Pozývame Vás
10. mája 2015 o 14:00 hod.

Deň matiek
vystúpenie detí MŠ a ĽH Kysucký prameň
z Oščadnice v amfiteátri
MAREC 2015

NEPREDAJNÉ
od 11. do 21. mája 2015

Biblia na cestách
výstava 222 exponátov biblií
v zasadačke Obecného úradu Skalité
14. júna 2015

Zumba maratón
na námestí
28. júna 2015

24. Goralské slávnosti
Z OBSAHU VYBERÁME:

Mons. Tomáš Galis
navštívil Skalité
Vo štvrtok 22. januára 2015 našu obec navštívil pri príležitosti
Kánonickej vizitácie farnosti Skalité Mons. Tomáš Galis, ktorého
slávnostne privítala PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce,
poslanci Obecného zastupiteľstva a pracovníci na Obecnom úrade.
Po príjemnom stretnutí sa konala sv. omša v kostole sv. Jána
Krstiteľa a v poobedných hodinách pán biskup navštívil aj kaplnku
Povýšenia sv. kríža na Kudlove.

DHZO Skalité ocenený

Pán Pavol Capek oslávil
70. narodeniny

Zlato a striebro pre biatlon

2

FARNOSŤ

Skupina No name v jednej zo svojich piesní spieva: „Mňa nepresvedčí
nikto, že keď človek umrie, tak ostanú len fotky. Človek potrebuje nádej,
aspoň niečo, aspoň tri bodky...“
K najzákladnejším potrebám človeka, k tomu, čo je pre všetkých nás
životne dôležité, patrí aj potreba
otvorenej budúcnosti, potreba nádeje.
Boh nám vzkriesením Ježiša
Krista otvoril budúcnosť. Zmŕtvychvstanie nemaže Kristov kríž,
Ježišove rany. Spasiteľove rany zostávajú ranami. Vzkriesený Kristus
vyzval pochybujúceho Tomáša, aby
vložil prst do stôp po Pánových
ranách. Rany zostávajú ranami.
Kristovo vzkriesenie ich nemaže,
ani s okamžitou platnosťou neodbúrava problémy sveta. Je však mocným svedectvom, že Boh je dobrý.
Preto je Veľká noc radostnou zvesťou najmä pre všetkých pohŕdaných, utláčaných, vykorisťovaných,
pre ľudí bez nádeje. Ak vraj dejiny
píšu víťazi, náš Boh počuje obete.
Priznáva sa k zaznávaným. Tým,
s ktorými už nik nepočíta, Boh otvára budúcnosť.
Je známy príbeh Hansa Christiana
Andersena, „Cisárove nové šaty“.
Hovorí, ako cisárovi, túžiacemu vždy
po nových šatách, dvaja podvodníci

ponúkli, že mu utkajú ľahučké šaty,
neviditeľné pre každého, kto nie je
súci zastávať svoj úrad. Hodváb
a zlato, ktoré cisár tkáčom – podvodníkom daroval, si títo schovali.
Neutkali nič, no podarilo sa im všetkých presvedčiť, že šaty sú krásne.
Nebolo to príliš ťažké, lebo nik
nechcel priznať, že nijaké šaty nevidí, aby ho cisár nevyhlásil za hlupáka. Keď sa cisár zjavil na verejnosti
v nových šatách, celý zástup pochlebovačne tvrdil, že mu pristanú. Iba
jedno dieťa vykríklo pravdu: „Veď
cisár je nahý!“
Kto neverí Ježišovmu vzkrieseniu, bude raz musieť priznať svoju
nahotu. Priznať, že nemá nič, čím by
zahalil vlastnú hriešnosť pred
Božím súdom. Kto so žalmistom vo
viere prijíma: „Ja nezomriem, budem
žiť a vyrozprávam skutky Pánove“
(Ž 118,17), ten má reálnu nádej, nie
iba nádej podobnú neexistujúcim
cisárovým novým šatám. Má otvorenú budúcnosť a reálnu nádej aj
vtedy, keď mu je v živote najťažšie.
Táto reálna nádej nám zotiera slzy
a tíši náš nepokoj a bolesť, lebo
vieme, že to najkrajšie ešte len
príde. Vieme, že ako bol vzkriesený
Ježiš, tak Boh vzkriesi k večnému
životu vo svojej blízkosti i všetkých,
ktorí mu úprimne dôverujú.

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vyberáme z rokovania Obecného
zastupiteľstva Skalité, 2. marec 2015

„Človek potrebuje nádej...“
Kaplnka Povýšenia sv. kríža
v Skalitom-Kudlove.
Foto: J. Velička
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Veľká noc nás však neorientuje
iba do vzdialenejšej budúcnosti, len
do záhrobia. Otvorená budúcnosť
a reálna nádej večnosti smú byť pre
Kristovo vzkriesenie novým základom nášho života už tu, na zemi.
Povedané so žalmistom: „Kameň, čo
stavitelia zavrhli, stal sa kameňom
uholným“ (Ž 118,22). Ježiš Kristus
je Božím vzkriesením použitý ako
hlavný, uholný kameň. Ako kameň,
na ktorom stojí celá stavba Cirkvi;
kameň základný, bez ktorého nemôžeme obstáť pred svätým, spravodlivým Bohom. Ak staviame stavbu
svojho žitia bez vzkrieseného
Krista, neprinesie nám to šťastie ani
spásu, ale skazu. Kto totiž vytrhne
z klenby (uholný) kameň, ktorý ju
drží, ten zahynie pod padajúcimi
troskami, ktoré zabíjajú. Ježišovi
učeníci založili svoj život na skutočnosti Kristovho vzkriesenia. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa im stal novým
základom života v časnosti, zároveň
reálnou nádejou večnosti v blízkosti
Božej i otvorenej budúcnosti. To
všetko smie byť pravdou aj v našich
životoch. Pretože Veľká noc je
dňom, „ktorý učinil Pán“ a my smieme s vďakou vravieť: „Plesajme
a radujme sa z neho!“ (Ž 118,24).
Kto prijíma zvesť Veľkej noci, ten
má nový základ života, reálnu nádej
večnosti a otvorenú budúcnosť.
Vzkriesenie
je
zvrchované
potvrdenie Ježišovej božskej identity a jeho Bohom inšpirovaného učenia. Je to dôkaz jeho víťazstva nad
hriechom a smrťou. Je to predzvesť
vzkriesenia tých, ktorí ho nasledujú.
Je to zázrak všetkých zázrakov. Je
nádejou pre všetkých...
Nech Ježiš sám je Vaším svetlom
a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie nádejou a svedectvom Božej moci vo
Vašich životoch. Všetkým veriacim
celej farnosti vyprosujeme požehnané milostiplné Veľkonočné sviatky.
Anton Duník, farár
Stanislav Duník, kaplán

OZ schvaľuje:
1. Obecnú radu v zložení: Milan Vojčiniak (zástupca starostky),
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák, Ľubica Lašová, Mgr. Milan
Kubalík, Jozef Vojčiniak.
2. Komisie v zložení:
• Finančná a správy majetku – predseda: JUDr.
M. Krčmárik, tajomník: A. Rucková, členovia: J. Bury, Mgr.
M. Kubalík, V. Ondrašina, Mgr. E. Špilová, M. Vojčiniak, Ing.
M. Vojtáš.
• Výstavby, územného plánovania a životného prostredia –
predseda: P. Mikula, tajomník: Ing. V. Bury, členovia: JUDr.
M. Krčmárik, Mgr. M. Kubalík, M. Petrák, O. Rovňan,
J. Vojčiniak, M. Vojčiniak.
• Kultúry, mládeže a športu – predseda: O. Rovňan, tajomník: J. Časnochová. členovia: M. Kurtová, Ľ. Lašová,
M. Petrák, Mgr. Z. Révayová, Mgr. I. Holáková, Mgr. Iveta
Petráková, M. Tatarka.
• Cestovného ruchu, obchodu a podnikania – predseda:
J. Bury, tajomník: K. Bulavová, členovia: Mgr. JUDr.
J. Gonščák, Mgr. M. Kubalík, J. Vojčiniak, M. Vojčiniak,
V. Ondrašina.
• Sociálna, bytová a zdravotná – predseda: Mgr.
Z. Révayová, tajomník: M. Špiláková, členovia: Mgr. JUDr.
J. Gonščák, M. Kurtová, Ľ. Lašová, Mgr. E. Špilová,
J. Vojčiniak, I. Chromiaková.
• Komisia na ochranu verejného záujmu – členovia: Mgr.
M. Kubalík, Ľ. Lašová, V. Ondrašina (predsedu si zvolia na
prvom zasadnutí).
• Komisia na riešenie sťažností na volených predstaviteľov
obce – tajomník Ing. V. Krčmárik, členovia: JUDr.
M. Krčmárik, Ľ. Lašová, M. Vojčiniak (predsedu si zvolia na
prvom zasadnutí).
• Sobášiacich: Ľubica Lašová, Mgr. Edita Špilová.
3. 1. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2015:
Bežné príjmy:
111003 výnos dane z príjmov
133006 daň z ubytovania
312001 dotácia projekt MKT
212003 nájomné
312008 BT kultúra bez hraníc
312001 BT refendum
312001 BT školstvo

+ 17 529,– €
+ 1 400,– €
+ 34 284,– €
– 18 000,– €
+ 4 735,– €
+ 2 560,– €
+ 35 966,– €

Spolu príjmy:
78 474,– €
Kapitálové príjmy:
322006 KT Kultúra bez hraníc
+ 7 646,– €
Finančné príjmy:
453
prevod z FO
+ 3000,– €
__________________________________________________
Príjmy celkom:
89 120,– €

Bežné výdavky:
637004 kanalizačné prípojky
+ 13 000,– €
632001 energie 1137
– 4 478,– €
637004 revitalizácia poškodených časti – povodne + 7 000,– €
642001 príspevok TJ
+ 6 100,–€
610
mzdy knižnica
– 1 925,– €
620
odvody knižnica
– 668,– €
637005 pasport dopravného značenia
+ 1 200,– €

bývanie služby
+ 800,– €
bývanie údržba
+ 2 200,– €
referendum
+ 2 560,– €
642
poskytnutie príspevku Žilinská diecéza + 200,– €
__________________________________________________
Spolu výdavky:
25 989,– €
637
635

Transféry v rámci verejnej správy
ZŠ K
Spolu výdavky
Rozdiel

35 966,– €
61 955,– €
27 165,– €

4. Poskytnutie príspevkov spoločenským organizáciám v zmysle VZN Obce Skalité č. 5/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám:
• TJ Slovan Skalité – 26 000,00 € z toho:
• Futbalový oddiel – 22 650,00 € (z toho 6 000 € opravu šatní a soc. zariadení)
• biatlonový oddiel – 2 500,00 €
• hokejbalový oddiel – 600,00 €
• futsalový oddiel – 350,00 €
• O. z. Detstvo Kudlov – 200,00 €
• Poľovnícke združenie Skaľanka – 200,00 €
• Dobrovoľný hasičský zbor – 350,00 €
• Jednota dôchodcov Skalité – 350,00 €
• Kysuckí heligonkári – 300,00 €
• Klub sklerózy multiplex – 50,00 €
• Únia nevidiacich – 50,00 €
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2015
6. Prenájom prebytočného majetku – pozemkov pre výstavbu
Diaľnice D3
7. Odpredaj akcií Prima banka Slovensko, a. s. za 6 600,00 €
8. Technické zhodnotenie vodojemu Rieky, ktoré zrealizuje
NDS, a.s. Bratislava
9. Nenávratnú jednorázovú sociálnu výpomoc pre Žofiu
Koričárovú (VZN 8/2008)
10. Pridelenie uvoľneného 3–izbového bytu v BD 1459 p.
Petrovi Truchlíkovi
11. Pridelenie uvoľneného 2–izbového bytu v BD 1449 p.
Michaele Koričárovej
12. Zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov a MŠ
Skalité – Ústredie
OZ žiada:
1. Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia o opätovné posúdenie žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Skalité 734 na prenájom časti pozemku KNC
č. 1840/1 na umiestnenie prístrešku na popolnice.
OZ berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o zmene rozpočtu obce k 31. 12 2014.
2. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2015.
OZ súhlasí:
1. S predloženým plánom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí obce na rok 2015.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 25. mája 2015.
Rokovania OZ sú verejné.
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Pán Pavol Capek

Plán kultúrnych podujatí na rok 2015

oslávil 70. narodeniny
8. reprezentačný ples obce
Rajd Chlopski v Rajczi – medzinárodný lyžiarsky pretek

JANUÁR
Pochovávanie basy (ostatky)
FEBRUÁR
Od fašiangov do Veľkej noci – beseda v Obecnej knižnici
MAREC Prednes poézie a prózy
Veľkonočná výstava spojená s predajom v knižnici
v Obecnej knižnici, 2. ročník
10. 1. 2015
24. 1. 2015

V mesiaci január oslávil
krásne životné jubileum, 70
rokov, zakladateľ Goralských
slávnosti v Skalitom a člen ĽH
Capkovci pán Pavol Capek.
Oslávencovi zaželali veľa zdravia, Božieho požehnania a
pohodu v rodine aj starostka
obce PaedDr. Andrea Šimurdová, členovia kultúrnej komisie pri OZ Skalité a aj bývalí kolegovia
poslanci – p. Miroslav Truchlík, p. Vincent Laš a p. Dominik
Bulava, ktorí stáli tiež pri zrode Goralských slávností.

17. 2. 2015

3. 3. 2015
od 9. 3. do 1. 4. 2015

Deň učiteľov

APRÍL
MÁJ

Pasovanie prvákov ZŠ Skalité za čitateľov knižnice
Miestne oslavy oslobodenia
10. 5. 2015 Deň matiek – vystúpenie detí MŠ a ĽH Kysucký prameň
od 11. 5. do 22. 5.2015 Biblia na cestách – výstava 222 exponátov biblií

MO ČK v Skalitom informuje
v zasadačke OcÚ

Uvítanie detí do života
Noc s Andersenom – rozprávková noc v knižnici v spolupráci s CVČ Skalité

JÚN

7. 6. 2015
14. 6. 2015
28. 6. 2015

JÚL

Vystúpenie ĽH Kollárovci v amfiteátri
Zumba maratón

24. Goralské slávnosti

25. 7. 2015 Skalitská vareška, Vatra zvrchovanosti
Koncert populárnej hudby – amfiteáter
Letné kino – premietanie v amfiteátri alebo v kultúrnom dome
Osadový turnaj vo futbale o pohár starostky obce

AUGUST

Skalitská šláger–paráda, 2. ročník
Goral maratón 2015
Letné kino – premietanie v amfiteátri alebo v kultúrnom dome
Hasičská súťaž o pohár starostky obce
9. 8. 2015
23. 8. 2015

SEPTEMBER
OKTÓBER

Marianská pieseň, 11. ročník
Spievankovo – koncert pre deti
Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce
Memorial R. Šmatlavu – beh žiakov ZŠ Skalité
Beseda s autorom knihy v Obecnej knižnici
Stretnutie samospráv
15. 9. 2015

Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Huberta
Stretnutie jubilantov
Návšteva jubilantov (nad 90 rokov)
Súťaž o pohár starostky obce – chovatelia poštových holubov
Večerné čítanie pre deti a rodičov

NOVEMBER

Uvítanie detí do života
Rozsvietenie vianočného stromčeka a vianočné trhy, Mikuláš
Večerné čítanie pre deti a rodičov

DECEMBER

Odovzdanie Mikulášských darčekov pre deti v hmotnej núdzi
Návšteva občanov obce Skalité žijúcich v domove dôchodcov
a domovoch sociálnych služieb
Podujatie v knižnici (bude doplnené počas leta)
Uvítanie Nového roka 2016

Plán kultúrnych podujatí bude priebežne doplňovaný podľa ponúk

Dňa 21. 10. 2014 sa na Obecnom úrade konalo Slávnostné
stretnutie pri príležitosti udeľovania Ďakovných listov dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi – držiteľom Diamantovej
a Zlatej Jánskeho plakety z obce Skalité. Podujatie bolo spojené
so zápisom do pamätnej knihy našej obce. Pozvanie na toto
podujatie prijali aj riaditeľ KNsP Ing. Martin Šenfeld a riaditeľka
ČK v Čadci p. Helena Tomašíková. Cenu starostky obce Skalité si
na tejto slávnosti prevzala aj p. Júlia Petráková, ktorá v MO SČK
pracuje od roku 1954 vo funkcii tajomníčky. Ocenenie jej bolo
udelené za celoživotnú nezištnú a obetavú prácu v oblasti Červeného kríža.
Dňa 10. 10. 2014 sa členky MO ČK p. Marta a Papíková a p.
Viera Zoňová zapojili do akcie zberu potravín pre sociálne slabé
rodiny, ktorým potom tieto potraviny spolu s riaditeľkou ČK
v Čadci odovzdali dňa 21. 10. 2014. Červený kríž aj touto cestou
ďakuje obyvateľom našej obce a všetkým, ktorí túto akciu v pre-

dajni Kaufland v Čadci podporili. Presvedčili sme sa, že obyvatelia našej obce majú srdcia plné lásky a nie je im cudzia problematika sociálne slabých rodín. Všetci vám ešte raz ďakujeme za
tento dobrý skutok a prajeme, aby Vaše dni naplnila radosť zo
šťastia iných.
MO SČK touto cesto ďakuje p. učiteľke, ktorá pripravuje našu
mládež v projekte prvej pomoci. Mladí zravotníci sú šikovní
a zvládajú skúšku. Môžu byť dôstojnými lastovičkami odkazu,
kde vyhráva cena ľudského života nad všetkým ostatným.

Oznam pre darcov krvi
MO ČK oznamuje Darcom krvi, že dňa 10. 4. 2015 sa uskutoční odber krvi. Príďte všetci, ktorí môžete darovať krv a pomôžte zachrániť ľudský život.
4. marca 2015

Viera Zoňová, predsedkyňa MO ČK Skalité
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Natálka je veľkým talentom
Desaťročná Natálka Rotková zo Skalitého má v hrdle „slávika“. Spieva odmalička a dnes je
z nej detská spevácka hviezda. Jej úspechy nezostali bez povšimnutia.

O tom, že spievať vie, presvedčila
Natálka už viackrát. Naposledy v Bratislave, kde sa 7. a 8. februára konal v priestoroch divadla Nová scéna tretí ročník
celoslovenskej speváckej súťaže Muzikálová hviezda. Cieľom súťaže je podporiť,
zviditeľniť a podchytiť spevácke talenty.

Karneval v Skalitom
Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Aj dňa 15. 2. 2015 pripravilo CVČ Skalité, Obec Skalité a Spoločenstvo mládeže karneval pre všetky deti
v našej obci. Na chodbu ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné, draci ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných
masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najkrajšie masky. Po skončení karnevalu pokračovala diskotéka pre deti.

Ako sme
pochovali
basu
Tak ako sa patrí, v predvečer Popolcovej stredy sme v Skalitom pochovali
basu. Naša milá Dolores sa stala hviezdou večera v reštaurácii DESERVIO,
kde jej nedobrovoľný odchod oplakávali plačky. Všetci prítomní sa poriadne
bavili na rozlúčkových litániách falošného farára a vtipných „odobierkách“ trúchliaceho smútočného sprievodu.
Neutíchajúci potlesk a smiech bol
neklamným znakom toho, že fašiangový program sa prítomným hosťom páčil.

Natálka prišla už druhýkrát. Vo svojej
vekovej kategórií sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Jej úspechy nezostali bez povšimnutia a prednedávnom
dostala ponuku od Barbory Rakovskej
a Tomiho Popoviča, aby sa zúčastnila na
nahrávaní ich CD Superdeti. Natálku objavili na základe náhravky na Youtube, kde
naspievala pieseň Neviem sa nájsť, ktorej
autorom hudby je práve Tomi Popovič.

Nahrávanie CD bolo začiatkom ďalšej spolupráce. V rámci prezentácie spievala
v Central parku v Bratislave. Potom to bolo
vystúpenie pre nadáciu Markíza na charitatívnej akcii. V závere koncertu spoločne
s Mirom Jarošom spievala pieseň Tichá noc.
Svojím vystúpením si získala nových priateľov a obdivovateľov. Práca nad CD Superdeti
vnikla autorom myšlienku vytvoriť celoslovenskú pop–kapelu, ktorej členom bude aj
Natálka. Tá sa momentálne pripravuje na
medzinárodnú súťaž Česko zpívá.
Natálke budeme držať palce a prajeme
jej veľa ďalších úspechov, zaujímavých

projektov a vystúpení. Aby tých, ktorých
poteší svojím spevom, bolo stále čoraz
viac.

KULTÚRA
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Výstavba v obci
V ústredí sa na budove kultúrneho domu vymenili vchodové dvere do bývalej „svadobky“, aj celý rad okien
na poschodí.

V budove TJ Slovan Skalité sa cez zimné obdobie zrealizovali práce spojené s kompletnou modernizáciou
priestorov na prízemí – šatní, sociálneho zázemia a všetkých prislúchajúcich miestností, na poschodí
v celej časti turistickej ubytovne.
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Urbár, zárubky, štvrtky
V záznamoch z urbáru Strečianskeho
panstva v r. 1662 sa uvádza 42 sedliackych hospodárstiev obce Skalité. Panstvo
prideľovalo osadlíkom rovnaké pásy poľa
spravidla od rieky po koniec chotára, tzv.
zárubky, ktoré boli pomenované podľa
prvého osadlíka (t. č. štvrtky).
Urbáru priame vlastnícke práva
s dokladmi podľa právneho poriadku chýbajú. V pozemkovej knihe je zapísaný iba
urbár alebo tu je len názov, že je to spoločenstva. Týmto právnym stavom sa nemôže urbársky podiel prevádzať v dedičskom
konaní (nemá na svoje meno urbársky
podiel prevedený v registri katastra).
V tom pri rozdeľovaní hospodárskeho
zisku v minulosti nevidím pochybenie, rozdeľuje sa podľa veľkosti siah, čo zodpovedá reálnej skutočnosti. Rozdeľovanie zisku
je upravené vo vnútornom poriadku
Urbáru Skalité, účtovná závierka hospodárskeho roku 2013–2014 vykazuje zisk,
či sa spomínaný zisk vyplatí, musia splnomocnení zástupcovia štvrtiek na zhromaždení rozhodnúť, dňa 28. 3. 2015, na

zasadnutí sa môže vyjadriť každý podielnik urbáru. Treba však spočítať, aby ostalo na pestovanú činnosť, poplatky, dane
obci, daňovému úradu, chod urbáru a OLH
(hájnemu).
Prijatím Zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je upravené hospodárenie urbáru v stanovách. Najvyšším
zastúpením je Zhromaždenie – skladá sa
zo všetkých členov spoločenstva, výboru,
dozornej rady a ostatných funkcií podľa
potreby.
Do pôsobnosti zhromaždenia patrí
podľa citovaného Zákona úst. §14/3:
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve
a jej zmeny
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny
c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej
nehnuteľnosti
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku

g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach
vstupu spoločenstva do obchodnej
spoločnosti alebo družstva
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach
spoločenstva, ak nerozhodnú o nich
iné zverené orgány spoločenstva.
Dotknem sa výrubu drevnej hmoty
v súkromných lesoch, pri vydaní povolenia
na výrub musí byť prítomný vedúci štvrtky,
ten musí upovedomiť ostatných spoluvlastníkov vo štvrtke, že bude vykonaná
ťažba, ktorí sa môžu k tomu vyjadriť, či
chcú aby ich podiel bol vyrúbaný, alebo si
chcú drevnú hmotu ponechať na stavbu
svojim deťom a pod. V opačnom prípade
sa takáto ťažba považuje za zásah do
súkromného vlastníctva, to neplatí, ak ide
o kalamitu, zlom, vývraty a pod.
Dozorná rada Urbáru a ZIVL Skalité
Čanecký Pavel

Družstvo oznamuje

V objekte Zš s Mš Skalité Kudlov sa podarilo zmodernizovať priestory šatní pre ženy.
Vymenili sa všetky zariaďovacie predmety, dlažby, obklady, výmaľba.

Vážení vlastníci pôdy, v jesenných a jarných mesiacoch
v čase vegetačného pokoja družstvo začalo s čistením zarastených a v minulosti zanedbávaných častí poľnohospodárskej
pôdy od kríkov a náletových drevín. Po vyčistení jednotlivých
úsekov si vlastníci, ktorí mali na vyčistených úsekoch svoje
záhony, môžu porezané drevo bezplatne odvážať. Drevo, ktoré
nebude odvezené do polovice mesiaca máj, odstráni družstvo,
nakoľko by prekážalo pri následnej kosbe a pasení. Informácie
o lokalitách, kde čistenie prebieha, získate v pracovných dňoch
na tel. čísle 0948 028 920.
Do pozornosti Vám dávame každoročný jarný predaj živých
kurčiat z nášho chovu.
Pri nákupe živej hydiny má každý, kto prenajal pôdu družstvu
právo na odber hydiny zdarma! Počet kusov zdarma, na ktoré
má prenajímateľ nárok, závisí od množstva prenajatej pôdy
v družstve. Pri súčasnom nákupe ďalších živých kurčiat ostáva
tiež zachovaná všeobecná základná zľava 7%. Zľava je obmedzená na 10 ks živých jarných kurčiat pre jednotlivého vlastníka pôdy! Každý záujemca si hydinu, ktorú má možnosť získať
ako nájomca pôdy zdarma, môže vyzdvihnúť len osobne
v odbernom mieste na hospodárskom dvore Čadečka v Čiernom. Družstvo túto hydinu nerozváža! Cena za 1 kg živej váhy
je stanovená na 1,65 € vrátane DPH. Predaj koncom apríla.
Viac na t. č.: 0948 028 920.
V súčasnosti prebieha výstavba našej vlastnej rozrábky hov.
mäsa. Po jej dokončení a získaní potrebných povolení budeme
predávať čerstvé hov. mäso z nášho chovu v priestoroch

dopravno–mechanizačného strediska v Čiernom (pri rybníku).
Viac na t.č.: 0948 028 920.
Družstvo Vám ponúka na odber živé jahňatá z nášho chovu.
Odber po Veľkej noci na hosp. dvore v Skalitom. Info na t. č.:
0948 028 920.
Družstvo zvýšilo základný nájom za prenajatú pôdu od 1. 1.
2015 na 20 € za jeden Ha na rok.
Pozývame Vás na nákup do našej novootvorenej družstevnej
predajne v Čadci v Obchodnom dome Družba, kde si môžete
zakúpiť mrazené hydinové výrobky z nášho chovu. Každý, kto
má prenajatú pôdu v družstve, si pri nákupe môže uplatniť
zľavu.
Vážení vlastníci pôdy, zmluvy, ktoré ste ako vlastníci pôdy
uzavreli s P. D. Čierne, sú stále platné. Práva a povinnosti plynúce z týchto zmlúv prevzali na seba právni nástupcovia R. D.
Čierne – Svrčinovec a P. D. Skalité. Pripomíname, že stále
vyplácame aj dlžný nájom za pôvodné družstvo P. D. Čierne.
Každý vlastník, ktorý potrebuje či už pôvodnú alebo novú zmluvu z akýchkoľvek dôvodov ukončiť, má na to právo. Zmluvu je
však potrebné vypovedať výlučne písomnou formou. Viac na
t. č. 0915 849 793.
Všetky informácie aj na www.druzstvocs.sk
Želám Vám všetko dobré

Nové otváracie hodiny Pošty Skalité
PONDELOK: od 08:00 do 16:00 hod.
UTOROK: od 08:00 do 16:00 hod.
STREDA: od 08:00 do 17:00 hod.

ŠTVRTOK: od 08:00 do 16:00 hod.
PIATOK: od 08:00 do 16:00 hod.

Karol Pecko, predseda

Zber šatstva
15. a 16. mája 2015, od 16:00 hod.
do 18:00 hod., sa v kultúrnom
dome uskutoční zber šatstva.
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Okienko do minulosti obce (9)
Osobnosť 20. storočia v Skalitom
V minulom roku si viacerí starší Skalitčania
pripomenuli najvýznamnejšiu osobnosť v obci
v 20. storočí. Ide o
kňaza, ktorý žil medzi
svojimi farníkmi od r.
1937 do r. 1981, správcu
farnosti, dekana, vdp.
Petra Černa. V r. 2014 uplynulo 105 rokov
od jeho narodenia a 80 rokov od jeho
vysviacky za kňaza. V roku 2016 to bude
ďalšie výročie spojené s jeho osobou, lebo
uplynie 35 rokov odvtedy, kedy sme sa
s ním mohli naposledy rozlúčiť.
Odišiel človek, ktorý celý svoj život
naplnil láskou k Bohu a k blížnemu a svoj
život navždy spojil s našou obcou. Zžil sa
s ľuďmi tohto kraja tak, že tu ostal navždy.
A treba iba dodať, že málokto tak pochopil
skalitskú náturu ako on.
Bol človekom, ktorý chápal ťažkosti
a správanie sa svojich farníkov i ľudí
s iným zmýšľaním a ak bol požiadaný
o radu či pomoc, alebo musel vo veci rozhodnúť, konal s rozvahou, citom pre spravodlivosť a so súcitom. Pre tieto vlastnosti
sa stal spoločenskou autoritou v obci
a vskutku dušpastierom veriacich.
Peter Černo sa narodil v Prusoch 1. 9.
1909 pri Bánovciach nad Bebravou. Zomrel
29. 12. 1981 v Skalitom, kde je aj pochovaný.
Pochádzal z roľníckej rodiny. Otec Michal
(*1882 †1938), matka Mária rod Krchlíková
(*1890 †1982). Otec narukoval do 1. sv.
vojny a bojoval na východnom fronte. Dostal
sa do ruského zajatia a na Sibíri pracoval
v poľnohospodárstve. Domov sa vrátil až v r.
1919.

S matkou a súrodencami r. 1963.
Zľava: Antónia Ludvika, Ján, matka Mária,
Peter, Michal, Mária Bernadetta

V prvej triede na reálnom gymnáziu
v Trenčíne. Peter v druhom rade z hora
druhý zľava

V rodine sa narodilo sedem detí. Najstarší
Peter (*1909 †1981), Jozef (*1912 †1913)
zomrel ako polročný, Anton (*1914 †1930),
Ján (*1921 †2010), Mária (*1924 †2008),
Antónia (*1926) žije v domove pre rehoľné
sestry v Ivanke pri Nitre, Michal (*1929
†1963). Celá rodina bola hlboko veriaca.
Sestra Mária sa stala rehoľnou sestrou a prijala meno Bernadeta, rovnako aj druhá sestra
Antónia sa stala rehoľnou sestrou a prijala
meno Ludvika. Brat Michal sa rozhodol, takisto ako najstarší brat Peter, študovať teológiu.
Semináre však boli v 50-tych rokoch zrušené
a on bol zaradený do smutne známych PTP a
pracoval v bani v Handlovej. Čakal osem
rokov na povolenie aby mohol dokončiť štúdium teológie ale ho nedostal. Potom sa oženil a narodili sa mu dve deti, syn a dcéra. Tri
roky po svadbe, v r. 1963 však tragicky zahynul, keď havaroval na motocykli.
Peter bol z detí najstarší a od detstva ťažko
pracoval na gazdovstve, lebo otec bol v zajatí
a domov sa vrátil s podlomeným zdravím.
Chodil do obecnej školy v rodnej obci a
neskôr v Bánovciach nad Bebravou a po
skončení študoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne. Počas štúdia býval u rodiny
Hromíkovej, s ktorou udržiaval kontakt po
celý život. Syn Hromíkovcov Vojtech taktiež
študoval teológiu a stal sa farárom v hradnom kostole v Trenčíne.
Jeho životnú cestu ako kňaza určila, ako
sa v jeho rodine tradovalo, vyššia moc. Po
veľmi ťažkom pôrode, keď nebolo vôbec isté
či dieťa napriek opakovanému oživovaniu
prežije, matka sľúbila, že ak sa tak stane
bude kňazom. A tak sa aj stalo.
Vyštudoval teológiu v Banskej Bystrici.
Vysvätený bol v katedrálnom chráme sv.
Emeráma v Nitre 18. marca 1934 a prvú sv.
omšu slúžil 21. 3. 1934 na verejnom priestranstve pred kostolom vo svojej rodnej
obci. Jeho prvé kňazské pôsobisko ako kaplána bolo vo farnosti Stará Bystrica. V r. 193637 bol kaplánom v Považskej Bystrici a napokon nastúpil v r. 1937 na kaplánske miesto
v Skalitom k farárovi Jozefovi Randíkovi. Po
odchode Jozefa Randíka 1. augusta 1938,

ktorý odišiel za farára do Dubnice nad
Váhom, sa stal správcom farnosti. Na tomto
mieste zotrval až do dôchodku, t. j. 31.
augusta 1974. Farárom tu bol 36 rokov
a jeden mesiac.
S príbuznými mal po celý svoj život neobyčajne vrelý vzťah. Počas jeho pôsobenia
v Skalitom často uňho trávievala prázdniny
neter Terézia. Spomína, že keď odchádzal na
dôchodok príbuzní mu ponúkali, aby prišiel
bývať k nim, ale povedal: „....tu v Skalitom som
prežil život, tu poznám všetkých a tu chcem
byť aj pochovaný“. Na dôchodku zostal bývať
až do konca života u rodiny Martiniakovej.

Oznámenie o primíciách

Primície v rodnej obci

V Skalitom prežil spolu so svojimi farníkmi
obdobie plné politických i spoločenských
zvratov, vari najhoršie obdobie v histórii
obce. Na mladého, sotva tridsaťročného
kňaza tak padla veľká historická zodpovednosť, nielen pastoračná, ale aj spoločenská.
Už necelé tri mesiace po tom ako prevzal farský úrad, bola podpísaná hanebná Mníchovská
dohoda, ktorá sa v konečnom dôsledku hrubo
dotkla aj Skalitého. Poľsko si nárokovalo územia od Česko – Slovenska a nečakajúc ani na
výsledky práce delimitačných komisií vtrhlo
predčasne, už v piatok 25. 11. 1938, na územie
štátu a obsadilo územie obce od hranice vrátane železničnej trate a priľahlých pozemkov
a postavilo celé obyvateľstvo i obecnú správu
pred hotovú vec. Okupačná hranica viedla
poza plot farskej záhrady.
Tento postup Poliakov vyvolal v obci voči
nim veľkú nevraživosť, ktorá pretrvávala
počas celej okupácie, do 1. 9. 1939.
Skalitčania ignorovali nariadenia okupačnej
správy a napr. aj naďalej posielali deti do
školy i kostola na slovenskej strane. Mladý
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farár sa snažil, hoci s ťažkosťami, tieto protipoľské prejavy tlmiť, lebo sa obával neprimeraných akcií zo strany poľských okupačných orgánov na obyvateľstvo, ktoré zostalo
na zabratom území. Ako správca farnosti bol
aj predsedom školskej stolice (rady) a tak mu
pribudla aj starosť o deti na zabratom území.
Veď po okupácii obce Poľskom zostalo za
okupačnou hranicou 156 žiakov, kým na slovenskej strane 147 žiakov. Napokon sa v obci,
aj jeho prispením, vytvorilo akési „modus
vivendi“ až do januára 1939, kedy poľská
administratíva nabrala druhý dych a svoj
postup pritvrdila. V januári 1939 totiž poľská okupačná správa hranicu uzavrela a na
druhú, „poľskú“ stranu, sa dalo dostať iba
cez priechody. Na tej strane však zostali
pozemky, lesy viacerým občanom, lebo nie
všetky hranice štvrtiek končili pri trati. Na
„poľskej“ strane zostali aj farské role a lesy.
Treba poznamenať, že fara mala pre svoje
potreby role aj lesné pozemky.
Poľská administratíva sa neobyčajne činila. Mala na to už vopred pripravenú pozíciu.
Poľský prezident totiž už 16. 11. 1938, teda
ešte pred podpísaním protokolu o delimitácii
podpísal dekrét, podľa ktorého poľská legislatíva mala vstúpiť do platnosti ihneď po
zabratí územia.
Nasledovalo časové obdobie, v ktorom sa
mali preveriť všetky jeho charakterové vlastnosti a tak to trvalo až do konca jeho pôsobnosti vo funkcii správcu farnosti. Séria politických udalosti, ktoré postihli Slovensko
a zasiahli aj do života ľudí v obci vyžadovali
od neho jasné stanovisko, veď bol duchovným
otcom farníkov a tí sa na neho obracali o radu.
V krátkom slede za sebou bola vyhlásená
autonómia Slovenska a vzápätí prišla poľská
okupácia takmer polovice obce a zásahy okupačnej správy do bežného života veriacich.
A nasledovali ďalšie prevratné udalosti.
V marci bolo na Slovensku vyhlásené stanné
právo, vznikol Slovenský štát a v júli snem
prijal Ústavu Slovenskej republiky, vznikla 1.
Slovenská republika a 1. septembra 1939
nemecká armáda začala obsadzovať Poľsko.
Jednotky nemeckej armády prechádzali do
Poľska cez Skalité, začala sa 2. sv. vojna,
hoci oficiálna historiografia za jej začiatok
označuje 22. jún 1941, kedy Nemecko napadlo Sovietsky zväz.
Vo svojich záznamoch vo farských knihách
krátkymi, ale výstižnými záznamami zanechal svedectvo o týchto významných udalostiach v obci.
Bol svedkom toho, že zabratie územia
Slovenska poľský episkopát nikdy neodsúdil,
naopak, mlčky a oddane sekundoval mocenským chúťkam poľskej vlády. Nitriansky
biskup Dr. Karol Kmeťko požiadal poľského
primasa kardinála Hlondu, aby kňazi a učitelia mohli zostať na svojich miestach a aby sa
slovenská reč mohla ďalej používať. Ten vec
postúpil katovickému biskupovi Adamskému,
pod ktorého zabraté územia patrili, ktorý ho
uistil, že sa tak stane, ale vzápätí situácia
vyzerala úplne inak. Na Svrčinovci, kde
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Poliaci zabrali školu boli učitelia uvoľnení
„pre nedostatok voľných miest“ a v Čiernom
a Skalitom sa zriadili provizórne školy a viacerí učitelia z obce odišli, lebo poklesol počet
žiakov o viac ako polovicu.
Začalo sa popoľšťovanie obyvateľstva už
tým, že na severných Kysuciach nedovolili
našim kňazom učiť deti náboženstvo v školách na „poľskej“ strane, ale dovolili, aby ho
vyučovali poľskí laici. Zažil aj to, ako poľský
episkopát s dojemnou snahou o dôslednosť
územie farnosti rozparceloval do dvoch diecéz, katovickej a krakovskej a následne tu
maličkú východnú časť obce na Serafínove,
ktorá bola najprv podriadená krakovskej diecéze pridelil do správy katovickej diecézy.
Hranicou diecéz sa tak stala cesta od viaduktu U Kožaka k hranici.
Korešpondencia o administratívnych zmenách v diecézach prebiehala najmä medzi
katovickou, krakovskou diecézou, príp.
nitrianskym biskupstvom, nunciatúrou vo
Varšave a Vatikánom, ale mala dôsledky na
obec a veriacich, takže si vyžadovala veľa
pozornosti, premysleného a uvážlivého
postupu aj od správcu farnosti v Skalitom,
lebo išlo o jeho farníkov a ich deti.
Napokon politické udalosti predbehli tak
zámery poľskej vlády, ako aj poľskej cirkevnej správy a všetky tieto ich aktivity nedosiahli plánovaný cieľ – podmanenie a popoľštenie zabratých území severných Kysúc
a všetko sa vrátilo do pôvodných koľají.
V našich ľuďoch to však zanechalo nepríjemné spomienky a iba vďaka takmer päťdesiatročnej nepriepustnej hranici sa na ne
začalo pomaly zabúdať.
Pokojný a nekonfrontačný prístup nášho
farára k efektívnemu riešeniu vzniknutých
problémov si zachoval aj ďalšom období,
počas existencie 1. Slovenskej republiky,
počas vojny a tiež po nej, pri zmene demokratického režimu na diktatúru, počas útokov na
Cirkev v 50-tych rokoch a brachiálnom obmedzovaní jej pôsobnosti v ďalšom období.
Aj čase platnosti rasových zákonov sa snažil
pomôcť židovským spoluobčanom v Skalitom
tým, ktorí mali o to záujem tak, že ich prekrstil
a tak ochránil pred deportáciou až dokiaľ
Nemci nezačlenili časť územia na Serafínove aj
Feuermannovu chatu s rodinou do Generálneho gouvernementu, t. j. do oblasti vytvorenej
na Nemcami okupovanom území stredného
a južného Poľska a rodinu nevyviezli, či do
vypuknutia Povstania, kedy Nemci prevzali kontrolu nad celým územím Slovenska.
Počas svojej činnosti ako správca farnosti
bol predsedom školskej rady a potom až do
polovice 50-tych rokov bol členom učiteľského zboru školy v Ústredí. Začal tradíciu fotografovania sa so žiakmi, ktorí pristupovali
k 1. sv. prijímaniu a tak mnohí Skalitčania
majú doteraz zaujímavé fotografie, z ktorých
by sa dala urobiť fotografická kronika takmer úplných školských tried. Jeho pozitívny
vplyv na dianie v krízových situáciách v obci
sa spomína aj v súvislosti s nepodarenou
akciou, keď partizáni namiesto nemeckého

Pred prvým sv. prijímaním žiakov v r. 1949

Ako člen učiteľského zboru, 1941

transportu vyhodili do vzduchu osobný vlak
s ľuďmi, ktorí sa vracali večer domov z prác
na kopaní zákopov na Rakovej a v Staškove.
Našťastie sa to obišlo bez obetí na životoch.
Pamätníci spomínali, že Nemci potom
sústredili obyvateľov niekoľkých domov
z blízkeho okolia do jednej stodoly a pohrozili zastrelením určitého počtu ľudí, ak sa
nezistí, kto vlak vyhodil do vzduchu. Jemu sa
podarilo, za výdatnej pomoci p. Olivkovej,
ktorá dobre ovládala nemčinu, presvedčiť
Nemcov o tom, že akciu nevykonal nik z obce,
ale neznámi partizáni z okolitých hôr. Nič sa
nestalo ani ľuďom ani prednostovi a výpravcom zo stanice, ktorých vypočúvalo gestapo.
Aj v ďalšom prípade, kedy niektorý z odrastenejších chlapcov či mládencov odcudzil
jednu z pušiek, ktoré Nemci mali dočasne uložené v pľaci U Chovanca. Tí pohrozili zastrelením niektorého z miestnych obyvateľov.
Vtedy sa mu podarilo odvrátiť hrozbu na 24
hodín s tým, že presvedčí miestnych obyvateľov, aby do budúceho rána pušku vrátili.
Podarilo sa a v noci niekto pušku podhodil
naspäť k miestu, kde boli uložené.
Vdp. Peter Černo sa do histórie obce zapísal ako neúnavný a obetavý správca farnosti
a realizátor myšlienok na jej zveľadenie.
K najväčším takýmto akciám patrí aj súbor
kaplniek kalvárie Sedembolestnej Panny
Márie v areáli kostola. Iniciátorom myšlienky
bol Jozef Kavala a dôsledným realizátorom
práve vdp. Peter Černo.
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Stavba Kalvárie a úprava terénu v okolí
kostola boli dokončené v auguste 1941 a
začala sa pripravovať slávnostná vysviacka
Kalvárie. Pretože sa v tomto návrhu spojili
dva podnety, spoločensko-politický, t.j. okupácia obce a prinavrátenie okupovaného územia Poľskom a cirkevný, t. j. Kalvária ako
forma pamätníka na túto udalosť, vžil sa pre
ňu názov cirkevno-národná pamiatka.
2. 2. 1940 sa v miestnom kultúrnom dome
konalo zhromaždenie občanov, na ktorom sa
prerokoval návrh o stavbe Kalvárie a už 1. 9.
1940, pri prvom výročí prinavrátenia území
okupovaných Poliakmi, sa konala slávnosť
spojená s posviackou základného kameňa
Kalvárie. Farár Peter Černo objednal 24. 3.
1941 sedem reliéfnych obrazov z tvrdého
dreva vo veľkosti 1,25x1,95 m od talianskeho
majstra–sochára Ferdinanda Prinotha z
Ortisei s námetmi: Obetovanie Ježiša v chráme, Útek do Egypta, Stratenie sa Ježiša
v chráme, Ježiš nesie kríž, Ježiš na kríži,
Snímanie Ježiša z kríža, Ježišovo pochovanie.
Obrazy mali byť dodané do 15. 7. 1941.
Navyše sa, v súvislosti s financovaním
dokončenia Kalvárie, zorganizovala aj vecná
lotéria. Ak si uvedomíme, že tieto akcie prebiehali v čase, keď v Európe bola vojna, ide
o čin skutočne pozoruhodný.
Peter Černo sa venoval mládeži nielen na
hodinách náboženstva, ale aj mimo školy.
U mládeže boli obľúbené výlety s ním na salaš
na Beskydku, lebo sa dobre poznal s posledným bačom Gašparom Gavlákom z Beskydka.
Výlety bývali spojené s mravoučnými prednáškami a s futbalovým miniturnajom, pri kto-

to bolo možné organizoval procesu ku kaplnke Povýšenia sv. kríža na Kudlove a procesiu
na sviatok Božieho tela.
Za jeho pôsobenia sa o. i. vystaval oporný
múr od štátnej cesty a múr okolo areálu kostola, rekonštruovala sa kaplnka Povýšenia sv.
kríža na Kudlove, spevnila sa klenba oceľovými sponami, v r. 1947-50 sa opravil a elektrifikoval kostol, k západnej stene kostola sa
v mieste bočného východu sa pristavila
Lurdská kaplnka, na klenbách sa zhotovili
veľkoplošné obrazy biblických výjavov a svätcov, vystaval sa nový oltár a napokon sa postavila, v r. 1964 nová farská budova na miesto
takmer stoosemdesiatročnej starej fary.
Starší rodáci si pamätajú ako sa sústredené
a dlho modlieval breviár, nielen na fare, pričom nerád býval vyrušovaný, ale aj pri prechádzkach v chotári obce. Asi pritom už osnoval najbližšiu kázeň. Ako kazateľ mal reč
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Stavba oporného múru

v Skalitom si zaobstaral motocykel, aby sa mu
ľahšie dochádzalo do ďalších dvoch škôl v
obci, do Prostrednej a Hornej školy, kde
vyučoval náboženstvo, ale aj na návštevu
nevládnych veriacich, či pomazanie chorých.
Pri jednej takejto ceste mal nehodu, keď narazil do furmanského voza vážne si poranil
orgány v dutine brušnej. Následky tohto
úrazu ho sprevádzali po celý ďalší život.
Podstúpil viac ako desať operácii. Po jednej
z nich ho, podľa informácii od najbližších príbuzných, ktorým sa zdôveril, považovali už za
mŕtveho a dali ho do márnice. Tam po niekoľkých hodinách precitol a privolal pomoc.
Aj viac ako dvadsaťročné bývanie v takmer
dvestoročnej farskej budove, ktorá nebola už
na bývanie vhodná a denne omše v chladnom
kostole, veľmi negatívne poznačili jeho zdravie a aj z toho dôvodu podstúpil rad operácií.
Po dovŕšení 62 rokov odišiel na odpoči-

nok, ale zostal bývať v Skalitom u rodiny
Jozefa Martiniaka až do svojej smrti 29. 12.
1981.
Občania však naňho nezabudli na jeho
vystupovanie, postoje a dlhoročné pôsobenie
v prospech obce a jeho duchovný prínos pri
výchove niekoľkých generácii obyvateľov.
Ocenili to v r. 2008 udelením Ceny obce
Skalité in memoriam. Rovnakej pocty sa
dostalo aj p. Jozefovi Martiniakovi a jeho
manželke Žofii za obetavú starostlivosť
o vdp. Petra Černa a neskôr aj o p. Paulínu
Buchovú, ktorá dlhé roky viedla vdp. Černovi farskú domácnosť.

Oprava kostola

rom bol on rozhodcom, a aj s ochutnávkou
syra a žinčice. Často chodil po chotári obce aj
sám, pričom sa obvykle modlil breviár, ale
často aj fotografoval a zanechal tak aj niekoľko unikátnych fotografii obce z 50-rokov.
Jeho rozvážne vystupovanie v týchto, pre
obec a je obyvateľstvo kritických situáciách
mu prinieslo uznanie našich rodákov do tej
miery, že vystúpili na jeho obranu. Keď sa v
prvej polovici 50-tych rokov vtedajšia politická moc pokúsila násilným spôsobom, eliminovať vplyv Cirkvi, začala prenasledovať
a zatýkať kňazov, pokúsila sa zatknúť aj skalitského farára. Traduje sa, že železničiari,
ktorí šli na prvý ranný vlak práce, zatlačili
auto tajnej polície, ktorým prišla do obce
okolo tretej hodine nadránom zatknúť farára, do priekopy pri kríži neďaleko stanice,
a tak sa zatýkanie nekonalo.
Udržiaval cirkevné tradície v obci. Založil
aj tradíciu procesie okolo kaplniek Kalvárie
už pri prvom výročí ich vysvätenia, a pokiaľ

Nová fara v r. 1965

čím nadviazal na svojho predchodcu vdp.
Jozefa Randíka. Zanechal osobnú kroniku
ochotníckych divadelných predstavení, pri
niektorých aj s krátkou charakteristikou hry
a osobným hodnotením, ktoré sa hrávali od
jeho príchodu do obce. Urobil aj retrospektívny zoznam predstavení, ktoré sa hrali od r.
1920. Niektoré divadelné hry preložil z češtiny.
Jestvujú nepotvrdené informácie o tom, že
pokračoval v písaní farskej kroniky, teda kro-

Pohrebný sprievod na ceste
k Cintorínu Za Riekami

Momentka z jeho prechádzky

Procesia na Božie telo v Kolónii

Pri príprave na kázeň

Jedno zo zastavení procesie pri poľnom oltári

Stavba kaplniek Kalvárie
So žiakmi a miništrantmi na salaši
na Beskydku

Posviacka základného kameňa Kalvárie

Na nedeľnej vychádzke na salaši

dôkladne pripravenú, zrozumiteľnú všetkým
vrstvám farníkov a vo výbornej slovenčine.
Jeho kázeň, okrem duchovnej hodnoty bola
chválou slovenskej reči i lekciou slovenčiny.
Slovenský jazyk študoval neprestajne
a neustále cibril svoju reč a prednes. V tom
duchu aj vyučoval náboženstvo, ktoré sa často
podobalo na kurz spisovnej slovenskej reči
v tejto napospol nárečovej obci. Tým podstatne
pozitívne ovplyvňoval jej všeobecnú úroveň
v obci. Napriek tomu, že tu prežil takmer celý
svoj život, ako sám priznával „gvara“ mu príliš
nešla, hoci jej dobre rozumel. Slúženie svätej
omše v jeho podaní bolo presné rovnaké a mal
aj veľkú trpezlivosť so začínajúcimi miništrantmi, keď sa ešte omše slúžievali latinsky.
Bol činný ako náboženský publicista, prispieval do katolíckej tlače. Do histórie obce sa
zapísal aj ako režisér ochotníckeho divadla,

Cena obce in memoriam
Pri modlitbe na farskom pozemku,
dnes hracia plocha štadióna

niky, ktorú písali, jeho predchodcovia farári,
o udalostiach vo farnosti. Táto kronika mala
byť pred príchodom Červenej armády vložená do zacínovanej plechovej schránky a spustená do studne vo farskom dvore. O jej ďalšej
existencii nie je nič známe.
Pre každého v obci si našiel čas a vždy
vedel nájsť vhodný spôsob komunikácie.
Vedel sa porozprávať nielen s ľuďmi, ktorých stretol pri práci na poli, keď si vyšiel do
chotára, ale aj na ulici.
Nielen jeho pracovný život ako správcu farnosti, ale aj jeho osobný život bol podrobený
ťažkej skúške. V začiatkoch svojho pôsobenia

S Jánom Kultánom-Nemým

Jeho zásluhy ocenila aj Cirkev a udelila mu
titul dekana. Na poslednej ceste ho odprevadil
diecézny biskup nitriansky Mons. Ján Pásztor.
Na spracovanie článku boli využité podklady na pripravovanú knihu o Skalitom,
v ktorej budú uvedené aj citácie zdrojov,
poznatky z vlastného bádania v archívoch,
údaje a informácie z verejne dostupných
internetových stránok.
Text neprešiel jazykovou úpravou.

Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, člen Slovenskej
asociácie novinárov
S priateľmi na fare
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Záhradkári zvolili nový vybor
a kontrolnú komisiu
Dňa 15. 2. 2015 sa konala v zasadačke OU členská schôdza
záhradkárov. Celkom sa schôdze zúčastnilo 45 členov.
Schôdzu viedol p. Krížek Vendelín. Predsedajúci privítal prítomných členov a hostí p. PhDr. Andreu Šimurdovu starostku
obce a zástupcu OV SZZ p. Ing. Antona Kovačika. Po zvolení mandátovej, volebnej a návrhovej komisie boli prednesené správy
o činnosti ZO za rok 2014 a programový plán na rok 2015, z ktorých vyberáme: Predseda ZO p. Šmatlava pozdravil prítomných,
poprial veľa zdravia a šťastia. Konštatoval, že už je načase skontrolovať ovocné stromky a kríky, či nie sú poobhrýzané hrabošmi,
skontrolovať semená a hnojivá, aby nás jar neprekvapila nepripravených. Informoval o problémoch SZZ. V ďalšej časti správy
zhodnotil činnosť za rok 2014, účasť členov výboru na zasadaniach a jednotlivých akciách. Zhodnotil: zájazd do Trenčína,
nákup a predaj stromčekov a iných záhradkárskych potrieb, účasť
na ukážke rezu v Strážove, sadenie stromčekov s CVČ, opravu
elektroinštalácie v muštárni, posedenie pri guláši, opravu mixéra
a lisu na ovocie, výstavu – taktiež okresnú a celoslovenskú, obnovu informácií v skrinke pri cintoríne, spoluprácu s inými ZO.
Informoval o okrúhlych výročiach členov, ktorým v mene ZO
a svojom pogratuloval. V závere poďakoval všetkým za spoluprácu, osobne p. starostke a zástupcovi OV.
P. Ing. Kadela oboznámil prítomných s rozpočtom na rok 2015
a taktiež s vydajmi za rok 2014. Konštatoval, že rok 2014 bol
nepriaznivý čo sa tyká muštovania.
Z programového plánu na rok 2015 vyberáme: Výbor bude
zasadať v roku 2015 štyrikrát, pri potrebe prejednania neodkladných záležitosti aj viackrát. Zabezpečí minimálne 1 členskú
schôdzu, v prípade potreby aj viackrát. Zabezpečí minimálne
jednu prednášku na tému záhradkárstvo. Uskutoční pre členov
a ostatných občanov muštovanie ovocia.
Zabezpečí obecnú výstavu, zúčastní sa okresnej a celoslovenskej výstavy. Na výstavu zabezpečí ceny, podľa možnosti sponzorov.
Zabezpečí prieskum v záhradkárstvach v Čechách, Poľsku a
Slovensku, informuje členov o sortimente, cenách a podľa záujmu členov uskutoční nákup a predaj stromčekov, hnojív, prípadne iných záhradkárskych potrieb. Zabezpečí pre členov v prípade
záujmu najmenej 1 zájazd.
V prípade záujmu zabezpečí posedenie pri guláši, resp. sa
zúčastní na akcii Skalitská vareška.
Zabezpečí brigádnickou činnosťou potrebnú údržbu muštárne,
čo sa týka budovy opravy riešiť spolu s majiteľom, t.j. obecným
úradom.
V prípade záujmu zúčastní sa so základnými školami výtvarnej
súťaže a uskutočni prednášky na tému: záhradkárenie
v Skalitom.
Sťažnosti, podnety členov bude riešiť v zmysle stanov, ostatné
záležitosti v zmysle prijatých uznesení z členských schôdzí, uznesení OV SZZ ako i RV SZZ.
Na členskej schôdzi boli z príležitosti 65. výročia založenia
organizácie odovzdané vyznamenania – diplomy týmto členom:
za aktívnu činnosť: p. Jozefovi Koričárovi, Tomicovej Jane, Šimurdovej Monike, Šimurdovi Jozefovi, Rybarovi, Jozefovi, Šmatlavovej
Emilii, Stenchlákovi Františkovi, Legerskej Margite a Stašovi
Jozefovi.
Za dlhodobé členstvo:
Ivanek Pavol, Jašurek Anton, Kocúr Michal, Kozák Štefan,
Martiniak Ivan, Martiniak Miroslav, Mikulová Žofia, Papik Rudolf,
Papik Dominik, Petrák Marian, Petrák Michal, Vojčiniak Milan,
Časnocha Jozef a Gavlák Pavol.

Na výročnej schôdzi boli do Výboru a KRK zvolení:
Šmatlava Jozef – predseda
Koričár Jozef– podpredseda
Ing. Kadela Ján – hospodár – pokladník
Ing. Gonščák Ferdinand – tajomník
Legerská Margita
Martiniak Miroslav
Krížek Vendelín
Šimurdová Monika
Krenželák Jozef
Straka Jozef
Šimurda Jozef
Náhradníci: 1) Lašová Anna, 2) Rybař Jozef
Kontrolno–revízná komisia:
Mikula František – predseda
Tabačár Michal – podpredseda
Vojčiniak Michal
Náhradník: Kaňa Jaroslav
V diskusii boli vznesené tieto diskusné príspevky:
– p. starostka – poďakovala za činnosť ZO. OÚ podporí ZO aj
finančne. Verí, že dobrá spolupráca medzi OÚ a ZO bude trvať aj
naďalej.
– p. Čanecký – poďakoval pokladníkovi p. Ing. Kadelovi za
vedenie účtovnej evidencie.
– zástupca OV – Informoval o práci OV, o nákupe stromčekov
a iných akcií na Slovensku. Konštatoval aké je zdravé vypestované ovocie a zelenina na svojej záhradke.
– p. Gonščák Peter – Opýtal sa či ZO plánuje oslavy z titulu 65.
výročia založenia ZO.
Po ukončení diskusie bolo prijaté uznesenie a p. Šmatlava,
predseda ZO, schôdzu ukončil.
Pozval prítomných na prednášku z ktorej vyberáme:
Ríbezle majú životnosť 15–20 rokov. Sadiť v jesení a to o 10
cm hlbšie ako rástli pôvodne. Jama má byť cca 30 cm. Po vysadení na jar skrátiť výhony na 2–3 púčiky.
Kríčkové ríbezle by nemali mať staršie výhony ako 4 roky.
Pri kúpe ríbezlí sa poradiť, akú odrodu si kúpiť pre danú oblasť
alebo na použitie napr. sladšie alebo kyslejšie odrody, pri spracovaní na džem, víno, sirup a pod.
Čierne ríbezle:
Čierne ríbezle majú 3 krát viac vitamínu C ako citróny. A teraz
niečo z knihy Zdravý život s babkinými bylinkami. Liečivé účinky
čiernej ríbezle majú listy aj plody. Listy zbierame v čase kvitnutia,
pekné zdravé. Usušíme a používame na prípravu čaju. Môžeme
ich miešať s listami jahody, černice, maliny a čučoriedky. Ak pridáme niekoľko lístkov do nakladanej zeleniny zlepšíme jej chuť
a znižuje sa skaziteľnosť. Čaje z listov majú močopudné pôsobenie, preventívne pôsobia proti obličkovým kameňom, vyvolávajú
potenie, pomáhajú pri chorobách z nachladnutia, čiernom kašli
a hnačkách. Konzumácia plodov posilňuje imunitný systém, zlepšuje činnosť srdca a zlepšuje náladu. Čerstvá šťava alebo silný
odvar zo sušených plodov sú vhodné na kloktanie pri angíne,
zachrípnutí alebo presilení hlasiviek. Žiadna multivitamínová
tabletka nenahradí čiernu bobuľu ríbezle, ktorú možno nazvať
multivitamínerálna tabletka. Plody majú trochu nepríjemný
zápach a trpkú chuť, ale takú dobrú tabletku v lekárni nekúpime,
nehovoriac už o cene. Liečivú silu môžeme využívať celý rok vo
forme šťavy, kompótu, džemu alebo sušených plodov.
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Kloktadlo na presilené hlasivky: plody alebo listy ríbezle, vňať
repíka – vedľajšie zložky vňať zbehovca, kvet alebo list slezu,
vňať veroniky. Dve lyžice zmesi dáme do 2 dcl vody, uvedieme asi
1 minútu do varu a necháme prikryté asi 15 minút vylúhovať.
Kloktanie mnohokrát opakujeme.
Čierne ríbezle sa nehodia na stromkový tvar, najlepší je kríčkový. Č. r. rodí na dvoj a trojročnom výhone, tieto výhony neskracovať. Ak sa objavia na výhonoch čiernej ríbezle žlté bobule, jedná
sa o najhoršieho škodcu. Výhony treba vyhodiť a spáliť, chemická ochrana na ničenie škodcov nepomôže.
Červené ríbezle rodia na jednoročnom výhone.
Biele ríbezle sú sladšie – najsladšia Primus hodí sa do všetkých oblasti. Blanka je najkvalitnešia odroda.
Ako hnojiť ríbezle: Hnojivo obsahujúce fosfor a draslík v jesení.
Dusíkaté hnojivo na jar, pretože pri hnojení v jesení by sa vyplavilo. Neprehnojiť dusíkom. Ovocie bude kyslejšie. Nepoužívať
chlórové hnojivá, taktiež draslíkové – draslík obsahuje chlór.
Egreše: Neznášajú sucho, dbať na riedku korunu – strihať.
Výhodnejšie sú stromkové, potrebujú však dobrú oporu. Aby sme
predišli chorobám, na jar zrezať každý jednoročný výhonok
o 1 cm. Hnojenie v jeseni draslík okolo koruny, nie ku kmeňu.
Černice – THORNFREE – beztŕňová odroda.

Maliny:
Jednoročné – na jeseň zrezať cca 10 cm nad zemou.
Dvojročné – jún, júl – zrezať nad zemou staré výhony.
Na záver z knihy Koniec chorobám: Jedzte skutočné potraviny,
ktoré majú čo najbližšie k prírode. Jedzte zdravo. Vyhýbajte sa
náhradám. Výživové doplnky sa nemôžu nikdy rovnať produktom
matky prírody. Príklad: keby ste chceli prijať rovnaké množstvo prospešného rybieho tuku, aké Vám poskytne porcia lososa 85–115
gramov, museli by ste užiť 20 až 30 kapsúl s rybím tukom. Losos
nie je iba vynikajúci zdroj omega–3 mastných kyselín, prospešných
tukov, pre ktoré ľudia siahajú po výživových doplnkoch, ale predstavuje aj zdroj vítamínov D, B12, B6, selénu, fosforu a bielkovín.
To je len jeden príklad. Je ich veľa. Prírodné potraviny budú vždy
zdravšie ako spracované, na tom sa zhodneme asi všetci. Preto
Vás nabádam k tomu, aby sme obnovili (ak sme prestali) pestovanie zeleniny a ovocia na vlastných záhradách.
Z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že najkvalitnejšie potraviny sú tie, ktoré majú najkratší čas od zberu až k stolu, nie sú
chemicky ošetrované, prehnojované, aby bola vyššia úroda.
Takéto sú len na našej záhrade. Príďte medzi nás záhradkárov,
radi vás privítame a navzájom si poradíme.
Zapísal: Krížek Vendelín – člen Výboru ZO

Hotel KOLONIAL
Denné menu už od 2,80 eur!!!
Poriadanie osláv,
karov, svadieb.
Bowling od 13 centov/min.
Najlepšia zábava v obci!!!
Otvorené wellness centrum
(sauna, jakuzza, masáže
a iné...)
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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Dobrovoľný hasičský zbor obce Skalité
Bez toho, aby bežný občan postrehol činnosť DHZO Skalité, výbor organizácie na pravidelných
stretnutiach v roku 2015 zabezpečil a vykonal už mnoho práce.
Skalité zabezpečia plánované školenia a výcvik členov hasičskej
jednotky v zmysle platných zákonov a nariadení, budú viesť
v aktuálnom stave potrebnú písomnú agendu a udržiavať techniku DHZO Skalité v akcieschopnom stave.
V tejto časti chcem uviesť, že v mesiaci február 2015 došlo
k realizácii v minulosti uverejneného zámeru DHZO Skalité o prevod požiarnej plošiny Tatra T2 148 PP 27–1 na OÚ Skalité na

Na prvom stretnutí v mesiaci Január bola zabezpečená účasť
členov organizácie na slávnostnom udeľovaní ocenení podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, ktoré
sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2015 v SND v Bratislave pri príležitosti novoročného koncertu hudby MV SR. Medzi pozvanými boli aj
členovia DHZO Skalité a veliteľ Anton Laš za zbor prevzal čestnú
plaketu ministra vnútra SR za mimoriadny prejav statočnosti,
odvahy a úsilia pri záchrane osôb a majetku počas povodní
a následného odstraňovania škôd v obci Terchová v júli 2014.
Na stretnutí výboru organizácie v januári boli pripravené i podklady na výročnú členskú schôdzu, ktorej zhromaždenie je podľa
stanov DPO SR najvyšším orgánom DHZO Skalité.
Výročná členská schôdza sa konala v zasadačke organizácie
dňa 31. 1. 2015, na ktorej sa zúčastnilo 40 členov organizácie,
teda nadpolovičná časť členskej základne a tak bolo zasadanie
uznášaniaschopné. Na schôdzu bola pozvaná pani starostka
PeadDr. Andrea Šimurdová, ktorá sa však pre pracovné povinnosti nemohla zúčastniť a tak bol prítomný zástupca starostky
obce pán Milan Vojčiniak. Za OV DPO Čadca sa na schôdzi
zúčastnil pán Pavol Kreana. Na schôdzi bola prednesená správa
o stave financií DHZO Skalité za rok 2014, správa o činnosti
DHZO Skalité za rok 2014, z ktorej vyplýva, že v minulom roku
bolo v našej obci 25 výjazdov k požiarom alebo technického charakteru. Najviac výjazdov bolo k požiarom veľkoobjemových kontajnerov a preto sa na Vás občania znova obraciam s prosbou,
aby ste do týchto kontajnerov nesypali ešte žeravý, alebo tlejúci
popol a tiež úmyselne nezapaľovali odpad v týchto kontajneroch
v snahe vytvoriť miesto na ďalší odpad. Pri takejto činnosti môžete vážne ohroziť nielen svoj život, zdravie a majetok, ale život,
zdravie i majetok iných osôb, nehovoriac o tom, že likvidácia
takéhoto požiaru patrí tiež medzi náročné po technickej stránke,
ale i finančnej stránke v neprospech obce Skalité.
Bol predstavený plán činnosti DHZO Skalité na rok 2015, ktorý
zhromaždenie schôdze bezprostredne po jeho prečítaní schválilo. Z plánu činnosti na rok 2015 vyplýva, že aj v tomto roku sa
bude pokračovať s vykonávaním preventívnych protipožiarnych
kontrol u fyzických i právnických osôb. Touto cestou upozorňujem
fyzické a právnické osoby, kde boli zistené nedostatky pri kontrole v roku 2014, že bude vykonaná následná kontrola za účelom zistenia, či boli tieto nedostatky odstránené. Z plánu činnosti na rok 2015 ďalej vyplýva, že DHZO Skalité zorganizuje deň
otvorených dverí pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, v spolupráci s OÚ Skalité zorganizuje hasičskú súťaž o putovný pohár starostky obce Skalité 2015. Poverení členovia DHZO

základe darovacej zmluvy. Toho času je vozidlo už vo vlastníctve
OÚ Skalité, vozidlo sa nachádza v servise, kde sa riešia potrebné dokumenty a revízie, aby bolo vozidlo v čo najkratšom čase
akcieschopné pre potreby DHZO Skalité.
Dňa 7. 3. 2015 v podvečerných hodinách pri príležitosti MDŽ
výbor DHZO Skalité zorganizoval stretnutie pre aktívne
ženy–hasičky, pripomenul si tak ich sviatok a poďakoval im za
pomoc a podporu. Posedenie sa konalo v komornej atmosfére
zasadačky DHZO Skalité, kde veliteľ Anton Laš odovzdal ženám
kytičky kvetov a po slávnostnom prípitku začal stretnutie, v
úvode ktorého ženám zahrala a zaspievala ĽH Ondreja Rovňana.
Pri spestrení stretnutia kultúrnou vložkou si ženy aj muži spoločne zaspievali a pri kávičke a koláčiku sa ponorili do vzájomnej
debaty. Čas neuveriteľne rýchlo plynul a vo večerných hodinách
sa všetci rozišli domov.
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Jednota dôchodcov Skalité hodnotí rok 2014
Naša Jednota dôchodcov existuje 5 rokov, stále sa rozrastáme, je nás už 93 členov. Do každej
práce vkladáme svoje srdcia a skúsenosti.
Činnosť je bohatá a rozmanitá. Vyvíja sa na základe zohľadňovania záujmov a záľub členov. Vôbec sa nesťažujeme, že máme už
pár rôčkov za sebou, duchom sa cítime stále mladí. Aktivity orientujeme na pracovné, kultúrno–spoločenské posedenie.
Schádzame sa 1x mesačne. Na týchto schôdzach nás predsedníčka p. Anna Mikulová oboznamuje o plánoch a aktivitách. V družnej
atmosfére nezabúdame na oslávencov. Naša spevácka skupina
„Seniorka“ rozkvitá pod vedením p. Anny Rovňanovej, na heligónke doprevádza p. Ján Rešetka. Reprezentovali nás na Okresnej
speváckej súťaži v Oščadnici. Vystupujú na všetkých obecných
podujatiach, či už pri oslavách pri pamätníku, Goralských slávnostiach, Vatry zvrchovanosti, Kladení venca v obci Makov, Mariánskej
piesni, Pochovávaní basy a Ukončení starého roka.
Poéziou nás reprezentuje p. Mária Papíková, ktorá na okresnej
súťaži v Čadci získala 2. miesto, recitovala pri pamätníku
a v Oščadnici na Okresnej speváckej súťaži. Najväčší úspech
sme mali v športe, našich najlepších športovcov slávnostne prijala p. starostka na Obecnom úrade. Príjemne strávené popoludnie zavŕšil Zápis do Pamätnej knihy obce Skalité a prevzatie
ocenenia z rúk starostky obce. Naši športovci: Okresné kolo – p.
Anna Mikulová, p. Pavla Ramšáková, p. Mária Papíková, p. Milan
Gerát, p. Ferdinand Papík. Krajské kolo: p. Mária Papíková, p.
Milan Gerát, p. Ferdinand Papík. Získali sme – p. Milan Gerát–
dve zlaté medaily, p. Mária Papíková – jednu Zlatú medailu a p.
Ferdinand Papík – jednu Bronzovú medailu. Celoslovenské kolo:
p. Milan Gerát – dve Zlaté medaily. Takže máme „Zlatého športovca“, ďakujeme za reprezentáciu.
Veľmi obľúbené sú zájazdy do Oravíc a Jablonky, navštívili sme
ich 4–krát. Boli sme aj navštíviť pútnické miesta v Levoči a na Živčákovej. Naši členovia absolvujú rekondičné pobyty v kúpeľoch.
V novembri sme prijali pozvanie Jednoty dôchodcov v obci Čierne.

Pri speve, tanci, dobrom jedle a družnej vrave sme zabudli na
naše starosti a bolesti. Naši „dedovia“ sa zúčastnili Skalitskej
varešky, znova potvrdili, že vedia variť. Získali 3. miesto – varili p.
Ján Rešetka, p. Ferdinand Ivánek. Nechýbali sme ani na Šláger
paráde. Naše dve členky sa zúčastnili na schôdzi OV – JD, kde
boli prítomní aj slovenský predseda Jednoty dôchodcov p.
Lipianský, boli sme tiež na stretnutí v Jablunkove na hranici.
Zaistili sme pietny akt na pamiatku obeti l. a 2. svetovej vojny,
v obecnom rozhlase nám odvysielali oznam a p. farár dal rozzvučať zvony. Naši členovia položili veniec a zapálili sviečky pri pomníkoch. V lete sme absolvovali brigádu v lese, ďakujeme p. Jánovi
Zvardoňovi, ktorý všetko zaistil, brigádnici: p. Ferdinand Papík –
2x, p. Katka Kubániová, p. Milka Tomčíková – 2x, p. Anna
Klušáková. Na vianočných trhoch už tradične predávame buchty,
piekli: P. Anna Mikulová, p. Mária Papíková, p. Mária Špiláková,
p. Anna Budošová, p. Božka Šimuneková. Predávali: p. Anna
Mikulová, p. Anna Gettinová, p. Anna Lašová ml. a p. Mária
Papíková. Rok sme ukončili „Mikulášskym večierkom“ v hoteli
Koloniál. Ďakujeme p. Matysovi, p. kuchárke a obsluhujúcemu
personálu. Potešiť nás prišli mali Mikuláškovia v podobe speváckej skupiny žiakov zo ZŠ pod vedením p. Kadelovej.
Tento rok nás opustili traja členovia: p. Žofia Jurgová, p.
Klement Štrkáč, p. Agnesa Krenželáková. Zúčastnili sme sa na
ich poslednej rozlúčke položením venca: „Česť ich pamiatke“.
V mene našej organizácie ďakujeme p. starostke, Obecnému
zastupiteľstvu za schválenie dotácie, vedeniu Urbariátu za sponzorstvo a p. Tatarkovi za sponzorovanie autobusu. Poďakovanie
patrí aj našej predsedníčke p. Anne Mikulovej, výboru Jednoty
dôchodcov a všetkým, ktorí sa podieľali pri akejkoľvek výpomoci.
Robme tak, aby jeseň života mala zmysel.
Napísala: p. Mária Papíková

M AT R I K A
PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 9. 12. 2014 DO 26. 3. 2015
Narodené deti od
8. 12. 2014 do 21. 2. 2015
DECEMBER 2014
Sebastián Šteiniger
Nela Mikulová
Samuel Gonščák
Samuel Choluj

Čas skutočne plynie neuveriteľne rýchlo a už tu máme koniec
zimy a nastala jar. Jar, ktorá prináša nielen krásy prebúdzania
prírody, ale aj prebúdzanie starej neresti občanov, ktorou je vypaľovanie trávy.
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o
ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia
tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do
výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe–podnikateľovi môžu hasiči uložiť
pokutu až do výšky 16 596 €.
Preventivár PO

JANUÁR 2015
Sára Skopalová
Aneta Franeková
Lara Urbánková
FEBRUÁR 2015
Lukáš Časnocha
Lea Mrmusová
Matej Kaňa

Uzavreté manželstvo
v obci Skalité od
1. 1. 2015 do 26. 3. 2015
JANUÁR 2015
Ján Tatarka
a Erika Časnochová
Peter Bulava
a Ľubomíra Gavláková
Mgr. Jozef Cech
a Mgr. Veronika Strýčková
Úmrtie občanov v obci
Skalité od 10. 12. 2014
do 26. 3. 2015
DECEMBER 2014
Jozef Štefčík, 60r.,
Agnesa Urbánková, 86r.,

JANUÁR 2015
Magdalena Janošcová, 78r.
Dominik Martiniak, 59r.
Jozefína Papíková, 89r.
Katarína Jašurková, 81r.
Agnesa Kufová, 82r.
Milan Janský, 56r.
FEBRUÁR 2015
Žofia Časnochová, 81r.,
Terezia Bestvinová, 88r.,
Ondrej Kreana, 58r.,
MAREC 2015
Jozefina Kijovska, 86r.,
Ignác Habčák, 84r.,
Katarína Gregušová, 78r.,

Úmrtie občanov mimo
obec Skalité od
1. 12. 2014 do 28. 2. 2015
NOVEMBER 2014
Agnesa Krenželáková, 73r.,
DECEMBER 2014
Terézia Stenchláková, 87r.,
Anna Špiláková, 67r.,
Anton Laš, 85r.,
Jozef Hargaš, 85r.,
Anna Poláčková, 80r.,
JANUÁR 2015
Žofia Jurgová, 83r.,
Žofia Potočárová, 92r.,
FEBRUÁR 2015
Ján Cech, 52r.

Počet prihlásených k trvalému pobytu: Od 10. 12. 2014 do 26. 3. 2015 sa do obce Skalité prihlásili: 4 občania
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: Od 1. 12. 2014 do 16. 3. 2015 sa z obce Skalité odhlásilo: 8 občanov
Počet obyvateľov k 26. 3. 2015: 5205
M. Časnochová
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Hokejbalový klub Skalité
2. Róber Drábik, G13, A15, B28
3. Tomáš Firek, G9, A19, B28
9. Patrik Grochal, G13, A8, B21
(G – góly, A – asistencie, B – body), Tomáš Firek sa stal najlepšie prihravajúcim hráčom ZLKHÚ 2015

MUŽI. Naši hokejbalsiti zavŕšili jesennú časť Kysuckej hokejbalovej ligy 2014/2015 víťazstvom nad mužstvom HBC Moto integrátor Čadca 7:2. Aktuálny ročník KHL 2014/2015 obohatil aj
príchod dvoch nováčikov, ktorými boli mužstvá Red Stars
Považská Bystrica a HBK Lodno Sharks, ani s nimi nemali naši
hráči veľký problém. Považskú Bystricu sme porazili rozdielom
triedy 11:3 a taktiež aj „žralokov“ z Lodna 7:1.
Jesenná časť pozostávala z ôsmich zápasoch a v nich zaznamenali hráči Skalitého 6 víťazstiev, 1 prehru a jednu prehru po
samostatných nájazdoch s mužstvom Krásno Sparrows.
Prezimovali sme na skvelom 2. mieste a na vedúce Krásno strácame aktuálne 4 body. Predpokladaný štart jarnej časti je naplánovaný na 22. 3. 2015.

TABUĽKA KHL 2014/2015 – JESENNÁ ČASŤ
P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov tímu
Krásno Sparrows
HBC Panthers Skalité
Dream Team
Kysucké Nove Mesto
Red Stars Pov. Bystrica
HBC Podzávoz
HBK Sharks Lodno
HBK Raková
Moto Integrátor Čadca

PZ
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
6
6
6
3
2
2
0
0

VP
1
0
0
0
1
1
0
1
0

PP
0
1
0
0
0
1
1
0
1

P
0
1
2
2
4
4
5
7
7

SK
50:12
51:25
55:14
46:28
51:49
27:33
33:50
24:50
15:19

GR
+38
+26
+41
+18
+2
–6
–17
–26
–76

B
23
19
18
18
11
9
7
2
1

Ako tradične naša zimná príprava na jarnú časť KHL
2014/2015 pozostáva aj z účasti Zimnej ligy Kysuckej hokejbalovej únie. Jadro mužstva tvorili prevažne naši mladší hráči
doplnení zo skúsenými hokejbalistami ako sú bratia Drábikovci
a Petrom Hluším. Mužstvo okolo kapitána Patrika Grochala sa
dlho držalo na medailových umiestneniach. Herná pohoda vládla na hokejkách Tomáš Fireka a Michala Stenchláka. Ich hokejbalová spolupráca často dvíhala divákov v mestskej spotovej
hale v Čadci zo sedadiel. V bráne sme sa mohli spoľahnúť na
Jakuba Grohala a Miroslava Fireka, ktorí podávali spoľahlivé
výkony.
Naše mužstvo obsadilo 4. miesto a na dotyk bronzu mu chýbali
len tri body. Zimnú ligu vyhralo mužstvo Rakovej, ktorú dokázalo
poraziť len naše mužstvo. V lige sme mali najproduktívnejší útok,
ktorý za 9 majstrovských zápasov nastrieľal 72 gólov. Do štatistík sa zapísalo 110 hráčov, z toho traja hráči Skalitého Skončili
v TOP 10–tke.

JUNIORI. Juniorka Skalitého sa tento rok nezúčastnila
Juniorskej Kysuckej hokejbalovej ligy 2014/2015 pre ich veľký
vekový rozdiel. Počas roka stále naplno trénujú na hokejbalovom
ihrisku v Skalitom a v školskej telocvični na Kudlove a pripravujú
sa na budúci ročník.
Už tradične sa naši juniori zúčastňujú Novoročného turnaja
a ani tento rok nebol výnimkou. Priebeh turnaja určil, že o zlatých
medailách sa rozhodne v zápase domácej Čadce s minuloročným obhajcom zo Skalitého. Obhájiť titul bolo tento rok ťažšie
ako minulý rok vyhrať. „Do turnaja sme vstupovali ako obhajcovia, preto sme boli aj pod väčším tlakom. Súperi sa na nás pripravovali, dávali si na nás väčší pozor, a preto to bolo ťažšie.
Stanovili sme si však jasný cieľ. Prísť, dobre si zahrať a opäť
vyhrať,“ povedal po turnaji kapitán Stanislav Kristek.
Okrem celkového prvenstva si tím zo Skalitého pripísal na svoj
vrub i ocenenie najproduktívnejšieho hráča, ktoré získal Michal
Stenchlák.
Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať Antonovi
Duníkovi, pani starostke PaedDr. Andrei Šimurdovej a obci
Skalité za ich podporu!
Viac informácií o hokejbalovom klube Skalitého nájdete na:
https://www.facebook.com/hbcpanthersskalite
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Biatlon: zlato aj striebro pre Miroslavu
Mikulovú
Slovenský pohár v biatlone pokračoval II. kolom v Národnom biatlonovom centre v Osrblí
14. februára rýchlostnými pretekmi žiakov a v nedeľu 15. februára vytrvalostnými pretekmi.
Kysuce a obec Skalité reprezentovalo 9 členov klubu biatlonu
ŠKP Skalité–CVČ Skalité. Pretekalo sa v ideálnom slnečnom zimnom počasí, na kvalitne pripravených tratiach.
V sobotu v rýchlostnom preteku si výborne počínala Miroslava
Mikulová v žiačkach 12–13 ročných, ktorá na strelnici zostrelila
všetkých 10 terčov a s prehľadom zvíťazila.
V nedeľu vo vytrvalostnom preteku opäť potvrdila svoje kvality
a po streľbe (1,0) si dobehla po druhé miesto. Ostatným mladým
biatlonistom sa darilo tiež dobre, hlavne na strelnici. K dvom
pódiovým umiestneniam môžeme pridať ešte dve 4 miesta (K.
Čanecká a F. Bury), 5. miesto Pavla Baroňáka a 6. miesto K.
Čaneckej. Tu sú kompletné výsledky, v zátvorke je streľba v jednotlivých položkách:

RÝCHLOSTNÝ PRETEK:

VYTRVALOSTNÝ PRETEK:

Žiačky B:
1. Miroslava Mikulová (0,0)
6. Katarína Čanecká (0,1)
10. Sandra Ruceková (0,2)
13. Vanesa Ruceková(0,1)

Žiačky B:
2. Miroslava Mikulová (1,0)
4. Katarína Čanecká (0,0)
11. Vanesa Ruceková (0,2)
13. Sandra Ruceková (2,1)

Žiačky C:
13. Alexandra Varmusová (0,1)

Žiačky C:
13. Alexandra Varmusová(0,1)

Žiaci B:
4. Filip Bury (0,1)
8. Pavol Baroňák (0,1)
17. Denis Šurík (3,3)

Žiaci: B:
5. Pavol Baroňák (0,1)
10. Filip Bury (2,3)
15. Denis Šurík (4,2)

Žiaci C:
10. Patrik Baroňák (2,3)

Žiaci C:
12. Patrik Baroňák (3,4)

Osrblie, II. kolo

V dňoch 28. 2. –1. 3. 2015 sa opäť pretekalo v Osrblí na III. kole
Viessman pohára v biatlone. Výborne si počínala v rýchlostnom
preteku Miroslava Mikulová, keď sa na strelnici pomýlila len jedenkrát a s prehľadom dobehla na druhom mieste. Tu sú kompletné
výsledky, v zátvorke je streľba v jednotlivých položkách:

RÝCHLOSTNÝ PRETEK:

VYTRVALOSTNÝ PRETEK:

Žiačky B:
2. Miroslava Mikulová (1,0)
6. Katarína Čanecká (0,1)
12. Vanesa Ruceková (1,0)
14. Sandra Ruceková (2,0)

Žiačky B:
4. Miroslava Mikulová (1,1)
10. Vanesa Ruceková (0,0)
11.Katarína Čanecká (1,3)
17. Sandra Ruceková (3,1)

Žiačky C:
17. Alexandra Varmusová (2,2)
Žiaci B:
16. Denis Šurík (0,3)
17.Filip Bury (5,5)

Žiaci: B:
6. Filip Bury (0,2)
17. Denis Šurík (1,1)

Žiaci C:
9. Patrik Baroňák (2,3)
13.Vratko Šimek (4,2)

Žiaci C:
6. Patrik Baroňák (1,4)
10.Vratko Šimek (4,1)

RÝCHLOSTNÝ PRETEK:

HROMADNÝ PRETEK:

Žiačky B:
5. Miroslava Mikulová (1,1)
9. Katarína Čanecká (2,0)
10. Sandra Ruceková (0,1)
20. Vanesa Ruceková (0,3)

Žiačky B:
9. Miroslava Mikulová (3,4)
4. Katarína Čanecká (0,2)
12. Vanesa Ruceková (2,1)
15. Sandra Ruceková (2,1)

Žiačky C:
17. Alexandra Varmusová (2,2)
Žiaci B:
5. Filip Bury (0,1)
7. Pavol Baroňák (1,0)
15. Denis Šurík (1,4)

Žiaci: B:
8. Pavol Baroňák (1,0)
15. Denis Šurík (2,3)

Žiaci C:
6. Patrik Baroňák (1,3)

Žiaci C:
10. Patrik Baroňák (3,3)

Domáca sezóna vyvrcholila Majstrovstvami SR v Osrblí 7. – 8.
marca, pretekmi s hromadným štartom a rýchlostnými pretekmi.
Na pretekárov čakalo ideálne slnečné jarné počasie, dobre upravené trate a bezvetrie na strelnici. Našim mladým pretekárom sa
nedarilo podľa ich predstáv. To, že sú na vrcholnom podujatí zimnej sezóny, ich tak namotivovalo, až ich to premotivovalo.
Poznáme to všetci, keď niečo veľmi chceme, tak to nejde.
Najlepší výkon na tohtoročných majstrovstvách podala K. Čanecká v hromadnom štarte, keď bronzovú medailu prehrala až vo
finiši s pretekárkou V. Holmikovou z Dukly Banská Bystrica. O dve
5. miesta sa postarali Miroslava Mikulová a Filip Bury v rýchlostnom preteku. Prekvapil Patrik Baroňák, ktorý v sobotu v rýchlostnom preteku v tvrdej konkurencii obsadil pekné bodované 6.
miesto, a nezaostal ani jeho mladší brat Pavol Baroňák, ktorý
dobehol na 7. mieste. Ostatným našim zástupcom sa darilo
menej, ako by chceli. Majstrovstvami SR v biatlone sme ukončili
zimnú sezónu a pred sebou máme letnú. Touto cestou chceme
poďakovať Obecnému úradu v Skalitom a Milanovi Jurgovi, majiteľovi firmy PAJMI s.r.o za finančnú podporu.
ŠKP
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TJ Slovan Skalité
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi aby som vás informoval o dianí v našom športovom
klube TJ Slovan Skalité. TJ Slovan Skalité, to nie je len futbalový
klub, ale patrí sem aj biatlonový klub, tenisový klub, hokejbalový
klub a futsalový klub.
V auguste minulého roku došlo k zmene vo vedení športového
klubu TJ Slovan Skalité. Jeho predsedom sa stal p. Ján Bury
a podpredsedom p. Peter Tatarka. Taktiež došlo aj k rozšíreniu
členov výboru.
Trénovaním mužov bol poverený p. Marián Šmatlava, ktorý
v jesennej časti s mužstvom dosahoval dobré výsledky. Avšak
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemôže ďalej pokračovať
v dobre začatej práci a tak v jarnú prípravu s mužstvom začal
nový tréner p. Petrák Ján. Mužstvo dorastu aj naďalej vedie p.
Ján Holák. V žiackej kategórii pokračuje v trénovaní p. Ľubomír
Kultán a p. Martin Štafen. Nakoľko potrebujeme získavať mladé
talenty, trénerské duo žiakov sme posilnili o dvojicu p. Ľubomír
Mikula a Ľubomír Serafín.
Všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na práci s našimi mužstvami patrí od členov výboru veľké poďakovanie a zároveň im
chceme popriať do ďalšej práce veľa optimizmu a dobrých športových výsledkov, ktoré by potešili nielen rodičov mladých športovcov, ale aj ostatných priaznivcov futbalu v našej obci.
Ďalej by som Vás rád poinformoval o rekonštrukčných prácach,
ktoré v súčasnosti prebiehajú v športovom areáli TJ Slovan
Skalité. Po prevzatí ubytovne od predchádzajúceho nájomcu bol
zistený nevyhovujúci stav celého objektu ubytovne a tak sme po
zrelom uvážení začali s jej rekonštrukciou. V ubytovni boli vymenené okná a dvere a bola vykonaná kompletná oprava vnútorných priestorov. Všetky tieto práce boli v značnej miere prevede-

né svojpomocne, členmi TJ. Všetky prevedené práce boli financované z vlastných prostriedkov TJ a pôžičiek od členov výboru.
V súčasnej dobe je oprava ubytovne ukončená a v jej priestoroch
je možné ubytovať 14 osôb. Dúfame, že sa nám v krátkom čase
podarí túto kapacitu plne obsadiť.
Nakoľko šatne hráčov ako aj hygienické zariadenia boli v havarijnom stave, bol výbor TJ Slovan Skalité poverený požiadať
o finančnú pomoc OÚ Skalité. Rokovania s pani starostkou
a zastupiteľstvom boli úspešné a tak sa v súčasnosti vykonáva
generálna oprava vnútorných priestorov štadióna. K dnešnému
dňu boli v týchto priestoroch vymenené všetky okná a dvere,
kompletne boli vymenené rozvody elektriny, vody a kúrenia. Ďalej
boli vybudované nové sprchy, WC, práčovňa a šatne pre tenistov
a hostí. Rekonštrukcia vnútorných priestorov tribúny bude ukončená dňa 22. 3. 2015. Rád by som touto cestou poďakoval p.
starostke, obecnému zastupiteľstvu, miestnej prevádzke, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
týchto prácach.
Do budúcna by sme chceli v spolupráci s OÚ Skalité pokračovať v opravách a zatepliť celú budovu športového štadióna.
Dúfam, že k súčasným sponzorom do budúcna pribudnú aj ďalší
a prispejú tak svojou troškou k dobre začatému projektu. Verím,
že náš obnovený športový stánok bude dobre slúžiť všetkým
občanom na kultúrne a športové podujatia a bude tak vzorne
reprezentovať našu obec. Zároveň by som chcel touto cestou
pozvať všetkých občanov k hojnej návšteve majstrovských zápasov všetkých našich mužstiev.
Predseda TJ Slovan Skalité

Hodnotenie roku 2014 v armwrestlingu

Za rok 2014 by som chcel povedať len toľko, že vidíme na sebe
veľké pokroky a od súťaži k súťaži sa zlepšujeme, trénujeme a
naberáme nové skúsenosti.
Koncom roka som si musel dať regeneračnú pauzu, no zatiaľ
to ťahali bratia ktorí boli naozaj úspešný. Pavol získal zlaté
medaile v celoslovenskej súťaže stredoškolákov a tým si vyslúžil
od prezidenta asociácie pretláčania rukou pozvánku na sústredenie talentov do 18 rokov. Potom striebro na Slovenskom
Pohári, kde súťažil v ťažšej kategórii a patril medzi najmladších.
Zlatú medailu získal taktiež na súťaži stredoškolákov v žilinskom
kraji opäť v ťažšej kategórii. Súťaže som sa taktiež zúčastnil, ale
ako rozhodca. Dávid sa zúčastnil 2. stredoškolských súťaží, kde
vo finále porazil medailistu z majstrovstiev sveta, Slovenský

pohár. Medzinárodnú súťaž z Názvom Grand Prix 2015, kde štartovali najlepší súťažiaci zo 6. štátov do 20 rokov. Súťažil v ťažších
kategóriách a vo všetkých menovaných súťažiach skončil neporazený.
Po dlhšej pauze sa pripravujem na Senec Hand Súťaž zo svetovým podujatím. A medzi pauzou pred majstrovstvami
Slovenska, ktorá čaká aj bratov, chcem vyskúšať niečo nové a to
je československý pohár v Bench presse (Tlak na Lavičke).
ARMWRESTLING bol donedávna pre Kysučanov nepopulárny
šport, no dúfame,že vďaka nám sa to zmení. Preto pre rok 2015
chceme s bratmi organizovať rôzne súťaže tu aj na Orave.
Peter Truchlík
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