Fotografická online
súťaž!
APRÍL 2011

370. výročie obce

NEPREDAJNÉ

Vyhlasujeme fotografickú online súťaž pri
príležitosti 370. výročia prvej písomnej zmienky o obci Skalité. 5 najlepších fotografií bude
ocenených vecnými cenami a stanú sa súčasťou našej webovej stránky. Fotografie zasielajte najneskôr do 31. mája 2011 na adresu
sutaz@skalite.sk
Fotografia musia spĺňať tieto vlastnosti:
– fotografia musí obsahovať časti alebo výjavy obce Skalité
– ak ide o fotografiu exteriéru, musí byť z
jarného alebo letného obdobia
– fotografia musí byt v elektronickej forme
(nie skenovaná klasická fotografia) typu *.jpg,
*.jpeg, *.png
– minimálne rozlíšenie 1600 x 500 pixelov

Podmienky súťaže

Odovzdanie petície
za zachovaie
železničnej dopravy
V utorok 22. marca 2011 sa na
ministerstve dopravy SR konalo
pracovné rokovanie. Témou rokovania ministra J. Figeľa s poslankyňou NR SR A.Belousovovou a starostkou našej obce PaedDr.
Andreou Šimurdovou bolo zachovanie železničnej dopravy na tratiach Čadca – Makov a Čadca –
Skalité...
Potreba prijatia zákona o verejnom záujme v regionálnej doprave
a aktuálny stav prípravy výstavby
Diaľnice D3. Následne v piatok
25. marca 2011 v Kysuckom
Novom Meste predsedníčka ZMO
Kysúc PaedDr. Andrea Šimurdová
odovzdala ministrovi dopravy SR
J. Figeľovi "Petíciu za zachovanie

železničnej dopravy na tratiach
Čadca – Skalité a Čadca – Makov.
Petičné hárky podpísalo viac
ako 13 tisíc občanov Kysúc, vyjadrili tak jednoznačný názor za
zachovanie regionálnej železničnej dopravy na Kysuciach. Počas
celého obdobia rokovaní starostov
a primátorov dotknutých obcí so
zástupcami železníc bola Petícia
dôležitým podporným mechanizmom pre vyjednávania... Nateraz
sú trate a väčšina spojov zachované a preto bude petícia uložená na
Ministerstve dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR ako prezentácia názoru obyvateľov Kysúc,
aby ju kompetentní mali na
pamäti aj v budúcnosti.

Súťažiaci musia byť občanmi obce Skalité,
pri zapojení do súťaže je potrebné uviesť:
meno, priezvisko, adresu a kontaktný telefón – kvôli overeniu údajov. Jeden súťažiaci
môže poslať najviac 3 fotografie.
Účastníci davajú zaslaním svojej fotografie
súhlas so spracovaním a prispôbením fotografie, ako aj s jej zverejnením v prípade, že bude
umiestnená na webovej stranke a súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov.
Vyhodnotenie uskutoční Komisia kultúry
pri OZ na začiatku júna 2011.

PRIPRAVUJEME
ROCKOVÉ SKALITÉ
OPEN AIR FEST
v dňoch 17. a 18. júna 2011 – amfiteáter
Skalité. Hlavní účinkujúci:
piatok 17. júna – REVIVAL KABÁT
Morava, vstupné 3 Eurá – predpredaj, 5
Eur – v deň koncertu
sobota 18. júna – ČECHOMOR, vstupné
9 Eur – predpredaj, 12 Eur – v deň koncertu. Predpredaj lístkov od 1. mája 2011 v
obecnej knižnici a na sekretariáte OcÚ
Pripravujeme otvorenie

SKALITSKEJ IZBY
v obecnej knižnici – 370. rokov písomnej
zmienky o našej obci. Prosíme spoluobčanov, ak niekto má doma starý nábytok,
nástroje, zariadenia, kroje, staré knihy, listiny a fotografie a môže nám ich zapožičať
prípadne venovať budeme vďační.
Predmety budú vystavené v Skalitskej izbe.
Kontaktujte nás do 10. júna 2011 v obecnej
knižnice alebo na telefónnom čísle 041/437
62 21. ĎAKUJEME.
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Černícky deň v Skalitom

O D P A D . . .

S problematikou odpadového hospodárstva sa stretávame denne.
Občanom vyplýva povinnosť a je povinný v zmysle
platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobným stavebným odpadom na území obce Skalité:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a
do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
V obci Skalité zabezpečuje vývoz odpadu príspevková
organizácia obce prostredníctvom firmy Jozef Kondek –
JOKO a syn, Čadca a separované zložky odpadu prostredníctvom organizácie Mestský podnik služieb Čadca.
Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý
parný týždeň v utorok. Popolnica určená na vývoz musí
byť označená štítkom a umiestnená k zvoznej trase.
Pre občanov je v ústredí obce určený zberný dvor kde
občania obce môžu odkladať do určených veľkoobjemových kontajnerov: nadrozmerný odpad, opotrebované
pneumatiky, obaly z kovu, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obaly zo skla, obaly z plastov, batérie a akumulátory. Zberný dvor je prístupný pre občanov v pondelok od 7.30 hod. do 14.30 hod., streda od
7.30 hod. do 16.30 hod., a v piatok od 7.30 hod. do 12.30
hod.

370. výročie prvej písomnej zmienky

Najbližší vývoz separovaného odpadu sa uskutoční
v dňoch:
23. 5. 2011 a 24. 5. 2011 plasty,
25. 5. 2011 a 26. 5. 2011 sklo.
Každé vrece označené EAN kódom je potrebné vyložiť
k zvoznej trase do 7.30 hod. v prvý deň vývozu.
Domácnosti z odľahlých usadlosti označené vrecia umiestnia k najbližšej križovatke alebo ku kontajneru.
Upozorňujeme, že vyseparované komodity musia byť
čisté a PET fľaše bez uzáveru stlačte. Nemiešajte sklo
s plastmi. Tabuľkové sklo (po výmene okien) je možné
umiestniť do kontajnera na zbernom dvore.
Udržiavať poriadok a čistotu v obci nám spôsobuje
niekedy aj problém.
Náklady na odvoz a uskladnenie odpadu neustále
rastu a množstvo odpadu stále narastá. V poslednom
období sme v obci likvidovali divoké skládky odpadu,
ktoré si vyžiadali náklady z rozpočtu obce. Prečo odpad
nekončí v nádobách na to určených? Je to vari ľahostajnosť alebo nevedomosť? Veď finančné prostriedky,
ktoré vynakladáme na likvidáciu skládok sa môžu využiť určite vhodnejšie.
Chráňme si životné prostredie a chovajme sa tak, aby
ho mohli užívať po nás aj budúce generácie.
Nevytvárajme zbytočné skládky, nevyhadzujme odpad
do prírody ale do nádob určených na odpad, pretože aj
podľa tohto nás hodnotia návštevníci našej obce.
Na zamyslenie: Čo môžem urobiť JA, aby som znížil
množstvo odpadu, ktorý produkujem?
Anna Časnochová

Výmenný
spôsob zberu
PAPIERA

V roku 2010 bolo zinkasované od občanov a podnikateľov obce
Skalité 58 311Eur, čo je 46,8% nákladov na TKO, zvyšok dopláca
obec zo svojho rozpočtu.

Obec Skalité oznamuje občanom, že v rámci zberu separovanej
zložky papier, bude možné využiť
výmenný spôsob zberu PAPIERA!!!
PAPIER – noviny, časopisy, letáky, knihy bez textilných obalov,
bez kartónov
Papier musí byť pevne poviazaný v balíčkoch.
Takto pripravené balíčky budú
na mieste odvážené a vymenené
za toaletný papier a to: 3 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera
Dňa 25. 5. 2011 podľa rozpisu
15:00 u Šimurdy
15:15 u Tomice
15:30 Ústredie
15:45 Tridsiatok
16:00 u Tomasa
16:15 Kudlov pri predajni
Družba
16:30 Serafínov pri Skaľanke

V nedeľu 13. marca 2011 sme privítali v našej obci vzácnu návštevu z obce Černík, kde pôsobí náš rodák vdp.
Róbert Stenchlák... Po slávnostnej sv.omši, na ktorej starosta obce Černík, Ľudovít Kuťka daroval našej obci
relikvie sv. Alfonza M. de Liqueri, nasledovalo stretnutie predstaviteľov samospráv obcí Černík a Skalité v
zasadačke Obecného úradu v Skalitom. Za obec Skalité sa stretnutia zúčastnila starostka obce PaedDr. A.
Šimurdová, prednosta OcÚ Ing. V. Krčmárik, poslanci OZ p. M. Vojčiniak,p. Z. Revayová, p. M. Baculová, p.
O. Rovňan, p. A. Kubalík, p. M. Kubalík a p.M.Čsnocha. O 14.00 hod. nasledovala v kultúrnom dome prezentácia o obci Černík,kultúrny program detí z Černíka a divadelné predstavenie „Láska čistá“.
Slávnostné prijatie učiteľov –
dôchodcov a riaditeľov škôl u starostky obce dňa 7. apríla 2011 pri
príležitosti Dňa učiteľov.
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VEĽKÁ NOC
– Najdôležitejší kresťanský sviatok
Aký má význam Veľká noc pre
kresťana?
Všetkým ľuďom, ktorí žijú v kresťanskom prostredí je význam Veľkej
noci, či už sa hlásia ku kresťanstvu,
alebo nie, aspoň čiastočne známy.
Väčšinou vedia, že je to udalosť ukrižovania Ježiša Krista a jeho
Vzkriesenia. Málokto si uvedomuje
jej skutočný význam pre svet a ľudstvo. Keby Ježiš Kristus nevstal z
mŕtvych, všetka naša snaha by bola
márna. Boh porazil smrťou hriech
a smrť, tým má ľudstvo opäť šancu
vrátiť sa do nebeského kráľovstva. Aj
náš osobný hriech vďaka smrti Ježiša
Krista môže byť porazený s jeho
pomocou a náš život má zmysel.
Jediná nádej a pravá cesta, ktorú
môže človek nastúpiť vo svojom živote. Ježiš Kristus zomrel na kríži najpotupnejšou smrťou. Kríž v nás evokuje bolesť, trápenie, či už je vo vzťahoch medzi ľuďmi alebo vo vzťahu
človeka k svetu. Ježiš Kristus hovorí,
vezmi svoj kríž a nasleduj ma.
Pýtame sa, môže niekto prebrať
naše hriechy? Môže nám niekto
odpustiť hriechy? Sú to najťažšie, ale
zároveň aj najdôležitejšie otázky ľud-

skej existencie a ľudského poslania
vôbec.
Kedy začína Veľká noc ?
Veľký týždeň začína od Kvetnej
nedele a vyvrcholí Veľkonočnou
nedeľou, počas ktorého si cirkev
zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.
Ich vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho. Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého
na najdôležitejšie udalosti spásy.
Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema.
Slávnosť veľkonočného baránka sa
v tej dobe mohla konať jedine
v Jeruzaleme – hlavnom meste židov.
Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod
nohy mu hádzali palmové ratolesti.
Tí istí ľudia kričali, ukrižuj ho! Ježiš
Kristus bol ukrižovaný na vrchu
Golgota za čias cisára Tibéria
a Pontského Piláta. Zomrel za naše
hriechy. Ako je to teda s našimi hriechmi? Vieme, že platí zákon vyrovnania. Účelom nie je trest, ale poučenie, polepšenie a náprava. Ak trpíme následkami svojich činov, snažíme sa zbaviť svojich zlých skutkov.

Zlo musíme vyrovnať dobrom.
Každé zlo má však svoj zmysel. Je ho
treba k životnému školeniu, k prebudeniu a prebudeniu sebauvedomenia, múdrosti a lásky.

December 2010
Tatiana Mikulová
Január 2011
Oliver Vojčiniak
Adam Legerský
Jozef Krčmárik
Marek Šuška
Viktória Sanigová
Február 2011
Tomáš Čanecký
Daniel Chromiak
Klára Kordeková
Viktória Koričárová
Tadeáš Capek
Renáta Martiniaková
Tomáš Gonščák
Matej Sýkora
Marec 2011
Marek Ivan
Šimon Sventek

„Ja som vzkriesenie a život, kto
verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“
(Ev. Jána 11,25)
Vdp. A. Duník

Január 2011
Stanislav Krčmárik 20r.
Ondrej Vojčiniak 74r.
Február 2011
Dominik Jašurek 94r.,

Október 2010
Viktor Lang a Darina
Majchráková

Manželstvo uzavreté v obci
Skalité
Február 2011
Peter Lucák a Martina Jargašová
Slavomír Ramšák a Monika
Krkošková
Peter Hudec a Ľudmila Mikulová

Január

Jún

– 4.Reprezentačný ples
– Rajd Chlopski v Rajczi –
Medzinárodný lyžiarsky pretek

– Skalité hľadá talent – súťaž žiakov MŠ a ZŠ v Skalitom
– Vedomostná súťaž – Skalité 370.
výročie prvej písomnej zmienky o
obci

Február
Manželstvo uzavreté mimo
obec Skalité

Magdalena Krčmariková 81r.
Mária Oravcová 91r.
Jozef Laš 59r.
Michal Tabačár 38r.
Terézia Šimaliaková 80r.
Pavol Kopera 60r.

Plán kultúrnych, spoločenských
a športových akcií na rok 2011

– Fašiangový karneval

Umrtie občanov
v obci Skalité

Úmrtie občanov mimo obec
Skalité do 4. 3. 2011

Obecná knižnica v Skalitom sprístupnila dňa 25. 3. 2011 svet kníh svojím najmenším čitateľom netradičnou formou – Pasovaním prvákov za
čitateľov knižnice. Okrem sveta rozprávok a čarovných knižiek na deti
čakala „babička rozprávkárka“, ktorá im prečítala popletenú rozprávku.
Deti pozorne počúvali a nakoniec pomohli babičke rozprávku rozmotať.
Po zoznámení sa s knižnicou deti zložili sľub čitateľa a starostka obce
PaedDr. A. Šimurdová ich slávnostne pasovala za čitateľov. Pasovaní
boli nie mečom, ale krásnou knihou – Už viem čítať...
S rešpektom a očakávaním si prevzali nové čitateľské preukazy dekorované ilustráciami rozprávkových bytostí.
Verme, že svoj sľub čítať knihy pre radosť a poučenie dodržia.
Povzbuďme ich doma, v škole i v knižnici, aby ich stretnutia s knihou
boli časté a prospešné.
Za prípravu tohto pekného podujatia patrí vďaka študentkám zo
Spoločenstva mládeže Skalité.

Aké je posolstvo Veľkej noci dnes?
Boh poslal na smrť svojho syna,
aby niesol ťažký kríž, prijal všetky
utrpenia a poníženia od nás ľudí,
zomrel pre nás, aby sme mohli uzrieť
Nebeské kráľovstvo. Zomrel na kríži,
aby dokončil dielo vykúpenia sveta.
Odohral sa boj života a smrti. Ježiš
Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal
smrť a vstal k novému životu.
Neostal v hrobe, lebo ho Boh
Vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky
ľudí opäť videli živého. Mnohí s ním
hovorili, dotýkali sa Ho. Ježišovo
vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na
večný život každému, kto v Neho
verí. Nádej na život, proti ktorému je
smrť navždy bezmocná.

MATRIKA
Narodené deti
od 29. 12. 2010
do 12. 3. 2011

Slávnostné pasovanie
prvákov
za čitateľov knižnice

Odhlásení občania z obce Skalité
z trvalého pobytu
od: 1. 1. 2011do 18. 3. 2011
5 občanov sa odhlásilo z trvalého
pobytu z obce Skalité

Marec
– Slávnostné pasovanie žiakov
1.roč. za čitateľov knižnice
– Deň učiteľov

Apríl
– Stavanie Mája (amfiteáter)
– Miestne oslavy oslobodenia

Počet obyvateľov: 5214
z toho 2550 mužov
M. Čascnochová

September
Hasičská súťaž o pohár starostky
obce
Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce
Mariánska pieseň (Kostol sv. Jána
Krstiteľa)
Memoriál Rudolfa Šmatlavu – beh
žiakov základných
škôl

Október
Stretnutie jubilantov
Ocenenie darcov krvi – držiteľov
Jánskeho plakety

November
Júl
Máj

Prihlásení občania k trvalému
pobytu do obce Skalité
od: 1. 1. 2011 do 11. 3. 2011
10 občanov sa prihlásilo k trvalému pobytu do obce Skalité

– „ROCKOVÉ SKALITÉ OPEN
AIR FEST“
– 17. 6. Rockové Skalité (amfiteáter)
– 18. 6. – Čechomor (amfiteáter)
– Takto sme začínali – 20 rokov
Goralských slávností
– 19. 6. 2011 (amfiteáter)
– 20. Goralské slávnosti – 26. 6.
2011 – Hlavný program: Čarovné ostrohy a Diabolské husle

August
Letné kino (amfiteáter)

– Deň matiek (amfiteáter)
– Uvítanie detí do života
– Váľanie Mája, ľudová zábava,
poľovnícky guláš (amfiteáter)

– Skalitská Vareška 3.roč. – súťaž
vo varení gulášu
– Memoriál R. Šmatlavu – futbalový turnaj
– Osadový futbalový turnaj o
pohár starostky obce
– Vatra zvrchovanosti

Uvítanie detí do života

December
Rozsvietenie vianočného stromčeka a Vianočné trhy
Uvítanie Nového roka 2012
(námestie)

Radi uvítame vaše návrhy a postrehy na kniznica@skalite.sk, 0č.t. 0918 390 156.
Plán bude doplňovaný priebežne podľa ponúk. O prípadných zmenách budú občania
informovaní na stránke obce a na Obecnej tabuli.
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Základná organizácia sloven- Darcovstvo
krvi
ského zväzu protifašisticAk DDK potrebujú svoju krv
darovať pre niekoho v rodine,
kých bojovníkov
zariadi sa to hneď pri odbere
Dňa 19. 2. 2011 z uznesenia schôdze
ZOSPB za účasti 10 členov a za prítomnosti podpredsedu oblastného výboru
Žilina p. Šupolu boli prijatí noví členovia. Spomínali sme na našich občanov,
ktorí bojovali a zúčastnili sa bojov, alebo
boli v koncentračných táboroch. Nikto
nedokáže slovom a písmom zachytiť
všetku tú obetavosť, odvahu, hrdinstvo,
nadšenie, utrpenie ale aj obete, slávu,
biedu vojakov a partizánov v horách, vo
väzeniach i v koncentračných a zajateckých táboroch. Napriek tomu, že od
oslobodenia už uplynulo vyše polstoročia, nesmieme na toto zabudnúť.
My nezabúdame, nech prehovoria
fakty. Aj v našej obci sme mali občana,
o ktorom len málo kto vie, že prešiel 3
koncentráky. O svojom otcovi píše p.
Justína Časnochová:
V koncentračných táboroch sa páchali na ľuďoch počas II. svetovej vojny
zverstvá a ponižovanie ľudskej dôstojnosti . Týmto prešiel i môj otec Eduard
Konorczyk,
nar. 31. 1. 1912 v Kentach okr.
Osvienčim Poľsko, ktorý bol väznený
ako politický väzeň od 18. 9. 1940 do 5.
5. 1945 (5 rokov) v koncentračných
táboroch Osvienčim – Brezinka –
Birkenau,
Mauthausen-Gusen

a Dachau. Nakoľko bol holič, túto profesiu vykonával i v koncentračnom tábore. Popri tom pomáhal svojim spoluväzňom, jedlom a rôznymi informáciami
o situácií v tábore. Otec často spomínal,
ako bolo s nimi zaobchádzané, ako väzňami. Ak by niekto navštívil koncentračný tábor v Osvienčime bl. 3 Stube
A č. 43477 sú tam o otcovi uvedené fotografie s dokumentárnym filmom, kde sa
moderátorka o ňom vyjadruje, ako
pomáhal väzňom (Židia, Rómovia,
Intelektuáli a Katolícki kňazi).
O tejto skutočnosti píšem, preto lebo
málokto vie že i môj otec, občan obce
Skalité, bol takto väznený, týraný
a ponižovaný. Starší občania ho
poznajú, nakoľko pracoval ako holič
v Skalitom. Je preto potrebné, aby sa
o zverstvách, ktoré páchal fašizmus,
dozvedeli i mladí ľudia a ozrejmili si,
ako draho sa vykupovala sloboda a vstúpili do MO – ZPB v Skalitom. Otec bol
oslobodený americkými vojakmi, liečil
sa 2 roky v zdravotníckom zariadení
v Rakúsku a k rodine sa vrátil na jeseň
v r. 1947, chorý duševne i telesne.
Zomrel v r. 1968, ako56 ročný a je
pochovaný na cintoríne v Skalitom za
kostolom.
M. Zoň a J. Časnochová

Klub dôchodcov
Seniori našej obce Skalité sa stretávajú často a radi. Tak to bolo aj 8. marca
2011, keď sme sa stretli pri príležitosti
osláv „Medzinárodného dňa žien“, vo
vkusne pripravenej Reštaurácií na ihrisku. Predsedníčka p. Mikulová zahájila
schôdzu, kde privítala pani starostku
PaedDr. Andreu Šimurdovú. Patrí jej
obrovské ďakujem, nielen za tento deň,
prežitý medzi seniormi, ale za všetok jej
drahocenný čas, keď je ochotná prísť
medzi nás. Taktiež jej ďakujeme za
kvety, ktorými si uctila naše členky.
V príhovore pani starostka popriala
všetkým prítomným pri príležitosti
MDŽ a ostatkov veľa príjemných chvíľ.
Vyjadrila aj spokojnosť z našej doterajšej práce a je rada, že sa naša základňa
rozrastá. Po chutnom obede nás kolektív Reštaurácie s vedúcim Jánom
Cerchlánom milo prekvapil. Upiekli

nám vynikajúce ostatkové šišky. Ku
kávičke nám upiekla naša členka
Magduška
Ondrašinová
koláče.
Nasledoval kultúrny program – vystúpenie mažoretiek zo Základnej školy sv.
Andreja Svorada a Benedikta pod vedením p. učiteľky Beátky Bosákovej.
Prednes básne „Mama“ našej členky p.
Márie Papíkovej, rozdávanie kvetov
ženám našimi prítomnými mužmi, spev
nášho súboru „Seniori“ pod vedením p.
Hanky Rovňanovej, s doprovodom na
heligónke Janka Rešetku, rozospievali
všetkých. Dovolím si tvrdiť, že to bol
opäť jeden nádherný deň.
„Keď život je krásny, čas každému
meria rovnako a čokoľvek ti prinesie
buď vďačný a nezabudni žiť“.
Anna Mikulová
Predsedníčka MOJD v Skalitom

v Čadci. Tu vidíme akí vzácni sú
naši dobrovoľní darcovia krvi.
Nebyť ich, mnohých ľudí by sme
nemohli operovať. Za humánnu
činnosť naším darcom ďakujú aj
lekári v Čadci. No a my, samozrejme im tiež pekne ďakujeme
po každom odbere i pri osobitnom stretnutí s nimi.
Venujeme sa oblasti sociálnej.
Ak zistíme, že nejaká rodina je
v núdzi, nahlásime to na Obecný
úrad, túto rodinu navštívime.
No nie každý našu pomoc berie
vážne. Čo sa týka starých a chorých ľudí, tí sú vďační aj za
pekné slová, ktoré ich potešia.
Každý to potvrdí, keď navštívi
takýchto ľudí, na návšteve si
vypočujeme ich starosti a ťažkosti, uľaví sa im na srdci.
Väčšina detí sa dobre stará
o svojich rodičov a to je dobré.
Starí a chorí ľudia si to zaslúžia –
najradšej žijú v kruhu svojej
rodiny. Tam sa cítia bezpečne.
Všetkým, ktorí opatrujú svojich starých a chorých patrí
veľká vďaka. Čo robíme dobre
my druhým, to sa nám vráti.
Dňa 27. 3. 2011 sme uskutočnili schôdzu Červeného kríža za
účasti riaditeľky UzSSČK –
Čadca Heleny Tomašíkovej
a podpredsedníčky UzSSČK
Čadca PaedDr. Kulijovskej a za
Obec Skalité PaedDr. Andrei
Šimurdovej.
Naše rokovanie bolo slávnostné aj poďakovaním DDK, ktorým ich vek a zdravotný stav
nedovoľuje darovať krv. Naše
členky schôdzu spríjemnili básňou Márie Papíkovej a spevom
žien z Jednoty dôchodcov
Skalité
pod
vedením
p.
Rovňanovej.
Za MO ČK v Skalitom
V. Zoňová
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Záhradkári
bilancovali
Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v Skalitom uskutočnila dňa 13. 2. 2010 v reštaurácii
Silvester Skalité Výročnú členskú
schôdzu na ktorej sa zúčastnilo
35 členov a 2 hostia. Prítomní si
minutou ticha uctili pamiatku zosnulých členov p. Hrdeho, Serafina
a Stenchlaka. Po členskej schôdzi bola
uskutočnená prednáška lektormi zo
Žiliny na tému: Ochrana drevín, rez
stromčekov a premietaná pomológia
s komentárom. Na členskej schôdzi
bola podaná revízna správa za rok
2010. Prijatý bol programový plán
a rozpočet finančných prostriedkov na
rok 2011.
Za dlhoročné zásluhy a rozvoj
záhradkárstva v Skalitom bol jednohlasne zvolený za čestného doživotného predsedu našej ZO SZZ v Skalitom
p. Gonščák Peter. Namiesto p.
Gonščáka do Výboru postúpila
náhradníčka p Legerská Margita.
V správe boli zvýraznené výhody
záhradkárstva napr.:
Záhradky podporujú zdravie všetkých telesnou činnosťou, ale aj zdravou stravou. V záhrade dopestované
ovocie a zelenina nie sú zaťažené chemickými produktmi, sú chutné, oberané zrelé a nie transportované cez
veľké diaľky a potom umelo dozreté.
Okrem zdravej výživy pekne upravené
záhradky, vysadené a ošetrované
stromčeky, kry, tuje, kvety skrašľujú
nielen obývané okolie ale i celú obec.
Z uvedeného možno usúdiť, že naša
práca v záhradke je osožná a robí
domácim radosť. Môžeme byť hrdí na
to, že naša ZO je v okresnom meradle
Čadca a Kys. N. Mesto hodnotená
medzi najlepšími.
Naša práca v minulom roku bola
zameraná na pomoc členom ale i všetkým občanom pri pestovateľskej činnosti a to poradenskou službou a
zabezpečovaním prednáškovej činnosti organizovanej SZZ. Pri pestovateľskej činnosti sme svojimi skúsenosťami
poskytovali pomoc pri sadení ovocných stromčekov, pri výbere vhodných
odrôd, pri strihaní stromčekov, štepení, šľachtení nových rezistentných
odrôd. Pri prednáškovej činnosti sme
sa zamerali na ekonomické, ekologické a zdraviu čo najmenej škodné používanie umelých hnojív, chemických
postrekov.
Veľkú pozornosť sme venovali aj
ochrane rastlín pred škodcami .

370. výročie prvej písomnej zmienky
Nielen postrekmi ale aj využitím niektorých odpudzujúcich vôni rastlín sa
dajú likvidovať škodcovia na zeleninových, trvalkových a ružových záhonoch.
Napr. slimáky neznášajú výrazné
vône. Popri vysadených hriadkach
môžeme rozsypať narezanú vňať z rajčiakov, oregana, majoránu, ligurčeka
alebo horčice. Proti slimákom je účinný aj odvar z rajčiakov, nechtíka, šalvie a cesnaku. Studeným odvarom
polejeme pôdu okolo zeleniny.
Najvhodnejšie je dať ku hriadkam na
noc drevené dosky, ráno ich odkryť
a slimáky pozbierať. Pri sadení rastlín
je dôležité aj to či sa rastliny medzi
sebou znášajú alebo neznášajú, taktiež
či sme nesadili nevhodne po sebe.
Zorganizovali sme pre členov
zájazd do Trenčína na veľtrh potrieb
pre záhradkárov, včelárov, poľovníkov,
rybárov a zdravý život.
Usporiadali sme obecnú výstavu
ovocia, zeleniny a liečivých rastlín.
Zúčastnili sme sa okresnej výstavy
a na celoslovenskú výstavu boli zo
Skalitého vybrané 4 exponáty.
Zúčastnili sme sa výstavy v Ostrave
so 4 vypestkami pánov Varmusa,
Gonščáka a Šmatlavu. V rámci okresnej výstavy sme v počte výpestkov 54
obsadili 2. miesto za Kys. Lieskovcom.
Za účelom získania nových poznatkov sme sa zúčastnili výstav v Rakovej,
vo Vendryne a vo Frýdlante.
Zorganizovali sme pre svojich členov, sponzorov a ich rod. príslušníkov
posedenie pri guláši.
Uskutočnili sme 3 x na jar a na jeseň
plánovaný
nákup
stromčekov
z Poľska. Pre všetkých občanov sme
zabezpečili
muštovanie
ovocia.
Minulý rok bol rokom neúrody jabĺk,
po finančnej stránke muštovanie neúspešné, pretože náklady spojené s opravami , údržbou lisu a muštárne boli
vyššie ako výnos z muštovania. Možno
tento rok to bude lepšie.
V priebehu roka sme brigádnickou
činnosťou, celkom 251 hodín, za
pomoci finančnej dotácie z obce
Skalité zabezpečili: opravili dlažbu
v muštárni, zakúpili a nalepili do kancelárie stropné kazety, opravili drevenú dlážku, natiahli novú podlahovú
gumu, natreli dvere, opravili omietky
– vymaľovali, zakúpili potrebné
pomôcky k muštovaniu.
Zabezpečili sme 2 prednášky v škole
v ústredí na tému história ZO
v Skalitom a štepenie stromčekov
s
premietaním
videokazety.
Prednášku vykonali páni: Šmatlava,
Gonščák a Jurišta.
Čo nás čaká v tomto roku.

OV SZZ organizuje:
1/ Celoslovenskú súťaž vo viazaní
kvetov v Trenčine 26. 10. 2011
2/ Celoslovenskú súťaž jablko roka
a hrušky termín 26. – 28. 10. 2011
v Trenčíne
Ak má niekto o súťaž záujem nech
sa prihlási u predsedu p. Šmatlavu
Z prijateho programového plánu na
rok 2011 vyberáme:
Výbor ZO zabezpečí pre členov
a ostatných občanov muštovanie ovocia. Zabezpečí minimálne 1 členskú
schôdzu, v prípade potreby aj viackrát.
Zabezpečí obecnú výstavu, zúčastní sa
okresnej, celoslovenskej výstavy. Na
výstavu zabezpečí ceny, podľa možnosti sponzorov, zabezpečí minimálne
jednu prednášku na tému záhradkárstvo. Zabezpečí prieskum v záhradkárstvach v Čechách a Poľsku, informovať bude členov o sortimente, cenách
a uskutočni nákup a predaj stromčekov. Zabezpečí pre členov najmenej 1
zájazd na záhradkársku akciu.
Zabezpečí pre členov, sponzorov
posedenie pri guláši. Zabezpečí brigádnickou činnosťou potrebnú údržbu
muštárne, čo sa týka budovy opravy
bude riešiť spolu s majiteľom t.j. obcou
Skalité. V spolupráci so základnými
školami sa zúčastni 5. Ročníka výtvarnej súťaže: „Záhradka, akú by som
chcel mať“. V prípade záujmu žiakov
a školy uskutočniť prednášky na tému:
Pestovanie ovocných stromčekov.
V mene predsedu ZO vyzývame všetkých členov SZZ a taktiež občanov
Skalitého na vzájomnú pomoc, najmä
pri výmene nových poznatkov, rád,
skúsenosti, sadení stromčekov, skrášľovanie záhradky a pod. Nenechajte
si nové poznatky pre seba, podeľte sa
s nami. Každá nová dobrá rada nad
zlato. Na záver mi dovoľte, aby som
v mene svojom a taktiež v mene
Výboru ZO SZZ v Skalitom poďakoval
za spoluprácu všetkým členom, funkcionárom a občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v prospech
záhradkárom. Ďakujeme obecnému
zastupiteľstvu na čele s p. starostkou
za spoluprácu a schválenú dotáciu na
opravu budovy muštárne. Veľká vďaka
patri všetkým sponzorom za poskytnuté dary.
Veríme, že pri dobrej spolupráci
a dobrými medziľudskými vzťahmi sa
práca v našej organizácii bude dariť.
Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a
radosti zo záhradky.
Krížek Vendelín
taj. ZO SZZ Skalité

OKIENKO DO MINULOSTI OBCE
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Okienko do minulosti obce
(1)
Ing. Pavol Laš, CSc. – 0 autorovi príspevku
Narodil sa 19. 8. 1943 v Skalitom U Chovanca. Do základnej školy, vtedy Osemročnej strednej
školy, začal chodiť v r. 1949 v Skalitom. Pretože mu nebolo umožnené študovať na strednej škole,
(Jedenásťročnej strednej škole) v Čadci, nastúpil do Železničného odborného učilišťa v Bratislave,
kde sa v r. 1960 vyučil za zámočníka na opravu koľajových vozidiel.
Po vyučení mu taktiež nebolo umožnené študovať na strednej odbornej škole, tak začal pracoval
vo Vozňovom depe v Bratislave, potom v Rušňovom depe Bohumín. Odtiaľ, už na odporúčanie podniku, odišiel študovať na Strednú priemyselnú školu železničnú do Šumperka, kde v r. 1965 maturoval.
Prihlásil sa na štúdium na vysokej škole a bol prijatý na Fakultu strojnícku a elektronickú Vysokej školy dopravnej
v Žiline, ktorú ukončil v r. 1970. V r. 1968 sa stal spoluzakladateľom a predsedom novej vysokoškolskej organizácie Zväzu
vysokoškolákov Slovenska, ktorá bola v období normalizácie zakázaná.
Začal pracovať vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline. V r. 1973 – 1974 postgraduálne študoval na ČVUT Praha na
FJFI, (Fakulta jadrová a fyzikálno-inžinierska). Vzhľadom na svoju činnosť v r. 1968 – 1969 na vysokej škole, sa do vedeckej prípravy mohol zapojiť až po r. 1980. Vedeckú stáž absolvoval na Politechnike Wrocław a v Ústave mechaniky strojov
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta vied obhájil v r. 1988. Po zmene režimu bol vymenovaný za námestníka pre vedu a výskum a od r. 1996 do r. 1999, až do jeho privatizácie bol jeho riaditeľom. Potom tu, až
do r. 2003 keď odišiel do dôchodku pracoval ako vedúci certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov v doprave.
K príležitosti 370. výročia prvej
písomnej zmienky o obci
Vláda Slovenskej republiky vydala
nariadenie, ktorým sa ustanovuje čas
sčítania obyvateľov, domov a bytov v
roku 2011. Vykoná sa podľa legislatívy
platnej pre sčítanie ľudu, zák. č.
263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov na celom území
Slovenskej republiky k 21. máju 2011.
Po prvýkrát sa uskutočni aj s prihliadnutím na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9.
júla 2008. Sčítanie bude mať viacero
charakteristických znakov podobných
predchádzajúcim sčítaniam už od čias
rakúsko-uhorskej monarchie a bývalej
Česko-slovenskej
republiky.
Zaujímavou novinkou budú pre slabozrakých a nevidiacich vysvetlivky k
sčítacím tlačivám v Braillovom písme.
Toto, zatiaľ najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne nielen nové
údaje o počte obyvateľov žijúcich na
Slovensku, ale aj o ich demografickej,
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a
ekonomickej štruktúre.
Sčítanie obyvateľov je pre obec vždy
akcia
mimoriadneho
významu.
Zanecháva totiž stopu obce v dejinách
štátu, historický dôkaz o jej existencii,
stave a význame, o ľuďoch v danom
čase, ktorí v nej žili, tvorili jej súčasnosť a pripravovali budúcnosť. Pre
našu obec je tento čas sčítania
obzvlášť významný a priam symbolický, pretože sa sčítanie vykoná v roku
370. výročia prvej písomnej zmienky
o obci.

Pri tejto príležitosti by bolo zaujímavé položiť si otázku, ako vyzerala naša
obec pred mnohými rokmi, pred
iným, podobným sčítaním ľudu, o ktorom je dostatok údajov na to, aby sme
si v duchu vytvorili obraz obce v tej
dobe. Otvorme preto zažltnuté, pokrčené, ale úhľadne, takmer krasopisne
napísané a dôkazovo neobyčajne
pôsobivé operáty sčítania ľudu v obci
Skalité v r. 1930. Záznamy z doby, keď
na celý svet a najmä na Slovensko
doľahla dovtedy neznáma celosvetová
hospodárska kríza. S odstupom času
nahliadnime do toho adventného,
predvianočného času, po ktorom
mnohých čakala cesta do cudziny za
prácou, vysťahovanie za nádejným,
lepším životom v Slavónii, či ustavičné hľadanie príležitostnej práce doma
alebo na Ostravsku, alebo prežívanie
na rodnej hrude. Pripomeňme si takto
december v r. 1930, kedy sa sčítanie
ľudu vykonalo. Koľko domov a ktorých
ľudí,
okrem
rodených
Skalitčanov, tu našli šiesti sčítací
komisári. Boli to okrem jedného
domáceho napospol učitelia v obecných školách v Skalitom. Túto prácu
a tento dokumentačne pozoruhodný
dokument
vytvorili:
Eugen
Matiašovský učiteľ a správca školy
v Ústredí, Karel Trnec výpomocný
učiteľ na Prostrednej škole, Vlasta
Špotzová učiteľka Na Hornej škole,
Jozef Kubík učiteľ na Prostrednej
škole, Margita Kunstová učiteľka na
škole v Ústredí a František Špilák zo
Skalitého.

Stručná história sčítania ľudu,
domov a bytov
Sčítanie ľudu (súpis obyvateľstva,
konskripcia, cenzus) patrí nepochybne medzi štatistiky s najdlhšou históriou. Zisťovanie stavu a štruktúry obyvateľstva, t. j. v podstate demografická
štatistika, existovalo skôr, ako vôbec
vznikla nejaká demografická teória.
Sčítanie ľudu sa pravdepodobne
vykonávalo aj na našom území už v
stredoveku a možno ho teda oprávnene považovať za najstarší druh štatistiky. S rozvojom spoločnosti sa síce
menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania a spracovania výsledkov, ale
cenzy stále zostávali nenahraditeľným
prameňom údajov o obyvateľstve na
danom území a o jeho vývoji v danom
období.
Na území Slovenska sa za začiatok
organizovaného štatistického zisťovania pokladá rok 1715, keď uhorský
snem prijal zákon o zriadení stáleho
vojska v Uhorsku a vyberaní každoročnej vojenskej dane (contributionale). Kvôli jej správnemu rozvrhnutiu
boli v rokoch 1715 a 1720 vyhotovené
celokrajinské súpisy daň platiaceho
obyvateľstva. V nich boli štátom prvýkrát zaznamenané mená daňovníkov
(hláv jednotlivých hospodárstiev) a
ich majetkové pomery. Daň bola v
Uhorsku viazaná na osobu daňovníka, nie na pozemky. Základom pre jej
vymeranie boli usadlosti (sessio, maď.
telek) na urbárskej pôde. Výška dane
závisela od rozlohy usadlosti, na ktorej daňovník hospodáril.
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Neskôr v rokoch 1767 až 1771 bol
vykonaný súpis poddanského obyvateľstva (urbárska regulácia), ktorý
obsahuje údaje o počte sedliakov, želiarov a o ich majetkovom a právnom
rozvrstvení. Prvé sčítanie všetkého
obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 –
1785. Do súpisov sa zaznamenalo
meno, vek, rodinný stav, triedne
postavenie a zamestnanie zapísaných
osôb Ďalšie súpisy obyvateľstva
Uhorska prebiehali v rokoch 1804 –
1805 a 1828. V roku 1847 bol v
Uhorsku zriadený Ústredný štatistický úrad, ktorý vykonával pravidelnú
štatistickú službu a jeho činnosť sa
vzťahovala aj na územie dnešného
Slovenska, kde sa štatistické údaje zisťovali a vyhodnocovali podľa žúp a
stolíc.
Súpisy v Uhorsku začali teda za
vlády Jozefa II. a opakovali sa v dvojročných obdobiach, ale až sčítanie
ľudu v r. 1857 sa však považuje za prechod medzi feudálnymi súpismi a
modernými sčítaniami ľudu. Jeho
vykonaním boli poverené už iba politické úrady a sčítanie sa uskutočnilo
po prvýkrát k jednému termínu, k 31.
októbru 1857.
Prvé moderné sčítanie ľudu sa uskutočnilo v r. 1869 a ním sa začína nové
obdobie populačných cenzov na
našom území. Zákon o sčítaní ľudu z
29.marca 1869 určil, že sčítanie sa
bude vykonávať vždy k 31. decembru
v rokoch končiacich nulou (s výnimkou r. 1869), a to v rokoch 1880, 1890,
1900 a 1910. Toto ustanovenie bolo
dodržané až do zániku RakúskoUhorska. Z vtedy stanovených hlavných zásad vychádzajú do určitej
miery populačné cenzy aj dnes.
Počínajúc r. 1869 sa sčítanie ľudu
uskutočňovalo podľa zásad, ktoré boli
stanovené medzinárodnými štatistickými kongresmi. Prvý bol bruselský
kongres v r. 1853.
Z biologických znakov sa u obyvateľstva zisťovali vek a pohlavie.
Zaznamenávali sa prípadné fyzické
vady (napr. v r. 1869 slepota a hluchota), neskôr aj mentálne vady. Medzi
spoločenskými znakmi stáli v centre
pozornosti štátna príslušnosť, rodinný
stav, náboženské vyznanie a používaná reč. Od r. 1880 pribudla tiež otázka
na gramotnosť sčítanej osoby; zisťovala sa schopnosť čítania a písania.
Otázkou na používanú reč sa nepriamo mapovala etnická skladba obyva-
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teľstva. Z údajov sčítania bolo možno
zistiť taktiež ekonomické znaky (obyvateľstvo sa napr. delilo podľa pomeru
k povolaniu, podľa odvetvia činnosti,
podľa subjektívneho povolania, podľa
postavenia v hlavnom, resp. vedľajšom povolaní).
Organizáciou sčítania bolo poverené ministerstvo vnútra a riadili ho
okresné úrady. Na území jednotlivých
obcí niesli za sčítanie zodpovednosť
obecné úrady. Tie tiež menovali príslušných sčítacích komisárov, ktorými
boli často učitelia alebo spolupracovníci obecných úradov.
Prelomovým obdobím bol rok 1918,
kedy vzniká Československá republika a o rok neskôr boli zriadené orgány
štátnej štatistiky, ktorým sčítanie obyvateľstva priamo podliehalo. Od roku
1918 sa na Slovensku uskutočnilo
sedem sčítaní obyvateľstva (z toho päť
po II. svetovej vojne) realizovaných ku
konkrétnemu dátumu: k 15. februáru
1921, k 1. decembru 1930, k 1. marcu
1950, k 1. marcu 1961, k 1. decembru
1970, k 1. novembru 1980 a k 3. marcu
1991.
Prvé česko-slovenské sčítanie ľudu a
bytov sa uskutočnilo na základe prvého česko–slovenského zákona o sčítaní ľudu číslo 256/222 Sb. z 8. apríla
1820. So sčítaním ľudu sa uskutočnilo
aj sčítanie bytov.
Za politicky najdôležitejšie sa vtedy
považovalo zistenie národnosti obyvateľstva, ktoré malo potvrdiť oprávnenie vzniku samostatnej Česko-slovenskej republiky. Na rozdiel od predvojnových zisťovaní národnosti na základe „používanej reči“, v bývalej monarchii bola prijatá definícia národnosti,
podľa ktorej „národnosťou sa rozumie
kmeňová príslušnosť, ktorej vonkajším znakom je spravidla materinský
jazyk“. Tým sa mala odstrániť pre
české a slovenské etnikum znevýhodňujúca definícia národnosti určovanej
podľa „používanej reči“, ktorá nahrávala nemeckému, resp. maďarskému
jazyku. Odkaz na priznanie národnosti podľa „kmeňovej príslušnosti“ navyše umožnil, aby sa ku svojej národnosti prihlásili aj Židia alebo Cigáni, aj
keď nehovorili po hebrejsky alebo po
rómsky. O otázku a definíciu „národnosti“ sa odohrali nielen boje s reprezentantmi česko-slovenských menšín,
ale aj vo vnútri českého a slovenského
tábora. Hoci oficiálne existovala
„česko-slovenská národnosť“, bolo

možné zistiť počet obyvateľov českej a
slovenskej národnosti oddelene. Za
dôležitú charakteristiku sa považovalo aj zistenie povolania obyvateľstva,
aj keď treba poznamenať, že sa zisťovala ekonomická aktivita podľa hospodárskych odvetví, a nie podľa klapovolania
(profesie).
sického
Spracovanie sčítania bolo vykonané
na Powersových diernoštítkových
strojoch.
Prvé česko-slovenské sčítanie sa
považuje za úspešné nielen po stránke
organizácie či úplnosti a správnosti
zistení, ale najmä z hľadiska spracovania a publikovania jeho výsledkov.
Sčítanie ľudu v r. 1921 a aj nasledujúce v r. 1930 boli v podstate pokračovaním rakúskych sčítaní, napriek
tomu, že prinášali nové poznatky i
niektoré nové metódy.
Potreba štatistických údajov vyvolaná veľkými povojnovými zmenami v
počte a v štruktúre obyvateľstva bola
dôvodom na vykonanie stručných
súpisov obyvateľstva ešte pred všeobecným sčítaním ľudu plánovaným na
r. 1950. Tieto súpisy sa uskutočnili k
4. októbru 1946 na Slovensku a k 22.
máju 1947 v českých krajinách.
Okrem toho sa v Čechách vykonal k
31. januáru 1946 súpis domov a bytov.
V tomto prípade však nešlo o sčítanie
v chápaní všeobecného cenzu. Cieľom
týchto súpisov bolo, okrem zistenia
celkového počtu obyvateľov, na
Slovensku získať predovšetkým podklady o pracovných silách a spresniť
informácie pre zásobovanie obyvateľstva, v Čechách išlo predovšetkým o
získanie podkladov pre potreby
národného poistenia.
Sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo
k 1. marcu 1950 úzko nadväzovalo na
sčítanie v r. 1930. Toto sčítanie ľudu
bolo na celom území štátu spojené so
sčítaním domov a bytov a súčasne sa
uskutočnil aj súpis priemyselných a
živnostenských podnikov a súpis
poľnohospodárskych podnikov.
Sčítaním ľudu v r. 1961 začína nová
etapa česko-slovenských populačných
cenzov. Uskutočnilo sa k 1. marcu
1961 a jeho výsledky po prvýkrát v histórii sčítaní predstavujú integrovaný
cenzus so vzájomným prepojením
údajov o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch. Toto spojenie
prinieslo celkom novú kvalitu údajov
a výrazne rozšírilo možnosti ich využitia.
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Aj keď ďalšie sčítania ľudu, ktoré
boli k 1. decembru 1970 a k 1. novembru 1980, priniesli niektoré ďalšie
aspekty a prístupy (najmä v oblasti
spracovania údajov), základom a
východiskom dodnes zostáva kvalitatívne nové chápanie sčítania z r. 1961.
Je vhodné spomenúť aspoň niektoré
zo skutočností a rozdiely medzi sčítaniami v r. 1970 a 1980. So sčítaním sa
od r. 1970 spájajú aj 2-% výberové zisťovania v domácnostiach, tzv. mikrocenzy, ktoré majú za úlohu zisťovať
diferencie v príjmovej úrovni rôznych
skupín obyvateľstva a niektoré ďalšie
stránky rozvoja ich životnej úrovne.
Obe sčítania (v r. 1970 i v r. 1980) sa
vyznačujú širokým publikovaním údajov.
Mimoriadny
význam
má
Retrospektívny lexikón obcí Česko-slovenskej socialistickej republiky 1950-

1970, ktorý vydal Federálny štatistický
úrad v r. 1978, kde sú obsiahnuté
údaje o vývoji a rozmiestnení obyvateľstva, o počte domov podľa obcí a ich
častí, o vývoji názvov obcí a iné.
Sčítanie ľudu, domov a bytov v r.
1991 bolo posledné v rade česko–slovenských sčítaní. Nadväzovalo v
plnom rozsahu na tradíciu sčítaní
predchádzajúcich. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bola využitá
pri jeho organizovaní a pri spracovaní
a publikovaní výsledkov moderná
výpočtová technika. Obsah sčítania
bol obohatený o zisťovanie náboženského vyznania a bola rozšírená škála
zisťovaných národností (po prvýkrát
bola osobitne sledovaná rómska
národnosť). Pripravovaný široký rozsah publikovaných výsledkov bol v
dôsledku politických zmien značne

– poradové číslo
– priezvisko
– meno
– príbuzenský alebo iný pomer k prednostovi domácnosti
– pohlavie
– deň, mesiac a rok narodenia
u žien, ktoré sú alebo boli vydaté
a) u všetkých dátum posledného sobáša
b) u ovdovelých a rozvedených a rozlúčených dátum
ovdovenia, resp. rozvodu alebo rozluky
počet deti narodených v poslednom manželstve
a) všetkých živo narodených
b) z nich zomrelo
– rodisko (obec, okres, krajina)
Toto sčítanie vychádzalo zo skúsenosti sčítania v r. 1921, ale program
sčítania bol v niekoľkých smeroch rozšírený. V obci Skalité sa sčítanie začalo 6. decembra.1930, t. j. v sobotu a
dokumentovalo stav obyvateľstva k 1.
decembru 1930.
Po prvýkrát (a ako v jednej z troch
európskych krajín) bolo súčasťou sčítania zisťovanie a podrobné spracovanie fertility (plodnosti) žien, čo malo
mimoriadny význam pre skúmanie
reprodukcie obyvateľstva v Česko–slovensku. Z nových znakov zaradených
do sčítania treba uviesť i zisťovanie
minulého bydliska sčítaných, pokiaľ
osoba nebola sčítaná v obci svojho
narodenia. Ďalej sa zisťovalo miesto,
odkiaľ sa sčítaná osoba prisťahovala
do miesta, kde bola teraz sčítaná. Nie
vždy však bol tento údaj zaznamenaný.
Zaujímavosťou je, že pri sčítaní je
záznam o ľuďoch, ktorí v čase sčítania
neboli v obci, napr. železničiari práve
v službe, vojaci na základnej vojenskej
službe alebo na vojenskom cvičení, ale
nie sú vôbec zaznamenané osoby,
ktoré v tom čase odišli za prácou do
USA, Argentíny, Francúzska či inde.

zúžený, mnohé pripravované štatistické prehľady neboli spracované.
Uložené primárne údaje na pamäťových médiách však umožňujú v prípade potreby realizovať prepočet výsledkov z tohto sčítania na zmenenú
územnú organizáciu SR.
Sčítanie ľudu z r.1930 (rovnako ako
sčítanie v r. 1921) bolo ako z hľadiska
obsahového, tak i z hľadiska spracovania, vyhodnotenia a publikovania na
vysokej úrovni. Pomerné široký publikačný systém s hlavnými výsledkami
sčítania bol doplnený publikovaním
podrobnej dokumentácie všetkých fáz
sčítania, čím poskytuje neoceniteľné
informácie a vysvetlenie dôležitých
skutočností o príprave a priebehu, o
spracovaní i vyhodnocovaní.
Obsah sčítania obyvateľstva 1930:

– kedy sa sčítaný prisťahoval do obce
– odkiaľ sa prisťahoval do obce
– štátna príslušnosť a domovská príslušnosť
– národnosť (materinský jazyk)
– náboženské vyznanie alebo bez vyznania
– znalosť čítania a písania (len u osôb starších ako
6 rokov)
– druh povolania (hlavné, vedľajšie)
– postavenie v povolaní (hlavnom, vedľajšom)
– označenie závodu a miesta závodu
– či je prítomný v obci trvale nebo dočasne
– ak je dočasne, kde býva trvale
– telesné vady

Súčasťou sčítania v r. 1930 bolo aj
sčítanie domov a bytov. Obec bola pri
sčítaní rozdelená do šiestich sčítacích
obvodov a pre každý z nich bol určený
jeden sčítací komisár. Názvy miestnych častí sú totožné s názvami „pľacov“ vtedy zaužívaných. Na ilustračnej mape obce sú čiernymi číslicami
označené zárubky a štvrtky a v tab. 2
sú ich názvy. V tab. 1 sú počty domov
v miestnych častiach. Lokalizácia
miestnych časti je v ilustračnej mape
označená červenými číslami. Ich číslovanie je totožné s poradím, v akom ich
sčítací komisári navštívili a ako sú operáty uložené v archíve. Niektoré domy
boli práve dostavané a obývané, ale
ešte nemali pridelené domové číslo,
iné boli neobývané, ale dôvod nie je
uvedený. Z týchto záznamov zisťujeme, že v tom čase bola v Skalitom celkom pestrá spoločnosť z hľadiska
národnostného, profesijného, religiózneho i z hľadiska pôvodného bydliska.
Okrem rodákov, ktorí väčšinou boli
roľníci, pričom niektorí pracovali aj
na železnici alebo na Ostravsku, tu žili
a bývali ľudia iných povolaní, ktorých
si pripomenieme. Niektorí naši starší
spoluobčania sa na nich možno rozpo-

menú.
Starostom obce bol v tom čase Jozef
Časnocha Mikš, majiteľ hostinca,
domu č. 70.
Farárom, správcom farnosti bol
Jozef Randik, rodák zo Žiliny.
Kaplánom bol Peter Černo, rodák
z Prusov pri Bánovciach n/Bebravou,
neskoršie, od r. 1938 do r. 1974 správca skalitskej farnosti. Fara mala č. d.
72.
Učitelia: Obecná škola v Ústredí
Matiašovský Eugen, Stankovany,
nar.1901, správca obecnej školy v Ústredí, učiteľ, v Skalitom od r. 1923;
manželka Emília Šurjanská, Riečka
pri B. Bystrici, nar. 1903, učiteľka,
v Skalitom od r. 1922.
V dome Urbárskej obce č. 72 bývali:
Havlová Václava, rod. Hrašková,
Kolín, učiteľka; tri dcéry.
Kunstová Margita, Košice, nar.
1902, učiteľka.
Šestáková Růžena, Nebužely u
Mělníka, nar. 1910, učiteľka.
Učitelia: Prostredná škola
Kubík Jozef, nar. 1905, Borová pri
Martine, správca školy, učiteľ; manželka Antónia, Bytča, nar. 1906, učiteľka;
syn Miloslav nar. 1929.
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Trnec Karel, Slatina pri Brne, nar.
1920, výpomocný učiteľ.
Učitelia: Horná škola
Špotzová Vlasta, Svitavka u
Boskovíc, nar. 1907, učiteľka; matka
Albína nar. 1872.
Krčmári, obchodníci
Vogel Arpád, nar. 1888, obchodník,
manželka Fetty Rübner nar. 1895 Sol,
Poľsko. Deti Margita nar. 1916, Ernest
nar. 1920. Rodina Voglovcov sa prisťahovala do Skalitého v r. 1880.
Dostál Josef, nar. 1896, krčmár; manželka Malvína, Vápenný Podol u
Chrudimi, nar. 1895, obchodníčka;
v Skalitom od r. 1920.
Feuermann Arpád, nar. 1895, prisťahoval sa v r. z Višňového pri Žiline,
majiteľ turistického hostinca.
Alois Feuermann, otec Arpáda, nar.
1855, majiteľ obchodu, Zelma
Feuermann, nar. 1898; dcéra Alojzia.
Tatarka Florián, nar. 1877, krčmár a
obchodník so zmiešaným tovarom.
Stehlík Terézia, nar. 1893, krčmárka.
Žandári
Jurek Karel, Slavičín, nar. 1894,
vrchný žandársky strážmajster; manželka.
Šrámek Josef, Chotěboř, žandársky
štábny strážmajster; rodina. Zomrel
v Skalitom, je pochovaný na Starom
cintoríne,
Říha Václav, Votice, žandársky strážmajster; rodina.
Hajdinger Václav, Horažďovice, žandársky strážmajster.
Straka František, Vsetín, žandársky
strážmajster.
Čvrtečka Róbert, nar. 1897, Sněžné
Nové Město n/Metují, žandársky
strážmajster, manželka a syn;
v Skalitom od r. 1922.
Colníci a príslušníci finančnej stráže
Macoun Jan, nar. 1896, Č.
Budějovice,
prednosta
colného
úradu; manželka; v Skalitom od r.
1929
Fanta Antonín, nar. 1895, Třebíč,
vrchný rešpicient finančnej stráže,
manželka a 3 deti; v Skalitom od r.
1928.
Chlumský Josef, Staňkovice u K.
Hory, nar. 1893, vrchný rešpicient
finančnej stráže; manželka a syn;
v Skalitom od r. 1930.
Šuta Jan, Křenovice u Přerova, nar.
1895, rešpicient finančnej stráže; rodina.
Komenda František, Domoradice
u Č. Krumlova, rešpicient finančnej
stráže; rodina.
Majko Ján, Dolná Streda, rešpicient
finančnej stráže; rodina.
Koštál Oldřich, Tilovice u Brna, rešpicient finančnej stráže; rodina.
Hranica Jakub, Pšurnovice pri
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Bytči, rešpicient finančnej stráže; rodina.
Doseděl Karel, Jaluhy u Uh.
Hradiště, nar. 1894, rešpicient finančnej stráže; manželka a 3 deti;
v Skalitom od r. 1923.
Mička Josef, Čechoria u Prostějova,
nar. 1896 rešpicient finančnej stráže;
manželka a 3 deti; v Skalitom od r.
1929.
Kalas Ladislav, Svitavka u Boskovíc,
nar.1890, colník; manželka a syn;
v Skalitom od r. 1928.
Hrad Tomáš, nar. 1894, Soběšice u
Sušice, rešpicient finančnej stráže;
manželka a dcéra; v Skalitom od r.
1930.
Srnka Josef, nar. 1889, Putim, rešpicient finančnej stráže, v Skalitom od r.
1929
Tupý Antonín, Kladno, rešpicient
finančnej stráže.
Železniční zamestnanci
Pospíšil Zdeněk, Převyšov u
Nymburka, nar. 1897, prednosta stanice; manželka a 2 dcéry; v Skalitom od
r. 1925.
Maxa František, Liščeves U Mostu,
nar. 1899, výpravca; manželka, dcéra
a syn; v Skalitom od r. 1930.
Hančinský Viktor, Stará. Bystrica,
nar.1901, železničný čakateľ; manželka a syn; v Skalitom od r. 1930.
Habuší Juraj, V. Lodina, nar. 1898,
železničný úradník; manželka a 3
dcéry; v Skalitom od r. 1930.
Domáček Bohumil, Praha Smíchov,
nar. 1902, železničný adjunkt; manželka a dcéra; v Skalitom od r. 1927
Hálek Antonín, nar. 1881, Sušice,
traťmajster; manželka a 3 synovia;
v Skalitom od r. 1929.
Hargaš Ján, M. Dvorany pri
Topoľčanoch, nar. 1897, sprievodca
vlakov; manželka a 6 detí; v Skalitom
od r. 1929
Niektoré iné profesie
Sihalajová Mária, L. Mikuláš, nar.
1908, poštová úradníčka.
Bizoň Jozef, Strážnice, spolumajiteľ
potravinového
družstva
s
D.
Rovňanom; rodina.
Olivka František, Frýdek, nar. 1895,
pekár; manželka Zuzana Kavčák
Jablunkov, nar. 1894, syn František
nar. 1920; v Skalitom od r. 1925.
Mlynek Josef, Bysřice n/Olší, faktor;
rodina.
Lichtenstern Artur, nar. 1898, notársky úradník; manželka Hermína
Straník, Pardubice, nar. 1904.
Michalík Alexander, Čary pri
Trnave, nar. 1896, tkáč; manželka
Cecília nar. 1898. Deti: Cecília,
Dominik, Jozefína.
Cinko František, Čadca, nar. 1901,
obuvník; manželka Štefánia nar. 1911,

syn Milan nar. 1930.
Čanecký Vincent, obuvník.
Učitelia bývali väčšinou v budovách
škôl, iba niektorí, ako je uvedené predtým, v tzv. dome Urbárskej obce a hostinci u Vogela, kde bývali aj niektorí
žandári. Ďalší bývali v hostinci
u Jozefa Časnochu Mikša.
Príslušníci finančnej stráže a colníci
bývali v Ústredí v hostinci u Dominika
Časnochu a v dome Juraja Potočára
u Malíka a v Kolónii.
Železniční zamestnanci bývali
v budove železničnej stanice a v ostatných budovách okolo železničnej stanice, ku ktorým patrili výhybkárske
domy a päť strážnych domčekov okolo
železničnej trate, z ktorých dva neboli
obývané. V jednom z nich, č. 10, býval
aj colník. Niektorí bývali aj v Kolónii.
V Kolónii bolo aj veliteľstvo žandárov,
colný úrad a pošta.
Michalík Alexander, tkáč býval
v dome č. 174 v miestnej časti
U Chrobáka.
V dome č. 525 u Antona Jendrišáka
býval jeden colník, jeden žandár
a Vincent Čanecký obuvník.
Olivka František býval v dome č.
406, kde mal aj pekáreň.
Cinko František, obuvník, býval v
dome č. 375 Terézie Stehlíkovej,
krčmárky.
Poznámky k tabuľke o počte domov:
v troch budovách obecných škôl boli
byty pre učiteľov. Horná škola však nie
je uvedená v súpise samostatne, ale je
zahrnutá ako dom v miestnej časti
U Kreany. V miestnej časti Kolónia sú
zahrnuté tri budovy, ktoré stoja
dodnes. V miestnej časti Železničná
stanica sú zahrnuté: budova železničnej stanice, výhybkárske domy, ostatné
budovy okolo železničnej stanice a päť
strážnych domčekov okolo železničnej
trate, z ktorých dva neboli obývané.
v miestnej časti Za riekami sú zahrnuté aj domy z osady neskôr nazývanej
U Patkanov. V zázname o miestnej
časti U Varmusa je poznámka v zátvorke (U Kocurkov), čo pravdepodobne
znamená, že sa používal aj tento
názov.
Poznámka: Na spracovanie tohto
článku boli využité podklady k pripravovanej knihe o Skalitom, poznatky
z vlastného genealogického bádania,
údaje zo štatistických ročeniek a informácie z verejne dostupných internetových stránok.
Jazyková korektúra:
PhDr. Yvona Greschnerová
Ing. Pavol Laš, CSc.
V budúcom čísle:
Pamätné miesta obce

OKIENKO DO MINULOSTI OBCE
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ZŠ SKALITÉ – Ústredie
Milí
pravidelní i občasní
čitatelia
Skalitského
Spravodaja!
Prihováram sa Vám po dlhšom čase
v období, keď sa dejú mnohé udalosti.
Verím, že i Vy sledujete domáce a tiež
medzinárodné dianie. Istotne Vás nenechávajú chladnými správy, ktoré dennodenne chrlia naše noviny, rádiá, televízory či internet. Ale nie tieto udalosti
mám na mysli. Zo všetkého množstva
vyberiem dve...
V uplynulých dňoch sme si niekto viac
a niekto menej pripomenuli Deň učiteľov. A keďže učiteľ je jednou zo základných zložiek fungovania školy, nedá mi,
aby som pár riadkov nevenovala tejto
téme. V súčasnosti skôr či neskôr všetci
prichádzame do kontaktu so školou,
a teda i s učiteľmi. Buď ako žiaci alebo
rodičia, alebo kolegovia – učitelia. Je
samozrejmé, že každý zo svojho statusu
vidí úlohu učiteľa inak.
Pokiaľ patríte k tým, ktorí školské lavice drali už dávnejšie, možno si občas
zaspomínate na svojich učiteľov a na
konkrétne zážitky, ktoré Vám v súvislosti s nimi utkveli v pamäti. Určite sú
rôzne. Od krásnych a dojímavých, keď
učiteľ povzbudil, pomohol, až po tie, pri
ktorých možno ešte dnes zacítite štipľavú bolesť po švihnutí paličkou či trpkosť
po ostrom napomenutí.
Ak ste v pozícii rodičov, prežívate
podobné situácie celkom inak. Verte, že
viem, o čom hovorím... Z pohľadu rodiča
chce azda každý, aby jeho dieťa (alebo
deti) dosiahlo čo najviac, aby bolo úspešné. Očakávame preto, že škola v zastú-

pení učiteľov urobí maximum, aby sa
dieťa rozvíjalo a zároveň bolo spokojné
a šťastné.
Zo strany učiteľa sa daná problematika javí opäť trochu inak. Celý školský
systém prechádza v posledných rokoch
veľkými zmenami. Pociťujeme to všetci –
učitelia, žiaci i rodičia. Všetci chceme to
isté, máme spoločný cieľ. Záleží iba na
nás a na našej schopnosti komunikovať,
aby cesty k tomuto cieľu, ktorým je vedomostný i osobnostný rozvoj detí, neboli
príliš rozdielne. A všetko toto na nás
vplýva. Ide o to, nakoľko a čím sa nechávame ovplyvňovať. Spoločnosť, to nie sú
len tí druhí, časopisy, televízia, politici
atď. Spoločnosť tvoríme aj my, my všetci.
A toto je priestor pre druhú tému,
ktorú som spomínala na začiatku. Je to
pôst. Myslím, že ak je obdobie v roku,
kedy môžeme a máme prehodnocovať
svoje postoje k Bohu, ľuďom, škole, spoločenským a politickým problémom,
najvhodnejšie je práve obdobie pôstu.
Keď som sa žiakov pýtala, čo im napadne, keď počujú slovo Pôst, okamžitá
reakcia bola nejesť mäso. Spoločne sme
zhodnotili, že i to je pravda, ale bolo by
to veľmi málo. Pôst predsa nie je len
očistná kúra nášho tela, ale predovšetkým duše. A verím, že každý z nás má čo
prehodnocovať. Veľmi zvláštne podľa
mňa vyznievajú vyjadrenia typu: „Nič
v živote neľutujem.“, „Nič by som na
sebe nezmenil.“, „Som, aká som
a nehodlám sa meniť.“ a podobne.
Z takýchto myšlienok totiž veľmi okato
vytŕča pýcha...
Naše deti, ktoré chcú na sebe pracovať, zdokonaľovať sa po vedomostnej
i osobnostnej stránke, nám v istých
momentoch môžu byť príkladom
v snahe, otvorenosti, pravdivosti posto-

jov, schopnosti spolupracovať. Vďaka
takýmto deťom, ktoré pod vedením učiteľov naozaj svedomito pracujú, máme
opäť niekoľko informácií pre Vás o tom,
aké najnovšie úspechy naši žiaci dosiahli.
Už v predchádzajúcich číslach sme
spomínali medzinárodný projekt LECRETO. V rámci neho prebiehajú rôzne
aktivity. Žiaci majú možnosť sa do nich
zapojiť. Niektoré z nich už prebehli
a najlepší budú odmenení poznávacími
zájazdmi do partnerských krajín.
Zo súťaže o najkrajšiu rozprávku vzišli víťazi, ktorí sa môžu tešiť na výlet do
Maďarska. Tento zájazd poteší aj víťazov
súťaže „Chlapec a dievča školy“, ktorými sa stali Matej Laš z 5. B a Anička
Tomicová z 8. B.
Športovo nadaní žiaci sa zasa realizovali v školskom turnaji v hokejbale.
Vybíjanú si družstvo dievčat bolo zahrať
v Čadci na Podzávoze.
Posledným výrazným úspechom bolo
víťazstvo Detského divadelného súboru
Kolovrátok na regionálnej prehliadke
DDS v Čadci. Svojím víťazstvom si zároveň vydobyli postup do krajského kola
tejto súťaže. Že čím tak zaujali? No predsa svojimi výkonmi v predstavení
Frogybaba. Držíme im prsty, aby našu
školu i región reprezentovali na čo najlepšej úrovni.
Pomaly sa budeme pripravovať na
poslednú fázu tohto školského roka.
Verme, že pre každého žiaka bude nakoniec svojím spôsobom úspešný. Keď už
to nebude úplne úžasné vo vzdelávacích
výsledkoch, možno aspoň v nejakej inej
školskej alebo mimoškolskej aktivite.
Mgr. Marta Jopčíková
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Dnešný moderný svet je plný konfliktov, záťaží, rizík a
frustrácie. Tieto silné negatívne vplyvy ohrozujú i pomerne
pevné rodiny. Deti sú ohrozované rozvodmi, chudobou,
nezamestnanosťou, či naopak workholizmom rodičov a sú
ponechané samy na seba alebo na spoločnosť televízie
a počítača. Čoraz častejšie dochádza k citovej ochabnutosti
detí a mladých ľudí. V otázkach citovej výchovy sa dnešná
uponáhľaná rodina často spolieha na školu a škola sa zase
spolieha na výchovný vplyv rodiny. Tradičná škola však citovú výchovu ponecháva na náhodu. Lenže pokiaľ sa výchovou v ranom detstve a puberte nepodarí zvládnuť emocionálnu stránku osobnosti, tak nízka úroveň emocionálnej
inteligencie vystavuje jedinca veľkým rizikám od vzniku
depresií alebo porúch prijímania potravy až po surové správanie či užívanie drog. Ale vedie aj k nespokojnosti, nešťastiu, smútku, neschopnosti zažiť radosť, spokojnosť a šťastie,
ba k samovraždám. Ovládanie negatívnych emócií, hlavne
zlosti, hnevu, patrí k najčastejším emočným problémom detí
predškolského veku. Dieťa by malo pochopiť rozdiel medzi
výrazne dobrým a zlým správaním a naučiť sa jednať, konať
tak, aby nebolo v rozpore s tým, čo vníma ako dobré. V prípade porušenia pravidiel by malo prežívať negatívne emočné reakcie – hanba, vina, rozhorčenie i strach.
Ak požadujeme od dieťaťa, aby bolo ohľaduplné, zodpovedné, nič v takomto prípade nenahradí jeho priamy zážitok, priamu skúsenosť, ktorú mu môžeme my dospelí sprostredkovať vlastným vzorom správania, ako aj hrami prostredníctvom ktorých sa deti učia väčšej citlivosti jeden k druhému. Dieťa so silnou schopnosťou vcítenia sa má sklon byť
menej agresívne a viac sa venuje sociálnym aktivitám ako je
pomáhanie, počúvanie a v dôsledku toho je aj obľúbenejšie
a úspešnejšie. Ak chceme prostredníctvom výchovy detí
docieliť u budúcej mladej generácie zdravé sebavedomie
a rovnováhu medzi sebaúctou a úctou k druhým, najmä starším ľuďom, je potrebné, aby sa jej už od útleho veku dostávala primeraná úcta od dospelých. ,,Môžu si vážiť deti
dospelých, ak si dospelí nevážia deti?“
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Príčinou nízkej sebaúcty dieťaťa môžu byť privysoké, nereálne očakávania dospelých (rodičov alebo učiteľov).
Problémové deti mávajú preto často nízku sebaúctu. Pri každej úlohe, ktorú dieťa rieši, sa zúčastňujú emocionálne procesy, najmä nádej na úspech a obavy z neúspechu. V predškolskom veku môžeme úlohu chápať v širokom slova zmysle. Úlohou a jej riešením môže byť pre dieťa napríklad zvládnutie sebaobslužných činností, skladanie obrázku z častí,
konštruovanie podľa predlohy alebo kreslenie zážitkov. Na
riešení úlohy sa podieľa aj proces myslenia, najmä odhad
náročnosti úlohy a odhad vlastných schopností. Dieťa s nízkou sebaúctou sa obvykle obáva neúspechu, napríklad
„neviem, alebo nepodarí sa mi ten obrázok poskladať“.
Preceňuje ťažkosti spojené s riešením úlohy. Nízko odhaduje vlastné schopnosti. Hrá sa, alebo pracuje so strachom.
Často mení predmet svojho záujmu a nevie sa sústrediť. Je
pravdepodobné, že výsledok činnosti môže byť za takýchto
okolností nedostatočný. Dôsledkom je ešte väčšie znechutenie a vzniká čím ďalej tým nižšia sebaúcta. Oslabená je aj
sebadôvera vo vlastné schopnosti.
Klinickí psychológovia si všimli, že osoby s nízkou sebaúctou nevedia dávať ani prijímať lásku. Zaujímajú často krajné postoje, buď ustupujú alebo útočia. Správajú sa tak prísne vychovávané, odmietané deti, ktoré zakúsili málo lásky.
Preto bývajú samotárske, rezignujú alebo sú agresívne. Za
hyperaktívnym, neúspešným, agresívnym alebo utiahnutým
správaním detí sa často skrýva znížená sebaúcta.
Vývojová pripravenosť dieťaťa chápať a vyjadrovať city
a schopnosť naozaj to tak aj robiť, sú dve rôzne veci. Aj keď
je schopné hovoriť o svojich emóciách, to, či bude naozaj
túto schopnosť využívať, záleží z veľkej časti na situácii, na
prostredí v ktorom je vychovávané, na vzťahoch s dospelými
a rovesníkmi. Tam, kde sa emócie vyjadrujú a otvorene sa
o nich hovorí, si dieťa vytvára slovník, pomocou ktorého
môže o svojich citoch uvažovať a rozprávať. V prostredí, kde
sa city potláčajú a emocionálnej komunikácii sa vyhýbajú je
väčšia pravdepodobnosť, že dieťa bude „emocionálne
nemé“.
Významnou zručnosťou v kontakte s druhými je aj humor.
Je to jeden z najoceňovanejších charakterových rysov u detí
aj dospelých. Vtipkovanie, humor znižujú stres a pomáhajú
človeku vychádzať s druhými ľuďmi a vyhnúť sa mnohým
problémom, uľahčuje hľadanie riešení v problémových situáciách. Úspešnosť dieťaťa sa spája s vysokou sebaúctou.
Dieťa pristupuje k riešeniu nových úloh s nádejou na
úspech. Hlavným výchovným zámerom u problémových
detí je preto pomáhať týmto deťom nadobudnúť im vyššiu
sebaúctu a pocit úspešnosti. Usilujeme sa objaviť u týchto
detí niečo pozitívne a neustále im prejavujeme dôveru.
Staviame na silných stránkach detskej osobnosti. Je to najúčinnejší spôsob, ako môže dospelý preťať začarovaný kruh
nízkej sebaúcty dieťaťa a výchovno-vzdelávacích ťažkostí
s tým spojených.
Odborníci zaoberajúci sa otázkami školstva a výchovného
procesu dospeli k záverom, že v súčasných zložitých sociálnych podmienkach a medziľudských vzťahoch jedinci nevystačia iba s dobre osvojeným množstvom informácií o svete,
ale potrebujú sa dozvedieť viac o tom, kto a akí sú, ako ich
vníma okolie, aké majú potreby a želania, aké ciele si majú
stavať pred seba, aké majú možnosti a predpoklady na ich
dosahovanie. Do popredia sa dostávajú kvality ako iniciatíva, optimizmus, samostatnosť, kooperatívnosť, flexibilita,
komunikatívnosť, kreativita a pod. Z uvedených kvalít
možno vyvodiť, že práve emocionálna inteligencia rozhoduje o úspechu jedinca, jeho sebarealizácii v živote, škole,
práci. (z materiálov – Prosociálna výchova v MŠ)
Renáta Olešňanová,
učiteľka MŠ Skalité – Kudlov, vedúca MZ
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ZŠ SKALITÉ – KUDLOV
Február
Zápis žiakov do 1. ročníka
Jednou z každoročných februárových
aktivít je zápis žiakov do 1. ročníka.
Koordinátorka zápisu, Mgr. Čarnecká,
pripravila pre budúcich prváčikov pútavý program a zaujímavé úlohy. V krátkom programe sa predstavili starší
žiaci. Zápisom úspešne prešlo 23 detí.
Valentínska pošta
Prejavy
sympatie,
náklonnosti
a možno aj zamilovanosti si mohli žiaci
prejaviť prostredníctvom valentínskej
pošty. Týždeň pred sviatkom sv.
Valentína, patróna zamilovaných, bola
k dispozícii schránka na valentínske
pozdravy, a tak mohli písať väčší menším, menší väčším, skrátka hocikto, kto
inak nemal dostatok odvahy prejaviť
sympatie obľúbenej osobe. Niektorých
valentínske pozdravy potešili viac,
iných menej, našli sa ja takí, ktorí boli
zaskočení. Ako sa to bude vyvíjať ďalej,
ukáže čas. Potešujúce je, že valentínky
chceli priniesť hlavne pozitívne prejavy
a vieme, že pozitívneho nikdy nie je
dosť. Pár valentínok sa dostalo aj do
rúk pedagógov. Je pekné, keď deti vedia
prejaviť úctu k ich práci a cítia, že aj učitelia ich majú radi. Vedúcou aktivity je
Mgr. Šimaliaková.
Lyžiarsky výcvik
Siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik
v SKI areáli Čierne. Celkovo výcvik
absolvovalo 28 žiakov Vedúcou lyžiarskeho výcviku bola PaedDr. Koperová,
spolu s ňou sa na výcviku zúčastnili aj
Mgr. Holáková a Mgr. Mikulová.
Marec
Týždeň hlasného čítania
Uskutočnil sa v dňoch 28. 3. – 1. 4.
Niesol sa v znamení viacerých aktivít.
Jednou z nich bola starší čítajú deťom
v MŠ. Siedmaci z divadelného súboru
(Za)školáčik si pripravili dramatizácia
rozprávky Sedem kozliatok a vlk pre
žiakov 1. stupňa a deti z MŠ, ktoré odohrali u nás v škole. S divadlom sa predstavili aj na akcii Deti deťom v Krásne
nad Kysucou, kde získali diplom za
výtvarné spracovanie scény a a kostýmy. Scenár vypracovali Mgr. Čanecká
a Mgr. Holáková.

Projekt RECYKLO HRY
Zapojili sme sa do školského projektu
Recyklohry, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na
triedenie a recykláciu odpadov. Rozvíja
vzťah detí k životnému prostrediu formou hier, praktických činností a kvízov.
Za splnené súťažné úlohy a zber drobných elektrozariadení do pripravených
nádob prináša školám body, za ktoré si
škola vymení v ponúknutom katalógu
ceny, školské pomôcky. Vedúcimi projektu sú Mgr. Kotyrová, Mgr.
Vojčiňáková, Mgr. Révayová a všetci triedni učitelia.
Projekt Kľuč k vzdelaniu – Premena
tradičnej školy na modernú
Od októbra 2009 prebieha realizácia
projektu Kľúč k vzdelaniu. Vo februári
2011 sme ukončili prvú zo šiestich hlavných aktivít. Je to aktivita Zvieratá na
farme.
Splnili sme aj výstupy, ku ktorým sme
sa zaviazali v zmluve o realizácii projektu. Sú nimi:
1. Leporelo: Pes Dasty a jeho kamaráti
2. Beseda o zážitkoch z exkurzie so
žiakmi prvého ročníka s využitím prezentácie
3. Pracovné listy
Pracovné listy budú využiteľné v ďalších školských rokoch na vyučovaní prírodovedy v 1. a 2. ročníku. Aktivita sa
realizovala v rámci predmetov prírodoveda, anglický jazyk a výtvarná výchova. V predmete anglický jazyk boli zhotovené o. i. podklady k bájkam o domácich zvieratách, básničky o domácich
zvieratách, podklady k dramatizácii,
omaľovanky, hra Bingo, prezentácie. V
aktivitách so žiakmi sa rozvíjala slovná
zásoba na tému domáce zvieratá.
V rámci výtvarnej výchovy boli spracované podklady k leporelu – konkrétny
výber z básní vytvorených žiakmi
o domácich zvieratách, výber ilustrácií,
doplnenie slovenských názvov anglickými a následne bolo dokončené leporelo. Žiaci 2. ročníka zhotovili poster
o domácich zvieratách. V rámci predmetu prírodoveda boli zhotovené podkladové tabule a pravidlá k didaktickej

hre zameranej na precvičenie a utvrdenie poznatkov o domácich zvieratách.
Metodičky
aktivity
sú:
Mgr.
Chovaňáková, Mgr. Lajčáková, Mgr.
Čarnecká. Pokračujeme v realizácií ďalších aktivít projektu.
V skratke
Február – marec
BPokračujeme v zbere podkladov
k získaniu 2% z daní FO a PO
ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM!!!
Podali sme dva projekty na schválenie: Nech sa nám netúlajú – grand
COOP Jednoty
Zdravie v školách – ministerstvo školstva
Učitelia absolvujú kurz práce s interaktívnou tabuľou v rámci projektu
Premena tradičnej školy na modernú
Školský klub detí
Pre deti sú pripravené rôzne akcie,
hry, súťaže a zapájajú sa aj do rôznych
prác. Medzi najdôležitejšie môžeme
spomenúť – zoznamovací deň, návšteva
Mikuláša,
zdobenie
stromčeka.
S veľkou usilovnosťou sa zapojili do
prác na predvianočné trhy a nacvičovanie vystúpenia na predvianočnú besiedku. Svoje srdiečka potešili sledovaním
divadielka Dlhý, Široký a Bystrozraký.
V januári nás čakala besiedka s poľovníkom, ktorí nám porozprával aké zvieratká u nás žijú a o ich pomoci hlavne
v zime. Svoje výtvarné nápady deti
predviedli na karnevale, kde sa súťažilo
o tri najlepšie masky. Svoj pohyb a temperament mali možnosť prejaviť na diskotéke v klube a zasúťažiť si o najlepšieho speváka. To sme spomenuli len
z časti najhlavnejšie aktivity pre deti
v ŠKD. Samozrejme každý deň majú
spestrený činnosťami, ako pracovná,
estetická, prírodovedná, environmentálna, spoločensko-vedná a iné.
Za ŠKD Bc. Emília Gocálová, vychovávateľka
Pripravujeme:
Svetový deň Zeme – Chráňme si prírodu. Je naša. V týždni od 7.4.-15.4.2011
a Stolnotenisový turnaj – 8.5.2011.
Mgr. Marta Vojčiňáková
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MŠ Skalité Ústredie
Čas je neúprosný, nedá sa zmeniť
ani zastaviť a naša MŠ sa môže opäť
pochváliť, čo sa za uplynulé mesiace
v nej udialo. Vyvíjame rôzne aktivity
podobne ako aj iné materské školy.
Darí sa nám spolupráca s rodičmi,
pretože si uvedomujeme, že bez nej
sa nedá zabezpečiť kvalitná výchova. Nechceme sa uzatvárať pred
rodičmi, umožnili sme počas
„Dňa otvorených dverí“ oboznámiť sa podrobnejšie s našou prácou,
ale i so správaním ich detí v detskom
kolektíve. Vládne u nás ovzdušie
tvorivosti, ktoré sa odzrkadľuje
v skrášľovaní interiéru, výrobe
pomôcok, v hľadaní zaujímavých
foriem práce.
Naša MŠ sa zapojila:
do projektu „Starostlivosťou o svoj
domov pomáhajme deťom,“ od 1. 2.
- 30. 6. 2011
do projektu „Naturáčikové dobrodružstva,“ kde garantom je Vitana
Natur,
do projektu „Recyklujme“ – bližšie informácie na našej stránke.
Na XII. ročníku Medzinárodnej
výtvarnej súťaže detí predškolských
zariadení „Žitnoostrovské pastelky“
získala naša 5-ročná Sofinka
Serafínová ocenenie svojej práce
pod vedením pani učiteľky Marty
Strýčkovej – blahoželáme.
Najsilnejšie zážitky prežívajú deti
predsa len pri nevšedných, výnimočných udalostiach. Taký bol i
„Fašiangový karneval“. Bolo treba

Digitálne
vysielanie
Téma digitalizácie sa nás v priebehu tohto roku bude týkať
čoraz viac. Aby sme predišli
nepríjemným prekvapeniam, je
vhodné vyzbrojiť sa vopred informáciami o tom, čo vlastne digitalizácia TV vysielania je a čo prináša. Podrobnejšie informácie je
možné nájsť na webovej stránke
http://www.digimedia.sk/

pripraviť množstvo vecí, masiek, bez
ktorých by sa karneval nemohol
uskutočniť. Prvý dotyk s karnevalom pripravili „princezné“ – pani
učiteľky Šimaliakova, Gelačáková,
Lušňáková. Začala sa prehliadka
masiek, sprevádzala ich veselá
hudba s CD. Na parkete sa zvŕtali
rôzne zvieratká, šašovia, princezné
a rôzne iné postavičky. Bolo ťažko
vybrať víťaza, a preto boli odmenené
všetky masky, v podobe sladkosti.
Nadšenie a príjemná atmosféra sa
preniesli na deti. Nik z nás vynaloženú námahu neľutoval. Veď nás
odmenili rozžiarené detské očká.
Aby rodičia, ale aj celá naša obec
získali prehľad o tom, ako vyzerá
život v MŠ, vystavujeme i na námestí vo vitrínke farebné fotografie
z podujatí, detské práce z textilu,
papiera, prírodnín. Možno aj toto
miesto inšpirovalo mnohých rodičov, aby prihlásili svoje dieťa do MŠ
a dnes je škôlka zaplnená do posledného miesta.
Mesiac marec bol i „mesiacom
kníh“. Prostredníctvom rozprávok
viac ako inokedy sme utvárali u detí
mravné vlastnosti. Učili sme rozlišovať dobro od zla, získavali zmysel
pre spravodlivosť, túžbu po šťastí.
Chceli sme, aby spoznávali hrdinov
z rozprávok ako odvážného Janka
Hraška, Popolvára, Nebojsa. Mali
možnosť navštíviť i miestnu knižnicu, kde sa oboznamovali s novými
knihami, peknými ilustráciami.
Krásne slovenské rozprávky sme
využívali vo svojej výchovno-vzdelá-

vacej práci.
„Básničkovo“ – pod týmto
názvom sa uskutočnila v MŠ Čierne
– Nižný koniec prehliadka poézie
a prózy. Našu MŠ v recitácií reprezentovali deti – Barborka Lašová
a Adrianka Sventeková. Touto cestou sa chceme poďakovať sa príjemnú atmosféru, pohostenie a pekné
knižky, ktoré budú pripomínať
deťom tento krásny deň.
Pripravujeme sa i na blížiace sa
„Veľkonočné
sviatky“.
Pestrofarebná výzdoba, práce detí,
maľované vajíčka prezrádzajú príchod jari a najkrajšie sviatky v roku.
22. apríl – Svetový deň Zeme
Deti predškolského veku skôr než
slová potrebujú na vlastnej koži
pocítiť krásu a rozmanitosť prírody,
potrebujú vštepovať do hlávok
a srdiečok potrebu jej ochrany.
„Chránime prírodu“ – pod týmto
názvom v rámci týždňovej témy
zameranej na environmentálnu
výchovu, budú deti spoločne s pani
učiteľkami napĺňať jej obsah – rôznymi aktivitami – starostlivosťou o
okolie MŠ, školskú záhradu.
S deťmi spoločne ošetríme stromček, vyčistíme potôčik, vyzbierame
nečistoty a odpadky.
Mama je jediná, jedinečná, dobrá,
lebo je naša a „Deň matiek“ je jej sviatkom. Preto si zaslúži, aby sme pre
ňu pripravili krásne, milé prekvapenie a ako sa nám to podarilo o tom
až nabudúce.
Ľubica Lašová

Materská škola Skalité – Ústredie
sa zapojila do súťaže
STAROSTLIVOSŤOU O SVOJ DOMOV
POMÁHAJTE DEŤOM
V súťaži sa zbierajú faktúry s potvrdením o zaplatení alebo pokladničné
bloky, na ktorých sú výrobky značky Domestos a Cif... Doklady môžu byť aj
okopírované. Naša MŠ môže vyhrať 10 000 Eur, preto sa s prosbou obraciame na všetkých, ktorí by nám mohli pomôcť. Spomínané doklady môžete
priniesť do pripraveného domčeka vo vestibule našej MŠ alebo ich môžete
odovzdať v tretej triede Včielky p.riad. M. Koričárovej a p.uč. S.
Gelačákovej. Pravidlá, priebeh súťaže a naše aktuálne umiestnenie nájdete
na stránke http://www.rozvojskol.sk

BIATLON – VYHODNOTENIE SEZÓNY
Sezóna 2010/2011 je skončená, hodnotíme ju ako celkom úspešnú, 90 percent
detí zažilo atmosféru súťaží prvýkrát,
keďže biatlonu sa venujú iba prvý rok.
Dôležitým faktom je, že vo veľkej konkurencii sme na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v zimnom biatlone získali dve
medaily, zlato medzi mladšími žiakmi získal Štefan Michalička a bronz si medzi
žiačkami 12. – 13. r. vybojovala Ľubomíra Papíková. Štefan a Ľubomíra si tieto
výrazné úspechy zaslúžili za veľkú drinu
na tréningoch, pracovali na sebe poctivo,
mali výbornú dochádzku a môžu byť vzorom všetkým svojim rovesníkom.
Výrazným talentom biatlonu v Skalitom
je Simona Kaňová, má len 10 rokov, biatlonu sa venuje prvý rok, ale je obdivuhodné, ako toto dievča profesionálne pristupuje k tomuto športu. Techniku behu
na lyžiach zvládla za tri mesiace tak
dobre, ako niekto iný nezvládne ani za tri
roky. Tento rok skončila v kategórii žiačok 10. – 11. r. na piatom mieste na majstrovstvách Slovenska. Toto umiestnenie
je o to viac cenné, že Simona ostáva
v tejto vekovej kategórii aj o rok, v tejto
sezóne teda súťažila s o rok staršími dievčatami, treba len dúfať, že svoj talent rozvinie. Darilo sa aj ostatným bežcom,
zabudnúť nemôžeme na Denisu
Gomolovú, Michaelu Jedinákovú, Juraja
Michaličku,
Luciu
Michaličkovú,
Daniela Mišúra.
Teší nás aj záujem detí o biatlon,
konečne po slabších rokoch 2007 až
2009 sme opäť prebudili záujem, je to asi
dané aj úspechmi našich reprezentantov
Anastazie Kuzminovej a Pavla Hurajta

na olympijských hrách v roku 2010 vo
Vancouveri. V súčasnosti máme v A tíme
zaradených 13 športovcov, ktorí sa
zúčastňujú pretekov v rámci celého
Slovenska. Ďalších asi 20 žiačikov máme
v prípravkách v oboch základných školách. Je perličkou, že 80 percent zo všetkých členov oddielu tvoria dievčatá, je to
asi tým, že v obci sa nerobí žiaden šport,
kde by sa mohli dievčatá realizovať a naopak chlapcov ťažko pritiahnete k biatlonu, keď fenoménom v obci je futbal. V
ZŠ Skalité-Kudlov vďaka pani riaditeľke
Ľubici Serafinovej sa zriadil v ročníkoch
1 až 4 navyše predmet športová príprava.
Čo nás teší, je záujem rodičov detí.
U mladých športovcov je dôležité rodinné zázemie, aby rodičia vedeli, čo ich
dieťa robí, prišli ho povzbudiť na pretek
i v tých ťažších chvíľach, keď sa pretekárovi nedarí a podobne. Dá sa povedať, že
títo pretekári bývajú úspešní, táto spolupráca
sa
postupne
naštartovala
i v Skalitom. Máme rodičov, ktorí chodia
na preteky a neváhajú prísť povzbudiť
svoje dieťa aj 200 km. Dôležitým faktom
pri výchove mladého biatlonistu je
v prvom rade jeho osobný záujem, to či
chce napredovať, učiť sa, lebo zvládnutie
techniky behu na lyžiach je dosť náročné, vyžaduje si to, aby športovec veľa
lyžoval a dbal o správne technické prevedenie behu, lebo ak toto zanedbáme,
potom si jedinec osvojí nesprávne návyky behu a tie sa potom v neskoršom veku
ťažšie odstraňujú a tu treba povedať, že
nekladieme dôraz hneď na úspechy,
nechceme hneď za každú cenu len vyhrávať, prvoradé je deti naučiť správnu tech-

niku behu na lyžiach a techniku streľby,
snažíme sa deti motivovať, aby mali
dobrú dochádzku na tréning, bez toho
všetkého sa uspieť nedá.
Celú zimu sme dochádzali na preteky
do Osrblia, je to od Skalitého vzdialené
200 km, preteky sú dvojdňové, celkovo
sme boli 4-krát, keď si to spočítame, je to
11 až 14 ľudí dopraviť do Osrblia, ubytovať, stravovať. Ďalej zaplatiť štartovné za
každého pretekára, zaplatiť mazaciu
bunku na dva dni, namazať 13 párov lyží.
Okrem biatlonových pretekov sme sa
zúčastnili aj pretekov v behu na lyžiach
a to celkovo 4-krát v Poľsku. Trénujeme
4-krát do týždňa v lyžiarskom stredisku
Serafínov, to znamená, že deti musí tréner Vladislav Vrana doviezť autom na
Serafínov, keď nebolo snehu v stredisku,
vozili sa deti 10 km do Poľska za snehom.
To všetko sú náklady. Jeden výstroj pretekára má hodnotu 1200 Eur ....atď. Takže
vidíte, že biatlon nie je lacná záležitosť,
ale fungujeme a zato patrí veľká vďaka
pani starostke a obecnému zastupiteľstvu, ďalej nás podporuje Urbariát Skalité.
Vďaka dobrým výsledkom v rámci
Slovenska sa nám podarilo zriadiť
základňu mládeže biatlonu pri našom
klube, ktorá je riadená Slovenským
zväzom biatlonu. Na záver patrí poďakovanie všetkým našim členom za úspešnú
reprezentáciu Skalitého vo svete a zvlášť
veľké ďakujeme trénerovi Vladislavovi
Vranovi, ktorého jeho zverenci prihlásili
do súťaže tréner roka 2010 do regionálneho denníka MY KYSUCE.
I. Čanecký

Jarné vypaľovanie
Je tu jarné obdobie, ktoré sa vyznačuje veľmi nebezpečným fenoménom – vypaľovaním starých trávnatých porastov v záhradkách a na poliach. Každoročne počujeme
o desiatkach lesných požiarov zapríčinených vypaľovaním. Obraciame sa na širokú verejnosť s upozornením
dodržiavania protipožiarnych predpisov. Dôrazne upozorňujeme na prísny zákaz vypaľovania trávy, na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, zakladanie
ohňa v priestore, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri
porušení ustanovení zákona právnickou alebo podnikajúcou osobou je možné uložiť pokutu až do výšky 330
EUR.

Náležitú pozornosť treba venovať ochrane lesov. V lesnom hospodárstve je každoročne zaznamenaný veľký
počet požiarov. Hlavným dôvodom ich vzniku je neopatrnosť a nedbalosť, ktoré zapríčiňuje človek.
Ak chceme uchrániť naše bohatstvo – naše lesy, musíme vynaložiť veľké úsilie zabrániť požiarom v jarnom
a letnom období.
Dobrovoľný hasičský zbor v Skalitom si touto cestou
dovoľuje upozorniť občanov na zákaz vypaľovania trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.
J. Gonščáková
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Hokejové MS 2011
v Amfiteátri Skalité
Začíname:
29. 4. 2011 o 20:15 SR - Slovinsko
1. 5. 2011 o 20:15 SR – Nemecko
3. 5. 2011 o 20:15 SR – Rusko
O ďalších priamych prenosoch z MS Vás
budeme priebežne informovať na úradnej
tabuli a www.skalite.sk

HOKEJBAL SKALITÉ
Od roku 2008 funguje juniorský hokejbalový
klub HBC Panthers Skalité, prve dva roky nastupovali v juniorskej súťaži 2 tímy, HBC Panthers
a HBC Kings. V roku 2010 sa vyprofiloval z najlepších hráčov tým HBC Panthers pod vedením
trénera Vladimíra Geráta. V zimných mesiacov
dva krát týždenne hráči trénovali v telocvični ZŠ
Kudlov. Od apríla sú tréningy naplánované na
hokejbalovom ihrisku. Po zimnom seniorskom
turnaji v Čadci a peknom umiestnení (4. miesto)
sa tým Panthers Skalité plánuje prihlásiť do seniorskej súťaže v Čadci ročník 2011/12. Prvý turnaj v roku „ŽIRAFA CUP 2011“, ktorý preverí
našich mladých hráčov sa uskutoční na
Skalitom 9. 4. 2011. Zoznam nasledujúcich turnajov a podujatí bude aktualizovaný na tímovom
webe www.pantherscup.sk
A keďže čas je neúprosný a nádejné talenty
Skalického hokejbalu Peter Firek, Ľubo Gerát,
Jakub Grochal, Patrik Grochal potrebujú svojich
nasledovníkov v juniorskej lige, sme sa s pánom
farárom Antonom Duníkom rozhodli založiť
tým juniorov, ktorý pod vedení pána Duníka trénuje na hokejbalovom ihrisku každý piatok od
14:00. Kto má záujem môže sa prihlásiť alebo
prísť na hokejbalové ihrisko na Skalitom.
Momentálne máme 13 chlapcov a 8 dievčat od
10 do 13 rokov.
Verím že ako už v seniorskej lige a tiež v juniorskej lige naši mladý hokejbalisti budu dôstojne
reprezentovať obec Skalité.
Na záver chcem poďakovať pani starostke
Šimurdovej za podporu a rozvoj hokejbalu v
obci.
Norbert Chovanec, GM HBC Panthers
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Futbalové okienko
Vážení priatelia športu! Zimná príprava prebehla v klube formou účasti družstva mužov na Zimnom turnaji poriadanom v Třinci, kde mužstvo dosiahlo
pomerne kvalitné výkony a na tomto turnaji skončilo na 2. mieste. Zimnú prípravu začalo mužstvo pod vedením staronového trénera Petra Padycha. Zmeny
v mužstve nenastali a káder okrem odchodu M. Sidoru ostal pohromade.
Doplnili sme družstvo o brankára J. Malíka. Výsledky mužstva si môžete pozrieť vo výsledkovej prílohe. Výkony mužstva boli aj napriek oslabeniam – zranenia hráčov a odchod niektorých opôr mimo SR – kvalitné a je treba veriť, že na
tieto mužstvo nadviaže aj v jarnej časti súťaže. Družstvo dorastu začalo zimnú
prípravu oveľa skoršie ako bolo doposiaľ zvykom a družstvo odohralo 7 prípravných zápasov a dva turnaje v hale. Výkony družstva boli dobré a aj výsledky zodpovedali príprave. Dúfame, že družstvo pod novým vedením v jarnej časti
zúročí výsledky zimnej prípravy a odvetnú časť svojej súťaže ukončí na mieste
oprávňujúcom ich zotrvanie v V. lige. Výsledky vo výsledkovej prílohe. Družstvá
SŽ a MŽ svoje tréningy uskutočňovali v telocvični ZŠ Kudlov, kde sa do tréningového procesu zapojilo asi 45 chlapcov a jedno dievča. Družstvo SŽ sa zúčastnilo turnaja v Čadci a chlapci odohrali prípravný zápas v Jablunkove. Veríme, že
obe družstvá potvrdia svoje postavenie v tabuľke a jarnú časť odohrajú s ešte
lepšími výsledkami ako na jeseň. Celý výbor TJ Slovan Skalité dúfa, že výkony
v jarnej časti futbalového ročníka budú kvalitné a že po skončení súťaže budeme môcť povedať, že družstvá predvádzali pekné výkony. Také, aby ste si všetci
našli cestu na futbalový štadión v obci Skalité.
Výbor TJ Slovan Skalité

Rozlosovanie
Rozlosovanie – IV. liga dospelí –
20. kolo – So 7.5. o 16:30
SEVER – ročník 2010/11
Skalité – D. Hričov
14. kolo – Ne 27.3. o 15:00
21. kolo – So 14.5. o 16:30
Predmier – Skalité
Podvysoká – Skalité
15. kolo – Ne 3.4. o 15:30
22. kolo – So 21.5. o 17:00
Skalité – L. Hrádok
Skalité – Čadca B 17:00
16. kolo – Ne 10.4. o 15:30
23. kolo – Ne 29.5. o 14:30
voľno – Skalité
Staškov – Skalité
17. kolo – Ne 17.4. o 16:00
24. kolo – So 4.6. o 17:00
Skalité – Kotrč. Lúčka
Skalité – Rosina
18. kolo – Ne 24.4. o 16:00
25. kolo – Ne 12.6. o 14:30
Stráňavy – Skalité
Belá – Skalité
19. kolo – Ne 1.5. o 16:30
26. kolo – So 18.6. o 17:00
Skalité – Ďanová
Skalité – Radoľa
20. kolo – Ne 8.5. o 16:30
Rozlosovanie – II. liga starší žiaci –
Dúbrava – Skalité
21. kolo – Ne 15.5. o 16:30
SEVER a II. liga mladší žiaci – SEVER –
ročník 2010/11
Skalité – Sučany
22. kolo – Ne 22.5. o 17:00
14. kolo – So 26.3. o 10:00 a 12:00
Bytčica – Skalité
Skalité – Bytča
23. kolo – Ne 29.5. o 17:00
15. kolo – So 2.4. o 10:00 a 12:00
Skalité – O. Jasenica
Rajec – Skalité
24. kolo – Ne 5.6. o 17:00
16. kolo – So 9.4. o 10:00 a 12:00
K. Lieskovec – Skalité
Skalité – voľno
25. kolo – Ne 12.6. o 17:00
17. kolo – So 16.4. o 10:00 a 12:00
Fomat Martin – Skalité
Belá – Skalité
26. kolo – Ne 19.6. o 17:00
18. kolo – So 23.4. o 10:00 a 12:00
Skalité – Družstevník Belá
Skalité – Tvrdošín
19. kolo – So 30.4. o 10:00 a 12:00
Skalité – Dlhá n. O.
Rozlosovanie – V. liga dorast – skupina
20. kolo – So 7.5. o 10:00 a 12:00
A – ročník 2010/11
Skalité – Varín
14. kolo – Ne 27.3. o 12:30
21. kolo – So 14.5. o 12:30 a 14:30
Čierne – Skalité
Vrútky – Skalité
15. kolo – Ne 3.4. o 13:00
22. kolo – So 21.5. o 10:00 a 12:00
Strečno – Skalité
Skalité – Trstená
16. kolo – So 09.4. o 15:30
23. kolo – Ne 29.5. o 13:00 a 15:00
Skalité – Zborov n. B.
O. Jasenica – Skalité
17. kolo – So 16.4. o 16:00
24. kolo – So 4.6. o 10:00 a 12:00
Svrčinovec – Skalité
Skalité – R. Teplice
18. kolo – So 23.4. o 16:00
25. kolo – So 11.6. o 13:00 a 15:00
Skalité – Turzovka
V. Rovné – Skalité 10:00
19. kolo – So 30.4. o 16:00
26. kolo – St 15.6. o 16:00 a 17:30
Kotešová – Skalité S
Skalité – O. Veselé
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