SPRAVODAJ OBCE

SKALITÉ
JÚN 2016

NEPREDAJNÉ

Počas leta sme
Pre vás PriPravili

JÚN
25. Goralské slávnosti, 26. 6.

JÚL
Letné kino – premietanie v amfiteátri
Osadový turnaj vo futbale
o pohár starostky obce, 3. 7.

Starostka prijala speváčky,
ktoré očarili Petrohrad

Memoriál des. R. Šmatlavu –
Oslavy 90. výročia založenia
TJ Slovan Skalité, 10. 7.
25. výročie založenia ĽH Capkovci
a goralská zábava, 16. 7.
90. výročie založenia DHZ
Skalité – sv. omša, prehliadka
hasičskej techniky, 17. 7.
Skalitská vareška,
Vatra zvrchovanosti,
23. 7. na ihrisku TJ Slovan

AUGUST
Vystúpenie ĽH Kandráčovci, 7. 8.
Goral Marathon, 20. – 21. 8. 2016
Hasičská súťaž o pohár
starostky obce, 28. 8.
Letné kino – premietanie v
amfiteátri
V zasadačke Obecného úradu Skalité v stredu 4. mája 2016 zneli nádherné
piesne v podaní vokálnej skupiny, ktorú tvoria žiačky Základnej umeleckej
školy na ul. M. R. Štefánika v Čadci (ZUŠ): Veronika Bystřická, Soňa Gaborová,
Daniela Lašová, Lenka Lašová, Natália Rotková a Dominika Rovňanová.
Na stretnutí so starostkou obce PaedDr. Andreou Šimurdovou vyrozprávali
zážitky a dojmy z medzinárodného súťažného festivalu detí a mládeže
„Severná kantáta 2016“ v Petrohrade, kde získali hlavnú cenu GRAND PRIX
a ďalších päť individuálnych ocenení!
Návšteva bola spojená so zápisom do pamätnej knihy obce Skalité, keďže
skupina pod odborným vedením p. Mgr. Iriny Školníkovej preslávila nielen
Slovensko, ale aj Kysuce a Skalité. Sme hrdí na to, že štyri dievčatá sú z našej
obce. K úspechu im ešte raz blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu!
Poďakovanie patrí Mgr. Irine Školníkovej za odborné pedagogické vedenie,
Mgr. Dagmar Šamajovej, riaditeľke ZUŠ, Mgr. Slavomíre Filovej, zástupkyni riaditeľky ZUŠ a samozrejme rodičom dievčat za podporu.

SEPTEMBER
Open-air galakoncert
LUCIE BÍLÁ, 8. 9.

Srdečne Vás pozývame!

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Vyberáme z rokovania Obecného zastupiteľstva
Skalité 7. 3. 2016 a 30. 5. 2016
delenie dvojizbového nájomného bytu
v BD č. 1449/2 p. Marekovi Kotschymu,
pridelenie trojizbového nájomného bytu
v BD č. 1460/6 p. Veronike Cholujovej, pridelenie dvojizbového nájomného bytu
v BD č. 1149/7 pani Sabine Kultánovej.
• Zámer a následne odpredaj prebytočného
majetku obce Skalité z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.
8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb.
v znení nesk. predpisov žiadateľovi: p.
MUDr. Milan Pišček, byt. Skalité č. 1485,
a to: pozemok, časť parc. č. 1840/1 zast.
pl. o výmere 78 m2, za cenu 10 €/m2 na
základe GP, ktorý si vyhotoví na vlastné
náklady, k zameriavaniu bude prizvaný
zástupca Obce Skalité.
• Zámer odpredaja prebytočného majetku
obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.
e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov žiadateľom: p. Jozef Mikula,
byt. Skalité č. 1080, a to: časť pozemku
parc. č. KNE 6322/8 na základe GP, ktorý
si vyhotoví na vlastné náklady
• Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách –
pozemok pod výstavbu rozhľadne vrátane
turistickej infraštruktúry a vodojemu na
Poľane
• Prenájom voľných nebytových priestorov
v budove 1137 V. Šmatlavovej za účelom
využitia priestorov na prípravu farských
akcií a stretnutí s deťmi a mládežou.
• Poskytnutie sociálnej výpomoci 200 € p.
Krčmárik, Skalité č. 235 na nákup paliva.
• Žiadosť MVDr. Ľubomíra Špiláka, a súhlasí s poskytnutím priestorov ďalšiemu podnájomníkovi p. Mikael Jesanaj, bytom
Rudina 470, za účelom zriadenia zberne
šperkov a zlata na opravu a predaj.
• Žiadosť firmy Matysová – Matys, s. r. o.
o opravu prístrešku a vyvložkovanie komína, ktoré zrealizuje obec ako majiteľ budovy.
• Žiadosť p. Daniely Čaneckej, bytom
Skalité č. 1290, a súhlasí so stavebnými
úpravami priestorov, ktoré nebudú pred-

OZ schvaľuje:
• Záverečný účet obce Skalité a celoročné
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
Použitie prebytku v sume 113 622 € na
tvorbu rezervného fondu (RF)
• Hospodárenie Obec Skalité – Prevádzkáreň
za rok 2015 bez výhrad
• Použitie RF na financovanie investícií:
zateplenie obvodového plášťa budovy
5–9 cirk. škola, spojovacia komunikácia
Kudlov, nákup pozemku pod rozhľadňu,
1. a 2. zmenu rozpočtu obce Skalité na
rok 2016, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité
• VZN č. 1/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie pov. škol. dochádzky
• VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Skalité
• VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Skalité
• Dotácie pre rok 2016 z prostriedkov obce
Skalité:
TJ Slovan Skalité 22 000,– €, z toho:
 Futbalový oddiel 18 550,– €
 Biatlonový oddiel 2 500,– €
 Hokejbalový oddiel 600,– €
 Futsalový oddiel 350,– €
OZ Náruč 300,– €
PZ Skaľanka Skalité 300,– €
Jednota dôchodcov 450,– €
DHZ Skalité 450,– €
OZ Detstvo Kudlov 350,– €
Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže 600,– €
Klub Sklerózy multiplex 80,– €
• Inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2015
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. a 2.
polrok 2016
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skalité na roky 2015 – 2022.
• Plán kultúrnych a športových podujatí na
rok 2016
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty a pri-
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SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
2016

ROZPOČET PO 1. ZMENA
ZMENE
2016
Č. 1/2016 OZ STAROSTKA

ROZPOČET
PO ZMENE Č.
1/2016 ST.

2. ZMENA
2016 OZ

ROZPOČET
PO ZMENE Č.
2/2016 OZ

Bežné príjmy

2 141 509

2 202 286

6 284

2 208 570

3 694

2 212 264

Bežné príjmy RO

49 230

49 230

0

49 230

1 341

50 571

Bežné príjmy spolu

2 190 739

2 251 516

6 284

2 257 800

5 035

2 262 835

Kapitálové príjmy

0

366

0

366

780

1 146

Finančné operácie - príjmy

0

13 596

0

13 596

113 622

127 218

PRÍJMY SPOLU

2 190 739

2 265 478

6 284

2 271 762

119 437

2 391 199

Bežné výdavky

954 660

973 348

3 256

976 604

26 942

1 003 546

Bežné výdavky RO

951 798

981 969

0

981 969

1 341

983 310

Bežné výdavky spolu

1 906 458

1 955 317

3 256

1 958 573

28 283

1 986 856

Kapitálové výdavky

174 201

200 081

0

200 081

91 922

292 003

Finančné operácie - výdavky

110 080

110 080

0

110 080

0

110 080

VÝDAVKY SPOLU

2 190 739

2 265 478

3 256

2 268 734

120 205

2 388 939

Bežný rozpočet príjmy - výdaje 284 281

296 199

3 028

299 227

-23 248

275 979

HOSPODÁRENIE OBCE

0

3 028

3 028

-768

2 260

0

metom refundácie z nájmu a trvá na tom,
aby bola naďalej jedna nájomná zmluva.
• Žiadosť firmy WENERGA, s.r.o. a súhlasí s
kanalizačnou prípojkou pre stavbu „Administratívna budova s garážou“, cez parcelu vo vlastníctve obce Skalité
• Odpredaj prebytočného majetku, a to:
časti stavby vodovodu do Kraviarov/
Pagorek (zberná jímka, oceľové potrubie,
potrubie „2“) za symbolické 1 €, skupine
občanov, ktorí sú zároveň spoluvlastníkmi
pozemkov štvrtky Lucáková, Cerchlanova,
Lukanova, Kraviarova, (zast. p. Júliusom
Cerchlanom, bytom Skalité č. 85). Tento
vodovod v minulosti sami budovali na
pozemkoch, ktorých sú spoluvlastníkmi
a majú záujem o jeho ďalšie využívanie na
úžitkovú vodu.
• Opravy miestnych komunikácií :
MK u Vempľa k RD č. 187– 888 – AB
povrch v dĺžke 2x 50 m,
MK do Kocurkov – štrková úprava v
dĺžke 150 m,
MK na Poľunku – AB povrch, betón a
odvodnenie v dĺžke 100 m,
MK do Koryčárov k RD č. 471 – AB
povrch, odvodnenie v dĺžke 60 m
MK na Bulavovke k RD č. 368 – štrk,
betón v dĺžke 30 m,
MK do Francoka k RD č. 353 – odvodnenie,
Malý most k cintorínu Rieky – betón,
MK Poľana „nad bukami“– AB povrch,
po ukončení stavby vodovodu,
MK do Gerčáka – AB povrch v dĺžke 120 m,
MK Hondruši–Greší – AB povrch v dĺžke
100 m, podľa fin. možností,
MK pod „Gunsc“– AB povrch v dĺžke
100 m, podľa fin. možností,
MK Bory – betón, v celej dĺžke,
Most do Filipa – výstavba sa presúva do
r. 2017, nakoľko rozpočet je 132 tis. €
OZ neschvaľuje:
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Realizovali sme...

Betónovanie miestnej komunikácie na Poľunke

Betónovanie miestnej komunikácie Bory

Oprava výtlkov

• Žiadosť p. Mariána Beleša, bytom Skalité,
a Jozefa Urbánka, bytom Skalité, o odkúpenie pozemkov v majetku obce Skalité.
• Sociálnu výpomoc p. Márii Tatarkovej,
Skalité č. 698, nakoľko nespĺňa podmienky.
OZ berie na vedomie :
• správu o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2015
• správu o vyhodnotení zimnej údržby za
sezónu 2015/16
• Informácie o projekte „Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka
– Čierne – Skalité – etapa II.“ (lokalita Čadečka)
Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk. Ďalšie zasadnutie
OZ Skalité sa uskutoční 15. augusta 2016.
Rokovania OZ sú verejné.

Zveľadovanie a oprava obecného majetku – garáže a odstavná plocha

DO POZORNOSTI OBČANOV
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ZBER ODPADU NA ROK 2016
Obec Skalité – Prevádzkáreň oznamuje občanom obce Skalité,
že plánovaný vývoz vytriedených zložiek odpadu sa uskutoční:

PLASTY – VKM – OBALY Z KOVU – SKLO
11. 7. 2016 a 12. 7. 2016
26. 9. 2016 a 27. 9. 2016
5. 12. 2016 a 6. 12. 2016
Žiadame občanov, aby označené vrecia štítkom s číslom domu umiestnili
k zbernej trase v prvý deň zberu do 7:00 hod.
UPOZORNENIE ! Znečistené vytriedené zložky budú považované za TKO!

Ako správne triediť odpad?
Vytriedený odpad sa zberá do plastových a sieťových vriec a do zberných nádob (kontajnerov, zvonov) s nadpisom vytriedenej zložky (napr. „SKLO“) v čase termínov určených v kalendári triedeného zberu. Vrecia
s vytriedeným odpadom sa v určenom termíne vyložia pred nehnuteľnosť, prípadne na najbližšie zberné
miesto.

SKLO sa zbiera osobitne do rašlových – sieťovaných vriec, ďalej
do zberných nádob, zvonov na triedený zber – označených názvom
„SKLO“.
DO ZBERNEJ NÁDOBY S OZNAČENÍM „PLASTY“ A VRIEC NA PLASTY
PATRIA: Nevratné obaly zo skla od nápojov, biele aj farebné, sklenené
nádoby.
NEPATRIA SEM: Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV a počítačové obrazovky, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
žiarivky, sklo s obsahom kovov, sklobetón, varné sklo, drôtené sklo,
iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.
PLASTY sa zbierajú osobitne do transparentných plastových
vriec, ďalej do zberných nádob, zvonov na triedený zber – označených
názvom „PLASTY“.
DO ZBERNEJ NÁDOBY S OZNAČENÍM „PLASTY“ A VRIEC NA PLASTY
PATRIA: PET fľaše od nápojov, farebné aj biele (ich objem je potrebné
najskôr zmenšiť zošliapnutím, stlačením), čisté plastové obaly zo
saponátov, šampónov, tekutých mydiel a pod., rast. olejov, potravín,
destilovanej vody, obaly označené v spodnej časti skratkami HD–PE,
PE_HD, PE, PP, PET.
NEPATRIA SEM: Výrobky označené skratkami PVC, PUR peny.
Výrobky a obaly znečistené ropnými olejmi, chemikáliami, potravinami. Plasty s obsahom iných látok ako plastov (kov, sklo, keramika,
papier, tkanina a iné). Káble, molitan, polystyrén a novodurové trubky. Plasty z automobilov. Iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: obaly musia byť vyprázdnené, čisté
a stlačené.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY – TETRAPAKY sa
zbierajú osobitne do transparentných plastových vriec.
DO VRIEC NA NÁPOJOVÉ KARTÓNY – TETRAPAKY PATRIA: Čisté
nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov, vín a nápojov,
podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP.
NEPATRIA SEM: Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zvyškami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností, iný
komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: obaly musia byť vyprázdnené,
vypláchnuté a stlačené.
KOVOVÉ OBALY sa zbierajú osobitne do transparentných plastových vriec.
DO VRIEC NA KOVOVÉ OBALY PATRIA: Kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové
a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, termixov, šalátov
a paštét, hliníkové nádobky z čajových sviečok.
NEPATRIA SEM: Kovové obaly kombinované s iným materiálom,
obaly znečistené zvyškami potravín, voskom, chemikáliami, farbami
a ropnými olejami, iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: kovové obaly musia byť vyprázdnené,
vypláchnuté a podľa možnosti stlačené.
Zodpovedným prístupom k triedeniu
odpadov dosiahneme zníženie nákladov
na odpad. Ušetrené finančné prostriedky
obec použije na zlepšenie životných
potrieb obce.

5

DO POZORNOSTI OBČANOV

Zber použitých jedlých olejov
Obec Skalité rozširuje zber triedeného odpadu o ďalšiu komoditu komunálneho odpadu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Občania obce Skalité sa môžu bezplatne
zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov donáškovým spôsobom na Zberný dvor obce Skalité v pracovných dňoch:
Pondelok: 7:30 h – 14:30 h,
Utorok: 7:30 h – 14:30 h
Streda: 7:30 h – 16:30 h,
Štvrtok: 7:30 h – 14:30 h
Piatok: 7:30 h – 12:30 h

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
• použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
• recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
• použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd,
• použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako
potrava hlodavcom,
• použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach
po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace
ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry
a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky
jedál (napr. kečup).
Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej a
tuky v priesvitných nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť (napr.
v priesvitných PET fľašiach s funkčným uzáverom), v ktorých
bude tento odpad prevzatý pracovníkom Zberného dvora.
Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá
a suchá. Olej je potrebné precediť cez sitko, aby sa do neho
nedostali zbytky jedál.
OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!
Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a
ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie. PET fľaše, v ktorých
olej prinesiete budú po odovzdaní následne separované a ekologicky recyklované.

Zber pneumatík

Zber šatstva

Na zbernom dvore po novom nebude možné odovzdávať pneumatiky. Pneumatiky budú povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti
konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť
servisu, no za distribútora pneumatík sa považuje aj ten,
kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Obecný úrad v spolupráci s neziskovou organizáciou
Pomocný anjel z Podbiela umiestnil v obci Skalité na Zbernom
dvore, na parkovisku za budovou verejných WC a na Triciatku
(smer Oščadnica) zberný kontajner, kde je možné uskladňovať
obnosené šatstvo a textílie.
Slovenská nezisková organizácia Pomocný anjel umožnila
našim spoluobčanom, aby obnosené a nepotrebné šatstvo
nemuseli uskladňovať vo svojich domácnostiach, ale ho mohli
kedykoľvek, počas celého roka, uložiť do zbernej nádoby, ktorá
bude pravidelne vyprázdňovaná.
Zberom obnoseného šatstva môžete pomôcť ľuďom, ktorí
ho môžu potrebovať, avšak v neposlednom rade takouto formou sa ekologickým spôsobom zbavíte pre vás už nepotrebného textilu a zároveň v značnej miere ušetríte aj životné prostredie, ktoré spoločne spravíme zdravším a bezpečnejším.
Do zbernej nádoby sa zbierajú dámske, pánske, detské
letné a zimné oblečenie, posteľná bielizeň, uteráky, záclony,
závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná móda, alebo už
majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Do zbernej nádoby sa nezbierajú hračky, obuv, domáce
potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené
veci.
Prosíme občanov, aby do zbernej nádoby nevkladali predmety, ktoré tam nepatria, pretože takýmto činom dochádza
k znehodnoteniu ostatného šatstva, čím sa stáva nehodnotné
pre tých, ktorí by ho mohli ešte potrebovať.

Výmenný spôsob
zberu PAPIERA
Obec Skalité, Obecný úrad v Skalitom oznamuje občanom,
že v rámci zberu separovanej zložky papier, bude umožnené
občanom 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
1 kg papiera = 1 balíček vreckoviek
10 kg papiera = 1 balík utierok

dňa 11. 7. 2016 na stanoviskách:
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
16:45 zastávka SAD Kožakov most

Výpredaj kníh z knižnice
Na základe uznesenia OZ č.22/2016 sa budú v Obecnej
knižnici Skalité od 8. 6. do 31. 7. 2016 ponúkať na predaj
zastaralé, poškodené vyradené knihy z našej knižnice.
Predaj sa uskutoční počas pracovnej doby knižnice a to:
Po.: 11:30 – 15:00, Ut.: 7:30, – 13:00, Str.: 11:30 – 17:00,
Pia.:11:30 – 15:00
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Oslávili
Deň učiteľov

Poľnohospodárske družstvo Skalité

oznamuje

Od svojho vzniku sa družstvo zameriava na čistenie poľnohospodárskej pôdy v katastri našej obce. Cieľom je prinavrátiť zanedbanej poľnohospodárskej pôde jej
pôvodné využitie. Jedná sa hlavne o výrez náletových
drevín a krovín. Pracovníci družstva tieto dreviny vyrezávajú, avšak družstvo si takto zrezanú drevnú hmotu neprivlastňuje. Všetka drevná hmota patrí vlastníkom parciel,
na ktorých sa čistenie vykonáva. Vlastníci teda majú právo
si túto drevnú hmotu bezplatne odvážať.
Z tohto dôvodu pracovníci družstva zrezané stromy
ponechávajú na mieste. V prípade, že počas leta si vlastníci drevnú hmotu neodvezú družstvo ju ponúkne vlastní-

Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo slávnostné stretnutie starostky obce Skalité, PaedDr.
Andrey Šimurdovej, riaditeľov ZŠ a MŠ
v obci a pani učiteliek, ktoré sú už dnes
na zaslúženom odpočinku. Slávnostné
popoludnie spríjemnili p. učiteľkám svojím vystúpením žiaci zo ZŠ Skalité Kudlov
a starostka obce im popriala ešte veľa
spokojných rokov v kruhu najbližších.

kom z iných parciel. Po odvoze drevnej hmoty pristúpime
k úplnému vyčisteniu daného úseku, ktorý následne
začneme využívať pre potreby rastlinnej výroby družstva.
Čistenie je možné vykonávať len v presne stanovenom
čase a to neskoro na jeseň a včasne na jar. Mimo tohto
obdobia družstvo čistenie nevykonáva.
Touto cestou chceme vyzvať všetkých vlastníkov, ktorí
majú o zrezané drevo záujem a sú spolu podielnikmi na
čistených parcelách, aby si porezané drevo odviezli.
Informácie o lokalitách, kde došlo k čisteniu, alebo kde sa
do budúcna čistenie plánu získate na t. č.: 0907 847 753.

Družstvo tiež ponúka na predaj živé brojlerové kurčatá z vlastného chovu
Druhý predaj brojlerov sa uskutoční pondelok 13. 6. a v utorok 14. 6.
Každý, kto má s družstvom uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu, má nárok na stanovený počet kusov živej hydiny za minimálnu akciovú cenu. Počet kusov takto cenovo zvýhodnenej živej hydiny je závislý od výmery, ktorú vlastník pôdy družstvu prenajíma. Cena za kus takto zľavnenej živej hydiny je 10 centov vrátane DPH.
Počet zľavnených kusov za prenajatú pôdu je stanovený nasledovne:
Prenajatá pôda do výmery 0,30 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks živých kurčiat po 10 centov za kus
Prenajatá pôda nad 0,30 ha do výmery 0,90 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ks živých kurčiat po 10 centov za kus
Prenajatá pôda nad 0,90 ha do výmery 1,50 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ks živých kurčiat po 10 centov za kus
Prenajatá pôda nad 1,50 ha do výmery 2,00 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ks živých kurčiat po 10 centov za kus
Prenajatá pôda nad 2,00 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Narodené deti
od 23. 1. do 22. 4. 2016
JANUÁR 2016
Andrea Mikulová
Jakub Bašta

Ponuka hovädzieho mäsa
Ponuka mäsa:
zákazníci bez nájomnej zmluvy
1 kg mäsa – zmes (balík 10 kg)
6,50 € s DPH
1 kg mäsa – na guláš (balík 6 kg)
5,50 € s DPH
1 kg masa – na polievku(balík 6 kg)
3,80 € s DPH

zákazníci s nájomnou zmluvou
5,60 € s DPH
4,80 € s DPH
3,50 € s DPH

Na objednávku vieme pripraviť aj mäso čisto podľa želania zákazníka. Takto pripravené mäso má jednotnú cenu
pre všetkých zákazníkov. Minimálny odber jedného druhu mäsa je 4 kg. Ceny sú pre rok 2016 stanovené nasledovne:
Roštenka s kosťou: 7,24 € za kg vrátane DPH, roštenka bez kosti: 11,26 € vrátane DPH
Falošná sviečková (zo stehna): 9,10 € vrátane DPH, rebrá, hruď na polievku: 4,51 € vrátane DPH
Hovädzie predné bez kosti: 5,50 € vrátane DPH, hovädzie zadné bez kosti: 7,20 € vrátane DPH
Krk: 4,95 € vrátane DPH, výrez: 4,90 € vrátane DPH, sviečková: 22,90 € vrátane DPH
V obmedzenom množstve ponúkame aj teľacie mäso. Teľatá ničím neprikrmujeme. Sú s matkami voľne na paši
a až do odstavenia pijú materské mlieko. Cena teľacieho mäsa pre rok 2016 je stanovená na 8,50 € za kg vrátane DPH, ako cena mix balíka pri minimálnej váhe 6 kg.

Družstvo vedie poradovník a prijíma objednávky na čerstvé hovädzie mäso. V prípade záujmu volajte na t. č.:
0948 028 920. Ďalšie informácie na www.druzstvocs.sk
aj na t. č.: 0948 028 920.
Družstvo pri svojej činnosti v teréne realizuje rôzne operácie a práce, môže sa stať že zamestnanci družstva pri

M AT R I K A
PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 5. 1. DO 9. 5. 2016

výkone svojich povinností poškodia cudzí majetok.
Ak Vám bola spôsobená škoda na majetku, kontaktujte nás bez zbytočného odkladu. Každú takúto udalosť
hláste na t. č. 0907 847 753.
S pozdravom Pavol Čanecký – predseda družstva

FEBRUÁR 2016
Mathias Macášek
Sára Mikulová
Tatiana Strišková
Matúš Krčmárik
MAREC 2016
Daniel Hučík
Eliška Šimaliaková
Filip Vojtáš
Karolína Strýčková
Adam Krajča
Jana Mariaková
Ema Krellová
APRÍL 2016
Katarína Gašparínová
Laura Lašová
Margaréta Belková
Tomáš Kultan
Jozef Časnocha
Benjamín Časnocha
Danica Krčmariková

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 1. 1. do 7. 5. 2016
JANUÁR 2016
MartinTutka a Barbara Kubániová
FEBRUÁR 2016
Branislav Rosa a Božena Hajduková
Daniel Saniga a Júlia Jašurková
Filip Časnocha a Erika Tajblová
MÁJ 2016
Martin Serafin a Miroslava Buryová

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 11. 2.
do 9. 5. 2016
FEBRUÁR 2016
Stanislav Rokyčák, 42 r.
APRÍL 2016
Anton Laš, 82 r.
Ján Bacula, 59 r.
Valéria Špiláková, 91 r.

Uzavreté manželstvo mimo obce Skalité
od 1. 1. do 30. 4. 2016

MÁJ 2016
Pavol Kubica, 53 r.
Eva Urbánková, 92 r.
Mária Krčmáriková, 75 r.

JANUÁR 2016
Tomáš Časnocha a Denisa Kullová
Jozef Stenchlák a Renáta Jarabicová

Úmrtie občanov mimo
obec Skalité
od 1. 1. do 8. 5. 2016

MAREC 2016
Alfio Battisti a Petra Čanecká
APRÍL 2016
Juraj Petrák a Jana Haratyková
Od 5. 1. do 20. 5. 2016 sa do obce Skalité prihlásilo
k trvalému pobytu: 23 obyvateľov:
Od 8. 1. do 16. 5. 2016 sa z obce Skalité odhlásilo
z trvalého pobytu: 14 obyvateľov
Počet obyvateľov k 24. 5. 2016: 5234

MAREC 2016
Jozef Škripek, 76 r.
Helena Belešová, 32 r.
APRÍL 2016
Pavol Jašurek, 66 r.
Jozefína Truchlíková, 89 r.
MÁJ 2016
Mária Gallová, 62 r.
M. Časnochová

KULTÚRA
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Regionálne oslavy oslobodenia Kysúc

Dňa 28. 4. 2016 sa pri pamätníku
v obci Skalité konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2. svetovej vojny
v Európe. Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili: starostka obce Skalité
p. Andrea Šimurdová, pracovník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej
republike p. Mikhail Machekhin, veliteľ
Žilinskej posádky V. pluku špeciálneho
určenia plk. Ľubomír Šebo, poslanec ŽSK
p. Jozef Cech, prednosta Okresného
úradu Čadca p. Milan Rebroš, podpredseda Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Juraj Drotár, starostka obce
Svrčinovec p. Renáta Majchráková,
poslanci OZ Skalité, predseda Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Skalitom p. Milan Zoň
a obyvatelia obce.
Slávnostnú atmosféru osláv doplnili kultúrnym programom žiaci zo ZŠ sv. Andreja
Svorada a Benedikta Skalité.

aj v Skalitom sme blahoželali mamám

V nedeľu 8. mája oslávili v amfiteátri svoj sviatok, Deň
matiek, všetky naše mamičky a babičky. O milý program sa
postarali detičky z Materskej školy Skalité – Ústredie a školáci zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité a ZŠ
Skalité – Kudlov. Všetkým účinkujúcim, ktorí týmto vzdali
vďaku mamám, patrí veľké poďakovanie!

Získali sme ocenenie – Kniha Kysúc 2015 !
V pondelok 25. apríla 2016 sa na pôde Kysuckej knižnice
v Čadci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej anketovej súťaže Kniha Kysúc 2015. Podujatie organizovala Kysucká
knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.
O víťazoch rozhodla výhradne čitateľská verejnosť – elektronickou formou, alebo prostredníctvom hlasovacích anketových
lístkov. V kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 20 titulov. Víťazom sa podľa počtu odovzdaných hlasov – 1998, stala
naša nová monografia „Skalité obec pod Trojakom“ od autora
Ing. Pavla Laša, Csc. – rodáka zo Skalitého a ktorá bola verejnosti predstavená 20. decembra 2015. Kniha prináša množstvo
nových nepublikovaných informácií o našej obci a dokumentuje
premeny, ktoré sa udiali od jej vzniku.
Víťazné publikácie, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach jednotlivých kategórií, sa vydajú na putovnú výstavu regiónmi Žilinského samosprávneho kraja a v novembri tohto roku
budú slávnostne prezentované na knižnom veľtrhu Bibliotéka
2016 v Bratislave. Úprimne ďakujeme autorovi nášmu rodákovi
Ing. Pavlovi Lašovi za toto úžasne dielo, ktoré vytvoril. Prajeme
mu pevné zdravie a elán pri ďalšej tvorivej práci. Poďakovanie
tiež patrí všetkým, ktorí za monografiu „Skalité obec pod
Trojakom“ hlasovali v súťaži Kniha Kysúc 2015.

Uvítanie detí do života
Dňa 24. 5. 2016 sa v obradnej sieni obecného úradu v Skalitom konalo slávnostné uvítanie 25 novonarodených detí do života. Slávnostný akt viedla starostka obce PaedDr. A. Šimurdová, ktorá vo svojom príhovore zablahoželala prítomným rodičom
k narodeniu našich najmenších a najmilších spoluobčanov. Následne si prítomní rodičia prevzali malý darček a samozrejme
kvety pre mamičky. Atmosféru podujatia obohatili kultúrnym programom deti zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité.
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Lucie Bílá u nás v Skalitom!
Srdečne Vás pozývame na jedinečný narodeninový open air galakoncert 18-násobnej českej zlatej
slávice LUCIE BÍLEJ pri príležitosti jej významného životného jubilea, ktorá vystúpi 8. septembra
2016 spolu s orchestrom Petra Maláska v našom prírodnom amfiteátri. Vstupenky v predpredaji za
25 € si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal, alebo na uvedených predajných miestach. Viac info na
www.skalite.sk.

Skalitská vareška, 23. 7. 2016
Obec Skalité Vás pozýva dňa 23.júla 2016 na 9. ročník Skalitskej varešky – súťaže vo varení
gulášu. Súťaž sa uskutoční v areáli TJ Slovan Skalité. Príďte ochutnať ten najlepší guláš!
Večer spoločne zapálime Vatru zvrchovanosti.

PROGRAM
12. – 13. hod
13. – 16. hod.
16. – 17. hod.
17. hod.
18 hod.
20:00 hod.

Príprava na varenie
Čas na varenie guláša
Ochutnávka a hodnotenie
Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
Ľudová zábava, DJ Banderas
Vatra zvrchovanosti

Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu prihlásiť 3 až 6-členné
družstvá. Družstvá si zabezpečia v prípade dažďa svoj stánok.
Varenie len v uzatvorenom ohnisku – kotlina!
Guláš uvarí každé družstvo zo svojich prinesených surovín a
podľa svojho receptu. Minimálne množstvo, ktoré je treba uvariť,
je 30 porcií. Každé družstvo odovzdá pre porotu 0,20 litra gulášu, ktorá ho bude následne hodnotiť. Všetky družstva budú ocenené.
Obec zabezpečí: drevo na kúrenie, chlieb, stoly, vodu, 30 ks
lyžíc a tanierov. Záujemcovia o súťaž vo varení gulášu a bližšie
informácie sa môžu prihlásiť do 18. 7. 2016 u pani Janky Časnochovej osobne, alebo telefonicky na: 0918 390 156.

HISTÓRIA
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Okienko do minulosti obce (xi)

Prekvapenia z archívov

V

predvianočnom čase, 20. decembra minulého roka,
bola rodákom i návštevníkom obce predstavená
kniha Skalité obec pod Trojakom. Ide o monografiu
obce, v ktorej sa na viac ako päťsto päťdesiatich
stranách dokumentuje vývoj obce od pravdepodobne
prvej písomnej zmienky. Tá sa našla v Maďarskom
národnom archíve v Budapešti v listine, v regeste ktorej sa uvádza, že ide o „Overenú kópiu rozdelenia majetku Strečnianskeho
panstva medzi Mikuláša a Františka Derfšiho. Kopia je datovaná v roku vydania originálu listiny podľa vtedajšieho opisného
spôsobu datovania, t. j. „ ... sabbato prima post Domica Oculi
Ano Dni millesimo sexcentisimo primo“, v preklade ..... „na
prvú sobotu po (sv.) Dominikovi z Occuli tisícšesťstoprvého
roku“, čo v prevode do dnes používaného datovania znamená
31.marca 1601. Kniha teda vyšla, obrazne povedané, v predvečer 415. výročia tejto zmienky.
Na strane amatérskeho bádateľa, autora knihy, to bola predovšetkým radosť z nálezu tejto a ostatných listín, ktoré sa vzťahujú k tomuto významnému obdobiu v histórii obce i z mnohých ďalších, podobne prekvapivých zistení o minulosti obce.
Archívy už pripravili bádateľom nejedno prekvapenie a zrejme ešte ďalšie prekvapenia pripravia. V legendách, príbehoch
rozprávaných starými rodičmi, starostlivo uchovávaných, rozvíjaných, ale i zabúdaných našimi predkami sa totiž vždy nájde to
povestné zrnko pravdy a potom už záleží iba na jednotlivcovi či
ho dokáže vypestovať do podoby zrelého, bohatého klasu poznania.
Zistenia publikované v knihe však roztvorili batoh otázok,
ktoré s minulosťou obce súvisia. Nielen u autora, ale aj u čitateľov. A odpovedí je sporo, iba maličký batôžtek.
Monografia Skalité obec pod Trojakom približuje históriu obce
na pozadí historických udalosti Uhorska a blízkeho európskeho
okolia, lebo život obce v minulosti nemožno z tohto kontextu
dejín vytrhnúť. Udalosťami v tomto okolí je história obce podmienená a niekedy dokonca priamo určená. Často sa však stáva,
že obrazy z minulosti obce sú akoby zastreté a do nášho povedomia sa dostali iba vďaka rozprávaniam našich predkov, ktoré sú
poznačené osobnostnými vlastnosťami tých, ktorí ich prenášali až
do dnešných dní. A tak, keď nás záujem o poznaní vlastnej minulosti dovedie k historickým prameňom, sme prekvapení, niekedy
až priveľmi. To sa stalo aj vo viacerých prípadoch, pri získavaní
podkladov k monografii k predtým spomínanej monografii.
Niektorí, tí čo sa zahĺbili do textu položili autorovi otázku, celkom
prirodzenú, ktorú v nich vyvolala táto tretia, pomerne rozsiahla
publikácia, ktorá vyšla dvadsať tri rokov po prvej monografii obce
a desať rokov po druhej. Čo ma, ako autora pri bádaní v histórii
obce prekvapilo, čo teda je v tejto knihe nové?
Tých prekvapení, a nie malých, je viac. V niektorých prípadoch
nejde o prekvapenie z toho, že sa stali, lebo sa už spomínali predtým, ale ide o rozsah a hĺbku toho príbehu. U iných ide o to, že sa
stali, lebo už medzitým upadli do zabudnutia, alebo zostávali iba
v podobe legendy z neurčitého či iba približne stanoveného obdobia. Pripomeňme si preto tie, ktoré boli a sú najväčšími prekvapeniami, ktoré autorovi pripravila história, rafinovane ukrytá v
archívnych škatuliach, často pod indexmi, kde by to človek neočakával, príp. v tých, ktoré ešte nie sú prehľadne utriedené, kde
pomoc poskytne iba prajná náhoda.
Dnes, po vydaní monografie a v nej zverejnených dokumentov
nájdených v archívoch, ktoré priniesli nové poznatky o minulosti

obce, nie je ľahko povedať, ktorý historický dokument priniesol
najväčšie prekvapenie. Zmienime sa preto iba o niektorých, ktoré
sú, podľa subjektívneho názoru autora najzaujímavejšie.
Z hľadiska všeobecného významu však nesporne najväčším prekvapením bolo objavenie dokumentu s pravdepodobne najstaršou
písomnou zmienkou o obci. Napriek tomu, že nejde o ojedinelú
listinu, ale o niekoľko listín, v ktorých sa táto informácia
potvrdzuje, už sa objavili názory, že nejde o pravú listinu, resp. že
jej pravosť môže byť spochybnená. Ale ani tento názor sa nedá
bezvýhradne prijať. Naporúdzi je hneď niekoľko otázok prečo sa
možno urobiť. Prvá a dá sa povedať, že najhlasnejšia je: Ako sa
mohlo stať, že tieto listiny sa nenašli skôr? Veď Maďarský národný archív navštívili mnohí bádatelia, medzi nimi aj také osobnosti
ako J. Macúrek či J. Beňko, ktorí sa intenzívne venovali osídľovaniu nášho kraja. Napr. J. Macúrek preskúmal a vo svojich prácach
publikoval nesmierne množstvo podrobných citácií z archívnych
dokumentov. Veď aj zmienku o Skalitom z r. 1641 publikoval on.
A pritom nespomínam ďalších bádateľov, vrátane zahraničných,
ktorí sa otázkou osídľovania Beskýd zapodievali dlho a detailne.
Názov obce Skalité sa vyskytuje aj v inej listine s podobným
obsahom z 8. decembra 1614. Na tieto listiny sa odvoláva aj listina, ktorú vydal Leopold II., ktorá sa týka dedičstva potomkov
rodu Deršfiovcov, v ktorej sa tiež nachádza názov obce Skalité.
Pravosť listiny a teda aj zmienka o obci Skalité z r. 1601 bola
potvrdená vtedajšou najvyššou právnou autoritou, turčianskym
konventom z r. 1701, ktorý bol tzv. hodnoverným miestom.
Hodnoverné miesta alebo vierohodné miesta (lat. loca credibilia) boli verejné právnické inštitúcie v stredovekom Uhorsku, zriaďované pri kapitulách alebo kláštorných konventoch. Disponovali
autentickou pečaťou a na požiadanie stránok, z príkazu cirkevnej
alebo svetskej vrchnosti, vykonávali splnomocňovanie alebo inú
úradnú činnosť považovanú za právoplatnú v oblasti uhorského
svetského práva. Pre stredné a severné Slovensko túto činnosť
vykonával turčiansky konvent v Kláštore pod Znievom. Ide o inštitúciu, ktorej rozhodnutia sa iba ťažko dajú spochybňovať a jej
autoritu dokazuje fakt, že jej pomoci sa dovolávala aj tešínska
kňažná Alžbeta Lukrécia v spore o pohraničné územie.
Tiež na mape Abraháma Orteliusa, ktorá bola vydaná v r. 1570,
ale bola vyhotovená podľa predlohy Martina Helwiga z r. 1561, je
tento kút Kysúc, kde sa nachádza Skalité, zakreslený vo svojej,
celé nasledujúce storočia typickej podobe, t. j. s trojjediným
bodom hraníc Sliezska, Haliče a Uhorska. Vzniká preto otázka,
prečo je hranica, s týmto bodom zakreslená práve tak? Ak by to
územie nebolo obsadené, resp. nežili tu už nejakí ľudia, nebol
dôvod na to hranicu posunúť hlbšie do Uhorska, napr. až na ďalší
hrebeň kysuckých Beskýd, do blízkosti Krásna, ako sa to potom
často pokúšala urobiť sliezska strana? Alebo sa tam už niekto
usadil a hranica bola práve preto tak vyznačená? Že sa tam niekto už usadil potvrdzuje zmienka v dokumentoch z tej doby
o vrchu Liesková, ktorý sa nachádza v chotári obce. Inak povedané, názvy významným topografickým bodom dávali ľudia, ktorí
tam žili. Ťažko si totiž predstaviť, že by ľudia dávali názov niečomu, k čomu by nemali nejaký vzťah.
Je všeobecne známe, že Sliezsko si na hranici s Uhorskom
budovalo opevnenia z obavy pred tureckým vpádom a vpádmi
povstaleckých vojsk z Uhorska. Najstarší objekt tohto opevnenia,
Staré šance, bola pôvodne strážna veža, na včasné varovanie pred
blížiacim sa vojskom z Uhorska. Väčšina objektov pôvodných
opevnení bola postavená v blízkosti tzv. prirodzenej prírodnej hra-
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nice medzi Sliezskom a Uhorskom, ktorá viedla po najvyšších
vrcholoch Beskýd. Obranné objekty sa vybudovali nielen v blízkosti Jablunkovského priesmyku, cez ktorý viedla už vtedy známa
a hojne využívaná obchodná cesta čo sa dá považovať za účelné,
ale budovali sa aj pozdĺž hranice smerom ku Skalitému, až
k vrchu Ochodzita, teda na línii dlhej viac ako pätnásť kilometrov.
Podobná mapa akú autor našiel v Zemskom archíve v Opave sa
nachádza aj Národnom archíve Českej republiky v Prahe.

Výrez mapy z r. 1723s vyznačením tzv. prirodzenej prírodnej
hranice po hrebeňoch Beskýd a situovaním jednotlivých objektov
opevnenia. Mapa je orientovaná približne na juh.

K objektu na vrchu Ochodzita sa dá totiž dostať buď z Čierneho alebo Skalitého. Otázkou potom je prečo sa tieto objekty budovali v teréne na miestach, ak by neboli obývané a teda neboli ani
dostupné? Za pozornosť totiž stojí to, že zmienka o Ochodzitej je
už z 1528.
Sliezsky pevnostný systém, pevnôstky, valy a priekopy nechalo
obnoviť a posilniť tešínske knieža Adam Václav v r. 1605, keď sa
vrátil domov z bojov proti Turkom v tzv. pätnásťročnej vojne
a začal organizovať obranu proti Bočkajovským povstaleckým
vojskám. Bolo to v čase, kedy sa o Skalitom objavila prvá písomná zmienka, v predtým spomínanej listine. Zatiaľ čo najstaršia
línia opevnení kopírovala pôvodnú prirodzenú prírodnú hranicu
medzi Sliezskom a Uhorskom, vtedy a odvtedy postavené objekty
opevnenia boli postavené hlboko v uhorskom území a boli prejavom agresívnej inváznej politiky Tešínskeho kniežatstva, ktoré
pod rôznymi zámienkami, ako napr. obrana voči povstaleckým
vojskám, stavba sanitárnych koridorov v čase epidémií, ktoré sa
prehnali Európou, posúvalo hranice stále hlbšie do územia Kysúc.
Na zabrzdenie tejto expanznej politiky nebola v Uhorsku sila.
Uhorsko bolo vyčerpané bojmi proti Turkom a vnútornými rozpormi, povstaniami a spormi zemepánov medzi sebou o územie
na Kysuciach. Tento postup sliezskej vrchnosti nenarazil na účinný odpor. Preto ak dnes považujú niektorí ľudia prvky opevnenia
za akési „spoločné historické dedičstvo“ je prinajmenšom zvláštne, lebo išlo o systém, ktorý bol pre našich predkov zdrojom častého príkoria. Soldateska, ktorá sa nachádzala v objektoch opevnení, bola pre našich predkov úhlavným nepriateľom, ktorý ničil
ich majetky a ohrozoval ich životy. Ak sa naši predkovia zmohli
v zúfalstve na odpor, tak iba preto, lebo sa nemohli spoliehať na
pomoc zemepánov, ktorí bývali ďaleko od tejto nepokojnej hranice, zatiaľ čo na sliezskej strane bola vojenská pomoc naporúdzi.
Na Kysuciach nebolo vtedy žiadne opevnenie, žiadne miesto, žiadny hrad či zámok, kde by sa mohla nejaká ozbrojená sila zdržiavať, okrem pomerne vzdialeného Budatína, ktorého majiteľ prehral spor o majetky na Kysuciach a nebol majiteľom dedín na
severe Kysúc. Z tej doby pochádza v ústnom podaní zachovaná
informácia, že v Skalitom bola postavená strážna veža „piketa“1,
ktorá mala slúžiť na varovanie ľudí pred prepadmi zo Sliezska.
1 slovo je odvodené od franc. slova piquet – hliadka

Bola postavená na kóte 694 m n. m., ktoré sa doteraz volá Na
Pikete.
Významným rokom pre poznanie histórie obce bol rok 1772.
Vtedy prišli do obce stoliční úradníci, aby zaznamenali situáciu
a hospodársky stav obce pred vydaním urbáru. Zástupcovia obce
vtedy uviedli, že v obci je päť mlynov. Nedalo sa však zistiť kedy
boli mlyny postavené a kto ich vlastnil, resp. kto ich mal v prenájme. Prekvapenie však prišlo, keď sa podarilo nájsť v ŠA
v Bytči dokumenty, zmluvy z r. 1831 medzi Strečnianskym panstvom a obyvateľmi obce, ktorými sa im prenajímalo pravo mlyna,
právo píly a právo valchy. Prekvapením bolo, že tých vodných
strojov bolo desať. Šesť mlynov, dve píly a dve valchy. Toľko
nebolo pravdepodobne v žiadnej inej kysuckej obci. Ako neskôr
vyplynulo z podrobnejšieho skúmania archívnych dokumentov
išlo aj o kombináciu týchto zariadení. Najmenej jedna píla bola
poháňaná tým istým vodným kolesom ako mlyn a najmenej jedna
valcha bola poháňaná tým istým vodným kolesom ako mlyn.
Odhliadnuc od týchto, na tú dobu celkom určite mimoriadnych
technických riešení, boli mimoriadnymi riešeniami aj lokalizácie
týchto strojov v členitom teréne obce. K nim patril aj fakt, že ani
jeden vodný stroj nebol postavený priamo na rieke či potoku, ale
ku každému viedol derivačný kanál. Bolo to nesmierne dôležité,
lebo to bola jediná ochrana pred prívalmi vody po búrkach, jesenných alebo jarných dažďoch. Zaujímavým technicko–stavebným
riešením bolo aj to, že na jednom derivačnom kanále bola postavená valcha aj mlyn, čím sa dobré využil energetický potenciál
vody. Inou zaujímavosťou bolo, že jeden mlyn, kombinovaný
s pílou, mal náhon z dvoch potokov, takže mohol byť činný celoročne. Tieto fakty svedčia o neobyčajnej vynaliezavosti a vysokej
úrovní technického myslenia a remeselnej zručnosti našich predkov.
Ďalšie prekvapenie prišlo v tomto roku, keď sa po zdĺhavej
korešpondencii s Maďarským národným archívom podarilo nájsť
a získať kópie troch máp. Na základe jednej z nich z r. 1792 sa
podarilo rozriešiť niektoré nejasnosti okolo mlynov spred r. 1772
i existenciu mlyna na Tridsiatku, o čom sa zachovala informácia
iba v ústnom podaní. Na spomínanej mape bolo, okrem iných pre
obec veľmi dôležitých zistení, zakreslených päť mlynov, medzi
nimi aj ten na Tridsiatku. Čo sa však už nepodarilo presne zistiť
komu tento mlyn patril. Zistilo sa iba to, že v r. 1831 tento mlyn
už nejestvoval. Ostatne štyri mlyny z obdobia pred r. 1772 sa dajú
stotožniť s mlynmi, na ktoré boli v r. 1831 spísané zmluvy, pričom
pribudli ďalšie mlyny, píly či valchy. Zatiaľ sa však nevie či a ktoré
vodné stroje spred r. 1772 boli iba mlyny, alebo to boli aj píly a valchy. Na porovnanie uvádzame, že na citovanej mape sa podarilo
zistiť v Čiernom dva zakreslené mlyny, vo Svrčinovci jeden na
Milošovskom potoku jeden, v Podzávoze jeden a v Čadci jeden
mlyn.

Výrez mapy z r. 1793, na ktorej je hviezdičkou zakreslených
päť mlynov spomínaných pred vydaním tereziánskeho urbáru
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Vzápätí však vznikla ďalšia otázka. Prečo bolo v Skalitom
v čase do r. 1772 päť vodných strojov a po r. 1831 až desať?
V Skalitom žilo v r. 1767 odhadom 1440 obyvateľov.2 Podľa
iných zdrojov bolo v obci v r. 1785 – 1734 obyvateľov a v r. 1828
už 2169 obyvateľov.3 Obec mala zrejme dobre podmienky na svoj
rozvoj a darilo sa jej. Počet ľudí rýchlo vzrastal a v dobe, keď
každá obec musela byť samozásobiteľná, musela mať na to aj
technickú infraštruktúru na primeranej úrovní. V tej dobe to boli
mlyny, kde sa produkovala múka, píly kde sa pripravovalo drevo
na stavbu domov, valchy kde sa zhotovovalo súkno. V obci bolo
niekoľko tkáčov a kožušník, a pochopiteľne niekoľko krčiem.
V tom čase sa eviduje aj existencia niekoľkých židovských
obchodníkov, krčmárov a v obci sa usadili aj Cigáni. Je známe, že
v tej dobe sa obec vykupovala z poddanských povinnosti a začala stavať kamenný kostol, pričom drevený stále slúžil svojmu
účelu. Na mape z tohto obdobia sú zakreslené preto dva kostoly.
Takýto prudký rozvoj obce, v porovnaní s inými kysuckými dedinami, nie je jednoduché vysvetliť. Impulzom tohto rozvoja bol
zrejme obchod, ktorý sa rozvinul vďake kratšej ceste medzi bohatými mestami na Považí či banskými mestami v Uhorsku a mestami vo východnom Sliezsku. V Skalitom bola tridsiatková a colná
stanica a na rozširujúci sa obchod poukazuje aj stavba novej
cesty, dokončenej v r. 1823, ktorá sa postavila v trase dnešnej
cesty. Nahradila sa ňou stará cesta, ktorá viedla z Podzávozu
a prekonávala rieku brodmi na šestnástich miestach a svojimi
parametrami už nevyhovovala rastúcemu obchodu.
V čase tohto prudkého rozvoja obce sa staval súčasný kostol,
prvý veľký kamenný kostol v Skalitskej doline.
O farskom kostole v Skalitom, ktorý je národnou kultúrnou
pamiatkou, je pomerne veľa podrobných informácii. Našla sa aj
listina, ktorá opisuje kedy sa kostol
postavil, kto financoval jeho stavbu,
kto sa zúčastnil jeho vysviacky i to
ako vysviacka prebehla. Ale v archíve
bolo aj jedno malé a milé prekvapenie. Našla sa kolorovaná kresba kostola a to ako pohľad naň zo severnej
strany, ktorá podľa poznámky na
kresbe bola vyhotovená v r. 1832. Je
na nej kostol asi tridsať rokov po
dokončení. Kresba nám umožňuje
zistiť akým zmenám na vonkajšom
vzhľade kostola došlo v priebehu
dvoch storočí.
Pri zbieraní pokladov o minulosti
obce autor hľadal informácie o tridsiatnikoch, ktorý v obci evidentne
Výrez mapy z r. 1793 so
zakreslenými dvomi kostolmi
počas výstavby súčasného
kostola. Vpravo nad značkou
mlyna je starý kostol na starom
cintoríne, vľavo vedľa cesty
súčasný kostol. Zreteľne vidieť,
že mlyn poniže Starého
cintorína mal náhon
z Chovancovho potoka spojený
s kanálom s odberným
miestom poniže mosta
u Buroňa.

Kresba farského kostola
v Skalitom vyhotovená
v r. 1832

2 Choluj D.: Skalité monografia kysuckej obce, OcÚ Skalité 1993, s. 154
3 Liščák M., PhDr., PhD.: Skalité, Kysuce č. 20/25. máj 2016
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pôsobili a zostal po nich i názov miestnej časti – Tridsiatok a ešte
po druhej svetovej vojne sa používalo prímeno v občianskych preukazoch – Tridsiatnik. No nie každý bol stotožnený s existenciou
tridsiatkovej stanici v obci. Z jednej inštitúcie, o ktorej sa autor
domnieval, že by mohla vo svojich archívoch mať záznamy o tridsiatnikoch v Skalitom sa dozvedel, že v obci nič také nemohlo
existovať. Nezostávalo teda nič iné ako sa poobzerať po zahraničných archívoch. A tam čakalo prekvapenie. Bohužiaľ, hľadanie týchto informácii prekročilo termín vydania monografie
a archívne materiály boli k dispozícii až v tomto roku. Našiel sa
dosť objemný spis, v ktorom sa na niekoľkých listinách vyskytujú záznamy vyhotovené pracovníkmi colnej a tridsiatkovej stanice
v Skalitom v 30. rokoch 19. storočia. Ide o jednoznačné dôkazy
o tom, že tu tridsiatková stanica bola a fungovala. A nebola to len
nejaká obyčajná stanica. Našiel sa aj objemný spis o kontrole všetkých tridsiatkových staniciach na hranici Uhorska s Haličou. Spis
má niekoľko desiatok strán a obsahuje opis jednotlivých tridsiatkových staníc od najvýchodnejšej, ktorá bola v Barvinku na hraniciach s Ukrajinou až po Skalité, kde bol na tridsiatkovej stanici
spísaný a podpísaný záverečný protokol. Okrem toho sa v inom
spise našla mapa s vyznačením colného obvodu colnej a tridsiatkovej stanice v Skalitom spolu so susednými colnými obvodmi. Na
mape sú zakreslené hranice Sliezska, Uhorska a Haliče, ktoré sa
stretávajú v jednom bode – na Trojaku. V Haliči patrili colné
úrady pod riaditeľstvo vo Wadoviciach, v Sliezsku pod riaditeľstvo v Tešíne. Na uhorskej strane sú zakreslené dva obvody, jeden
patril pod Trenčiansku župu, druhý pod Oravskú. Zaujímavosťou
je, že v Skalitom okrem colného úradu a tridsiatkovej stanice,
ktoré boli na Tridsiatku, boli tu ešte aj dva kontrolné tridsiatkové
posty, ktoré patrili pod tridsiatkovú stanicu na Tridsiatku. Jeden
bol postavený U Švancárov, dnes miestna časť Oščadnice, kde
dozeral na prepravu z Rycerky a Rajcze, druhý bol postavený na
Kudlove, pravdepodobne tam, kde je obchod Družba a kontroloval prepravu na cestách zo Zvardoňa, príp. tých ktorí sa chceli
vyhnúť postu U Švancarov a na Mýte.

Výrez mapy so zakreslením colnej a tridsiatkovej stanice na
Tridsiatku, kontrolných tridsiatkových postoch U Švancarov a na
Kudlove a stanici hraničnej ochrany

A napokon ešte jedno prekvapenie. Autor prvej monografie
obce z r. 1993, náš rodák D. Choluj sa zamýšľal nad tým či obec
mala centrum a či nie. Aj na túto otázku sa našla odpoveď pri
bádaní v archíve. Áno, obec už vtedy mala centrum. Našiel sa totiž
plán obce vyhotovený v r. 1827 v súvislosti s plánovanou výstavbou nového panského domu na mieste dnešného hostinca pod
kostolom.
Na potvrdenie tohto výroku porovnajme ako a čím sa vtedajšie
centrum obce odlišovalo od toho dnešného. Podľa spomínaného
plánu sa tu nachádzal kostol, fara, škola a poniže kostola krčma
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Situačný plán centra obce vyhotovený v roku 1827

a obchod. A ak sa pozrieme na výrez mapy z r. 1793 zistíme, že
obďaleč už stojí aj budova obecného úradu.
Dnes tu stojí kostol, dokonca ten istý ako vtedy, tiež fara, ale
postavená v r. 1964, aj škola, ale postavená v r. 1943, rovnako
ako aj hostinec pod kostolom, ale už prestavaný v r. 1930.
Aj budova obecného úraduje je tu, ale bola prestavaná v r. 1949
a opäť pred niekoľkými rokmi. Pribudol tu iba pomník postavený
v r. 1945. Takto prehľadne usporiadané centrum obce musíme
oceniť aj teraz, takmer po dvesto rokoch, lebo dnes je tu námestie, vhodné a primerané k veľkosti a významu obce.
Na záver by mohla padnúť otázka: Môže sa v archívoch ešte
niečo nájsť čo nás prekvapí? Isteže áno. V archívoch, nielen tých
štátnych, ale aj iných a tiež súkromných, je ešte stále množstvo
neprebádaných dokumentov. Možno raz budú dostupnejšie.
Prínosom na doplnenie informácii o minulosti obce by bolo bádanie v cirkevných archívoch, v archívoch inštitúcii, ktoré spravujú
agendu colných a tridsiatkových staníc, bádanie vo vojenských

archívoch a tiež bádanie v archívoch zemepanských rodov, ktorý
archívy sa roztratili po Európe dedením i predajom majetkov.
Môžeme tiež očakávať, že sa nájdu ďalšie podrobnosti o zatiaľ
najstaršej písomnej zmienke o obci. Zatiaľ kým bude teraz publikovaná zmienka o obci verifikovaná platí, že obec Skalité vznikla
pravdepodobne v období rokov1583–1601 a prvá písomná zmienka o nej je z 31. marca 1601.
Na spracovanie článku boli využité podklady texty k monografii Skalité obec pod Trojakom. V nej sú uvedené aj citácie
zdrojov, poznatky z vlastného bádania a z bádania v archívoch,
ako aj údaje a informácie z verejne dostupných internetových
stránok.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti,
člen Slovenskej asociácie novinárov

Listina z r. 1601, v ktorej palatín Mikuláš Ištvánfi potvrdzuje
majetky Mikuláša a Františka Deršfiovcov vrátane kysuckých
obcí, medzi ktorými je vymenovaná aj obec Skalité

Listina, ktorú vydal Leopold II.,
ktorá sa odvoláva na listinu z r. 1601

ŠKOLSTVO
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Základná škola sv. Andreja Svorada
a Benedikta
Ortuť na teplomeroch pomaly stúpa, príroda
je v plnom rozkvete a vo vzduchu sa šíri vôňa
prichádzajúceho leta. S týmto obdobím sa
v škole neodmysliteľne spája bilancovanie.
Žiaci sa chystajú na záverečné hodnotenie v podobe vysvedčení, rodičia a starí rodičia sa nestíhajú čudovať, ako im tie ratolesti za rok vyrástli a zmúdreli. Nuž a učitelia hodnotia zasa svoju
prácu. A popritom sa všetci skutočne tešíme na prázdniny či
dovolenku...
Ale nepredbiehajme udalosti. Poďme sa spoločne obzrieť
a pospomínať si, čím naša škola žila zhruba od Veľkej noci až
doteraz:

APRÍL
Tento mesiac bol naplnený rozmanitými aktivitami, v ktorých
sa žiaci mali možnosť veľa naučiť, ale aj zabaviť sa či zdokonaliť
v niektorej oblasti. Medzi najzaujímavejšie určite patrila exkurzia
z fyziky v planetáriu v Žiari nad Hronom i Kremnici, zábavné
a netradičné vyučovanie geografie, oslava „Počatín“ pripravená
pre našich deviatakov v spolupráci so študentským tímom
ForLife mission z bratislavského UPeCe, duchovná obnova pre
ôsmakov a deviatakov o naplnení túžby srdca dievčaťa a chlapca pod vedením univerzitného kaplána Z. Mezovského a mladých
vysokoškolákov zo Žiliny, alebo vyvrcholenie súťaže Bezpečne na
bicykli, v ktorej v rámci celého Slovenska A. Novák skončil na
skvelom 5. mieste.
Žiaci našej školy vystúpili tiež pri pietnej spomienke na oslobodenie obce Skalité.
Počas 2 aprílových týždňov prebiehal v našej škole zber použitého šatstva pre diakoniu Broumov v ČR a pre Detský domov Bytča.
8. – 9. 4. sa konala prvýkrát v našej škole Noc čítania Biblie.
Od piatkového popoludnia až do soboty rána žiaci spolu s učiteľmi a animátorkami prežili krásne chvíle pri čítaní príbehu o márnotratnom synovi a jeho mnohorakom stvárnení. S pánom kaplánom prežili v krásnej atmosfére nočnú sv. omšu, hľadali poklad,
spievali, rozprávali sa dlho do noci a v sobotu ráno pri sv. omši
s p. farárom predviedli svoje výtvory v podobe leporela, panelu
s cestou márnotratného syna či scénky o milosrdnom otcovi.
12. 4. poobede prišli do priestorov prvého stupňa predškoláci
so svojimi rodičmi, aby sa zapísali do prvého ročníka. Tu sa im
prihovorila pani riaditeľka Edita Špilová a psychologička p.

Os lava Počat ín

Mlladý záchranár
Planet árium
Babuljaková. Mohli sa tiež oboznámiť s tým, čo sa v našej škole
robí, ako sa u nás učí. Pani učiteľky následne prevzali deti, aby
sa ubezpečili, že sú naozaj pripravené nastúpiť na púť školákov...
Do prvého ročníka sa zapísalo 31 detí. Tešíme sa na budúcich
žiačikov!
Jedni prichádzajú, iní odchádzajú... Aj v tomto školskom roku
brány našej školy opustia deviataci a „rozletia sa“ za svojimi
snami. V apríli absolvovali testovanie. Každý uspel viac alebo
menej. Možno mohli byť výsledky aj lepšie, veď nakoniec vždy
môžeme byť ešte lepší, no „kocky sú už hodené“ a našu školu
o niekoľko týždňov opustí 26 budúcich stredoškolákov, z ktorých
väčšina bude študovať maturitné odbory.
22. 4. presne na Deň Zeme sme sa tradične pridali k obecnej
aktivite a zbieraním odpadkov najmä v centre Skalitého, ale
i v jej vzdialenejších častiach sme po roku znova pomohli k vyčisteniu nášho životného prostredia. Množstvo naplnených vriec
svedčí o tom, že vo vzťahu k prírode a tým nepriamo i k sebe
samým sa stále máme čo učiť...

Púť kat olíckych škôl
Svet našimi očami

MÁJ
V „mesiaci lásky“ originálne a zaujímavé aktivity školy pokračovali napríklad vystúpením žiakov našej školy v programe pri príležitosti Dňa matiek, živou hodinou dejepisu v podaní ukážok historického šermu a zbraní alebo exkurzie v Čistiarni odpadových
vôd v Čadci.

Púť kat olíckych škôl
5. 5. sme sa všetci od 3. po 9. ročník zúčastnili na Púti katolíckych škôl Žilinskej diecézy na Živčákovej. Tam sme slávili sv.
omšu spoločne s naším otcom biskupom Tomášom Galisom. Po
skončení sv. omše sme si vypočuli a niektorí aj zaspievali piesne
– modlitby v podaní kapely Lámačské chvály. Domov sme si
okrem duchovných zážitkov odniesli i vodu zo živčákovských prameňov a s lúčmi príjemného jarného slnka sme sa rozišli každý
svojím smerom...
V ten istý deň sme vyslali niektorých žiakov na okresnú súťaž
Mladý záchranár. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti
z oblasti zdravotnej, dopravnej, protipožiarnej výchovy a civilnej
ochrany. Tím tvorený žiakmi M. Čaneckým, B. Krčmárikovou, K.
Cerchlanovou a P. Baroňákom vybojoval cenné 3. miesto.
13. 5. po náročnej príprave vyvrcholil náš tradičný projekt Svet
našimi očami. Tento rok sa konal už jeho 7. ročník a bol opäť
skvelý. Jednak vďaka výbornému programu, ale aj príjemným
hosťom, ktorými boli tento rok projektový manažér organizácie
Humanitárna medzinárodná pomoc Slovensko Tomáš Horváth
a deti i vychovávateľky z detského domova Horný Kelčov

a Semeteš. Tomáš Horváth nám po svojom návrate z Ugandy
porozprával okrem iného aj o stavaní nemocnice pre deti nakazené vírusom HIV, priniesol deťom veľmi pekné darčekové predmety, ktoré mohli vyhrať v súťažiach. Deti z DD prišli s krásnym
programom a vynikajúcou tortou. Zapojili sa i do hlavného programu, v ktorom, podobne ako žiaci 4. – 9. ročníka, pracovali na
vytváraní modelov „a’la Afrika“ z odpadového materiálu, na výrobe hračiek z odpadu. Niektorí naši žiaci pripravili chutné africké
jedlo. Projekt sa i tento rok vydaril a veríme, že nás znova posunul smerom k väčšej solidarite s núdznymi a k spolupráci s blízkymi.
Toto boli v skratke aktivity našich žiakov, učiteľov a rodičov,
ktoré sme stihli absolvovať do uzávierky tohto čísla Spravodaja.
Ešte máme pred sebou odmeňovanie šikovných žiakov 9. ročníka z katolíckych škôl Žilinskej diecézy, na ktoré tento rok pripravuje sv. omšu a program práve naša škola. Odmenená bude žiačka 9.A Katarína Cerchlanová za aktívnu a zároveň úspešnú reprezentáciu školy v športových, recitačných súťažiach aj za moderovanie či zapájanie sa do školských akcií. Taktiež sa tešíme na
Farský deň. Ten bude spojený s oslavou Dňa detí a na príprave
podujatia spolupracujeme s farským úradom. Veľa zábavy, zážitkov a radosti nám určite prinesú aj školské výlety, fotografovanie
tried, koncoročná rozlúčka s deviatakmi a ďalšie záverečné aktivity tohto školského roka. A to všetko popri učení! Uf! No
a potom... hurá leto!
Ak si chcete o jednotlivých aktivitách či projektoch prečítať
viac, prípadne si pozrieť pekné fotky z ich priebehu, všetko nájdete na internetovej stránke našej školy.
Takže požehnaný jún, júl i august milým kolegom, žiakom, ich
rodičom a všetkým našim priaznivcom za celú školu želá Marta
Jopčíková, učiteľka.

ŠKOLSTVO
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Základná škola Skalité – Kudlov

DEŇ ZEME
V Základnej škole s materskou školou Skalité Kudlov sa
v dňoch 15. 4. 2016 a 22. 4. 2016 realizovala prierezová téma
environmentálnej výchovy pod názvom „Deň Zeme“. Tematicky
bola zameraná na Ľudské aktivity a problémy životného prostredia a pozostávala z troch podoblastí:
a/ Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi
b/ Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok
c/ Zmeny v krajine
Aktivitu dňa 15. 4. 2016 už tradične tvorili dve časti: teoretická a praktická.
Žiaci ročníkov 1. – 6. boli rozdelení do rovnocenných zmiešaných skupín po 19 žiakov. Každá skupina mala svojho vedúceho
skupiny z radov pedagógov, ktorý koordinoval teoretickú i praktickú časť.
Žiaci ročníkov 7. – 9. pod vedením svojich triednych učiteľov,
po absolvovaní teoretickej časti, monitorovali skládky odpadu
pozdĺž tokov rieky Skaliťanka a Čaneckého potoka. Popri monitorovaní čistili brehy rieky od nánosov.
Náplňou teoretickej časti boli prezentácie na vyššie uvedené
témy, prepojené s besedou, pod odborným dohľadom vedúcich
skupín. Skupinová práca žiakov, ako spätná väzba, spočívala vo
vypracovávaní tematicky zameraného pracovného listu: Ochrana
prírody, starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie
človeka, hospodárenie s odpadmi. Žiaci vyjadrili aj svoj postoj
k ochrane národných prírodných, historických a kultúrnych
pamiatok.
Cieľom praktickej časti bolo upratanie okolia školy.
Žiaci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastnili upratovacích prác, sa podieľali na tvorbe plagátov s ekologickou
tematikou. Finálny výsledok ich činnosti sa použil ako Logo na
certifikát.
Všetkým zúčastneným žiakom patrí pochvala za dobre vykonanú prácu.
Aktivity v súvislosti s Dňom Zeme mali svoje pokračovanie
22. 4. 2016. V tento deň žiaci prišli do školy oblečení symbolicky
v zelenom. Mladším žiakom boli rozdané certifikáty za spoluúčasť pri upratovaní okolia školy a pre všetkých žiakov odznela
relácia v školskom rozhlase: Deň Zeme a jeho význam pre ľudstvo.

DOPRAVÁČIK

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Detské dopravné ihrisko pri našej základnej škole privítalo dňa
12. 4. 2016 svojich malých i väčších návštevníkov.
Cieľom aktivity DOPRAVÁČIK bolo hravou zážitkovou formou
preveriť praktické vedomosti z dopravnej výchov. Pracovníci
dopravnej polície deťom vysvetlili základné pravidlá pohybu
cyklistov i chodcov na cestách. Oboznámili ich aj s výbavou bicykla. Následne aktivita pokračovala teoretickou časťou, kde cyklisti absolvovali pod dohľadom pracovníkov dopravnej polície jazdy,
pričom rešpektovali dopravné značky i samotných dopravákov.
Projekt sa zameral na rozvoj špeciálnych vedomostných i pohybových zručností u detí predškolského a školského veku a rozšírenie vedomostí o doprave. Veríme, že táto aktivita prispeje k zníženiu nehodovostí a úrazovostí detí na cestách.
Aktivitu zorganizovala ZŠ s MŠ Skalité Kudlov v spolupráci s OZ
Detstvo Kudlov. Záštitu nad akciou prebral riaditeľ okresného
dopravného inšpektorátu pplk. Mgr. Ing. Peter Kotek.

TESTOVANIE 9
matematika

slovenský jazyk
a literatúra

Priemerná úspešnosť
školy v %

62,5

69,3

Priemerná úspešnosť v SR
– národný priemer v %

52,8

62,6

Popoludnie 12. a 13. 4. bolo slávnostné pre predškolákov z
našej aj susednej materskej školy v centre obce Skalité. Vstúpili
do školskej triedy v sprievode svojich rodičov ako budúci prváci.
Potom si už sadli sami do lavice s pani učiteľkami, aby ukázali,
čo všetko sa v škôlke naučili. Kreslili, počítali, recitovali a tréma
sa o chvíľu stratila. Na pamiatku dostali pamätný list a malé darčeky, ktoré pre nich vyrobila p. učiteľka Šimaliaková. Rodičia
zatiaľ vypísali potrebné tlačivá. Spolu sme ich zapísali 39. Už sa
tešíme, že sa v septembri stanú našimi prvákmi.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si vybrali našu školu a p. učiteľkám, ktoré pripravili a realizovali zápis.

Rozdiel priemernej
úspešnosti školy oproti
národnému priemeru v %

+9,7

+6,7

Žiakom želáme krásne prázdniny a učiteľom príjemnú dovolenku, zaslúžený oddych a relaxáciu po 10 mesiacoch práce.

Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 9. ročníka

Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí
odborným vedením, ale aj svojim osobným príkladom prispeli
k zlepšeniu nášho životného prostredia a zvýšeniu povedomia
žiakov k potrebe ochrany životného prostredia. Za zabezpečenie
aktivity po materiálnej a technickej stránke patrí poďakovanie
vedeniu školy, ale aj p. školníkovi, ktorý pripravil potrebné náradie. Organizáciu činností pripravili koordinátorky prierezovej témy
Mgr. Tomicová a Mgr. Čarnecká.

Za ZŠ s MŠ Skalité Kudlov M. Vojčiňáková
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Materská škola Skalité – Ústredie

ŠKOLSTVO

Materská škola Skalité – Kudlov
Končí sa školský rok. Čas zamyslieť sa a hodnotiť, ako sme pracovali v prospech detí, ako sme
počúvali ich hlas, rešpektovali hodnotu detstva.

Ani sme sa nenazdali a už sa blíži koniec školského roka. Tento druhý polrok bol pre nás
tiež úspešný. Naše šikovné deti opäť zažiarili
a získali veľa ocenení.
Darilo sa nám v rôznych súťažiach a to i v medzinárodných.
V celoslovenskej súťaži „Ročné obdobia v záhrade“ bola ocenená Lucka Hlušková. V medzinárodnej súťaži Žitnoostrovské pastelky v Dunajskej strede z 1622 zaslaných prác z celého sveta
bolo vybraných 55 víťazných a z toho 3 výtvarné práce vybrali
z našej MŠ od Natálky Sekerešovej, Filipka Gelačáka a Sašky
Šimaliakovej. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže „Malá krajina – veľké osobnosti“, ktorá mala tému „Najkrajší kút v šírom
svete...“. V tejto súťaži sme získali: 1. Kristínka Časnochová,
2. Lenka Urbanová, 3. Viktorka Chlebeková a čestné uznanie
Tánička Čanecká. Dňa 31. 5. si deti prevzali ceny so svojimi rodičmi a pani učiteľkami do Prievidze. 13. 5. sa v obecnej knižnici na
Skalitom konal 3. ročník recitátorskej súťaže v prednese poézie
a prózy, ktorú organizoval CVČ. Aj z našej materskej školy boli deti
recitovať Lucka Hlušková, Natálka Kultanová, Tamarka Frollová,
Sebastiánko Petrák a Danko Straka.
V MŠ sa nielen vzdelávame, maľujeme, recitujeme ale i tancujeme. Vo februári si deti zatancovali v krásnych maskách, vyrobených za pomoci rodičov ale i pani učiteliek na maškarnom bále
s rozprávkovými postavami. Karneval zabezpečili pani učiteľky
S. Serafínová a S. Gelačáková. Navštívilo nás Divadlo zo Šuflíka
s predstavením Zlatá rybka, Pinocchio a Klauniáda. Divadlo
Príbeh nám zahralo rozprávku „Ako dedko s babkou spolu nažívali“.
V apríli sa uskutočnil zápis do 1. ročníka základnej školy.
Zapísaní boli všetci predškoláci a mnohí už majú nachystané
tašky do školy.
Dňa 21. 4. sa v našej MŠ Skalité – Ústredie konal Deň
Zeme. Deti z triedy Lienočiek (3–4-ročných detí) usilovne sadili a
presádzali jaseňové semienka, ktoré spolu nazbierali na začiatku jari. Nájdené semienka mali deti najskôr prikryté len vatovou
perinkou v priesvitnej dóze. Sledovali ich klíčenie a rast a v tento
deň ich spoločne s pani učiteľkami presádzali do kvetináčov.
Trieda Mravčekov (4–5-ročných detí) v tento deň sadila semienka rôznych rastliniek a rozprávala si o tom, ako sa o ne budú starať, aby im z nich vyrástli pekné rastlinky. Na pobyte vonku deti
pozbierali odpadky v okolí MŠ a priblížili si význam separovania
odpadu. Trieda Včielok (5–6-ročných detí) si deň Zeme pripomenula tak, že od rána si každé dieťa zasadilo semienka kvetiniek
do svojho plastového kelímka, a tak sme využili plast, ktorý by
inak šiel do žltého kontajnera. Na pobyte vonku si deti s pani učiteľkami zasadili liečivé bylinky, ktoré deti dostali od babičky
Hanky Časnochovej. A tak k naším bylinkám k mäte, medovke a
medvediemu cesnaku pribudli: pažítka, rozmarín, šalvia a materina dúška. Budeme sa o ne starať, aby sme si z nich uvarili liečivý čaj. Trieda Motýlikov (5–6-ročných detí) sa postarala o kvetinky pred materskou školou tak, že vyplela z nich trávu. Potom
sa vybrali na prechádzku k potôčiku kde cestou vyzbierali odpadky, ktorých bolo neúrekom. Pri týchto aktivitách deti používali
ochranné rukavice, aby bola dodržaná bezpečnosť a hygiena
detí.
Tento deň prispel k zvyšovaniu povedomia v oblasti environmentálnej výchovy u detí. Dúfajme, že pocit za zodpovednosť za
prírodné prostredie sa bude naďalej rozvíjať a deti budú stále v
tejto pozitívnej atmosfére prispievať k udržaniu čistého životného
prostredia nielen jeden deň v roku, ale i počas celého života.
Nezabudli sme ani na mamičky. Pri tejto príležitosti si deti
s pani učiteľkami pripravili kultúrny program.
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Všetci sa už tešíme na medzinárodný Deň detí, ktorý oslávime
rôznymi hrami, súťažami a sladkou odmenou. Prekvapením pre
deti bude aj divadelné predstavenie „Janko Polienko“. Túto akciu
pre deti pripravia pani učiteľky M. Buryová a D. Liščáková. Na
obecnom úrade bude slávnostná rozlúčka s predškolákmi, kde
im pani starostka PaedDr. Andrea Šimurdová odovzdá osvedčenie o predprímarnom vzdelávaní a bude aj torta... Triedu Včielok
čaká ešte ukončenie európského výtvarného projektu
EUROROZPRÁVKY, na ktorom pracujú deti tejto triedy s ich pani
učiteľkami.
Spolu s deťmi sme sa počas celého školského roka, nielen
„učili“ ale sa i hrali, zabávali,smiali a zažili veľa príjemných, pekných, veselých a šťastných dní.
Za kolektív MŠ S. Gelčáková

Či to, čo sme ponúkli naším zverencom, bolo kvalitné, odborné, na úrovni? Od posledného vydania Spravodaja to bolo veľa
zaujímavých aktivít a podujatí, veľa smiechu a zábavy. Zas sme
trochu čítali a prezerali si krásne knihy v školskej knižnici, ale aj
tie z domu.
Maminka Martinka Tatárková nám prišla porozprávať o svojej
práci a o našej krvičke a o tom, čo máme robiť, aby sme boli zdraví. Pozorovali sme ju v mikroskope.
Trochu sme aj maľovali, výtvarné práce poslali na výstavy.
Umenie má v materskej škole nezastupiteľné miesto. Prináša
uvoľnenie, relax, únik do sveta fantázie, zamyslenie a ďalší spôsob ako sa vyjadriť, prejaviť svoje city. Na jar sme aj trochu pracovali, lebo nám záleží na okolí MŠ, upratovali sme v záhrade,
hrabali a zbierali odpadky.
Trocha sme aj športovali. V rámci projektu Zdravo – hravo sa
snažíme zaraďovať do denného programu zaujímavé pohybové
aktivity. Využívame na to interiér a exteriér školy, školské ihriská
aj telocvičňu. Pre zatraktívnenie športových aktivít deťom sme
pripravili detskú školskú olympiádu. Po absolvovaní pripravených
disciplín nechýbali diplomy a medaile.
Nezabudli sme na naše maminy. Pripravili sme pre ne besiedku v MŠ. Vďaku za starostlivosť vyjadrili deti milým darčekom
a pekným programom. Onedlho sa rozlúčime s predškolákmi a tí
musia ešte zmaturovať na „kvíze predškoláka“.
Pripravili sme náš sviatok, MDD. Na ohník sme pozháňali
polienko, každý aspoň jedno. O ostatné sa postarali pani učiteľky. Prekonali sme nástrahy, zdolali prekážky a poradili sme si aj

s veľkou pečenou klobásou.
Cez prázdniny musia pani učiteľky spracovať inovovaný Školský vzdelávací program a začať podľa neho pracovať od septembra 2016.
Na záver školského roka chcem vyjadriť vďaku Vám, pani učiteľky, pani školníčka, pani kuchárky za prácu v prospech nám
zverených deti, tiež všetkým, ktorí nám boli pri našom snažení
nápomocní. Prajeme príjemné prázdniny. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Za MŠ Skalité – Kudlov M. Jašurková

CVČ
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Biatlon – vyhodnotenie zimnej sezóny
2015/16
Sezóna 2015/16 je úspešne za nami, všetci vieme, že túto
zimu nám snehové podmienky nepriali. Štyrikrát sme boli trénovať na Martinských holiach a raz sme cestovali na celodenný tréning na Štrbské pleso. Inak celú sezónu sme dochádzali do
Oščadnice, na Veľkú Raču – Margušku. A iba dva týždne sme
bežkovali u nás doma v SKI areáli Serafínov na Skalitom, čo nás
veľmi mrzí. No aj napriek týmto prekážkam, sme dosiahli pekné
výsledky. O dobré umiestnenia sa „bilo“ našich sedem pretekárov: Vanesa Ruceková, Katarína Čanecká, Sandra Ruceková,
Miroslava Mikulová, Denis Šurík, Pavol Baroňák a Filip Bury.
V dorasteneckých kategóriách máme jedného zástupcu Vratka
Šimeka, ktorý sa pripravuje samostatne v Rajci a dvoch dospelých pretekárov Petra Ivanka a Ivana Čaneckého. Nielen u nás na
Kysuciach, ale aj v Národnom biatlonovom centre v Osrblí mali

Cesta rozprávkovým lesom v CVČ Skalité
V nedeľu 29. mája 2016 Centrum voľného času Skalité zorganizovalo podujatie určené pre všetky deti – Cestu rozprávkovým lesom. Medzi deťmi je toto podujatie veľmi obľúbené.
Pochvaľovali si ho aj dospelí, ktorí so svojimi ratolesťami
absolvovali peknú prechádzku prírodou, spestrenú ukážkami
z viacerých obľúbených rozprávok. Deti privítal napríklad
Mickey Mouse, Popoluška, Snehulienka, ale aj Zubatá z rozprávky Perinbaba. Pripravených bolo sedem zastávok. Medzi
jednotlivými stanovišťami robili sprievodcu lesom a pomáhali s plnením úloh deti a mládež v maskách a kostýmoch mimoňov.
Spokojné úsmevy našich drobcov sú tá najväčšia odmena
pre organizátorov tohto milého a nevšedného podujatia,
ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
a v rámci projektu TACTIC, do ktorého sa CVČ Skalité zapojilo.
V rámci tohto projektu sa v mesiaci máj uskutočnili aj iné
podujatia, ako napríklad Turistický chodníček, Strašidelná noc
v Klube CVČ.

VýSLedky pretekároV:
I. koLo Sp: rýchLoStné preteky
Žiaci 12–13 r.
Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 10. miesto (2,0)
Pavol Baroňák – 16. miesto (0,5)
Filip Bury – 18. miesto (1,3)
Miroslava Mikulová – 10. miesto (3,2)
Sandra Ruceková – 17. miesto (1,4)

problémy so snehom. Vyrábal sa technický sneh, ktorý po čase
strácal svoju kvalitu, takže na vyvrcholení sezóny bola kvalita
snehu dosť zlá. Za pekné výsledky našich pretekárov vďačíme
trénerovi Vladislavovi Vranovi, ktorý nás ochotne vozil na každé
podujatie a každý tréning.
Najlepšie výsledky dosahovali: Katarína Čanecká – víťazstvo
v III. kole Slovenského pohára a druhé miesto na Majstrovstvách
SR v rýchlostných pretekoch a Pavol Baroňák – tretie miesto na
MSR – vytrvalostné preteky. V hodnotení rebríčkov Slovenského
pohára sme sa tiež nezahanbili: v žiackych kategóriách sme sa
umiestnili na konečnom 10. mieste so ziskom 2936,06
bodov,v seniorských kategóriách na 6. mieste so ziskom 538,59
bodov. Náš klub skončil na 6. mieste s počtom bodov 5808,40.
K.Čanecká

III. koLo Sp: rýchLoStné preteky
Žiaci 12–13 r.
Žiačky 12–13 r.
Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 7. miesto (1,3)
Katarína Čanecká – 1. miesto (0,0)
Vanesa Ruceková – 7. miesto (1,0)
Pavol Baroňák – 12. miesto (2,2)
Filip Bury – 16. miesto (4,2)
Miroslava Mikulová – 9. miesto (1,1)
Sandra Ruceková – 15. miesto (2,5)

majStroVStVá Sr: VytrVaLoStné preteky
I.koLo Sp: VytrVaLoStné preteky
Žiaci 12–13 r.
Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 8 miesto (2,3)
Pavol Baroňák – 11. miesto (0,3)
Miroslava Mikulová – 11. miesto (0,2)
Sandra Ruceková – 20. miesto (0,4)

II.koLo Sp: rýchLoStné preteky
Žiaci 12–13 r.
Žiačky 12–13 r.
Žiaci 14–15r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 7. miesto (3,3)
Katarína Čanecká –4. miesto (0,2)
Vanesa Ruceková – 10. miesto (0,2)
Pavol Baroňák – 15. miesto (2,2)
Miroslava Mikulová – 11. miesto (2,2)
Sandra Ruceková – 21. miesto (0,4)

Žiaci 12–13r.
Žiačky 12–13 r.
Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 10. miesto (3,5)
Katarína Čanecká – 5. miesto (1,1)
Vanesa Ruceková – 6. miesto (0,0)
Pavol Baroňák – 3. miesto (1,1)
Filip Bury – 10. miesto (3,2)
Miroslava Mikulová – 15. miesto (1,3)
Sandra Ruceková – 14. miesto (1,2)

majStroVStVá Sr rýchLoStné preteky
Žiaci 12–13 r.
Žiačky 12–13 r.
Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 5. miesto (0,2)
Katarína Čanecká – 2. miesto (1,0)
Vanesa Ruceková – 9. miesto (0,2)
Pavol Baroňák – 9. miesto (0,4)
Filip Bury – 15. miesto (4,3)
Miroslava Mikulová – 14. miesto (1,4)
Sandra Ruceková – 17. miesto (1,4)

II.koLo Sp: preteky S hromadným štartom

majStroVStVá Sr: preteky S hromadným
štartom

Žiaci 12–13 r.
Žiačky 12–13 r.

Žiaci 12–13 r.
Žiačky 12–13 r.

Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 8. miesto (4,5)
Katarína Čanecká – 4. miesto (2,2)
Vanesa Ruceková – 5. miesto (0,2)
Pavol Baroňák – 14. (1,3)
Miroslava Mikulová – 8. miesto (0,1)
Sandra Ruceková – 17. miesto (2,3)

Žiaci 14–15 r.
Žiačky 14–15 r.

Denis Šurík – 10. miesto (4,5)
Katarína Čanecká – 4. miesto (0,0)
Vanesa Ruceková –7. miesto (1,3)
Pavol Baroňák – 9. miesto (0,2)
Filip Bury – 12. miesto (1,3)
Miroslava Mikulová – 15. miesto (2,4)
Sandra Ruceková – 18. miesto (4,5)
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ŠPORT

Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 3,20 eur!!!
Poriadanie osláv,
karov, svadieb.
Bowling od 13 centov/min.
Najlepšia zábava v obci!!!
Otvorené wellness centrum
(sauna, jakuzza, masáže a iné...)

Futbalové okienko
Vážení priatelia futbalu !
Čo nevidieť sa nám skončí ďalší ročník
futbalových súťaží. Koniec tohto ročníka
sa nesie v znamení významného výročia
pre TJ Slovan Skalité. V tomto roku totiž
budeme oslavovať 90. výročie vzniku organizovaného futbalu v našej obci. Táto oslava prebehne formou futbalového turnaja,
kde sa okrem domácich mužov a starých
pánov predstavia aj starí páni Spartak
Trnava. Na tento futbalový sviatok sa
môžeme spoločne tešiť dňa 10. 7. 2016.
Ďalšou akciou, na ktorej sa TJ Slovan
Skalité bude spolupodieľať, je Osadový
turnaj, ktorý sa uskutoční 3. 7. 2016. Na
túto akciu ste samozrejme všetci čo najsrdečnejšie pozvaní.
Mužstvo „A“ v priebehu jarnej časti
striedalo dobré výsledky s tými horšími.
Veríme, že po jej ukončení budeme všetci
spokojní a futbal nám bude robiť len
radosť. Do skončenia sezóny zostáva odohrať ešte niekoľko zápasov a veríme, že
hlavne na derby s Čiernym si nájde cestu
na štadión čo najviac divákov.
Družstvo dorastu sa stabilizovalo a po
počiatočných problémoch s kádrom vyzerá situácia stabilne a všetci veríme, že
družstvo zotrvá v súťaží a podarí sa nám
vychovať niekoľko dobrých hráčov, ktorí sa
presadia v A mužstve.
Trošku zložitejšia situácia však je v družstvách žiakov a prípravky. V týchto vekových
kategóriách ide hlavne o nedostatok detí,
ktoré sa zúčastňujú tréningového procesu
a samotných zápasov. Tu by sme chceli
apelovať na rodičov detí s požiadavkou

a chceli by sme ich poprosiť o pomoc pri
výchove futbalových nádejí: „Rodičia, nezakazujte deťom futbal, šport pre zlé školské
výsledky. Príďte sa pozrieť na ich snaženie
na futbalovom ihrisku. Podporujte ich v
snahe športovať. Naučte ich zodpovednosti
zúčastniť sa tréningov, zápasov.
Verte, že pravidelné športovanie im dá
do života veľa – zdravie, pocit zodpovednosti za kolektív, pekné spomienky na detstvo, naučí ich samostatnosti. A to si
myslíme, že stojí za to obetovať aj trochu
nášho osobného pohodlia a času. Veď
predsa ide o naše deti.“
Výsledky družstva dospelých, dorastu aj
žiakov nájdete na internetovej stránke:
www.futbalnet.sk/sutaze

Hotel KOLONIAL
02314 Skalité 1284
tel: +421 41 4376405
fax: +421 41 4376405
mobil: +421 905/868 287
email: kolonial@hotelkolonial.sk
www.hotelkolonial.sk
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