DECEMBER 2012

NEPREDAJNÉ

Po sv. omši, v sobotu 1. decembra 2012, privítala
na Obecnom úrade v Skalitom, starostka obce
PaedDr. Andrea Šimurdová vzácnu návštevu.
Sprievod detí s lampášikmi, rodičov, miništrantov a
vdp. Antona Duníka, ktorí jej priniesli svetielko. Po
posvätení a požehnaní adventného venca, starostka
obce zapálila prvú adventnú sviecu a popriala všetkým spokojný a požehnaný advent.

Privítanie nového
roka 2013
Obec Skalité Vás srdečne pozýva na spoločné
privítanie Nového roka 2013.
Program sa začne na námestí obce Skalité
31. decembra 2012 od 22.00 hodine.

Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.
Krásne Vianoce všetkým želá,
PaedDr. Andrea Šimurdová,
starostka obce
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Obecné zastupiteľstvá
Kysuckého Triangla rokovali spoločne
Združenie obcí Mikroregiónu Kysucký triangel: Skalité,
Čierne, Svrčinovec zvolalo na 26. novembra 2012
v Skalitom spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev,
ktoré sa uskutočňuje pravidelne raz ročne.
V prvej časti Ing. Kvaššayová zo spoločnosti SEVAK,
a.s. Žilina informovala o stave stavby Dodávka pitnej vody
a odkanalizovanie Horných Kysúc. V decembri končí skúšobná prevádzka a nabieha sa na plný režim. V obciach triangla je zatiaľ pripojené malé percento obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu. K 30. októbru 2012 bolo na
vodovod napojených 30% domácností a na kanalizáciu len
23% domácností z tých, ktoré sa môžu technicky napojiť.
Dodávateľ stavby stále priebežne odstraňuje reklamované
závady a zhotovuje nové prípojky podľa požiadaviek občanov.
Hlavnou témou zasadania bolo nastavenie poplatkov za
odvoz smetí a dane z nehnuteľností. V minulom roku sa
obce dohodli na spoločnom postupe pri riešení tak citlivej
témy ako sú poplatky občanov a schválili rovnakú výšku
poplatku za tuhý komunálny odpad. V tomto roku bola
opäť otvorená otázka platieb za TKO. Vývoj cien na trhu sa
odzrkadlil aj v tom, že obce budú meniť výšku platieb za
TKO. Tento rok už to nebude spoločná výška. Obci sa líšia

v nákladoch na odvoz TKO a separovaného odpadu v závislosti od vzdialenosti od skládok a tiež je rozdielna napr.
schopnosť obcí vybrať tieto poplatky.
Druhý prerokovaný poplatok občanov boli dane z nehnuteľností. Výšku daní obce nemenili už niekoľko rokov, ale
novela zákona im ukladá nastaviť dane z nehnuteľností a
pôdy v istých percentuálnych rozmedziach, a tak musia byť
aj dane zmenené. Dane z pôdy sa odvíjajú od výšky ohodnotenia pôdy, ktoré vykonáva štát pre každú obec osobitne.
Rozdiely v tomto ohodnotení pôdy v jednotlivých obciach
sa prejavia aj v rozdielnej výške dane z nehnuteľností v každej obci. V záverečnom bode PaedDr. Andrea Šimurdová,
predsedníčka združenia a starostka Skalitého predstavila
novo fungujúce Centrum voľného času v Skalitom. CVČ od
septembra navštevujú deti zo Skalitého, Čierneho
Svrčinovca a Oščadnice. Novela zákona o financovaní
mimoškolskej činnosti však priniesla značný prepad vo
financiách pre tieto zariadenia, ktoré nebudú smerovať priamo do CVČ, ale na jednotlivé obce. Je na zvážení zastupiteľstiev akým dielom podporia činnosť zariadení, ktoré využívajú deti z ich obcí. Spoločné zastupiteľstvo 3 obcí prinieslo veľa odlišných a zaujímavých pohľadov na spoločné
problémy obcí nie len v skalickej doline.

Obec Skalité a vlastníci pozemkov
rokovali o budúcnosti Ski areálu
Starostka obce Skalité PaedDr.
Andrea Šimurdová s poslancami obecného zastupiteľstva a vlastníci pozemkov sa stretli, aby rokovali o tom čo je
potrebné na to, aby sa počas tejto sezóny a v budúcnosti v SKI areáli lyžovalo.
Stretnutie sa uskutočnilo dňa
5. novembra 2012 v penzióne Mária aj
za účasti verejnosti. Záujem o stretnutie prejavilo 28 vlastníkov pozemkov.
Starostka PaedDr. Andrea Šimurdová
prítomným oznámila, že podporuje a
bude podporovať zámer, aby sa stredisko rozvíjalo, pretože rozvoj cestovného ruchu prinesie výhody pre obyvateľov obce a v tomto existuje zhoda
aj v obecnom zastupiteľstve.
JUDr. Jozef Pikuliak, ktorý zastupuje obec vo veci strediska, prítomných
informoval, čo ovplyvňuje budúcnosť
strediska, čo je potrebné urobiť a ako
to dosiahnuť. Poukázal na skutočnosť,
že prevádzku strediska ohrozuje konkurencia nových susediacich lyžiarskych stredísk, dôsledky zlej ekonomickej situácie a nedostatok nových
služieb, najmä zasnežovania, ktoré by
umožnilo, aby lyžiari prišli, aj keď
bude málo snehových zrážok.

Požiadal vlastníkov o pochopenie, že
obec nemá finančné prostriedky, ktorými by mohla uhrádzať nájomné za
pozemky z vlastných prostriedkov.
Úhradu nájomného preto môžu zabezpečiť iba príjmy od lyžiarov. Ak za
tohto stavu v tomto nenájde zhoda,
nemôže stredisko ekonomicky prežiť.
O budúcnosti strediska rozhodne spolupráca obce, vlastníkov pozemkov a
obyvateľov. A to spolupráca nielen na
jednu sezónu, ale dlhodobá a stabilná.
Lebo iba spolupráca všetkých môže
zabezpečiť, aby do obce prišli lyžiari a
turisti. Ak sa to podarí, umožní to
zabezpečiť ďalšie zdroje na investície
do rozvoja strediska. Bolo by na
škodu, ak by obyvatelia zabudli na
skúsenosti a výhody zo svojej histórie
cestovného ruchu. Stačí napr., spomenúť históriu bývalej ozdravovne, ktorá
bola celoslovensky známa. A skúsenosti a výhody z iných i susedných
lyžiarskych stredísk sú tiež každému
dobre známe. Cestovný ruch prináša
výhodu nielen v príjmoch za nájom
pozemkov. Zvýši sa aj hodnota ich
nehnuteľností a možnosti príjmov z
podnikania a z pracovných miest. O
budúcnosti cestovného ruchu v obci

Skalité nerozhodne nikto iný, iba jej
obyvatelia.
Následne, po otvorenej diskusii
a výmene názorov okrem dvoch vlastníkov pozemkov všetci ostatní vlastníci prejavili súhlas, že pozemky poskytnú na nájom, aby stredisko fungovalo.
Je potrebné oceniť vlastníkov, ktorí
považujú spoluprácu a rozvoj strediska v obci za spoločný cieľ, sú ochotní
zohľadniť, že ich príjmy za nájom závisia od toho, ako sa podarí zabezpečiť
stabilné príjmy z prevádzky strediska.
Avšak, či sa to podarí je závislé od
toho, či sa nájde zhoda aj s dvoma
vlastníkmi, ktorí takýto súhlas neprejavili.
Z rokovania tak ostala nezodpovedaná otázka, či sa bude stredisko prevádzkovať túto sezónu a aká bude jeho
budúcnosť. Aj keď sa nenašla zhoda
všetkých vlastníkov, vedenie obce sa
bude naďalej snažiť, aby sa spolupráca
podarila. Ak sa tak stane, bude vlastníkov a obyvateľov informovať o ďalšom postupe.
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce Skalité
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... z rokovania obecného zastupiteľstva
OZ dňa 18. 9. 2012 schválilo:
– pridelenie uvoľnených nájomných bytov v BD č.
1440
– 3. zmenu rozpočtu obce na rok 2012, navýšenie
finančných prostriedkov pre projekt Modernizácia ZŠ
sv. Svorada a Benedikta práce naviac z 28 260 o 2 298
EUR na 30 558,- EUR
– správu o kontrolnej činnosti HKO za 1. polrok
2012
– Novelizáciu č. 1 VZN č. 5/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ, ŠJ, ŠKD
– uzatvorenie darovacej zmluvy Slovenskou republikou, KR PZ Žilina na bezodplatný prevod osobného
vozidla Škoda Fábia do vlastníctva obce Skalité
– odpredaj pozemku parc. č. KNC 5890/45 – o výmere 96 m2 p. Jozefovi Urbánkovi v cene 6 EUR/m2
– zámer odpredaja stavebného
pozemku v IBV Cupeľ II KNC
3763/14 o výmere 711 m2
– ukončenie nájomnej zmluvy č.
22/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30. 12. 2008 uzavretej
medzi prenajímateľom – Obec Skalité
a nájomcom – Ján Cerchlán Skalité č.
1351, na základe jeho žiadosti: dohodou k 30. 9. 2012
– poskytnutie nenávratnej sociálnej
výpomoci vo výške 100 EUR p.
Martine Koričárovej s deťmi bytom
Skalité 137 na úhradu el. energie
OZ dňa 11. 10. 2012 schválilo:
– zámer prenajať majetok obce:
Budova TJ Slovan Skalité obchodnou
verejnou súťažou

– pridelenie uvoľneného nájomného bytu v BD č.
1440
OZ dňa 11. 10. 2012 schválilo:
--odpredaj majetku – Areál býv. HO PZ a príslušných
pozemkov obchodnou verejnou súťažou firme SKALWOOD s. r. o. Skalité za cenu 85 tis. EUR a uzatvorenie Investičnej zmluvy o podnikateľskom zámere
s touto firmou v súvislosti s odpredajom tohto majetku
- členov Rady školy pri MŠ Skalité Ústredie od 28. 11.
2012 Ondrej Rovňan, Mária Baculová, Anton Kubalík,
Milan Vojčiniak
– predĺženie nájomnej zmluvy v BD 1440 p. Jozefovi
Lašovi
Najbližšie rokovanie OZ je 17. decembra 2012
Rokovanie obecného zastupiteľstva je verejné!
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SEVAK informuje
SEVAK a.s. – odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou je najlepšie, najlacnejšie a najekologickejšie riešenie.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie
a.s. (ďalej SEVAK), ukončili v júne 2010
stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, ktorá bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu
Európskej únie. Zrealizovaním predmetnej
stavby naša spoločnosť vytvorila podmienky v obciach Horných Kysúc na odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľností do
verejnej kanalizácie.
SEVAK v spolupráci so starostami obcí,
s médiami ako aj ďalšími inštitúciami v
súčasnej dobe vyvíjajú aktivity, cieľom ktorých je zabezpečiť pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. V tomto príspevku vyberáme najdôležitejšie informácie, o
ktorých by vlastníci nehnuteľností v súvislosti s pripájaním sa na verejnú kanalizáciu mali vedieť:
Odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou je najlepšie, najlacnejšie a
najekologickejšie riešenie. Vybudovaním
verejnej kanalizácie sa zvýšila hodnota
nehnuteľnosti a štandard bývania v obci a
vytvorili sa podmienky pre najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd. Legálne
zhromažďovanie odpadovej vody v žumpe
a následná likvidácia t.j. zhromažďovanie
vo vodotesnej žumpe a vývoz odpadovej
vody na čistiareň odpadovej vody pri 4 osobách a odbere 120 m3/rok stojí 1 440
EUR/rok. Ak likviduje vlastník nehnuteľnosti odpadové vody prostredníctvom
verejnej kanalizácie, okrem jednorazových

vstupných nákladov na vybudovanie kanalizačnej prípojky, zaplatí za rok za 120 m3
vypustenej odpadovej vody 136,8 EUR. Z
hľadiska ceny, ako aj z hľadiska komfortu
je odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou jednoznačne lacnejšie.
Vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových
vôd t.j. priamo do vodného toku, resp. do
podzemných vôd t.j napr. voľne na terén,
pôdu je podľa § 36 odsek 11 zákona
364/2004
Z.z. o vodách zakázané. Určovanie
množstva odvedenej odpadovej vody na
základe vodomeru osadenom na vlastný
zdroj vody SEVAK od roku 2010 umožňuje
montáž meradla na vlastný zdroj, čím sa
spravodlivo určuje množstvo vypustenej
odpadovej vody a to v prípade, ak jediným
zdrojom vody je vlastný zdroj napr. studňa.
V súčasnosti evidujeme veľké množstvo
žiadostí na montáž meradla na vlastný
zdroj. Žiadatelia však otáľajú s vytvorením
podmienok pre jeho samotnú
montáž a následným pripojením sa na
verejnú kanalizáciu, akoby čakali na
posledný termín v súlade s Všeobecným
záväzným
nariadením
obce.
Upozorňujeme, že kapacity našej spoločnosti sú obmedzené a v neskorších mesiacoch budú na montáž vodomeru, kontrolu
pripojenia, dlhšie čakacie lehoty a nebude
možné vyhovieť všetkým žiadateľom, pričom môže dôjsť k nedodržaniu lehoty na
pripojenie sa na verejnú kanalizáciu, stanovenej vo Všeobecnom záväznom nariadení, ktoré vydala obec.
Neoprávnené pripojenie na verejnú

kanalizáciu. V prípade, že vlastník nehnuteľnosti sa pripojí na verejnú kanalizáciu
bez uzatvorenej zmluvy, jedná sa o neoprávnené odvádzanie odpadových vôd. Po
zistení takéhoto prípadu SEVAK vyfakturuje vlastníkovi nehnuteľnosti náhradu
škody spätne za 2 roky. Kontrola neoprávneného pripojenia na verejnú kanalizáciu
sa vykonáva kanalizačnou kamerou, ktorá
sa pohybuje v potrubí a umožňuje presne
identifikovať miesto neoprávneného pripojenia na kanalizáciu. Nepripojenie
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu, ak v obci, na území ktorej sa
nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená, sa vlastník nehnuteľnosti
dopúšťa, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, priestupku. Na
týchto vlastníkov bude naša spoločnosť
predkladať podnety na Obvodný úrad
životného prostredia v Čadci, ktorý uloží
vlastníkovi nehnuteľnosti pokutu do výšky
331 EUR. Na základe uvedených informácií v súlade s Všeobecným záväzným nariadením obce

Formy poslednej rozlúčky:
cirkevná rozlúčka
rímsko-katolícka rozlúčka
Ak ste si zvolili rímsko–katolícku rozlúčku – spáva pohrebiska
bude kontaktovať za účelom stanovenia presného dátumu a času
správcu farnosti – farský úrad Skalité.
cirkevná rozlúčka iného vierovyznania
V prípade, ak ste si zvolili cirkevnú rozlúčku iného vierovyznania
alebo iný druh náboženskej ceremónie v Dome nádeje je potrebné, dať kontakt na príslušného duchovného za účelom stanovenia
vhodného termínu jej konania, dohodnúť sa na priebehu poslednej rozlúčky.
občianska rozlúčka
V prípade, ak ste si zvolili občiansku rozlúčku v Dome nádeje je

Obec Skalité začala realizovať z účelových peňazí multifunkčné ihriska. Jedno bude umiestnené v areáli ZŠ s MŠ
Kudlov a druhé v areáli materskej školy v Ústredí. Dokončenie
ihrísk bolo plánované v tomto roku, ale pre zlé poveternostné
podmienky sa nám ich nepodarilo dokončiť. Ihriská budú
dokončené hneď ako nám to počasie dovolí.

vyzývame
vlastníkov nehnuteľností na urýchlené
pripojenie sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Podrobnejšie informácie k pripojeniu
Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho
centra SEVAK v Čadci,
t.č. 041/4333206, – 07, 0918 345 667,
0907 875 528.

Ako postupovať
Všeobecné informácie a odporúčania pre objednávateľov
poslednej rozlúčky a ostatných pozostalých
Pred začatím vybavovania poslednej rozlúčky so zosnulým priamo v Správe pohrebiska Obce Skalité – Prevádzkáreň je potrebné,
aby ste sa z vlastnej vôle a vôle najbližších pozostalých rozhodli,
aký spôsob pochovania si zvolíte. Platná právna úprava pripúšťa
len dva spôsoby pochovania, a to klasické pochovanie do zeme
alebo pochovanie formou kremácie (spopolnenia).

Po dlhých a náročných jednaniach so spoločnosťou
Vahostav – SK, a.s. Žilina sa podarilo Obci Skalité vybaviť
asfaltovú úpravu miestnej komunikácie Tridsiatok–Kavalov.
Komunikácia bola zrealizovaná v auguste tohto roku.

potrebné, aby ste 1 deň pred začiatkom samotného obradu odovzdali stručný životopis/nekrológ zosnulého pracovníčke správy
pohrebiska.
Obradníkom je poverený pracovník správy pohrebiska, organizácie Obce Skalité – Prevádzkáreň, obce Skalité, alebo na základe
dohody obstarávateľa pohrebu aj rodinný príslušník, rodinný priateľ, ....
Po spresnení cintorína a konkrétneho hrobového miesta, stanovení presného dátumu, času, formy a spôsobu poslednej rozlúčky
so zosnulým Vám pracovníčka správy pohrebiska organizácie
Obce Skalité – Prevádzkáreň ponúkne ďalšie nami poskytované
služby, ktoré úzko súvisia s poslednou rozlúčkou.
kombinovaná rozlúčka
(rozlúčka s cirkevným i občianskym prvkom).
Pre efektívne vybavenie poslednej rozlúčky Vám odporúčame už
pri prvej návšteve správy pohrebiska, mať u seba k dispozícií list o
prehliadke mŕtveho (vystaví obhliadajúci lekár alebo ho vydá príslušná patológia, na ktorú bol zosnulý prevezený). Pri vybavovaní
poslednej rozlúčky so zosnulým Vám budú nápomocní pracovníci správy pohrebiska, organizácie
Obce Skalité – Prevádzkáreň, tel.: 041/4376221, 0917873506.
Správa pohrebiska

Pôvodnú starú budovu v areáli základnej školy Kudlov sa
podarilo opraviť a bude slúžiť ako šatne a technické zázemie
Po minuloročnej snehovej kalamite sa nám na budove bývapre novovybudovaný športový areál Kudlov, taktiež boli zmo- lej materskej škôlky u Tomasa zborila časť strechy, museli sme
dernizované spevnené plochy a vytvorené nové parkovacie ju opraviť.
miesta.

obce Skalité, aby pri realizácii
kanalizačných alebo vodovodných prípojok nezasahovali svojvoľne do telesa miestnych komunikácii v správe Obce Skalité.

Pri nutnosti zásahu do miestnej
komunikácie je potrebné požiadať Obec Skalité, ako príslušný
cestný správny orgán o povolenie zásahu (rozkopávkové povolenie).

V prípade zistenia neoprávneného zásahu do miestnej komunikácie, bude občan obvinený z
priestupku, za čo mu bude
podľa zákona uložená pokuta.

Združenie individuálnych vlastníkov lesa Skalité
Upozornenie
Združenie individuálnych vlastníkov lesa Skalité upozorňuje všetkých podnikateľov ako i súkromníkov v katastri obce Skalité, ktorí vykonávajú práce v odvetví spracovania guľatiny – porez dreva na dosky, foršne, hranoly
a pod., že sú povinní dodržiavať postup podľa Zbierky
zákonov č. 326/2005, § 64 odst. b.
Kto si neplní povinnosti pri ťažbe – porušenie zákona
/§ 22,23/, pri preprave dreva a jeho uskladnení /§ 24/,
bude mu uložená pokuta podľa príslušných právnych
predpisov. To znamená, že pilčík môže ísť ťažiť drevo len
ne základe dokladu „súhlas na ťažbu dreva“, ktorý vydáva odborný lesný hospodár, ťažiť môže len označené stromy odborným lesným hospodárom. V prípade zistenia
ťažby nevyznačenej drevnej hmoty, bude sa považovať

ako nepovolená ťažba, v dôsledku čoho bude postih voči
zodpovednej osobe.
Pracovník, ktorý vykonáva práce pilčíka, musí mať
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať tieto práce. Drevná
hmota z porastu sa môže prevážať len ociachovaná s
vystaveným dokladom „preukaz o pôvode dreva na prepravu a spracovanie“, ktorý vydáva pracovník poverený
ciachovaním drevnej hmoty. Osoba, ktorá vykonáva
porez drevnej hmoty, nemôže mať na skládke uloženú
drevnú hmotu, ktorá by nebola ociachovaná. V prípade
zistenia, že sa uvedený postup pri ťažbe drevnej hmoty
nedodržuje, budeme nútení porušenie ihneď nahlásiť
nadriadeným orgánom, za účelom vyvodzovania postihu
voči zodpovednej osobe.
Výbor ZIVL Skalité
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Opäť pootvoríme okienko do minulosti obce a nahliadneme do nej.
Pripomenieme si niektorých našich
významných rodákov, ktorí už, žiaľ,
nie sú medzi nami. Pripomenieme si
ich preto, lebo napriek nie práve priaznivej dobe i niekedy zložitej sociálnej
situácii v rodinách sa svojou húževnatosťou, pracovitosťou zrejme zdedenou
po predkoch, dokázali v cudzom prostredí presadiť a cieľavedomosťou dosiahnuť svoju životnú métu. Viacerí z
nich získali uznanie nielen doma, ale
aj v zahraničí. Spolu s nimi, ich osobnosťou a činnosťou sa dostala do sveta
správa o našej obci, takže sa stali akýmisi vyslancami rodnej obce vo svete.
Všetci si napriek dosiahnutému spoločenskému postaveniu, ktoré dosiahli i
významným funkciám, ktoré zastávali
udržali dobrý vzťah k obci a ľudia ich v
obci mohli často vídať.
V tomto čísle Spravodaja uvedieme
tých rodákov, ktorých výročia narodenia pripadajú na prvý polrok a v nasledujúcom čísle tých, ktorých výročia
narodenia pripadajú na druhý polrok.
Pripomenieme si aj niektoré osobnosti, ktoré v Skalitom nejaký čas
pôsobili a o ktorých sa nám podarilo
získať informácie.
Kráľ Vincent, kňaz.
Narodil sa 26. 4.
1903 v Skalitom. Otec
Jozef Kráľ bol traťmajstrom na železnici,
matka Mária v domácnosti. V rodine, ktorá
bývala v železničnom
strážnom domčeku postavenom pri
priecestí do miestnej časti U Taraby
(objekt už dnes nejestvuje), sa narodilo sedem detí. Sestra Žofia, bola matkou ďalšieho kňaza pôvodom zo
Skalitého
Michala
Čaneckého.
V r. 1914-1922 študoval na reálnom
gymnáziu v Iglove (dnes Spišská Nová
Ves). Teológiu študoval v Nitre a
vysvätený bol 1.7.1928.
Ako kaplán bol v Turzovke,
V. Bieliciach, Slatine n/Bebravou,
V. Chlievanoch, Krásne n/ Nitrou,
Chynoranoch, Nesluši, N. Bystrici a aj
inde.
Od 1. januára 1932 bol vymenovaný
za administrátora – správcu farnosti v
Lutišiach. Svoje začiatky v tejto farnosti opisuje ako veľmi ťažké. Požiar v
októbri 1928 totiž zničil 28 gazdovských domov, školu a faru. Farský
majetok našiel zanedbaný. Opravil
starú školu a v nej zriadil faru, v ktorej
bol až do r. 1937. Zveľadil farské hospodárstvo, postavil hospodárske budovy a vybudoval studňu. Dal do poriadku inventár kostola, archív fary a
školy. Pre svoj, niekedy až príliš kritický. postoj k stavu vo farnosti však
nenašiel vždy pochopenie u niektorých farníkov.

Za jeho pôsobenia sa postavila v r.
1933 nová r. kat. dvojtriedna škola a
nová farská budova. Farníkov nabádal
na zriadenie úverového družstva,
ktoré sa v tom čase v hojnom počte na
Kysuciach zakladali, no neuspel.
V r. 1938 bol mobilizovaný a bol pridelený k poľnej nemocnici. Po mobilizácii sa vrátil do Lutíš. Počas svojho
pôsobenia nacvičoval i hral ochotnícke divadlo. V r. 1932-34 bolo v obci 10
predstavení. Na Vianoce organizoval
predstavenia pre deti. Po odchode z
Lutíš bol kaplánom v Pruskom (1946),
Od r. 1949 bol kaplánom a vysunutým“ administrátorom kostola v
Kelčove, ktorý patril do farnosti
Vysoká n/Kysucou, kde bol farárom
bol ďalší skalitský rodák Michal Časnocha Mikš.
V 50-tych rokoch bol prenasledovaný komunistickým režimom. Podľa
pamätníkov ho často v noci, nad
ránom, navštevovali príslušníci ŠtB
(Štátnej bezpečnosti) a vypočúvali ho.
V r. 1959 ho zatkli pričom niekoľkých
ľudí, ktorí tomu chceli zabrániť zranili. Vincent Kráľ sa stal obeťou politického procesu v r. 1959. Podľa obžaloby viedol veriacich k nenávisti k štátnemu zriadeniu tým, že vystupoval
proti ateistickým článkom v mládežníckych časopisoch a zapríčinil tak
rozpad miestnej pionierskej organizácie. Krajský súd v Žiline ho odsúdil
13.07.1959 na tri roky väzenia za podvracanie republiky. Po návrate z väzenia žil u brata v Čiernom. Neskôr
býval v Charitnom dome v Pezinku
kde 23. febuára 1982 zomrel.
Pochovaný
je
v
Čiernom.
Pripomíname si 110. výročie jeho
narodenia.
Šimon Ramšák
Narodil sa 28. februára 1913 v Skalitom.
Otec Ondrej (18771944) pracoval u
železnice,
matka
Žofia
rod.
Martiniaková (1887 1959) bola v domácnosti. V rodine sa
narodilo šesť detí. Sestra Katarína sa
vydala za Imricha Lašša zo Skalitého,
hoteliera v Skalitom. Obecnú školu
vychodil v Skalitom, meštiansku školu
v Čadci. Potom absolvoval odbornú
školu v Banskej Štiavnici.
Po vykonaní prezenčnej vojenskej
služby si podal v r. 1937 žiadosť o prijatie do zboru Finančnej stráže (FS).
Bol prijatý a nastúpil na vtedajšie
oddelenie finančnej stráže Javorina v
Tatrách.
Intenzívne sa zapojil do športového
života vo V. Tatrách, najmä do lyžovania. Bol zanieteným športovcom.
V rodnej obci hrával futbal a volejbal, a bol vynikajúcim lyžiarom a
účastníkom všetkých pretekov v bežec-
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kých disciplínach a niekoľkokrát bol
aj víťazom najmä v súťažiach príslušníkov armády a FS. Bol členom Klubu
slovenských turistov a lyžiarov, lyžiarskym trénerom a obetavým organizátorom lyžiarskych podujatí vo
V. Tatrách, kde bola v tom čase postavená prvá visutá lanovka z T. Lomnice
na Skalnaté Pleso a vybudovaná zjazdovka zo Skalnatého Plesa do T.
Lomnice čo značne pomohlo pri organizácii zimných športových podujatí.
Pretože bol príslušníkom FS a tá
bola počas 1. Slovenskej republiky aj
profesionálnou záchrannou organizáciou na území V. Tatier, podieľal sa na
všetkých záchranných akciách.
Počas svojho pôsobenia vo V.
Tatrách a ešte aj po 2. sv. vojne organizoval aj bežecké preteky najmä mládeže v Skalitom, kde organizačnou
základňou bol hotel jeho švagra
Imricha Lašša. V r. 1940 sa oženil.
Manželka
Emília
pochádzala
z Palúdzky.
Po vypuknutí Povstania sa oddelenie finančnej stráže na Štrbskom
plese, kde vtedy slúžil pridalo k
povstalcom.
V
priamom
boji
s Nemcami padli príslušníci Finančnej
stráže Štefan Moravka a Ján Rašo.
Dňa 7. septembra 1944 zvláštny oddiel
nemeckého vojska a zaisťovacej služby
v Kežmarku za pomoci miestnych spišských Nemcov prepadol kasárne
finančnej stráže v Hornom Smokovci
po udaní, že sa jej príslušníci chcú spojiť s partizánmi.Nemeckí vojaci príslušníkov finančnej stráže zajali a
uväznili ich v Kežmarskom hrade. Už
nasledujúci, deň 8. septembra 1944,
ich osobitný nemecký súd v kežmarských kasárňach odsúdil na trest
smrti. Popravení boli dvaja partizáni a
príslušník Finančnej stráže Pavol
Bilík.Potom na príkaz vyššieho nemeckého dôstojníka bola poprava odložená. Stalo sa tak po intervencii
Gabriela Kégela chatára na dnešnej
Bílíkovej chate a MUDr. Kláry
Henschovej lekárky sanatória vo V.
Hágoch ako aj iných osôb, ktorí tak
konali s rizikom straty slobody i života. Ďalšími intervenciami sa o niekoľko dni dosiahlo zrušenie trestu rozsudku smrti a 15. septembra dal vtedajší Ortskommandant nemeckej
posádky v Kežmarku hauptman
Spindler súhlas na ich prepustenie
s podmienkou, že sa budú dvakrát
denne hlásiť na Ortskommande v
Kežmarku a ich manželky a deti sa
museli zaručiť svojimi životmi za to, že
sa nepridajú k partizánom.
Vo Vysokých Tatrách slúžil na rôznych miestach až do r. 1948. V tom
roku absolvoval colný kurz v
Bratislave nastúpil na Colnicu v Žiline
kde sa neskôr stal zástupcom riaditeľa.
V 70. rokoch 20. storočia pokračoval
v colnej službe ako vedúci na Pobočke
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colnice v Trstenej, kde sa v roku 1972
stal riaditeľom vtedy zriadenej Colnice
Trstená.
Jeho znalosť Vysokých Tatier a organizátorské vlastnosti boli využité aj pri
urýchlenej príprave majstrovstiev
sveta v r. 1970, keď pôvodne schválený
organizátor, známe francúzske lyžiarske stredisko Chamonix usúdilo, že
nebude technicky schopné zabezpečiť
majstrovstva a FIS oslovila slovenskú
stranu. Stal sa členom organizačného
výboru. Zomrel 30. 3. 1973 v Žiline,
kde je aj pochovaný. Pripomíname si
100. výročie jeho narodenia.
Žofia Wassová – Potočárová.
Narodila sa 14. júna 1915 v Skalitom
v miestnej časti U
Varmusa. Otec Jozef
(1879-1967),
matka
Žofia rod. Ivanková
(1885-1947). V rodine
sa narodilo 13 detí.
Žofia sa narodila ako
ôsme dieťa. Šesť starších súrodencov a jeden mladší brat
zomreli v detskom veku. Najmladší
brat Jozef (1926-2003) bol vysokým
vojenským dôstojníkom vo vojenskom
letectve.
Študovala na Rímsko-katolíckom
učiteľskom ústave v Levoči, ktorý
absolvovala v r. 1937. V tom čase bol
riaditeľom ústavu biskup Ján
Vojtaššák. Spolu s Katarínou
Gavorovou rod Rovňanovou, ktorá
tam bola jej spolužiačkou, boli prvými
učiteľkami pôvodom zo Skalitého.
S manželom Jánom Vassom (19121991) a rodinou žila v Nitre. Zomrela
v r. 2009.
Michal Časnocha Mikš, kňaz.
Narodil sa 24. februára 1920
v
Skalitom,
otec
Dominik
Časnocha(1897-1939), matka
Agnesa rod. Vránová.
V rodine sa narodilo
päť detí a Michal bol
najstarší. Teológiu študoval
v
Nitre.
Vysvätený bol 27. júla 1943. Primície
mal v Skalitom. Hneď po vysvätení
prišiel za kaplána na svoje prvé a jediné pôsobisko, do farnosti Vysoká
n/Kysucou, kde sa stal neskôr správcom farnosti a kde pôsobil až do svojej
smrti v roku 1985. V 80-tych rokoch
bol vymenovaný za dekana. Je pochovaný na cintoríne vo Vysokej
n/Kysucou. V tejto farnosti pôsobil s
ním v r. 1949-59 ako kaplán Vincent
Kráľ ďalší skalitský rodák, ktorý bol
„vysunutým“ administrátorom kostola
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v Kelčove. Ten však bol v 50-tych
rokoch prenasledovaný komunistickým režimom zatknutý a väznený.
Počas štúdii aktívne hrával volejbal
a organizoval športové turnaje v
Skalitom,
hlavne
volejbalové.
V Skalitom hrával volejbal a družstvo
skalitských volejbalistov v tom čase
hralo súťažne v Považskej župe.
Hrávali v ňom študenti zo Skalitého,
financi a colníci.
Tejto činnosti sa venoval aj na svojom pôsobisku vo Vysokej n/Kysucou,
kde organizoval volejbalové turnaje
predovšetkým pre mládež.

Pavol Čanecký, doc., MVDr.
Narodil sa 27. mája 1923 v Skalitom
v miestnej časti U
Taraby. Otec Jozef
Čanecký (1883-1952),
matka Žofia rod.
Kráľová. V rodine sa
narodilo 8 detí. Starší
súrodenci
boli
Veronika,
Michal,
ktorý sa bol kňazom, Margita, Anna, a
Jozef. Mladší súrodenci boli Mária a
Alojz, ktorý zomrel v detskom veku.
Obecnú školu vychodil v Skalitom.
Potom študoval na gymnáziu v Žiline.
Tu bol jeho spolužiakom Celestín
Mikunda, ktorý bol v 50-tych rokoch
kaplánom v Skalitom. Ďalej študoval
na Veterinárnej fakulte Mendelovej
zemědělské a lesnické univerzitě
v Brne, kde po absolvovaní zostal aj
pracovať ako asistent a tu aj neskôr
získal aj vedeckú hodnosť CSc.
V r. 1966. menovaný docentom
v odbore Klinická propedeutika a choroby hospodárskych zvierat, ktorému
sa venoval počas celej svojej pedagogickej a vedeckej činnosti. Zomrel 28.
apríla 1990. Pripomíname si 90. výročie jeho narodenia.
Dominik Choluj. Narodil sa 22. júna
1923 v Skalitom.
Ľudovú päťtriednu
školu vychodil v
Skalitom a po skončení začal študovať na
meštianskej škole v
Čadci, ktorú skončil v
r. 1942. V r. 1942-46
študoval na učiteľskej akadémii v
Bánovciach nad Bebravou, v r. 194952 na Pedagogickej fakulte Slovenskej
univerzity a v r. 1954-56 na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave.
V r. 1946-47 pôsobil ako riaditeľ
ľudovej školy v Turzovke, v r. 1947-50
ako učiteľ vo Svrčinovci. V r. 1953-57
bol zástupcom riaditeľa na gymnáziu v

Čadci, v r. 1957–70 riaditeľom
Strednej ekonomickej školy v Čadci a
v r. 1970-73 profesorom na gymnáziu a
priemyselnej škole v K. N. Meste.
Ako školský a kultúrny pracovník a
organizátor sa v r. 1957 zaslúžil o zriadenie Strednej ekonomickej školy
(dnes Obchodná akadémia), v r. 1965
jej žiackeho domova v Čadci.
V období normalizácie, keď mal
zákaz pracovať v školských službách,
bol v r. 1973-78 referentom Kysuckého
múzea, ale napokon v r. 1978-82 opäť
učil na Strednom odbornom učilišti v
Čadci.
Odborné články z oblasti pedagogiky publikoval v slovenských, českých a
poľských časopisoch. Bol spoluautorom učebníc Technológia pre 1. a 2.
ročník SOU (1985-91), ktoré vyšli aj v
českom preklade.
Doménou jeho záujmovej činnosti
sa však stal vlastivedný regionálny
výskum Kysúc, pričom sa zameral predovšetkým na historickú, etnografickú
a jazykovednú problematiku, orientoval sa na ľudovú architektúru a miestne názvy. Od r. 1965 publikoval v časopisoch. Je autorom vlastivedných článkov
a
monografických
prác
Onomastíka Kysúc (1992) a Skalité
(1993). Zaslúžil sa o vznik a výstavbu
Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke
(1973) Múzea ľudovej architektúry vo
Vychylovke a Kysuckej galérie
v Oščadnici.Od mladosti sa angažoval
v matičnom hnutí, od r. 1943 bol členom Matice slovenskej, od r. 1990
predsedom jej Miestneho odboru
v Čadci, v r. 1993 ho zvolili za člena
výboru Matice Slovenskej. Bol členom
Historickej spoločnosti Matice slovenskej v Bratislave. Zomrel 7. 2. 1999,
a je pochovaný v Čadci. Pripomíname
si 90. výročie jeho narodenia.
Pavel Petrák, plk., JUDr.
Narodil sa 1. februára 1924 v Skalitom U
Chovanca.
Otec
Ondrej Rafael Petrák,
(1897-1961), pracoval
ako sprievodca u
železnice,
matka
Kristína rod. Rucková
(1901-1959). V rodine sa narodilo
desať detí.
Ľudovú päťtriednu školu vychodil v
Skalitom a po skončení začal študovať
na meštianskej škole v Čadci, ktorú
skončil v r. 1944. Potom pracoval ako
čašník v reštaurácii u Ivánka v Čadci.
Po skončení vojenskej služby nastúpil
v r. 1947 k finančnej stráži. Pracoval
ako dozorca finančnej stráže v Červenom Kláštore na hraniciach s Poľskom
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až do r. 1949, keď bola finančná stráž
začlenená do Ministerstva vnútra
ČSR.
Absolvoval špeciálne kurzy v škole
ministerstva vnútra v Kremnici
a v Prahe.
Pracoval
ako
nadstrážmajster
v Podolínci, Lipanoch a v Sabinove a v
Starej Ľubovni. Tu pracoval vo funkcii
náčelníka okresnej správy verejnej
bezpečnosti. Po vytvorení východoslovenského kraja v r. 1960 sa stal náčelníkom okresnej správy verejnej bezpečnosti Košice-vidiek. V r. 1965
úspešné
ukončil
štúdium
na
Právnickej
fakulte
Univerzity
Komenského v Bratislave. Potom pracoval ako zástupca náčelníka krajskej
správy verejnej bezpečnosti pre východoslovenský kraj a dosiahol hodnosť
plukovníka. Z tejto funkcie v r. 1978
odišiel do dôchodku. Zomrel 5.
novembra 1987 v Košiciach, kde je aj
pochovaný.

Jozef Potočár doc., PhDr.
Narodil sa 1. augusta
1920 v Skalitom v
miestnej
časti
U
Taraby. V rodine sa
narodilo 11 detí. Jozef
sa narodil ako desiate
dieťa.
Ľudovú päťtriednu
školu vychodil v Skalitom a po jej
ukončení študoval na meštianskej
škole v Čadci.
Absolvoval Učiteľský ústav v
Bánovciach nad Bebravou. Od roku
1941 pôsobil ako pedagóg na rôznych
typoch škôl, o. i. v šk. r. 1947-48 aj v
Skalitom. V čase učiteľovania
v Skalitom bol aj organistom.
Neskôr študoval hudobnú výchovu
a slovenský jazyk na Pedagogickej
fakulte UK v Bratislave. Roku 1954
zložil štátnu skúšku z dirigovania.
Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa venoval
najmä pedagogickej práci a zborovému spevu.
Od roku 1965 viedol semináre dirigovania na Pedagogickej fakulte UK v
Trnave, kde pôsobil do roku 1984,
potom bol odborným asistentom na
Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave.
Bol zakladateľom a dirigentom viacerých speváckych zborov v Bratislave,
Senici, Nitre. So zbormi naštudoval
takmer 400 skladieb slovenských i
zahraničných autorov. Roku 1954
založil spevácky zbor Mier pri
Vojenskej okruhovej nemocnici v
Ružomberku, amatérsky dirigoval spevácke teleso Žilinského ženského
zboru. Roku 1960 sa v Bratislave ujal
vedenia speváckeho zboru Medik pri
Lekárskej fakulte UK, v r. 1963 založil

Miešaný zbor bratislavských učiteľov,
ktorý sa vypracoval na najlepší zbor
na Slovensku. Spolupracoval so
Slovenskou filharmóniou. Najväčší
úspech dosiahol s Miešaným speváckym zborom bratislavských učiteľov,
ktorý založil v roku 1963 a s
Akademickým dievčenským zborom
pri Pedagogickej fakulte v Nitre.
V r. 1965 pri UK utvoril spevácke
teleso Orchestra academica universitatis Comenianae Bratislava. V r. 1971
sa na jeho podnet uskutočnil I. medzinárodný festival akademických vysokoškolských zborov.
V posledných rokoch dirigoval učiteľský zbor Cantilena zo Senice a
Akademický dievčenský zbor pri
Pedagogickej fakulte v Nitre. Ako zborový dirigent naštudoval a koncertne
uviedol 166 skladieb slovenských
autorov, z toho 39 premiérovo, 208
skladieb českých a svetových autorov.
Absolvoval desiatky koncertov doma i
v zahraničí, dirigoval v 22 štátoch
sveta, hosťoval v USA a Kanade.
Nahrával pre rozhlasové a televízne
spoločnosti v New Yorku, Toronte,
Montreale, Helsinkách, Leningrade,
Marseille, Paríži.
Je autorom vysokoškolských skrípt
Dirigovanie, knihy Dirigentské praktikum, publikácie Práca s detským speváckym zborom a viacerých ma odborných prác.
Za svoju záslužnú umeleckú činnosť
získal stovky uznaní, diplomov a plakiet. Počas pedagogického pôsobenia
na učiteľskom ústave v Žiline sa zoznámil s prof. Tatianou Usačevovou a v
r. 1957 sa s ňou oženil. Zomrel 25.
apríla 2002 v Bratislave a je pochovaný v Slávičom údolí. Nekrológ napísal
známy slovenský režisér a novinár Štefan Dlugolinský.

Vincent Bužek, Ing. Narodil sa 28.
mája 1931 v Skalitom
ako najmladší z piatich
detí. Ľudovú päťtriednu
školu
vychodil
v
Skalitom a po skončení
začal študovať na meštianskej škole v Čadci. Po
jej ukončení r. 1948 pracoval aj v hoteli Imricha Lašša v
Skalitom v 1948-1949. V r. 1949 začal
študovať na Vyššej hospodárskej škole
pre pohostinstvo v Piešťanoch, ktorú
ukončil v r. 1952. V rokoch 1952-1957
študoval interne na Obchodnej fakulte Vysokej škole ekonomickej v
Bratislave. Základnú vojenskú službu
vykonal po skončení štúdia vo vtedy
stanovenom rozsahu tri mesiace u
pomocného technického práporu
(PTP). Potom v rokoch 1957-1968, pracoval v organizáciách cestovného
ruchu. Po skončení vysokej školy pracoval ako prevádzkar v Grand hoteli v
Tatranskej Lomnici.
Potom, do roku 1965, pracoval ako
náčelník JLV (Jedálenských a lôžkových vozňov). Od roku 1965, keď vrá-
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til preukaz člena komunistickej strany,
bol dva roky nezamestnaný. Po roku
1968 začal pracovať na Úrade vlády v
Bratislave na zahraničnom odbore.
V rokoch 1986-1991 pôsobil v Prahe
na Ministerstve zahraničných vecí. V
rokoch 1972-1977 bol diplomatom,
zástupcom čs. veľvyslanca v USA a v
rokoch 1982-1986 bol veľvyslancom v
Kanade.
V r. 1991 odišiel do dôchodku.
V rokoch 1991-2001 pracoval ako
odborný poradca pre americkú firmu
Apple. Oženil sa v r. 1955 v Bratislave.
Zomrel v r. 2004 v Bratislave kde je aj
pochovaný.

Jozef Krčmárik, plk. Narodil sa 17.
marca 1948. V rodine
sa narodilo 11 detí.
Jozef bol prvorodený.
Základnú školu navštevoval v Skalitom v
r. 1954-63 a po jej
ukončení začal študovať na Strednej poľnohospodárskej škole v
Žiline, kde v r. 1967 maturoval.
V r. 1967-70 študoval na vojenskom
učilišti v Novom Meste n/Váhom,
ktoré absolvoval v r. 1970. Od roku
1970 do r. 1977 slúžil vo vojenskom
útvare v Prešove. V r. 1980 absolvoval
vojenskú akadémiu v Moskve.
V r. 1980-85 slúžil vo vojenskom
útvare v Martine – Podháji a od r.
1985 do r. 1988 vo vojenskom útvare v
Žiline.
Od r. 1988 do r. 2002 vykonával
funkciu tajomníka Rady obrany okresu a tajomníka Rady obrany kraja v
Žiline. Zomrel 16.01.2006 v Žiline a
pochovaný je v Skalitom.
Ďalej pripomenieme dvoch kňazov,
ktorí v začiatkoch svojej pastorácie
boli kaplánmi v Skalitom a ich ďalší
zaujímavý osud po odchode zo
Skalitého i to, že sa dožili či dožívajú
významných životných jubileí.

Celestín Mikunda. V r. 1950-51 bol
kaplánom v Skalitom a
v ďalších farnostiach
bývalej Nitrianskej diecézy, neskôr farár v
Lietave a inde, sídelný
kanonik Nitrianskej
diecézy, archidiakon
hradňanský sa v r. 2012
dožil osemdesiatich deviatich rokov.
Narodil sa 29. septembra 1923 v
Porúbke v rodine s desiatimi deťmi. V
r. 1944 maturoval na žilinskom gymnáziu. Čo bolo príznačne pre celý jeho
život je húževnatosť a to sa prejavilo
už počas štúdia tým, že v každom ročníku bol vyznamenaný. Po maturite
začal študovať v biskupskom seminári
v Nitre.
V snahe získať doktorát študoval aj
tri roky na teologickej fakulte v
Bratislave, ale komunistický prevrat v
r. 1948 zhatil jeho plány. Za kňaza bol
vysvätený 12. 06. 1949, dva dni po vyh-

9

lásení tzv. Katolíckej akcie, ktorou vtedajší režim chcel vyvolať ľudové hnutie nasmerované proti biskupom apápežovi. Primície mal 19. júna 1949 v
Bytčici.
Jeho prvým kaplánskym miestom
bola N. Bystrica. V r. 1950-51 bol
kaplánom v Skalitom, a práve odtiaľ
šiel na tri roky, ako sám spomína, na
ďalšie svoje významné pôsobisko – do
Pomocného technického práporu
(PTP) v Miloviciach a potom, na ďalšie
štyri roky do výroby. Po návrate nasledovali ďalšie kaplánske miesta v rôznych farnostiach. Celkové bol dvadsaťtri rokov kaplánom, lebo štátna
moc ho považovala za nepriateľskú
osobu a odmietala mu dať súhlas vykonávať funkciu správcu farnosti. V r.
1960-64 pracoval ako sanitár v psychiatrickej liečebni v Bytčici, keďže mu
štátna moc odňala súhlas na vykonávanie kňazského povolania, lebo sa
nedostavil k voľbám. Napriek ťažkej
autohavárii v r. 1955 a všetkým príkoriam, ktorých sa mu v živote dostalo
od vtedajšej vládnej moci, nikdy
nestratil vľúdnosť a zmysel pre humor:
„Osem rokov, počas ktorých som
vykonával robotnícke povolania (bol
robotníkom, tesárom, elektrikárom,
sanitárom), vytvorilo pridanú hodnotu. Keď bolo treba na farách opraviť
elektriku, niečo vymurovať nebolo
treba volať majstrov“, spomína už s
úsmevom na roky mimo pastoračnej
činnosti. Od r. 1999 žije na odpočinku
v Lietavskej Lúčke.
V modlitbách spomína na svojich
druhov z PTP i na kňazských spolubratov spolu s ním vysvätených, z ktorých žije už iba jeden, emeritný biskup
Mons. Dominik Tóth. Bez nenávisti
spomína aj na tých, ktorý mu v živote
ublížili a ktorých všetkých prežil.
Napriek vysokému veku ešte vypomáha v okolitých farnostiach a veriaci ho
často navštevujú, lebo má povolenie

DO POZORNOSTI OBČANOV
slúžiť sväté omše vo svojom dome. S
humorom jemu vlastným hovorí: „Už
čochvíľa nastupujem na „rýchlik č.
90“ a do smrti to nejako vydržím a
potom šup do neba...“.
Spracované na základe osobných
rozhovorov autora s jubilantom a z
podkladov, ktoré mu poskytol.

Ladislav Belás, Mons. ThDr.
Narodil sa 22. februára
1930 v Michalove, okres
P. Bystrica v rodine
robotníka. Ľudovú školu
navštevoval v rodnej
obci, gymnázium v
rokoch 1941–49 v Nitre.
Jeden rok absolvoval štúdium na Vysokej škole bohosloveckej
v Nitre a štúdia dokončil na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v
Bratislave, kde bol 21. júna 1953 v
Dóme sv. Martina vysvätený biskupom Ambrózom Lazíkom za kňaza.
Prvé jeho pôsobisko bola obec Skalité.
V rokoch 1954-63 bol preložený do
Čadce, ako kaplán. V rokoch 1963–70
bol správcom fary v Beluši. Po obhájení doktorátu teológie sa vracia ako
tajomník Biskupského úradu a notár
Cirkevného súdu v roku 1971 späť do
Nitry.
V roku 1973 ho pápež vymenoval za
pápežského kaplána a udelil mu titul
monsignor. V tom istom roku sa stal aj
nitrianskym sídelným kanonikom. V
1977 bol vymenovaný za katedrálneho
archidiakona.
V zozname titulárnych opátstiev
nájdeme, že spravuje Opátstvo sv.
Hypolita na Zobore. Opáti bývali
predstavení benediktínskych kláštorov. Benediktínsky kláštor zoborský v
Nitre bol zničený vo vojne v 15. storočí. Aj keď takáto ustanovizeň de facto
zanikne, de jure jeho titul pretrváva.

Titul zoborského opáta sa udeľoval
oddávna zaslúžilým kňazom. (Od r.
1922 titul nebol udelený).
Pri príležitosti osláv milénia mu bol
titul zoborského opáta udelený nitrianskym biskupom Mons. Viliamom
Judákom.
Mons. Ladislav Belás je aj kanonikom Nitrianskej diecézy, lektorom
Teologického inštitútu na katedre cirkevných dejín. Je správcom Diecéznej
knižnice od r. 1990, ktorá je najvzácnejšou súčasťou objektu Veľkého seminára. Diecézna knižnica (Bibliotheca
dioclesiana) je najcennejšou zbierkou
pôvodnej literatúry na Slovensku. Je
tiež sudcom Diecézneho cirkevného
súdu v Nitre.
V r. 1997 mu Mestské zastupiteľstvo
v Nitre udelilo Cenu mesta za plodnú
kňazskú, vlasteneckú a literárnu činnosť spojenú s mestom Nitra.
Spracované podľa ďalej citovaných
zdrojov, krátene a upravené:
www.dmsnitra.sk/.../138-stretnutie-s-opatom-mons-thdr-ladislavom-belasom;
www.fara.sk/sintava/archiv/Ladislav_Be
las_Mons_ThDr.doc

Na spracovanie článku boli využité
podklady na pripravovanú knihu o
Skalitom, v ktorej budú uvedené aj
citácie zdrojov, poznatky z vlastného
bádania v archívoch, údaje a informácie z verejne dostupných internetových stránok. Text neprešiel jazykovou
úpravou.
Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogickoheraldickej spoločnosti,
člen Slovenskej asociácie novinárov

Stretnutie jubilantov

Nedeľa 11. novembra 2012 sa zmenila pre tohtoročných jubilantov na deň sviatočný. Pod záštitou starostky
obce Skalité PaedDr. Andrei Šimurdovej sa konalo v
hoteli Koloniál Skalité „Stretnutie jubilantov“, ktorí oslávili 70, 75, 80 a viac rokov. Pozvanie prijalo 51 jubilantov a aj najstarší z nich ešte stále vitálny pán Karol
Gelačák, ktorý oslávil svoje 101 narodeniny.

Oslávencom sa prihovorila starostka obce Skalité,
dôstojný pán farár Anton Duník a Róbert Stenchlák. V
príjemnom prostredí sa o dobrú zábavu postarali muzikanti ĽH Ondreja Rovňana a žiaci zo ZŠ sv. A. Svorada a
Benedikta v Skalitom. Všetkým jubilantom želáme do
ďalších rokov pevné zdravie, veľa životného optimizmu a
spokojnosti.
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Holubári
VIII. ročník Mariánskej piesne 2012

Dňa 10. novembra 2012 Základná organizácia Chovateľov
Poštových Holubov Skalité úspešne ukončila sezónu 2012 záverečným vyhodnotením. Sezónu hodnotíme ako úspešnú v ZO
CHPH Skalité umiestnenie chovateľov na 1. mieste Varmus
Miroslav + syn, 2. miesto Rucek Jozef + syn, 3. mieste Čanecký
Ladislav a taktiež aj na 1., 2., 10. mieste v rámci okresného združenia CHPH Čadca za účasti 110 chovateľov. Prvé miesto obsadil
Varmus Miroslav + syn. Druhé miesto obsadil Rucek Jozef + syn.
Desiate miesto obsadil Čanecký Ladislav.
ZO CHPH Skalité pracuje v zložení: predseda: Rebroš Emil, podpredseda: Čanecký Ladislav, tajomník: Rucek Jozef, výcvikár: Laš
Miroslav, pokladník:Varmus Miroslav
V rámci OZ CHPH Čadca lietame krátke trate (od 100–300 km),
stredné trate (nad 300 km), dlhé trate(nad 500 km) a super dlhé
trate (nad 700 km).V týchto kategóriach sme tiež dosiahli úspešné
výsledky. Rucek Jozef + syn vyhral kategóriu krátke a stredné trate,
Varmus Miroslav + syn vyhral dlhé trate. Ešte by sme chceli
vyzdvihnúť víťazného holuba v rámci OZ CHPH Čadca – Rucka
Jozefa + syna s číslom 0901 601 85 s počtom víťazne nalietaných
4816 kilometrov za rok 2012. S týmito výsledkami by sme chceli
úspešne reprezentovať obec Skalité aj v roku 2013, preto by sme
chceli požiadať obec Skalité o finančnú výpomoc.
Rucek Jozef, tajomník
ZO CHPH Skalité

Obec Skalité usporiadala dňa 15. septembra 2012 už 8. ročník
Mariánskej piesne v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom.
Predstavili sa: Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa Skalité, Mládežnícky
spevácky zbor Piacere, členky klubu dôchodcov pod vedením pani
Hanky Rovňanovej, Miško Vasiľ, FS Capkovci a FS Kysucký prameň z
Oščadnice. Na záver koncertu sa všetkým prihovoril a udelil požehnanie náš rodák vdp. Róbert Stenchlák. Aj tento 8. ročník Mariánskej
piesne priniesol prítomným bohatý umelecký a duchovný zážitok.
Obec Skalité chce aj naďalej v tejto tradícií pokračovať a už sa tešíme
na ďalší ročník.

DURAJ

Deň svätého Huberta
„Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť
a pochopiť jej význam v prírode",
to je odkaz legendy o Svätom
Hubertovi, ktorý si poľovníci každoročne pripomínajú.
Už po druhýkrát sa sobota (22. septembra 2012) na Skalitom niesla v znamení poľovníckych svätohubertovských slávností a tradícií. V spojení
poľovníckeho združenia SKAĽANKA,
farského úradu a obce Skalité sa opäť
podarilo zorganizovať „Deň Svätého
Huberta“. Slávnosť sa začala medzinárodnou prehliadkou trofejí na obecnom úrade. Pokračovala svätou
omšou v miestnom amfiteátri, ktorú
celebroval riaditeľ biskupskej kancelá-

rie v Žiline Mons. ThDr. Michal Baláž,
PhD. V homílii poukázal na zodpovednosť nás všetkých k stvorenému
svetu a prítomným sprostredkoval
nadčasové myšlienky bl. pápeža Jána
Pavla II. z encykliky Redemptor hominis. Spolu s riaditeľom koncelebrovali
aj miestny správca farnosti Anton
Duník a kaplán Stanislav Duník.
Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom, s uloveným jeleňom,
obetnými darmi a za sprievodu halali,
je veľkou velebou prírody a dôstojným
obradom, ktorým poľovníci ďakujú
Stvoriteľovi za živú prírodu a jej dary.
Program poľovníckeho dňa bol spestrený aj výborným poľovníckym guľá-

šom, ktorí poľovníci pripravili v rámci
agapé po sv. omši pre všetkých prítomných. K dobrej nálade a príjemnej
atmosfére podujatia prispelo aj pekné
slnečné počasie. Ukázalo sa, že Dni
Svätého Huberta sú vhodnou príležitosťou pre priateľské stretnutie tak
poľovníkov, ako aj nepoľovníkov, a že
sú zdrojom poučenia i zábavy pre všetkých milovníkov prírody. Dúfame, že
budú pokračovať a vytvoria tak novú
tradíciu. Vďaka patrí všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnej a jedinečnej „zelenej atmosfére“ na tomto podujatí.
Stanislav Duník

Skalité–Bory, 023 14 Skalité
0907 175 121, 041/437 6463
duraj.j@gmail.com
www.nabytokduraj.tym.sk
Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 2,70 eur!!! Rozvoz v obci grátis!!!
0905 868 287 Poriadanie osláv, karov, svadieb.
Bowling od 13 centov/min. Najlepšia zábava v obci!!!
Hotel KOLONIAL
02314 Skalité 1284
tel: +421 41 4376405
fax: +421 41 4376405
mobil: +421 905/868287
kolonial@hotelkolonial.sk
http://www.hotelkolonial.sk
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Záhradkári hodnotili plnenie
úloh prijatých členskou schôdzou,
v programovom pláne na rok 2012

Záhradkári hodnotili plnenie úloh
prijatých členskou schôdzou, v programovom pláne na rok 2012
Na úvod chceme úprimne poďakovať
všetkým aktívnym členom, členom
Výboru, ktorí vo svojom voľne, bez
finančného ohodnotenia, pri plnení
úloh programového plánu vykonali
veľký kus práce. V rámci brigád bol
opravený objekt muštárne, vymenené
zábradlie, vyčistené pivničné priestory
po predošlých stavebných úpravách,
natrené okná a dvere. Zabezpečili sme
muštovanie ovocia. Aj keď v tomto roku
udreli jarné mrazy a v niektorých častiach obce všetko zmrzlo, v niektorých
oblastiach bola úroda bohatá.
Tieto slová potvrdzujú členovia ZO,
ktorí zabezpečovali muštovanie.
Zabezpečili sme obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, zúčastnili sme sa svojimi výpestkami aj okresnej
výstavy v Kys. N. Meste.
Celkom sme vystavovali 48 výpestkov,
z toho 35 jabĺk, 11 hrušiek, hrozno a liečivé tinktúry.
Svoje výpestky na okresnej výstave
vystavovali: Cech, Staš, Goščák, Ivanek,
Jurišta, Šmatlava, Papik, Petrák,
Legerská.
Zúčastnili sme sa s výpestkami pp.
Kocúr, Kopera, Šmatla a Staš spoločne
s OV aj výstav v Jablunkove a Ostrave.
Niektorí členovia navštívili výstavy
v Ostrave, Jablunkove, Rakovej,
Staškove v Kysuckom Novom Meste aj
v Trenčíne. Svoje poznatky z týchto
výstav využijeme pri poriadani výstav v
budúcnosti. Podľa vyjadrenia týchto členov možno konštatovať, že naša výstava
bola na vysokej úrovni.

Zhodnotenie našej výstavy
Výstava sa konala v zasadačke obecného úradu dňa 7. októbra 2012. Na výstave vystavovalo celkom 38 pestovateľov,
z toho 29 záhradkárov. Celkom na výstave bolo vystavených 285 exponátov,
z toho:132 exponátov jabĺk,22 hrušiek,
6 sliviek , 22 ostatné ovocie /orechy,
čierna baza, aronia čiernoploda,rakytník, hrozno, maliny, 45 liečivých rastlín,
58 zelenina, tinktúry. Výstavu skrášlili aj
ručné práce z materských škôl z ústredia
a Kudlova. Na výstave bolo udelených
21 cien. Vyhodnotenie vykonala 5 členná komisia.
JABLKO ROKA:
Cech Ján – odroda Bohemia
v kategórii jablka:
v kategórii hrušky:
1. cena Gonščák Ferdinand –Rubín
1. cena Staš Jozef – Krivica
2. cena Papík Dominik – Šampion
2. cena Kocúr Gusto – Dicolor
3. cena Gavlák Pavol – Delicius
3. cena Šmatlava Jozef – Krivica
4.cena Jurišta Štefan – Melodia
4. cena Tomicová Jana – Lukasová
v kategórii ZELENINA:
v kategórii LIEČIVÉ RASTLINY:
1. cena Šmatlavová Emília
1.cena Legerská Margita
2. cena Martiniak Miroslav
2. cena Lašová Anna
3. cena Hlušek Jozef
3. cena Štrkáčová Alžbeta
v kategórii okrasné súbory:
v kategórii ostatné ovocie:

1. cena Časnocha Stanislav
1. cena Ivanek – hrozno
2. cena Baroniaková Edita
2. cena Gomolová – hrozno
3. cena Rybař Jozef
3. cena Gonščák Peter – hrozno
Počet vystavovaných exponátov ako
i pestovateľov, záhradkárov bol vyšší ako
v minulom roku aj napriek neúrode,
ktorá bola spôsobená jarnými mrazmi.
Vystavované exponáty boli však veľmi
pekné. Svoje miesto si stále zastávajú
staré odrody jabĺk, ktoré sa dali porovnať s novými odrodami. Výhodou týchto
starých odrôd je vyššia odolnosť voči
mrazom a chorobám. Výstavu sponzorovalo celkom 19 sponzorov. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom za sponzorské dary. Bez ich pomoci
by nám veľa veci chýbalo. Bez hodnotných cien by súťaživosť o najkrajšie
výpestky stratila svoju kvalitu. Veľká
vďaka patrí všetkým pestovateľom, ktorí
sa svojimi výpestkami zúčastnili na
výstave. Poďakovanie patri všetkým členom a občanom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do organizovania
výstavy. Poďakovanie patrí vedeniu obce
na čele s pani starostkou za finančnú
podporu, za prenájom miestnosti, naradia, riadu a osobnú zainteresovanosť.
Vďaka patrí aj zástupcov MŠ v Skalité
Ústredie aj Kudlov. Svojimi prácami
skrášlili prostredie výstavy.
Výstavu
navštívili
zástupcovia
z Rakovej, zo Svrčinovca, z Čadce a Českej republiky – Jablunkova, zástupcovia
OV p. Krkoška – podpredseda a p. Kuric
tajomník. Všetci hodnotili výstavu na
vysokej úrovni.
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Jeden záhradkár z Jablunkova povedal: “Kde sa v týchto kopcoch urodila
taká krásna zelenina a ovocie.“ Pekné
exponáty si prišli pozrieť aj žiaci z MŠ a
ZŠ Skalité. Na výstave si návštevníci
mohli zakúpiť chili papričky a pamätnicu ZO. Mohli si objednať stromčeky
a hnojivo kristalon. Vybrané výpestky
sme vystavovali aj na okresnej výstave,
ktorá sa konala v Kys. Novom Meste.
Celkom sme vystavovali 48 výpestkov, z
toho 35 jabĺk, 11 hrušiek, plus liečivé
rastliny.
Výstavu navštívili aj záhradkári z
iných základných organizácii: Rakovej,
Svrčinovca, Čadce, Českej republiky –
Jablunkova,
zástupcovia
OV
p. Krkoška – podpredseda a p. Kuric –
tajomník. Všetci hodnotili výstavu na
vysokej úrovní. Jeden záhradkár
z Jablunkova povedal:
Kde v týchto kopcoch sa urodila taká
krásna zelenina a ovocie.
Pekné exponáty si prišli pozrieť aj
deti zo ZŠ. Na výstave si návštevníci
mohli zakúpiť chili papričky a pamätnicu ZO. Mohli si objednať stromčeky a
hnojivo krystalon. Veríme, že všetci
návštevníci hodnotili výstavu pozitívne, odniesli si zopár vedomosti o jednotlivých odrodách a taktiež dostanú
chuť vypestovať si niečo podobné aj vo
svojej záhradke.
Podľa plánu sme zabezpečili v Poľsku
jesenný nákup a predaj stromčekov
(jablká, hrušky, slivky, čerešne, černice,
maliny, čučoriedky, egreše, ríbezle,
brusnice) pre členov ale aj ostatných
občanov. Zabezpečili sme predaj a
nákup krystalonu z Českej republiky
(rozvažovaním z veľkého balenia).
Stromčeky a hnojiva boli nakúpené
a predávané za veľmi výhodné ceny.
Pri práci s mládežou sme sa zúčastnili s našimi školami výtvarnej súťaže na
tému: Ovocie a zelenina, ktorú mám
rád. Výherné práce boli vystavené na
výstave
Jahrada
v
Trenčíne
a Agrokomplex v Nitre. Zabezpečili
sme pre členov, sponzorov posedenie
pri guláši. Doviezli sme pre členov jablka na uskladnenie a padavky na muštovanie.
Pre nezáujem nebol uskutočnený
zájazd na Celoslovenskú výstavu
Jahrada 2012, ktorá sa konala 19. – 20.
októbra 2012 v Trenčíne. Súčasťou
výstavy bol:
- 17 ročník celoslovenskej výstavy –
jablko roka.
- 4 ročník celoslovenskej výstavy –
hruška roka
- 35 ročník celoslovenskej súťaže viazania kvetov.
Škoda, že zo Skalitého nebol o zájazd
záujem.
V roku 2012 sme vydali bulletin o
našej ZO od jej vzniku až podnes – celkom 230 výtlačkov. Aj touto cestou sa
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chceme poďakovať sponzorom za ich
finančnú pomoc.
V mene predsedu ZO a Výboru vyzývame všetkých členov SZZ, taktiež všetkých občanov Skalitého na vzájomnú
pomoc, najmä pri výmene nových
poznatkov, rád, skúsenosti pri sadení
stromčekov, skrášľovaní záhradky a
pod. Od OÚ máme v bezplatnom prenájme výkladnú skriňu (pri cintoríne
oproti novinovej búdky) kde budú
vystavované informácie o záhradkáreni. V prípade, že máte zaujímavé informácie podeľte sa s nami a vyveste tieto
do skrinky – ďakujeme. Kľúče od skrinky p. Šmatlava.
Na záver niekoľko zaujímavosti
okolo Rakytníka a cibuli – výňatok
z českého záhradkára.
Rakytník:
Odrody: Dar Katuni, Dorana,
Frugana, Hergo, Leikora, Novosť,
Altaja, Vitaminaja, ako opeľovač
Pollmix.
Pri výsadbe môže byť pomer samčích
rastlín k samičím 1: 5 – 7.
Rakytník nie je náročný na klimaticko – pôdne podmienky. Vyhovuje mu
slnečné stanovište, priepustné ľahšie
pôdy. Znáša aj vlhšie, devastované
pôdy zásobené vápnikom. Možno ho
rozmnožovať odnožami, v júli odrezkami – drevité odrezky sa neosvedčili.
Opeľovanie nastáva vetrom, ale môže
byť aj hmyzom. Samčia rastlina a neopelená samičia rastlina nerodí.
Rozoznať samčiu a samičiu rastlinu
možno až po 3 rokoch, keď začne rodiť
a to tak, že samčie pupence sú až 3x
väčšie od samičích.
Ker alebo strom Rakytníka rastie do
výšky 2–3 m. Rastliny sadíme cca 3 m
od seba, vo svahu cca 2–3 m od seba.
Rakytník spravidla netrpí žiadnymi
chorobami. Pri výskyte hniezda mšíc
tieto likvidujme mechanicky.
Plody Rakytníka dozrievajú na konci
septembra až október. Obraté plody sa
rýchlo kazia, na strome vydržia až do
zimy. Plody obsahujú cca 60 biologických látok, vitamíny: A, B, C, E, P.
Využitie plodov: marmelády, oleje,
sirupy, možno ich sušiť a zmrazovať.
V čerstvom stave sa najčastejšie používajú zaliate čerstvým medom.
Jednotlivé recepty na spracovanie
plodov nájdete na internete, resp. ich
môžeme rozmnožiť.
Cibuľa: Do kuchyne ale aj na liečivé
účinky.
Ale pozor!!!
Cibuľa je pri skladovaní v rozkrojenom alebo ošúpanom stave dlhšom ako
24 hodín mierne toxická. Po prekrojení
alebo ošúpaní dlhšom ako 24 hod. ju
radšej nepoužívajme.
Liečivé účinky: Cibuľa má vysoký

obsah vitamínu C, E. Z minerálov a stopových prvkov obsahuje: horčík, draslík. fosfor, chróm, kobalt, mangán,
molybdén, nikel, selén, síru, sodík vápnik, železo a zinok.
Konzumáciou cibule sa zvyšuje chuť
k jedlu, upravuje metabolizmus, znižuje
obsah cukru v krvi a hladina cholesterolu. Pôsobí antibioticky, dezinfikuje
čreva, stimuluje nervový systém, blahodarne pôsobí na srdcovo–cievny
systém.
Chrípka a prechladnutie: 2 cibule,
4 strúčky cesnaku, 1 dcl vody. Všetko
spolu rozmixujeme. Nápoj po dúškach
pijeme 2 x denne, 4 dní.
Kašeľ: cibuľový sirup: 1 veľká cibuľa,
1,25 dcl vody, 150 g hroznového cukru.
Cibuľu rozmixujeme vo vode a vylisovanú šťavu zmiešame s cukrom. Po
dobu 5 dní užívame 3 x denne 1 lyžicu
tohto sirupu.
Cibuľovo–medový sirup: Šťava z
l veľkej cibule, l lyžička tekutého medu.
Obidve ingredencie zmiešame a užívame 3 x denne l lyžičku, 10 dní.
Kašeľ a bolenie hrdla: Cibuľové mlieko: 3 veľké cibule, l hrebíček, 1 vetvička
tymianu, 1 čajová lyžička medu, 1 šálka
mlieka. Cibuľu nakrájame na drobno,
pridáme korenie a med. Všetko prelejeme 3 lyžicami vody. Zmes varíme cca 2
hodiny na miernom ohni. Dávame
pozor, aby sa nepripálila, môžeme doliať aj vody. Po dovarení scedíme a zmiešame s mliekom.
Bolesti uši a štipnutie hmyzom:
Nakrájame l veľkú cibuľu, túto položíme na vlnenú alebo ľanovú látku, rozmačkáme a zohrejeme. Hotový zábal
priložíme na boľavé ucho a necháme 15
minút. Opakujeme 3 x denne, vždy
s novou cibuľou.
Pečeň: 1 lyžička šťavy z cibule, 1 dcl
šťavy z červenej repy, 1 dcl šťavy z čiernej reďkovky, l lyžicu citrónovej šťavy.
Všetko zmiešame a pijeme 2 x denne.
Cibuľové obklady pomáhajú pri modrinách, hnisavých ranách, pri uštipnutí
hmyzom, pri odstraňovaní bradavíc a
pod. Podrobnejšie nájdete v českom
záhradkári október 2012.
Na záver mi dovoľte, aby som v mene
svojom a taktiež v mene predsedu p.
Šmatlavu, ako i Výboru ZO SZZ
v Skalitom poďakoval za spoluprácu
všetkým členom, funkcionárom, sponzorom a všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v prospech
záhradkárom. Ďakujeme obecnému
zastupiteľstvu na čele s p. starostkou za
spoluprácu a pomoc.
Prajeme všetkým šťastné prežitie
Vianočných sviatkov, do nového roku
veľa zdravia, šťastia a radosti z výpestkov vo svojej záhradke.
Krížek Vendelín,
taj. ZO SZZ Skalité
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Projekt
Kľúč k úspešnému životu
V základnej škole s materskou školou Skalité Kudlov realizujeme projekt
Kľúč k úspešnému životu. Projekt bol
vypracovaný v rámci Operačného programu
Vzdelávanie,
opatrenie
Premena tradičnej školy na modernú.
Počas obdobia realizácie, máj 2012 –
apríl 2014, bude z tohto projektu pri
plnom čerpaní poskytnutý nenávratný
finančný príspevok z ESF do výšky
213204,02 Eur a zo štátneho rozpočtu
do výšky 25082,83 Eur. Ďalšie zdroje
projektu dofinancuje zriaďovateľ
školy Obec Skalité vo výške 12541,41
Eur, čo predstavuje 5%.
Cieľom projektu je inovovať výchovno-vyučovací proces na našej základnej škole modernými metódami, formami a didaktickými prostriedkami.
Celkovo nás čaká 6 aktivít:
Aktivity pre žiakov 1. stupňa sú Od a

po Z interaktívne a Cvičíme s radosťou. Na 2. stupni sa realizujú aktivity
Moderná slovenčina, Nebojme sa angličtiny. Aktivita Inovatívne vyučovanie prepája vyučovanie na 1. i 2. stupni.
Cieľovou
skupinou
aktivity
Vzdelávanie učiteľov sú učitelia, ktorí
v štyroch kurzoch absolvujú vzdelávacie programy zamerané na využívanie
prostriedkov informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom
procese. Koncom augusta skupina
dvanástich pedagógov úspešne absolvovala vzdelávanie, ktorého hlavným
cieľom bol rozvoj čitateľskej gramotnosti metódami aktívneho učenia.
Vzdelávanie veľmi účelne spájalo teoretické východiská s praktickými úlohami, kde učitelia najskôr riešili tréningové cvičenia na rozvoj čítania s

porozumením a neskôr vytvárali
modelové úlohy na rozvoj čitateľskej
gramotnosti. Kurz učitelia ukončili
záverečnou prácou a pohovorom.
Prínos projektu vidíme predovšetkým v možnosti inovovať výchovnovzdelávací proces na našej škole ďalšou aplikáciou moderným metód, foriem vo vyučovaním. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia našej
školy sa podporí zakúpením ďalších
didaktických prostriedkov a pomôcok
na zlepšenie podmienok vyučovania.
Medzi prostriedky, ktoré zlepšia materiálno-technické zabezpečenie školy
patria ozvučovacia technika, štyri
interaktívne tabule s príslušenstvom,
súbor pomôcok na vyučovanie chémie, matematiky, geografie, fyziky
(meteorologická stanica) a ďalších
predmetov, výučbové CD na predmety
1. i 2. stupňa. Súčasťou realizácie projektu je aj niekoľko exkurzií žiakov na
Slovensku i do zahraničia, kde formou
zážitkového učenia získajú praktické
zručnosti.
Veríme, že realizácia projektu prinesie okrem zlepšenia materiálneho
zabezpečenia školy prínos predovšetkým do skvalitnenia vyučovacieho
procesu, priamej výchovno-vzdelávacej činnosti na škole.
Všetkým čitateľom spravodaja prajeme šťastné a veselé Vianoce, splnené
túžby a priania, úspešný rok 2013.
Pozývame Vás na rodičovský ples,
ktorý sa uskutoční 29. decembra 2012
v jedálni ZŠ s MŠ Skalité Kudlov.
Za ZŠ s MŠ Mgr. Marta Vojčiňáková

Materská škola Skalité – Ústredie

„Spokojní rodičia a šťastné deti.“ To
je vízia našej MŠ. Našu MŠ navštevuje
85 detí, ktoré sú rozdelené do štyroch
tried. Výchovno-vzdelávací proces
zabezpečujeme podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavé a šikovné chrobáčiky. Prvú triedu Lienočky
tvorí 20 najmenších, 3–4-ročných detí

spolu s p. riaditeľkou Martou
Koričárovou
a
p.
učiteľkou
Stanislavou Serafinovou (zastupuje p.
uč. Soňu Gelačákovú). Druhú triedu
Mravčekov navštevuje 21 4–5-ročných
detí a ich pani učiteľkami sú Margita
Slanináková a Miroslava Šimaliaková.
Do tretej triedy včielok chodí 22 5–6ročných detí s p. učiteľkami Máriou
Buryovou a Katarínou Gavlákovou.
Štvrtú triedu Motýliky tvorí 22 detí
5–6-ročných s pani učiteľkou Ľubicou
Lašovou a Luciou Krčmarikovou
(zastupuje p. uč. M. Strýčkovú).
Neoddeliteľnou súčasťou našej MŠ je
spolupráca s rodinou, preto spoločne
pripravujeme pre deti a ich rodičov
rôzne aktivity.
Naša MŠ je zapojená do projektu
Recyklohry, ktorý trvá už tretí rok.

Zbierame malé elektospotrebiče, za
ktoré by sme mali na konci získať
rôzny výtvarný materiál. Budeme
vďační všetkým, ktorí prispejú.
Jeseň sme v našej MŠ privítali spolu
s rodičmi Dňom vitamínov, ktorý
organizačne zabezpečili p. uč. Ľ.
Lašová a S. Serafínová. V tento deň
deti spolu s rodičmi vytvárali drobné
postavičky z prírodnín, ovocia a zeleniny. Svojimi drobnými rúčkami a
nápadmi vytvorili veľa krásnych výtvorov. Odmenou bola pre všetky deti,
rodičov a pedagógov bola vitamínová
hostina, ktorú pripravili p. kuchárky v
podobe dobrých a zdravých nátierok,
mamičky, babičky a pani učiteľky upiekli rôzne dobroty z ovocia a zeleniny.
Našu MŠ navštívilo herci s divadielkom Múdry Maťko a blázni. Už sám
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názov je dôkazom toho, že deti prežili veselé chvíle počas tohto predstavenia. Rozžiarené detské očká a úsmev
na tváričkách bôli dôkazom ich spokojnosti. Veď rozprávka je neoddeliteľnou súčasťou ich detského života.
V novembri sa pani uč. Katarína
Gavláková spolu s deťmi zúčastnila na
Uvítaní detí do života na Obecnom
úrade v Skalitom.
Ani si neuvedomujeme, ako ten čas
rýchlo letí a dočkali sme sa aj
Mikuláša. Deti spolu s pani učiteľkami
pripravili kultúrny program pre svojich rodičov a pre Mikuláša, ktorý ich
odmenil sladkým prekvapením. Na
konci mikulášskej besiedky nechýbalo
malé občerstvenie, ktoré pripravili
rodičia spolu s pani učiteľkami
a kuchárkami. Taktiež sa naša MŠ
zúčastníla na vianočných trhoch. Pani
učiteľky spolu s deťmi a mamičkami
pripravili rôzne vianočné výrobky.
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Pani kuchárky upiekli tiež drobné cukrovinky. Zisk z vianočných trhov bude
použitý pre naše deti. Teší nás, že rodičia majú o spoluprácu s MŠ veľký záujem. Pomáhajú nám s praním bielizne,
nosia nám výtvarný a pracovný materiál. MŠ tvoria nielen rodičia, pedagogickí zamestnanci a deti, ale aj nepedagogickí zamestnanci. O čistotu MŠ
sa stará školníčka p. Margita
Baroniaková a p. upratovačka Anna
Jedináková. Na čiastočný úväzok pracuje v našej MŠ p. účtovnička Ľudmila Kožáková a personálna pracovníčka
p. Mária Strýčková. Kuričom počas
vykurovacieho obdobia je p. Anton
Koričár, ktorý nám v MŠ.
Dôležitou súčasťou MŠ je aj školská
jedáleň, ktorá zabezpečuje stravu aj
žiakom ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta. Do školskej jedálne sa
môžu prihlásiť aj iní stravníci z našej
obce. Ponúkame možnosť brať si obed

aj do obedára, a to v cene 2,65 Eur.
Túto možnosť využívajú hlavne
dôchodcovia. Vedúcou školskej jedálne je p. Jana Tabačárová, kuchárkami
sú p. Ľubica Kaňová (zastupuje za
p. Annu Špilákovú), p. Marta
Potočárová, p. Miroslava Matysová a
prevádzkové pracovníčky p. Janka
Fireková a Gabriela Krčmáriková.
V školskej jedálni sa personál snaží,
aby stravníkom chutilo a skúšajú aj
nové receptúry.Všetci sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia v našej MŠ.
Napriek zložitej situácii v našej spoločnosti pevne veríme, že naša MŠ
bude naďalej v spolupráci so zriaďovateľom, obcou Skalité, p. starostkou
PaedDr.
Andreou
Šimurdovou,
poslancami obecného zastupiteľstva,
rodičmi, celým personálom vytvárať
pestrofarebný radostný svet pre naše
Marta Koričárová
deti.
MŠ Skalité-Ústredie

Základná škola Skalité – Ústredie
Nový školský rok 2012/2013 privítali žiaci i učitelia ZŠ sv. Andreja
Svorada a Benedikta vo vynovených
priestoroch. V rámci projektu
Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta boli v obidvoch budovách
vybudované plynové kotolne a vymenené okná. Na tzv. starej škole sa zrealizovalo zateplenie budovy a výmena
strešnej krytiny. Žiaci majú možnosť
využívať novú jazykovú učebňu.
Školský rok začal už tradične svätou
omšou, na ktorej sme si vyprosovali
Božiu pomoc a ochranu pre nasledujúce mesiace. Do prváckych lavíc tento
rok zasadlo 39 nedočkavých prváčikov. Už počas prvých mesiacov sa žiaci
zapojili do rôznych súťaží a so svojimi
učiteľmi navštívili mnohé zaujímavé
miesta.
10. október bol pre našu školu
významným dňom. Pripomenuli sme
si 20. výročie jej založenia a oslavy
sme spojili so slávnostnou kolaudáciou budov po rekonštrukcii. Tejto slávnosti sa zúčastnili mnohí hostia:
Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny
biskup, vdp. Anton Duník, duchovný
správca našej farnosti, Ing. Mgr.
Miriam
Janegová,
riaditeľka
Diecézneho školského úradu v Žiline,
PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka
obce
Skalité,
zástupkyne
z Inšpekčného centra v Žiline, Mgr.
Anton Moják, bývalý riaditeľ našej
školy, riaditelia cirkevných škôl Žilinskej diecézy a obce Skalité, dôchodkyne, ktoré kedysi pôsobili na našej

škole, poslanci a zamestnanci
Obecného úradu v Skalitom, zástupcovia stavených firiem Feldom
a Siluette, rodičia, žiaci a mnohí ďalší.
Program začal slávnostnou akadémiou v Kultúrnom dome, na ktorom sa
predstavili naši žiaci, absolventi školy
i rodičia. Pokračoval slávnostnou
svätou omšou, ktorú celebroval otec
biskup Mons. Tomáš Galis. Po jej
skončení sa všetci presunuli pred
budovu tzv. starej školy, kde sa uskutočnila slávnostná kolaudácia budov
našej školy po rekonštrukcii.

Naďalej pokračujeme v projekte
Premena tradičnej školy na modernú,
cez ktorý sa nám podarilo zakúpiť
pomôcky potrebné pre skvalitnenie
vyučovania. Žiaci z 1. stupňa sa zapojili do česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom je nadviazať kontakt medzi školami a podporovať záujem o čítanie.
Žiaci vyrobia záložky do knihy, ktoré
si potom vymenia so žiakmi z partnerskej školy. Našou partnerskou školou
sa stala ZŠ s MŠ Kľačany. Poslaním
cirkevnej školy je i duchovná formácia

učiteľov a žiakov, ktorá sa u nás uskutočňuje pod vedením pána farára.
21. novembra sa všetky triedy so svojimi učiteľmi zúčastnili na svätej omši,
na ktorej pán farár priblížil deťom jej
význam i zmysel jednotlivých úkonov,
ktoré sa pri nej uskutočňujú. 5. decembra sa po našej škole ozýval zvuk zvončeka, lebo k nám zavítal vzácny hosť –
sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Samozrejme, nezabudol každého
obdarovať mikulášskym balíčkom.
O organizáciu sa i tento rok postarali
naši deviataci. Kultúrny program sme
tento deň zavŕšili svätou omšou
v našom kostole.
Nachádzame sa v adventnom období a snažíme sa aj v našej škole vytvoriť atmosféru v znamení očakávania
najkrajších sviatkov v roku. Spoločne
zapaľujeme sviečky na adventnom
venci a odpočítavame dni, ktoré ešte
zostávajú do Vianoc. Žiaci sa tešia
a pripravujú na vianočnú besiedku
a usilovne nacvičujú program.
Tento rok sa uskutoční už druhý ročník akcie pod názvom „Koláčikom
prispej núdznym“, ktorá má charitatívne zameranie. V predvianočnom
čase deti prinesú z domu koláčiky,
ktoré potom predávajú v škole
a finančný výťažok z tejto akcie poputuje tým, ktorí to najviac potrebujú.
Aj týmto spôsobom sa snažíme ukázať
žiakom potrebu vedieť sa podeliť
s inými.
Mgr. Miroslava Šimáková
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
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Uvítanie detí sa uskutočnilo 20. novembra 2012 z 30 pozvaných detí sa uvítania detí do života zúčastnilo 26 detí s rodičmi:
10. október 2012 bol dňom, na ktorý sa naša škola už dlho pripravovala a tešila. Tento rok sme si totiž pripomenuli už 20. výročie jej založenia. Oslavy založenia sme tento rok spojili aj so slávnostnou kolaudáciou budov školy po jej rekonštrukcii. Tejto slávnosti sa zúčastnili mnohí hostia: Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, vdp. Anton Duník, duchovný správca našej farnosti, Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského
úradu v Žiline, PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce
Skalité, zástupkyne z Inšpekčného centra v Žiline, Mgr. Anton
Moják, bývalý riaditeľ našej školy, riaditelia cirkevných škôl Žilinskej diecézy a obce Skalité, dôchodkyne, ktoré kedysi pôsobili na
našej škole, poslanci a zamestnanci Obecného úradu v Skalitom,
zástupcovia stavených firiem Feldom a Siluette, rodičia a žiaci
a mnohí ďalší. Program začal slávnostnou akadémiou
v Kultúrnom dome, na ktorom sa predstavili naši žiaci, absolventi školy i rodičia. Pokračoval slávnostnou svätou omšou, ktorú
celebroval otec biskup Mons. Tomáš Galis. Po jej skončení sa všetci presunuli pred budovu tzv. starej školy, kde sa uskutočnila slávnostná kolaudácia budov našej školy po rekonštrukcii. Základnú
školu sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom zriadil
Biskupský úrad v Nitre na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 9254/1992-21 zo
dňa 2. júna 1992. Po zriadení Žilinskej diecézy sa naším zriaďovateľom stal Biskupský úrad v Žiline. Patrónmi školy sa stali sv.
Andrej Svorad a Benedikt, ktorí patrili k benediktínom. Bola to
najstaršia kresťanská rehoľa v strednej Európe. Riadili sa heslom
ORA ET LABORA – MODLI SA A PRACUJ. Do funkcie prvého

riaditeľa školy bol menovaný Mgr. Anton Moják, ktorú túto funkciu zastával do roku 2000. Zástupcom riaditeľa školy bol v tomto
období Mgr. Vladimír Jurga. V školskom roku 2000/2001 sa stal
novým riaditeľom školy Mgr. Rudolf Mitrenga a zástupcom bol
Ing. František Kulla. Od roku 2009 zastáva túto funkciu Mgr.
Edita Špilová a zástupcom je Mgr. Peter Najdek. O duchovnú
stránku školy sa starali jej duchovní správcovia Mgr. František
Cvacho, Mgr. Pavol Mitaš a Mgr. Anton Duník. Počas 20-tich
rokov im pomáhali kapláni Mgr. Jozef Sudor, Mgr. Jaroslav Tarhaj,
Mgr. Milan Kozák, Mgr. Stanislav Caránek, Mgr. Peter Michalov,
Mgr. Pavol Klimek a Mgr. Radovan Petrek. Na škole dnes pracuje
22 pedagogických pracovníkov a 6 nepedagogických pracovníkov.
Vo svojich začiatkoch mala škola 294 žiakov, ich počet rástol a v
súčasnosti navštevuje našu školu 326 žiakov.
Vyučovanie na našej škole prebieha v dvoch samostatných
budovách. Budova pre 1. stupeň bola daná do užívania v roku
1943 a začiatkom 70-tych rokov bola zrekonštruovaná. Budova
pre 2. stupeň bola daná do užívania v roku 1967. Odvtedy sa na
budovách takmer nič nezmenilo, okrem vybudovania sedlovej
strechy na tzv. novej škole a oprave priečelia na tzv. starej škole.
Obe budovy škôl si už preto pýtali dôkladnú rekonštrukciu, čo sa
podarilo v rámci projektu Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta v Skalitom. V tomto projekte sa osobne a veľmi aktívne angažovala pani starostka, za čo patrí jej i celému obecnému
zastupiteľstvu veľké poďakovanie.

Vianoce znamenajú „viac byť“
Milí čitatelia! Človek dnešnej doby
v tomto uponáhľanom svete prežíva
mnohé krízy, ktoré ho robia skeptickým,
a tak v niektorých oblastiach života už nie
je schopný očakávať vôbec nič a len občas
sa uspokojuje s tým, čo mu prináša náhoda, lebo sa domnieva, že všetko, čo robí,
závisí od jeho vlastných schopností a usilovnosti. Tak ako kedysi, i dnes sa snaží
svojmu neradostnému osudu uniknúť do
efemérneho sveta hviezd, energií a falošných hodnôt, aby prekonal hranice, ktoré
ho obmedzujú.
Bez toho, aby o tom vedel, nosí vo svojom srdci očakávanie spásy a zároveň sa
denne presviedča, že svojím rozumom ani
silou spásu nikdy nezíska. Je možné, aby
toto očakávanie spásy zostalo v človeku
nenaplnené? Očakávanie je základom života, je jeho silou i slabosťou. Netrpezlivo
a zároveň s radosťou sprevádza všetky
naše hľadania a nachádzania, lebo ak naše
očakávanie nemá byť nezmyselné, je
treba, aby ten, na koho čakáme, skutočne
prišiel a my, aby sme spoznali tú chvíľu
nášho stretnutia a navštívenia. Tušíme, že
sa blíži niečo nové, čo nesmieme prepásť.
Pozornými očami, pripravenými rukami

a vzrušeným srdcom sa celí obraciame
v ústrety úsvitu, tak ako nás ubezpečuje
prorok Izaiáš: „Prichádza ráno...“ (Iz 21,12)
My, ktorí sme uverili Božiemu slovu,
vieme, že ten, ktorý prichádza so svojou
spásou a láskou, je Pán – a je to len niekoľko dní, ktoré nás delia od Vianoc – od
stretnutia s ním v betlehemskej maštaľke.
Vrúcne mu túžime urovnať cestu, oddeliť
zrno od pliev vo svojom vnútri i vo svojom
živote a vykonať očistný kúpeľ znovuzrodenia. Chceme počuť hlas volajúceho na
púšti: „Obráťte sa, lebo sa priblížilo Božie
kráľovstvo.“ (Mt 3,2)
Vianoce sú sviatky nielen narodenia
nášho Pána, ale aj – ako to vyplýva z liturgických textov – sviatkami vtelenia
Božieho Syna. Človek zlyhal, Boh ho však
neponechal jeho osudu, ale znížil sa
k nemu a naveky a neodvolateľne sa s ním
spojil, „skompromitoval sa s ním“, aby ho
zachránil. Ako to výstižne hovorí II. vatikánsky koncil: „Lebo svojím vtelením sa Syn
Boží určitým spôsobom spojil s každým človekom. Pracoval ľudskými rukami, uvažoval
ľudskou mysľou, rozhodoval ľudskou vôľou,
miloval ľudským srdcom. (...) Tajomstvo človeka sa popravde naozaj vyjasňuje jedine v

Mgr. Miroslava Šimáková
tajomstve vteleného Slova.“ (Radosť
a nádej, čl. 22)
Áno, Vianoce sú teda sviatky nášho človečenstva, ktoré toľko znevažujeme a krivíme a ktoré Boží Syn svojím vtelením
posvätil a pozdvihol na nebývalú, božskú
úroveň. Ťažko domyslieť a pochopiť – len
v úžase a s vďačnosťou voláme so žalmistom: „Pane, náš Vládca, aké vznešené je
tvoje meno na celej zemi! (...) Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa
ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil.“
(Žalm 8)
Milí čitatelia! Ježiš prichádza ako darca
pokoja, vykupiteľ a osloboditeľ. On, náš
Pán Ježiš Kristus, je ten, ktorý prináša
radosť, vychádzajúcu z Ducha Svätého
a veky očakávanú spásu všetkým ľuďom.
Buďme i my pozorní a otvorme si srdcia
v týchto dňoch tak, aby sme rozpoznali, čo
je v nás ešte nepripravené prijať Ho
a obráťme sa skutočnou zmenou zmýšľania a nášho života, aby sa spása, prisľúbená všetkým úbohým hriešnikom, mohla
dotknúť aj nás. Kiež by ľudia i naším prostredníctvom pochopili, že Vianoce nespočívajú v tom „viac mať“, ale „viac byť“. Byť
viac ľuďmi, podľa vzoru Ježiša Krista, Syna
Božieho i Syna človeka.
Stanislav Duník, kaplán

Pavol Franek, Alexandra Vráblová, Lucia Čanecká, Tibor Čanecký, Jozef Urbánek, Stanislav Gonščák, Peter Mikula, Viktória
Mikulová, Adrián Korbaš, Teo Revay, Matej Škrovánek, Karolína Lušňáková, Filip Šumský, Rebeka Časnochová, Nikola
Kecíková, Jaroslav Luhový, Sophia Gerátová, Sofia Serafínová, Sofia Slichová, Denis Krkoška, Patrik Čanecký, Vladimír
Holáni, Matej Mikula, Robert Cabuk, Martin Varmus, Filip Kultán, Michaela Grečmalová, Róbert Homola, Aneta Belešová,
Jana Krížová

M AT R I K A
Narodené deti
od 25. 5. 2012 do 2. 11. 2012
Júl 2012
Nikola Kecíková
Jaroslav Luhový
Sophia Gerátová
August 2012
Sofia Serafínová
Sofia Slichová
Denis Krkoška
September 2012
Patrik Čanecký
Vladimír Holáni
Matej Mikula
Róbert Cabuk
Filip Kultan
Martin Varmus
Október 2012
Aneta Belešová
Róbert Homola
Agáta Marjáková
Terézia Krajčová
Filip Kraus
Miroslava Legerská
November 2012
Jana Kultánová

Úmrtie občanov mimo obec Skalité
od 15. 5. 2012 do 13. 11. 2012
Jún 2012
Michal Čanecký 80 r.
Júl 2012
Jozef Papík 74 r.
Samuel Lušňák 8-dňový
Marian Moskal 32 r.
Pavol Martiniak 62 r.
Milan Tomčík 63 r.

August 2012
Ignác Meno 80 r.
Dominik Ohradka 76 r.
September 2012
Jozef Kocúrek 70r.
Október 2012
Rudolf Gonščák 49 r.
Anna Vranová 69 r.
Jozef Legerský 93 r.
November 2012
Alžbeta Temelová 99 r.

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 2. 4. 2012 do 24. 11. 2012
Jún 2012
Ľubomír Špiriak a Miroslava Kohútová
Mgr. Tomáš Konečný
a Mgr. Katarína Sedlačíková
August 2012
Peter Straka a Jana Lisníková
Anton Bulava a Alena Mrvová
Miroslav Hajnoš
a Barbara Renata Juroszek
September 2012
Juraj Kaco a Kristína Krenželáková
Jozef Papík
a Julija Leonidivna Kněžíková
Október 2012
Ing. Ľubomír Kuljovský
a Marcela Cholujová
November 2012
Marek Havran a Alena Gregušová
Jozef Serafin a Barbora Časnochová

Uzavreté manželstvo
mimo Obec Skalité
od 14. 4. 2012 do 24. 11. 2012

December 2011
Konrad Reichert a Mária Papíková
Jún 2012
Ivan Laš a Bc. Lucia Gonščáková
Júl 2012
Marián Špilák a Simona Kotyrová
Ľuboš Priečko a Monika Martiniaková
Marek Michel a Adela Šimeková
August 2012
Daniel Cyprich a Jana Ramšáková
Andrew Robert Penman
a Marianna Serafínová
September 2012
Ing. Dušan Ďurina a Martina Cechová
Bc.Ing. Igor Baláži
a Ing. Michaela Jargašová
Ing. Slavomír Majchrák
a Bc. Ing. Marianna Harčárová
Marián Kucharčík a Ivana Slučiaková

Úmrtie občanov v obci Skalité
od 8. 6. 2012 28. 11. 2012
Jún 2012
Milan Truchlík 53 r.
Júl 2012
Anna Koperová 68 r.
Jozef Kopera 63 r.
August 2012
Jozef Časnocha 72 r.
Október 2012
Jozef Kreana 62 r.
Emília Lašová 78 r.
Jozef Klušák 56 r.
Johanna Šinková 88 r.
Anna Varmusová 79 r.
November 2012
Vilma Lašová 83 r.

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu od: 23. 5. 2012 do 21. 11. 2012.
Odhlásilo sa z trvalého pobytu: 16 občanov.
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu od 21. 5. 2012 do 27. 11. 2012.
Prihlásilo sa k trvalému pobytu do obce Skalité: 13 občanov.
Celkový počet obyvateľov: 5235
Mária Časnochová
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V. ročník hokejbalového turnaja o
„Putovný pohár starostky obce SKALITÉ“
Už tradične sa druhú septembrovú nedeľu – 9. septembra 2012 skrížili hokejky na hokejbalovom ihrisku v Skalitom. Tento rok sa na 5. ročníku hokejbalového turnaja o „Putovný pohár starostky obce
Skalité“ predstavili tieto mužstvá: HBC Panthers
Skalité, Dream Team, Staré Páky, HBK Raková.
Turnaj mal v slnečnom počasí opäť vynikajúcu úroveň: napínavé zápasy, pekne góly, vysoké nasadenie
hráčov až do konca. Najlepším hráčom a zároveň

strelcom turnaja sa stal s počtom 7. strelených gólov
Anton Kufa (Dream Team). Najlepší brankár turnaja,
ktorý mnohokrát privádzal útočníkov súpera do
zúfalstva sa stal Róbert Najdek (Staré Páky). Pri
záverečnom udeľovaní cien sa starostka obce Skalité
PaedDr. Andrea Šimurdová poďakovala všetkým
hokejbalistom za predvedené výkony a bojovnosť.
Veríme, že ďalší ročník hokejbalového turnaja bude
ešte lepší a úspešnejší.

ročník behu základných škôl a IV. ročník
Memoriálu des. Rudolfa Šmatlavu

VII.

Dňa 12. októbra 2012 zorganizoval
Klub biatlonu ŠKP Skalité v spolupráci s Obecným úradom Skalité
a ZŠ Skalité-Kudlov už 7.ročník behu
základných škôl obce Skalité a 4.ročník Memoriálu desiatnika Rudolfa
Šmatlavu. Na trať, ktorá bola v areáli
školy na Kudlove, sa v peknom počasí postavilo 106 chlapcov a dievčat
z obidvoch našich škôl. Po príhovore
pani starostky PaedDr. A. Šimurdovej sa v ôsmich rozbehoch začali tuhé
boje medzi deťmi o popredné umiestnenia.

VÝSLEDKY:

Hasičská súťaž
Dobrovoľný hasičský zbor v Skalitom
zorganizoval dňa 2. septembra 2012
o 13.00 hod. súťaž hasičských družstiev
v útoku s vodou pri príležitosti 86. výročia založenia DHZ v obci a 21. ročník
o „Putovný pohár starostu obce
Skalité“. Konala sa v ústredí obce pri
pamätníku padlým v II. svetovej vojne.
V kategóriach muži a ženy súťažilo celkom 11 hasičských družstiev. Súťaž bola
dvojkolová. V druhom kole súťažilo
5 družstiev, ktoré dosiahli v prvom kole
najlepší čas.

Výsledky súťaže:
Kategória muži:
1. miesto – MVK Stakov 13,95 sek.
2. miesto – DHZ Skalité 14,71 sek.
3. miesto – DHZ Staškov 14,83 sek.
4. miesto – DHZ Rudinka15,24 sek.
5. miesto – DHZ Bytčica čas 15,51 sek.
Kategória ženy:
1. miesto – DHZ Kamenná Poruba
35,29 sek.

Ďalej bol vyhodnotený najlepší prúdar – DHZ Skalité Anton Laš junior –
13,64 sek.
Prúdarka z DHZ Kamenná Poruba
Simona Dolníková – 19,48 sek.
Po skončení súťaže odovzdala ceny
a finančné odmeny PaedDr. Andrea
Šimurdová. Výbor DHZ ďakuje členom
za pomoc pri organizovaní súťaže.
J. Gonščáková
tajomníčka organizácie

Žiačky 1.–2.ročník
1. Sojková Daniela, ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
2. Truchlíková Henrieta, ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta
3. Vojčiniaková Lucia, ZŠ s MŠ
Skalité -Kudlov
Žiaci 1.–2. ročník
1. Čanecký Lukáš, 02:15:00
ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov
2. Kaňa Patrik, 02:24:00
ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov
3. Gonščák Šimon, 02:27:00
ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov

Žiačky 3.–4.ročník
1. Čanecká Katarína
02:51:00, ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov
2. Lašová Lucia
02:57:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
3. Potočárová Izabela
03:05:00, ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov
Žiaci 3.–4. ročník
1. Bury Filip
02:53:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
2. Krčmárik Matej
02:54:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov
3. Šurík Denis
02:55:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov
Žiačky 5.–6. ročník
1. Kaňová Simona
02:46:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov
2. Varmusová Alexandra
02:57:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov
3. Rudinská Katarína
03:11:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov
Žiaci 5.–6. ročník
1. Jargaš Miroslav
02:40:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov
2. Gomola Roman
02:41:00, ZŠ s MŠ Skalité–Kudlov

3. Vasiľ Martin
02:44:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
Žiačky 7.–8.–9.ročník:
1. Ohradková Adela
02:37:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
2. Koperová Erika
02:41:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
3. Šimurdová Michaela
02:42:00, ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov

Žiaci 7.-8.-9.ročník
1. Gerát Ján
02:33:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
2. Krčmárik Martin
02:36:00, ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov
3. Duraj Tomáš
02:40:00, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta
Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k tejto vydarenej akcii
a zvlášť sponzorom preteku:
Obecnému úradu Skalité a firme
Cechospol s.r.o
Ivan Čanecký
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Dňa 4. novembra 2012 sa v Poľskej obci
Wengierska Górka konal už XIV. ročník
behu „CROSS BESKIDZKI“. Na uvedenom
podujatí nemohli chýbať ani zverenci úspešného trénera Vladislava Vranu z ŠKP
Skalité. V silnej konkurencii 122 pretekárov
z Poľska,Čiech a Slovenska sa naše nádeje
nestratili a skoro v každej vekovej kategórii,
v ktorej sa postavili na štart, vybojovali pódiové umiestnenie, tu sú výsledky:
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Najmladšie žiačky:
Najmladší žiaci:

2. Anička Mikulová
3. Ivan Čanecký

Mladší žiaci :
Stredné žiačky:

5. Patrik Kaňa
2. Katarína Čanecká
7. Miroslava Mikulová

Strední žiaci:

3. Filip Bury
8. Denis Šurik

Staršie žiačky:

3. Simona Kaňová
4. Alexandra Varmusová

Futbalové okienko
Vážení priatelia športu!
Jesenná časť futbalových súťaží prebehla v našom klube v znamení stabilizácie kádra družstva mužov v V. lige.
Mužstvo striedalo pomerne dobré
výkony na ihriskách súperov s kŕčovitými výkonmi doma, kde situácia velila vyhrať. Mužstvo niektoré zápasy
nezvládlo a tak situácia je, že mužstvo
je po jesennej časti na taká aká je.
Niektorí hráči pracujú v zahraničí
a nemôžu hrávať a tak v základnej
zostave ich nahrádzajú dorastenci.
V súčasnej situácii väčšina hráčov pracuje mimo regiónu a tak aj účasť na
tréningoch je slabá, čo sa odráža na
výkonoch.
Družstvo mužov je po jesennej časti
súťaže na 9. mieste, keď z 13 zápasov
získalo 16 bodov pri skóre 16:21.
Družstvo dorastu pod vedením
nového trénera p. Holáka si stanovilo

za cieľ vybojovať postup do V. ligy.
Výsledky v jesennej časti nasvedčujú
tomu, že tento cieľ by mal byť reálny.
Potešiteľným faktom je že, D. Čanecký
a M. Kotschy hrali v jesennej časti za
A mužstvo a predvádzali dobré výkony. V ôsmych zápasoch získalo družstvo dorastu 19 bodov, zo skóre 25:9
a je po jeseni na 2. mieste tabuľky.
Družstvá SŽ a MŽ nepredvádzali
dobré výkony. Spokojnejší môžeme
byť s výkonmi MŽ, ktorí odohrali niekoľko dobrých zápasov. V družstve SŽ
nemáme viacerých lídrov a tak výkon
družstva stojí a padá s výkonom R. Špiláka, čo je na túto súťaž málo. Veríme,
že počas zimnej prestávky zaberú viacerí chlapci, ktorí by mohli byť oporami družstva. Družstvo SŽ skončilo
v tabuľke na 11. mieste so ziskom 9
bodov a skóre 21:42. Hlavne mladší
chlapci podávali dobré výkony. Je

treba veriť, že títo sa zapracujú do
družstva SŽ a minimálne zopakujú
svoje výkony. Pozitívom do budúcnosti je, že sme vytvorili ešte jedno družstvo MŽ, ktoré hrá okresnú súťaž MŽ.
V tomto družstve dostávajú príležitosť
mladší chlapci, ktorí môžu byť o pár
rokov oporami družstiev MŽ a SŽ.
Toto družstvo skončilo v tabuľke na 2.
mieste so ziskom 14 bodov a skóre
15:13 z 8 zápasov. Určite veľkým kladom je skutočnosť, že v obci sme
vytvorili CVČ. S jeho pomocou je možnosť ešte viac pracovať s mládežou
a zúčastňovať sa viacerých súťaží a tak
zvýšiť futbalové umenie hlavne tých
najmladších. Zostáva len veriť, že aj
napriek ťažkej ekonomickej situácii sa
futbalu a športu v obci Skalité bude
dariť aj naďalej zabávať ľudí a udržať
na aspoň takej úrovni ako doteraz.
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