená. Zabezpečil som, aby smerovanie
a ďalší rozvoj družstva mohli ovplyvňovať
predovšetkým podielnici a vlastníci pôdy
zo Skalitého.
Družstvo začínalo svoju činnosť v doslova bojových podmienkach. Ovce u Kavaly
boli zanedbané z dôvodu akútneho nedostatku krmiva. Chýbajúce krmivo sme
preto dokupovali už od januára z vlastných zdrojov. Zabezpečovali sme aj nákup
všetkých kŕmnych zmesi pre jahňatá. Vo
februári sme pristúpil k nákupu sena od
rôznych súkromníkov. Celkovo boli ovce vo
veľmi slabej kondícií. Hospodársky dvor
tiež „živil“ veľa zbytočných zamestnancov.
Pri snahe zefektívniť a preorganizovať
prácu som narazil na odpor vedúcej
dvora. Pani vedúca vytrvalo bojkotovala
moje snahy dohodnúť sa zo zamestnancami na nových pracovných zmluvách.
Jedného dňa bez akéhokoľvek varovania
nikto vrátane vedúcej nenastúpil do práce
a ovce ostali neopatrené. Jej aktivity
vyvrcholili tým, že spolu zo zamestnancami dvora od Kavaly dala staré družstvo do
konkurzu. Ďalší nutný chod dvora som
musel dočasne zabezpečovať zamestnancami z Roľníckeho družstva Čierne –
Svrčinovec. Po odkúpení oviec do vlastníctva družstva som zostavil nový kolektív
v ktorom nakoniec našli uplatnenie aj
niektorí z pôvodných zamestnancov.
Postupne sa nám spoločnými silami podarilo na hospodárskom dvore obnoviť poriadok. Dnes je situácia úplne iná. Máme
zabezpečený dostatok krmiva. O zvieratá
sa stará stabilizovaný kolektív, ktorý svoju
prácu berie zodpovedne a k zvereným
zvieratám sa správa na požadovanej úrovni. Ovce sú po sezóne v dobrej kondícií
a v tomto čase privádzajú na svet nové
potomstvo.
Situácia na poľnohospodárskej pôde
v užívaní družstva nebola o nič lepšia.
Role boli z veľkej časti zle obhospodarované, alebo úplne neobrobené. Prakticky
celú jeseň sme sa aj za pomoci strojov zo
Svrčinovca snažili zanedbané úseky dať
do poriadku. Výsledok ste mohli vidieť
a posúdiť sami.
Súčasne došlo k celkovej reorganizácii
v živočíšnej výrobe. Pri chove hovädzieho
dobytka bola úplne zastavená výroba
mlieka. Technické a hygienické parametre
jestvujúcej dojárne na farme v Čiernom

nespĺňali potrebné kritéria, ktoré pre výrobu mlieka stanovuje zákon a súvisiace
predpisy. Tvrdenia o tom, že kravy sú
násilne zasušené však jednoznačne
odmietam. Prešli sme na spôsob chovu,
kde teľa ostáva s matkou a teda ono pije
mlieko, ktoré krava produkuje. Takto sa
mlieko prirodzeným spôsobom spotrebuje
a premietne sa do väčšieho prírastku
u teliat. Teľatá nie sú stresované násilným
odstavením od matky už po desiatich
dňoch, tak ako to bolo pri dojení. Naše
teľatá ostávajú „pod matkou“ viac ako pol
roka. Následne sa teľatá odstavia do
stáda mladého dobytka. Kravy po odstavení dostávajú primeraný čas na oddych
a regeneráciu a následne sú znova pripúšťané. Tento cyklus sa každý rok opakuje. Zmenou prešiel aj celkový spôsob
chovu. Ustúpili sme od uväzovania dobytka na stojisku. Zvieratá sa vo vyčlenených
sekciách voľne pohybujú.
A čo prinesie rok nový? Po roku záchrany a stabilizácie plánujeme v novom roku
spolu z R. D. Čierne - Svrčinovec zušľachtiť
a zväčšiť jestvujúce stádo oviec. Celkový
plánovaný stav oviec na dvore U Kavaly by
mal v lete roku 2015 postupne dosiahnuť
počet 1.800 až 2.000 kusov. O prevádzku
sa bude starať osem stálych zamestnancov. Už v tomto roku plánujeme po vybavení príslušných povolení investovať do
modernizácie strojnej dojárne oviec.
Súčasne zväčšujeme jej kapacitu na 24
stojísk. Vo výstavbe je tiež úplne nová prevádzka na výrobu a predaj syra z ovčieho
mlieka. Prvé výrobky by sa mali dostať na
trh už v budúcej sezóne.
Stav spoločne chovaného dobytka
k dnešnému dňu dosahuje 190 kráv, 115
jalovic a 40 tohtoročných teliat. Od jari
tohto roku plánujeme zriadiť odchov mladého dobytka v maštali na Závrší.
Postupne chceme plne využiť kapacitu
maštale a umiestňovať v nej mladý dobytok. Plánujeme postupne všetok dobytok
vhodným pripúšťaním zmeniť na čisto
mäsový typ vhodný na neustajnený chov v
našich podmienkach.
Z hospodárskeho dvora v Čadečke sme
v uplynulom roku dodali na trh celkom
190.000 kurčiat. V tomto roku plánujeme
zvýšiť kapacitu chovu a dodať na trh o 10
až 15 tisíc kusov viac. Rozširujeme
a dopĺňame sortiment výrobkov z hydiny.
Informácie o všetkých ponúkaných produktoch zverejníme cez oznam v tlači,
alebo formou letákov.
Jedným z ďalších cieľov je dokončiť
a postupne spracovať evidenciu nájomných zmlúv. Tiež sa zaväzujeme vyplatiť
nájom na rok 2014 riadne a včas. Nový
nájom na rok 2014 je stanovený na 10Ř za
jeden hektár na rok. Okrem zvýšenia
nájmu, Vám v tomto roku prvý krát ponúkneme tiež možnosť zakúpiť si naturálne
produkty a výrobky družstva. Osobitne by
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som chcel upozorniť na skutočnosť, že
pôvodné nájomné zmluvy, ktoré ste uzavreli s pôvodným P.D. Čierne sú stále v platnosti. Preto Vás vyzývame, aby ste nepodľahli rôznym dezinformáciám o neplatnosti
pôvodných zmlúv. Tieto účelovo šírené
fámy vzbudzujú dojem, že pôda je ohrozená alebo ju niekto kradne, to však rozhodne nie je pravda. Z pozície predsedu družstva garantujem, že jestvujúce nájomné
vzťahy na vašu pôdu sú zákonné.
Potvrdzujem tiež, že za všetky nájomné
vzťahy družstvo riadne vyplatilo Obcou
vyrubene dane a to nie len za rok 2013, ale

tiež za rok 2012. Chcem Vás touto cestou
upozorniť, že podpísanie duplicitných
nájomných zmlúv je v rozpore zo zákonom.
V prípade, že ste pod tlakom klamlivých
informácií predsa len podpísali ďalšiu
nájomnú zmluvu, bez riadneho ukončenia
stále platnej zmluvy s družstvom, informujte sa na našom t.č. 0948 028 920.
Môžete prísť tiež osobne. Verím, že spoločne nájdeme východisko, ako takto vzniknutú situáciu vyriešiť bez nátlaku a zákonným
spôsobom. V otázkach podielnictva družstva môžete kontaktovať priamo p. Čaneckého na t.č.: 0907 847 753.

Na záver mi dovoľte, aby som Vám
v mene zamestnancov a podielnikov družstva zaželal do nového roku veľa zdravia,
spokojnosti, vzájomného porozumenia
a hojnosti. Dúfam, že sa nám spoločne
podarí v nadchádzajúcom roku nadviazať
na úspechy roku minulého a úspešne
pokračovať v započatej práci na zveľaďovaní družstva a rozvoji poľnohospodárstva
vo vašej Obci.
S úctou a želaním všetkého dobrého
KAROL PECKO,
predseda aj Vášho družstva

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO SKALITÉ OZNAMUJE OBČANOM
1. NÁJOMNÉ ZA PÔDU
V priestoroch administratívnej budovy družstva v Čiernom (pri
rybníku) stále pokračuje vyplácanie dlžného nájmu za nájom
pôdy do roku 2012, tento dlžný nájom vyplácame ako právny
nástupca za Poľnohospodárske družstvo Čierne. Tiež vyplácame
riadny nájom za rok 2013. Upravený – zvýšený nájom za pôdu
za rok 2014 (10EUR za 1,0ha) začneme vyplácať od 01.05.2014.
Novostanovený nájom platí tak pre nové, ako aj pôvodné zmluvy.
V prípade, že máte záujem zistiť výšku nevyplatených nájmov,
alebo chcete uvedené nájmy vyplatiť poštovou poukážkou, alebo
prevodom na účet kontaktujte nás na tel. č. 0915 849 793. Pre
osobné vyzdvihnutie nájmu v priestoroch administratívnej budovy družstva v Čiernom rešpektujte stránkové dni: pondelok streda – piatok od 8:00 hod do 14:00 hod.
2. PRODUKTY DRUŽSTVA
V TOMTO ROKU VÁM PONÚKAME:
– Živé jahňatá – informácie o predajnej cene poskytujeme a
objednávky do poradovníka zapisujeme od 10.02.2014 na tel.
čísle 0948 028 920. Odberné miesto, kde si môžete objednané
jahňatá vyzdvihnúť je hospodársky dvor „U Kavaly“
v Skalitom.
– Hovädzie mäso - objednávky do poradovníka zapisujeme od
01.05.2014 na tel. čísle 0948 028 920 . Odberné miesto, kde si
môžete po dohode objednané mäso vyzdvihnúť je hosp. dvor
vo Svrčinovci.
– Hydina – informácie o termíne jarného predaja živých brojlerových kurčiat, ako aj ostatné termíny predaja hydiny v priebehu roka, Vám podáme na tel. č.: 0948 028 920.
– Maštaľný hnoj – kravský z dvora Svrčinovec a z Farmy na Čiernom, ovčí z dvora U Kavaly v Skalitom tel. č.: 0948 028 920
Pozor, rozširujeme sortiment výrobkov z hydiny! Našu mrazenú
hydinu je už možné objednávať bez obmedzenia. Rozširujeme
sortiment o ponuku mrazených kuracích stehien, polievkovú
zmes, kuracie prsia.
ÚPLNÁ NOVINKA – ponúkame možnosť vopred si objednať
čerstvú nemrazenú – chladenú hydinu. Čerstvo porazená
zachladená hydina má obmedzenú dobu trvanlivosti, preto predaj realizujeme výlučne na objednávku. Informácie podávame
a objednávať môžete na tel. čísle 0948 028 920.
Nechcete pri jarnom predaji živých kurčiat čakať v rade?
Ponúkame Vám možnosť objednať si živé kurčatá vopred!!!!
Volajte a informujte sa na tel. č.: 0948 028 920
každý pracovný deň od 8:00 do 14:00hod
POZOR! VIETE O TOM, ŽE :
Pôvodne zmluvy, ktoré vlastníci pôdy uzavreli s PD Čierne sú
stále platné. Všetky práva a povinnosti plynúce z týchto zmlúv
prevzal na seba právny nástupca Poľnohospodárske družstvo
Skalité. Nepodpisujte iné zmluvy, bez riadneho ukončenia stále
platnej zmluvy! Porušujete tým platnú zmluvu a tiež platné zákony a právne normy! Viac na t.č. 0915 849 793.

Viete aké výhody máte, ak máte pôdu prenajatú v družstve?
Každý vlastník pôdy, ktorý má prenajatú svoju pôdu do užívania družstvu má okrem vyplácaného nájmu, ďalšie konkrétne
výhody navyše. Tieto výhody neznižujú výšku vyplácaného
nájmu!
Všeobecné výhody pre vlastníkov pôdy, ktorí prenajali pôdu
do družstva:
Pri zapisovaní do poradia pre objednávky na produkty družstva majú prednostné právo poradia pred objednávateľmi, ktorí
svoju pôdu družstvu neprenajali. Pri odbere produktov družstva
majú nárok na základnú zľavu 7% z predajnej ceny.
Držitelia vernostnej zľavovej karty družstva majú nárok na
špeciálnu zľavu ďalších 8% na všetky produkty družstva.
Celkom teda môžete dokopy získať zľavu až 15% pri každom
nákupe alebo objednávke na produkty alebo služby a výrobky
družstva!!!!!!!
ŠPECIÁLNA JARNÁ AKCIA!
Pri predaji jarnej živej hydiny má každý, kto prenajal pôdu družstvu právo na odber hydiny zdarma! Počet kusov zdarma, na
ktoré má prenajímateľ nárok závisí od množstva prenajatej pôdy
v družstve a je stanovený nasledovne :
Prenajatá pôda do výmery 0,30 ha – 1ks živých jarných kurčiat
zdarma
Prenajatá pôda od 0,31 ha do výmery 0,90 ha – 2ks živých jarných kurčiat zdarma
Prenajatá pôda od 0,91 ha do výmery 1,50 ha – 3ks živých jarných kurčiat zdarma
Prenajatá pôda nad 1,50 ha – 4ks živých jarných kurčiat zdarma
Pri súčasnom nákupe ďalších živých kurčiat ostáva tiež zachovaná všeobecná základná zľava 7%. Zľava je obmedzená na 10 ks
živých jarných kurčiat pre jednotlivého vlastníka pôdy!
POZOR každý záujemca si hydinu, ktorú má možnosť získať ako
nájomca pôdy zdarma, môže vyzdvihnúť len osobne v odbernom
mieste na hospodárskom dvore Čadečka v Čiernom.
Družstvo túto hydinu nerozváža
Viac na t.č.: 0948 028 920
Chcete vedieť viac o pripravovanej špeciálnej bezplatnej zľavovej vernostnej karte družstva? Volajte informačnú linku družstva na tel. č.: 0948 028 920.
SME TU PRE VÁS!
Všetky informácie o družstve, nájomných zmluvách a členstve
v družstve, Vám radi zodpovieme osobne v čase stránkových dní
v kancelárií družstva, alebo si ich môžete spolu s ostatnými informáciami o ktoré máte záujem nájdete na našej internetovej stránke www.druzstvocs.sk . Nemáte čas prísť osobne? Nechce sa Vám
hľadať na internete? Jednoducho nám zavolajte a opýtajte sa. Na
našich tel. linkách sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch
od 8:00hod do 14:00hod a ochotne zodpovieme všetky vaše
otázky. Môžete ohlásiť aj vlastné podnety alebo pripomienky, prípadne iné zistenia týkajúce sa družstva. Tel. č. pre informácie o
pôde, nájomnom a zmluvách -0915 849 793. Tel. č. pre informácie
o produktoch, službách a poskytovaných zľavách – 0948 028 920.
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Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 2,80 eur!!!
Rozvoz v obci grátis!!! (0905 868 287)
Poriadanie osláv, karov, svadieb.
Bowling od 13 centov/min.
Najlepšia zábava v obci!!!
Otvárame wellness centrum
(sauna, jakuzza, masáže a iné...)
Hotel KOLONIAL
02314 Skalité 1284
tel: +421 41 4376405
fax: +421 41 4376405
mobil: +421 905/868287
email: kolonial@hotelkolonial.sk
http://www.hotelkolonial.sk/

Spravodaj obce Skalité. Vychádza 4-krát ročne. Šéfredaktor: Vladimír Krčmárik. Redakčná rada: Janka
Časnochová, Marta Vojčiňaková, Miroslava Šimáková. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy
dodaných príspevkov. Námety a postrehy občanov redakcia uvíta na prednosta@skalite.sk, 0905/974 959.
Grafická úprava: MAGMA – Mária Ščuryová

