SPRAVODAJ OBCE

DECEMBER 2016

EV 5448/16

NEPREDAJNÉ

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.

Vianočné Skalité...
V tomto vianočnom čísle nájdete:
SLÁVnoStnÝ PrÍHoVor
StaroStkY oBCe andreY ŠiMurdoVej
MikuLÁŠ nezaBudoL
ani na Skôr
narodenÝCH oBčanoV
SkaLitéHo
„láSka a pozornoSť Sú
tým najkrajším
vianočným darčekom.“
SkaLitčan LaCo
SVentek MajStroM
SVeta
„Skalitčania Sa vo
Svete neStratia.“

PLuS tradičné ruBrikY: zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, aktuality a oznamy prevádzky obce,
reportáže zo školstva, kultúry, či zaujímavé pozvánky
na kultúrne a športové podujatia.

„SKALITÉ, OBEC POD
TROJAKOM“, kniha, ktorá

zaujala aj na knižnom veľtrhu
v Bratislave Bibliotéka,
Pedagogika 2016

Vrcholným podujatím, na ktorom bola doposiaľ monografia Skalité – obec pod Trojakom odprezentovaná,
bol 24. Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA 2016, ktorý sa konal v dňoch 10. – 13. novembra 2016 v areáli Incheba Bratislava.
Tejto, pre nás Skalitčanov významnej udalosti, venujeme reportáž na str. 10.
Na fotografii autor monografie Pavol Laš, starostka obce
Andrea Šimurdová a spisovateľ Jozef Banáš počas tlačovej besedy, o ktorú bol veľký záujem verejnosti.

Foto: Peter Martiniak
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Novoročný príhovor starostky obce
Milí moji spoluobčania,
v tomto vianočnom období, keď stojíme na prahu nového roka
2017, nám pred očami prebieha ten starý. Aký vlastne bol?
Dobrý? Úspešný? Zažili sme radosti? Sklamania? Prekvapenia?
Pre mnohých z nás to bol rok náročný, naplnený prácou,
povinnosťami a starosťami, možno i bolesťami, ale v zdraví
a s pomocou Božou sme ho prežili.
Želám Vám všetkým zdravie, silu a dobrú vôľu, veľa radosti,
porozumenia a lásky v rodinách nielen vo sviatok, ale každý
všedný deň.
Buďme vnímaví k bolestiam a trápeniu iných, ponúknime
pomoc, radu a útočište tým, ktorí to potrebujú.
Doprajme šťastie a dobro aj vo chvíľach, keď to stojí veľa
námahy. Zostaňme láskaví, milí a spravodliví, majme odvahu
konať čestne a svedomito. Nežiadajme lásku a pokoj od ostatných, ale rozdávajme ich sami plným priehrštím.
Vo svojom každodennom živote sa riaďme tým, že
„čo zasejeme, to zožneme“.
Ešte raz Vám všetkým prajem šťastný a požehnaný rok 2017.

PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce

vyberáme z rokovania obecného zastupiteľstva Skalité 22. 11. 2016 a 14. 12. 2016
OZ schvaľuje:
• 4. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2016 tak, ako bola
predložená, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité a poveruje starostku obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31. 12. 2016 podľa skutočného
čerpania príjmov a výdavkov.
• Rozpočet obce Skalité na rok 2017 vrátane rozpočtových
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Skalité, berie na vedomie Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na roky 2017 – 2019 a Rozpočet obce Skalité, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií na roky
2018 – 2019.
• Výstavbu športovej haly v obci Skalité a prijatie investičného
úveru na výstavbu športovej haly do výšky 600 tis. EUR a zároveň refinancovanie pôvodného investičného úveru vo výške

362 254,48 EUR (stav k 31. 10. 2016) z OTP Banka Slovensko, na základe predloženej najvýhodnejšej ponuky.
• VZN obce Skalité č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území obce Skalité, s účinnosťou od
1. 1. 2017.
• Zásady odmeňovania poslancov v obci Skalité s účinnosťou
od 1. 2. 2017.
• Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2015 a odmenu kronikárke Mgr. Ivete Petrákovej vo výške 200,- EUR.
• Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií na sezónu 2016/2017.
• Správy o výchovno vzdelávacej činnosti škôl za školský rok
2015/2016.
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty – p. Jozef Laš, byt č.
1440/1, p. Zuzana Tunková, byt č. 1440/9, p. Michaela Kriš-
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tofiková, byt. č. 1449/11, p. Zdeno Grochál, byt č. 1450/6,
Darina Hrabošová, byt č. 1449/5, p. Lucia Vaculčiaková, byt
č. 782/2.
• Pridelenie trojizbovho nájomného bytu v BD 1460/8 p. Peter
Pallo.
• Zámer prenájmu a odpredaja prebytočného majetku obce
Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov žiadateľovi: NDS, a. s. v súvislosti so stavbou Diaľnice D3.
• Odpredaj 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 žiadateľke: p. Anna Škripková, bytom Skalité č. 893: p zemok
parc. č. KNC 6087/5 – ost. plochy, o výmere 69 m2, za cenu
6 €/m2, k cene sa pripočítavajú náklady na vyhotovenie GP
v prepočte na odpredávanú výmeru. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci.
• Odňatie správy majetku obce od ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, a to
pozemok parc. č. KNC 1840/17 o výmere 23 m2 – zastavaná
plocha v k. ú. Skalité.
• Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci p. Miroslavovi Časnochovi vo výške 200,- EUR na nákup paliva.
• Zrušenie vypínacieho cyklu verejného osvetlenia

R OZP OČ ET O BCE 2 017 – 2 019

• Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Skalité Ústredie
č. 632: p. Ondrej Rovňan, p. Miloš Petrák.
OZ neschvaľuje:
• Žiadosť p. Ivety Protusovej, bytom Školská 781/33, 038 53
Turany, v ktorej ponúka obci na predaj podiely v nevysporiadaných pozemkoch, nakoľko tieto sú pre obec Skalité nepotrebné.
OZ berie na vedomie:
• Konsolidovanú výročnú správu obce Skalité za rok 2015
• Informatívnu správu príspevkovej organizácie Obec Skalité –
Prevádzkáreň o opravách miestnych komunikácií v roku
2016 a nákladoch na v roku TKO.
• Správu HKO o výsledku kontrolnej činnosti za l. polrok 2016
– použitie a tvorbu Sociálneho fondu, predloženú p. Máriou
Stašovou (HKO).
Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 27. februára 2017.
Rokovania OZ sú verejné.
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Zimná údržba miestnych komunikácií
Zimná údržba miestnych komunikácií sa vykonáva podľa schváleného harmonogramu.
• 1. poradie (do 5.30 hod každý deň pri
zimnej údržbe MK)
– železničná stanica, autobusové zástavky,
obchodné jednotky s prístupom od hlavnej cesty, školy, škôlky – cesta ku Skaľanke
– cesta ku zastávke Skalité – Serafínov
– stará cesta ku Družbe až k hlavnej ceste
– do Kavalov
– do Riek po cintorín
– súbežná cesta do Gregušov
– do potoka po Kasárne
– Cupeľ
– odstavné plochy v centre obce a spevnené verejné priestranstvá
– chodník pri štátnej ceste I/12 v obci
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
(snehové fujavice, kalamity) pre 1. poradie
platí realizácia zimnej údržby do 12 hodín.
• 2. poradie (do 20.00 hod každý deň pri
zimnej údržbe MK)
– do Greguša, do Šimurdy, Fuckov Potok,
do Krupeľa, do Tarabov, na Potôčku po
VOK, do Papíkov, do Kristiánov, do Labasov, do Martiniakov, do Kepusov, do Migasov, do Vempľa, do Kocurkov, do
Mikulov, do Plaskurov, pri kaplnke Kud-

lov, pri Kríži, nová cesta Chajsovka II (bytovky Kudlov), Krčmisko, do Kreanov, do
Serafina, do Francoka, na Bore u Kožakov, do Gamrota (pod štrekou), Čanecký
potok vzadu, na Briežku, do Tatarkov, do
Dostala, do Kudla, do Choluja, do Mikulov, do Firkov, do Tomasa, do Sventka,
Sihly, do Rucka, do Malika, do Buroňa,
do Lašov, Bory, do Gonščáka, do Kultána, do Chovanca, do Potoka, do Petrákov, do Chabiňaka, do Husára.
– Tvardoša, do Greši, do Chrobákov, do Jargaši, do Koričárov, do Vranov, Poľana, za
Grapou, Piketa, Podkrižné, Potôčik, pod
Gonšcom
– denná údržba zastávok SAD v obci
– údržba odstavných plôch pri ťažko prístupných osadách pri štátnej ceste
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
(snehové fujavice, kalamity) pre 2. poradie
platí realizácia zimnej údržby do 48 hodín.
• 3. poradie (po vykonaní zimnej údržby
pre 1. a 2. poradie)
– do Kučapače, do Fedora, do Vranov (koniec osady), pod Gonšč (koniec osady),
do Riek, po Varmusov, MK Lieskova, do
Filipov (koniec osady), za Grapou

V osadách v treťom poradí bude vykonávaná údržba podľa aktuálnych poveternostných a technických možností.
V prípade akútnych (zdravotných) stavov,
periodická návšteva lekára, atď. hlásiť deň
vopred na č. t.: 4376 221, 0917 873 506,
0905 868 285 – p. Alojz Petrák.
Zimná údržba bude vykonávaná za predpokladu, že na MK nie je žiadna fyzická
prekážka (materiál, odstavené auto) a komunikácia je prejazdná.
• 4. poradie (po vykonaní zimnej údržby
pre 1., 2. a 3. poradie)
– po skončení hlavnej údržby v prípade prijateľných snehových podmienok následne vykonať údržbu, odpratanie snehu
a posyp aj na priľahlých miestach miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.
Schválené Uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Skalité
zo dňa 22. 11. 2016
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Oznamy
Osvetlenie:
Uznesením Obecného zastupiteľstva
Skalité č. zo dňa 22. 11. 2016 bol zrušený
vypínací cyklus verejného osvetlenia, to
znamená, že odteraz „svietime celú noc“,
kvôli bezpečnsti našich občanov a ich majetku.

Kalendáre:
Kto si nevyzdvihol na Vianočných
trhoch kalendáre, môže tak učiniť na referáte matriky. Jeden kalendár na jedno
súpisne číslo domu. V prípade záujmu je
možnosť zakúpenia ďalších kusov.

• Hľadáme šoférov na zimnú údržbu (vodičský preukaz skupiny „T“), pokiaľ máte aj vlastnú techniku
– je to vítané. Informácie na: 0905 355 847, starosta@skalité.sk
• Všetky obecné vozidlá, ktoré vykonávajú zimnú
údržbu budú v najbližších dňoch vybavené GPS, ich
pohyb budete môcť sledovať „online“ na internetovej stránke obce Skalité: www.skalite.sk
Žiadame Vás o spoluprácu – aby ste parkovaním
áut, umiestnením popolníc, či odhadzovaním snehu
na chodníky nebránili zimnej údržbe.
Ďakujem Vám za pochopenie.
PaedDr. Andrea Šimurdová,
starostka obce

Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame Vás o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a príbytkoch, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov našej obce.
Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, je
voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný!!!!!
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde
zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov na náklady
majiteľov a držiteľov psov.

MATRI K A
Narodené deti
od 24. 8. 2016
do 28. 11. 2016
AUGUST 2016
Benjamín Mudrík
SEPTEMBER 2016
Lukáš Padyšák
Miriam Dolinajcová
Tomáš Cyprich
Martin Majchrák
Damián Fonš
Alexej Vevjora
Alex Ramšík

Vážení spoluobčania,
ospravedlňujem sa Vám všetkým, ktorým sme
počas prvých snehových dní skomplikovali život.
Zimnú údržbu na začiatku decembra sme nezvládli
tak, ako ste od nás očakávali. Intenzívne sneženie,
vietor a mráz nás „preverili“. Chyby sa už nesmú
opakovať!
• Schválený Harmonogram zimnej údržby platí. Navyše tie miestne komunikácie, ktoré sú najviac vyťažené, budeme udržiavať zjazdné nepretržite 24
hod. Sú to: Kavaly s prepojením do Oščadnice (od
križovatky Triciatok po križovatku Švancari), Súbežná cesta so železnicou (od Pajty po výjazd na
štátnu cestu I/12 u Šimurdy), do Potoka (od križovatky pri požiarnej zbrojnici, IBV Cupeľ po križovatku
kasárne), tzv. Stará cesta (od štátnej cesty I/12 pri
Družbe po križovatku do Tatarkov, smer ku Skaľanke až po Kožákov most).

Upozornenie pre všetkých
majiteľov a držiteľov psov na
území obce Skalité

OKTÓBER 2016
Vivien Šimurdová
NOVEMBER 2016
Karolína Martausová
Samuel Hromadka
Lukáš Gorzolka
Sára Gerátová
Peter Tabačár

PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV
OD 24. 8. 2016 DO 7. 12. 2016

Michal Rucek, 64 r.
Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 1. 10. 2016 do 19. 11. 2016
OKTÓBER 2016
Ing. Ján Tatarka a Mgr. Katarína Behúňová
Peter Truchlik a Monika Kocúrová
Michal Tatarka a Jana Stancová
Rostislav Pytlík a Miroslava Hlušková
Marek Tomašec a Lucia Feketeová
Jozef Baroniak a Nikola Majchráková
Ján Tatarka a Soňa Špiláková
Vladimír Gilánik a Patrícia Repperová
NOVEMBER 2016
Michal Moskal a Ľubica Grallovičová
Milan Janský a Katarína Zajacová
Miroslav Gajdoš a Miroslava Padyšáková
Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 10. 9. 2016 do 5. 11. 2016
SEPTEMBER 2016
Miroslav Sekereš a MUDr. Katarína Cimbáková

Od 20. 9. 2016 do 6. 12. 2016
sa do obce Skalité prihlásilo
k trvalému pobytu: 10 obyvateľov
Od 9. 9. 2016 do 6. 12. 2016
sa z obce Skalité odhlásilo
z trvalého pobytu: 7 obyvateľov
Počet obyvateľov k 7. 12. 2016:
5225

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 24. 9. 2016 do
16. 11. 2016

Úmrtie občanov
mimo obec Skalité
od 27. 8. 2016
do 26. 11. 2016
AUGUST 2016
Jozef Krenželák, 82 r.
OKTÓBER 2016
Jozef Martiniak, 77 r.
Anna Čanecká, 91 r.
Františka Stenchláková, 78 r.
Lýdia Jurašková, 82 r.
Margita Ohradková, 85 r.
Anna Serafínová, 85 r.
NOVEMBER 2016
Jozef Chovaniak, 71 r.
Pavol Stenchlák, 80 r.
Eduard Serafin, 18 r.

OKTÓBER 2016
Zdenko Časnocha a Ing. Martina Kalabová
Ľubomír Urbánek a Zuzana Roháčiková
Peter Kotyra a Gabriela Ivanková
MUDr. Mário Baranovič a Ivana Truchla
NOVEMBER 2016
Dávid Bekeš a Lenka Peťková
Karol Matys a Milada Gavláková

M. Časnochová

KULTÚRA
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Plán kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí pre rok 2017
Plán kultúrnych podujatí bude priebežne aktualizovaný podľa ponúk. Prípadné návrhy a postrehy radi uvítame na: kniznica@skalite.sk, č.t.: 0918 390 156

Január

Júl

• 10. reprezentačný ples obce Skalité – 21. 1. 2017
• Divadelné predstavenie DDS Kolovrátok

• Letné kino
• 8. ročník: Osadový turnaj o pohár starostky obce Skalité – 2. 7. 2017
• 42. ročník: Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu – futbalový
turnaj – 9. 7. 2017
• 10. ročník: Skalitská vareška a Vatra zvrchovanosti
29. 7. 2017

Február
• Pochovávanie basy – 28. 2. 2017
• Karneval v spolupráci s CVČ Skalité
• 25. ročník: Rajd chlopski

August

Marec

• 5. ročník: Goral marathon 2017
• 25. ročník: Hasičská súťaž o pohár starostky obce

• Výstava kníh v obecnej knižnici spojená s predajom
• Veľkonočná výstava od 29. 3. do 12. 4. 2017
• Deň učiteľov

September

Apríl

• 11. ročník: Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce
• 13. ročník: Mariánska pieseň – 15. 9. 2017
• Výstava ovocia a zeleniny
• Poďakovanie za úrodu

• 72. výročie oslobodenia obce Skalité
pietny akt kladenia vencov
• Deň Zeme

Máj
• Deň matiek – 14. 5. 2017
• Slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
koniec mája
• Uvítanie detí do života
• 3. ročník: Zumba marathon

Október
• 7. ročník: Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Huberta
• 11. ročník behu základných škôl obce Skalité a 7. ročník
Mem. des. Rudolfa Šmatlavu
• Stretnutie jubilantov
• Návšteva jubilantov (nad 90 rokov)

November

Jún

• Uvítanie deti do života
• Vyhodnotenie súťaže o pohár starostky obce – poštové holuby

• Lenka Filipová – koncert amfiteáter Skalité – 4. 6. 2017
• Kudlovská kopačka – 11. 6. 2017
• 26. Goralské slávnosti – 18. 6. 2017
• Obecné hody – kermáš – 25. 6. 2017
• Oceňovanie úspešných žiakov ZŠ starostkou obce
• Rozlúčka s predškolákmi

December

WWW.SKALITE.SK

• Rozsvietenie vianočného stromčeka, Vianočné trhy a Mikuláš
• Odovzdanie Mikulášskych darčekov deťom v hmotnej núdzi
• Návšteva občanov obce Skalité žijúcich v domove dôchodcov
• Oceňovanie darcov krvi
• Uvítanie Nového roka 2018
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Okienko do minulosti obce (xiii)

Skalitčania vo Veľkej vojne

N

ovember je každoročne mesiacom spomínania. predkovia ho postavili tak, aby bol dennodenne na očiach poNa jeho začiatku spomíname na svojich blíz- tomkov, aby si ich obete pripomínali a tak to odkázali aj nám.
kych, ktorí nás opustili. Pripomíname si aj Bol postavený pod vplyvom, vtedy ešte čerstvých spomienok a
tých príbuzných, ktorých sme nepoznali, ale žiaľu rodín nad stratou svojich blízkych.
O tom, že naši rodáci na nich nezabúdajú dodnes nás vždy
o ktorých nám rozprávali rodičia, prarodičia
na začiatku novembra presviedčajú zapálené kahance a kvety
a tak zostali v našom povedomí.
Spomíname nielen na nich, ale nemali by sme za- na pomníku.
Na tabuli sú iba mená 54 padlých, ktoré rakúsko-uhorská vobúdať aj na ľudí, ktorých pamiatka sa spája s rôznymi významnými udalosťami v obci, ktoré by sme si mali jenská administratíva evidovala ako mŕtvych a oznámila to ich
rodinám alebo obecnému úradu. Ale obetí
pripomenúť. V tomto mesiaci bohatom na
bolo viac. Niektorí boli počas trvania bojovyvolávanie spomienok sú aj dve výročia
vých akcií evidovaní ako nezvestní. Iní po
tragédii, ktoré ťažko postihli našu obec.
bitkách tesne pred koncom vojny, po katasTie zasiahli do jej života násilným a krutrofálnej porážke rakúsko-uhorskej armády
tým spôsobom a ovplyvnili priamo či nekeď už vojenská administratíva nefungopriamo rodiny našich predkov.
vala, neboli identifikovaní vôbec. NezvestPripomíname si piatok 25. novembra
nými sa mohli stať aj preto, že vojaci sa
1938. Vtedy poľská vláda o 13.00 hod. zav zmätku po skončení vojny nedopravovali
slala česko–slovenskej vláde nótu, že poľhromadne, ale individuálne, najmä z rozské vojsko do 12.00 hod. 27. 11. 1938
trúsených bojísk na Balkáne, a mohli cesobsadí všetky úseky navrhnuté na delimitátou zahynúť. Záznamy o vyhlásení
ciu podľa hanebnej dohody západných
nezvestného vojaka za mŕtveho, aj niekoľmocnosti podpísanej vMníchove. Vojenská
ko rokov po skončení vojny, bolo vyvolané
operácia sa však uskutočnila už v ten istý
často iba z dôvodu dedičského konania.
deň na severných Kysuciach v našej obci a
O zostavovaní zoznamu padlých sa neza27. novembra v oblasti Oravy, Spiša a Piechoval záznam a tak sa s určitosťou nedá
nin. Prekvapivá bola nedočkavosť s akou
povedať, či sú tam všetci padlí alebo aj nePoľsko obsadzovalo územie, ktoré i tak
zvestní. Okrem mena a prímena sa o nich
malo byť o niekoľko dní odovzdané podľa
z tabule pamätníka viac nedozvieme. Nie je
dohody mocnosti a bez zbytočných ľudtam ani dátum narodenia ani kde, v ktorom
ských obetí.
Pamätník padlým v 1. svetovej vojne
regimente slúžili, kde bojovali a kde sa ich
Preto nie sú správne informácie v rôzživot skončil. Je to príliš málo vzhľadom na
nych publikáciách, že prvé výstrely na začiatku druhej svetovej vojny padli v marci 1939, počas tzv. to akú obeť priniesli.
Pokúsime sa tento neúmyselný nedostatok na pomníku, ktorý
„malej vojny“ pri násilnom obsadzovaní slovenského územia na
východnom Slovensku maďarskou armádou. V skutočnosti prvé vznikol podľa vtedy ešte neúplných informácii, napraviť. Povýstrely padli už v novembri 1938 pri obsadzovaní slovenského dobný krok urobili aj niekoľkí naši vlastenecky cítiaci súčasníci
územia poľskou armádou práve na Kysuciach. Pri tejto, pre s pomocou pracovníkov Matice slovenskej a so svojimi srbskými
obec tak tragickej udalosti však našťastie neboli obete na živo- priateľmi v r. 2002, keď osadili na pomník v Kragujevaci tabule
so správnymi menami popravených.
toch našich rodákov.
Onedlho, v roku 2018, si budeme pripomínať aj sté výročie
Prípomíname si začiatok aj koniec prvej, tzv. Veľkej vojny,
ktorú 28. júla 1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko Srbsku. O deň ukončenia tohto konfliktu, ktorý tak surovo zasiahol rodiny naneskôr už začalo jeho dunajské loďstvo bombardovať Belehrad. šich rodákov. K tomu výročiu pripravíme malú publikáciu a nej,
Nemecko využilo situáciu na vypovedanie vojny Rusku. Ruská aj keď sa už asi nedozvieme všetky informácie o ich vojenskej
vláda vyhlásila 30. júla a rakúsko-uhorská vláda 31. júla mobi- etape života, uvedieme aspoň niektoré údaje o ich živote v obci.
lizácie. Počas vojny bolo zmobilizovaných viac než 60 miliónov Pokračujeme v diele, ktoré začali naši predkovia tým, že im povojakov. Keď sa vojna skončila, kapituláciou ústredných veľ- stavili pomník. My im postavíme pomník v knihe tak, že sprímocí 11. novembra 1918 v Compiègne, začala sa desivá bilancia tomníme ich životné osudy nám i našim potomkom do tej miery
ako nám to dovolia záznamy v archívoch. Ako obec im vzdajme
ľudských strát. A v nej si aj naša obec našla miesto.
Z územia Slovenska bolo zmobilizovaných viac ako 400 000 úctu tým, že pamätník pred týmto výročím opravíme a aj upratisíc mužov. Zatiaľ nie je k dispozícii zoznam mobilizovaných víme jeho okolie na dôstojne pamätné.
Naši rodáci, vojaci vo Veľkej vojne si to zaslúžia, lebo stáli na
z našej obce. Z bojísk tejto nezmyselnej vojny sa nevrátilo k rodinám na Slovensko asi 67 tisíc vojakov. Mnohí sa v nej stratili, začiatku nového, slobodnejšieho života Slovenska po stáročiach
aj akékoľvek stopy. A niektorým pozostalým neprišlo ani len neslobody a útlaku.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
oznámenie o ich tragickom konci. V niektorých prípadoch, až
dlhých desať rokov po skončení tejto celosvetovej tragédie, boli
Pavol Laš, Ing., CSc.,
vyhlásení za mŕtvych. Bolesť v rodinách časom pominula, strata
člen Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti,
blízkych prebolela, ale naši predkovia na nich nezabudli. Z veľčlen Slovenskej asociácie novinárov
kej verejnej zbierky v čase nastupujúcej celosvetovej krízy postavili pomník. Výber miesta pre pamätník nebol náhodný. Naši
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Mikuláš nezabudol aj na skôr narodených
občanov Skalitého
V dňoch 6. a 7. decembra 2016 neobišiel Mikuláš ani nevládnych starých, opustených a chorých
ľudí na Skalitom. Potešili sa návšteve Mikuláša a anjela, ktorí prišli spoločne s pani starostkou,
PaedDr. Andreou Šimurdovou. Táto akcia vznikla v spolupráci so ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta a Farským úradom v Skalitom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tom, že sme týmto našim ľuďom mohli priniesť trošku radosti do ich všedných dní.

Vianočné trhy 2016
Vianoce začínajú už vtedy, keď konečne ochutnáme varené
víno, vianočný punč a sladký medovník na vianočných trhoch, kde
najväčším predvianočným darčekom je úsmev, pohoda a šťastie.
Dňa 3. 12. 2016 sa uskutočnili vianočné trhy a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí v ústredí obce Skalité. Starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová sa prihovorila
prítomným, ktorí zaplnili celé námestie.

Po kultúrnom programe, ktorý si tento rok pripravili žiaci zo ZŠ s
MŠ Skalité-Kudlov a CVČ Skalité, prišiel medzi deti Mikuláš s anjelom, čertom a aj s plným košom sladkostí. Návštevníci si mohli
zakúpiť adventné vence, vianočné oblátky, medovníčky, výrobky z
vosku, vianočné ozdoby a občerstviť sa vianočným punčom, medovinou, poľovníckym gulášom a zabíjačkovými špecialitami.

KULTÚRA
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Prezentácia monografie
Skalité – obec pod Trojakom na knižnom
veľtrhu BIBLIOTÉKA 2016
Monografia Skalité – obec pod Trojakom získala v čitateľskej anketovej súťaži, ktorá bola
vyhodnotená 25. apríla 2016 na pôde Kysuckej knižnice v Čadci, ocenenie Kniha Kysúc 2015
v kategórii náučná literatúra (1998 hlasov).

utor Pavol Laš vo svojej publikácii predložil okrem známych faktografických údajov aj zaujímavé, doposiaľ nepublikované informácie o obci a zároveň dokumentuje
premeny, ktoré sa udiali od jej vzniku. V krátkom rozhovore priznal,
že materiál, ktorý zbieral takmer štyri roky, je oveľa rozsiahlejší
a nebolo možné do publikácie zaradiť všetko. Pavol Laš pôvodne
pátral po svojom rodokmeni. Pri hľadaní získal mnoho podnetných
a unikátnych informácií, ktoré napokon stáli za zrodom myšlienky,
napísať monografiu. Víťazná kniha získala i ocenenie Slovenskej
asociácie novinárov.
Vrcholným podujatím, na ktorom bola doposiaľ monografia Skalité – obec pod Trojakom odprezentovaná bol 24. Medzinárodný
knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA 2015, ktorý sa konal v
dňoch 10. – 13. novembra 2016 v areáli Incheba Bratislava.

A

Naša monografia bola súčasťou stánku Žilinského samosprávneho kraja názvom Knižnice Žilinského samosprávneho kraja. Tou
hlavnou udalosťou bola však možnosť odprezentovať monografiu
Skalité – obec pod Trojakom v sobotu 12. novembra 2016 o 13.00
hod. priamo i na pódiu č. 1 a predstaviť ju tak bližšie i účastníkom
knižného veľtrhu.
Poďakovanie na tomto mieste patrí Žilinskému samosprávnemu
kraju a Kysuckej knižnici v Čadci na čele s pani riaditeľkou Jankou
Bírovou, za nadštandartnú spoluprácu a vytvorenie priestoru pre
odprezentovanie monografie Skalité – obec pod Trojakom, na najväčšom knižnom veľtrhu na Slovensku, ĽH Ondreja Rovňana a
samozrejme všetkým tým, ktorí sa obetovali, aby mohli ísť odprezentovať nie len samotnú monografiu, ale našu obec Skalité.
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Ladislav Sventek zo Skalitého majstrom
sveta v SPARTANRACE
Dňa 4. 10. 2016 sa v americkom olympijskom centre Squaw Valley
v štáte Kalifornia konali Majstrovstvá sveta v extrémnom
prekážkovom behu SPARTAN RACE. Na pretekoch sa predstavil
aj 51-ročný pretekár zo Skalitého Ladislav Sventek. Ten sa v silnej
konkurencii nestratil a na náročnej vyše 24-kilometrovej trati
s prevýšením vyše 1400 metrov a viac ako 40-timi náročnými prekážkami
vo svojej vekovej kategórii jasne dominoval a stal sa Majstrom sveta
v Spartan Race v kat. mužov nad 50 rokov.
Cenný úspech zaznamenal aj v kategórii MASTERS – veteránov
bez rozdielu veku, kde získal bronz. V silnej konkurencii sa tak stal
jediným pretekárom z Európy, ktorý získal na tomto podujatí medailu medzi mužmi.
Cesta k úspechu nebola vôbec jednoduchá. Ladislav Sventek
absolvoval svoje vôbec prvé preteky v Spartan Race až koncom
marca 2016, ale postupne sa prepracoval medzi absolútnu slovenskú špičku. Už o tri mesiace po svojom prvom štarte sa v škótskom Edinburgu stal Majstrom Európy v SPARTAN RACE v kat.
M50 a o tri mesiace nato aj Majstrom sveta v SPARTAN RACE
v kat. M50. Nominoval sa však len na poslednú chvíľu, pretože na
majstrovstvách sveta v SPARTAN RACE môže štartovať len 5 najlepších pretekárov z kvalifikačných pretekov SPARTAN RACE bez
ohľadu na štátnu príslušnosť a vek.
Predpokladom k úspechu v tejto disciplíne bola jeho vynikajúca
bežecká forma, keď sa v roku 2016 stal absolútnym víťazom na
vyše 40-tich bežeckých podujatiach. Napríklad aj na bežeckom podujatí Run Care v Hollywoode – Los Angeles tesne po podujatí
SPARTAN RACE. A samozrejme aj vynikajúce silové predpoklady,
keď ako jeden z mála pretekárov zdolal všetky silové disciplíny a dokonca poslednú oveľa rýchlejšie ako majster sveta SPARTAN RACE.
Ladislav Sventek má veľké plány aj na rok 2017, kde by chcel
štartovať opäť na majstrovstvách sveta v Spartan Race, ktoré
budú opäť v Kalifornii, ale aj na majstrovstvách sveta v prekážkovom behu v Blue Mountain v Kanade a na Majstrovstvách sveta
v behu do vrchu, ktoré budú vo Vršatci na Slovensku. Plánuje aj
rozbehnutie medzinárodného bežeckého pohára v extrémnom prekážkovom GORALMAN – prvé podujatie, ktoré by bolo aj Majstrovstvami Slovenska ozbrojených a záchrannych zložiek, by sa malo
konať už 26. marca v Čadci. A uvažujeme nad tým, že by sme podobnú sútaž urobili na Skalitom, v rámci spolupráce s poľskou,
resp. českou stranou. Nechajme sa prekvapiť. Záujemcovia by
mali už začať trénovať...
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Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu
fotografiu – „Skalité mojimi očami“
Fotografiou roka v obci Skalité sa stala
snímka s názvom „Kostol sv. Jána
Krstiteľa – Skalité“ od Mgr. Štefana
Strýčka. Na druhom a treťom mieste vďaka
Vašim hlasom skončili fotografie „Skalité,
Skalité,...“ od Mgr. Veroniky Koričárovej a
„Skalité“ od Kataríny Lucákovej. Autori
týchto fotografií boli ocenení na
vianočných trhoch. Gratulujeme!
Ďakujeme súťažiacim za účasť
v súťaži a Vám všetkým za Váš hlas.

1. miesto

Mgr. Štefan Strýček
Kostol sv. Jána Krstiteľa – Skalité

2. miesto

SPOLKY

Holubári hodnotili rok 2016
Dňa 22. 10. 2016 holubári ZO CHPH Skalité slávnostne ukončili tohtoročnú pretekovú sezónu. Pri tejto príležitostí bol vyhodnotený aj pretek o Putovný pohár starostky obce Skalité. Pretek
s názvom Slaný 1 sa uskutočnil 5. 6. 2016 zo vzdialenosti 355
km. Zo ZO CHPH Skalité bolo nasadených 401 holubov.
1. miesto: chovateľská dvojica Rucek J + J
2. miesto: chovateľská dvojica Varmus M + J
3. miesto: chovateľská dvojica Sekáč P + Kožák
Putovný pohár získala už tretí krát chovateľská dvojica Rucek J + J.
Počas tejto sezóny sa letelo celkovo 25 pretekov, z toho bolo
7 dlhších pretekov z Nemecka a 5 pretekov mladých holubov.

Slávenia svätej omše ku cti sv. Huberta

6. ročník

3. miesto

Mgr. Veronika Koričárová
Skalité, Skalité
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Katarína Lucáková
Skalité

Jubilanti v Skalitom oslavovali
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa zmenila nedeľa 23. októbra 2016 pre tohtoročných jubilantov na deň sviatočný. Pod záštitou starostky obce Skalité, PaedDr. A. Šimurdovej, sa konalo v hoteli Koloniál „Stretnutie jubilantov“, ktorí oslávili v tomto roku 70, 75, 80, 85
a viac rokov. Pozvanie na oslavu prijala aj páni Katarína Maliňáková, ktorá v septembri oslávila 90 rokov a pán Peter Gonščák, ktorý v
tomto roku oslávil 92. narodeniny. Jubilantom sa prihovorila starostka obce Skalité a popriala im veľa zdravia, elánu, radosť a potešenie
z najbližších. Ako pamiatku na sviatočné popoludnie jubilanti prijali malý darček a o dobrú zábavu sa postarala aj ĽH Ondreja Rovňana.

Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec
Skalité a Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Skalité pripravili dňa 8. 10. 2016 v amfiteátri 6. ročník „Slávenia sv. omše ku cti sv.
Huberta“, ktorú celebroval biskupský vikár
pri MV SR František Bartoš, pplk. Mons.
ThDr.
Svätohubertovská omša so slávnostným
sprievodom a obetnými darmi bola, aj napriek chladnému počasiu, veľkou velebou
prírody a dôstojným obradom, ktorým ska-

litskí poľovníci a priatelia prírody poďakovali za Božie dary a dobrodenia, ako aj za
priazeň všetkých ľudí dobrej vôle. Poďakovanie patrí aj sponzorom tohto podujatia, a
to: p. Matys – Hotel Koloniál, p. Majchrák
– Penzión Silvester, P. Urbánek – f. VERONIKA FASHION, f. UNI-CITY SERVICE, spol.
s.r.o. Čadca, MUDr. Pišček, MUDr. Vojtašová, p. M. Krenželák, p. Klieštik – Kysucké
pekárne, a.s. Čadca.
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Eurorozprávky MŠ Skalité – Ústredie

Rada školy

Na základe našej úspešnej účasti na celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach
oslovili našu Materskú školu Skalité – Ústredie, aby sa zapojila do európskeho výtvarného
projektu EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ. Zároveň
reprezentujeme aj našu obec Skalité v Bruseli.

ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta

Cieľom tohto projektu bolo:
– predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
– prispieť k vytvoreniu a pestovaniu
vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín
EÚ
– umožniť návštevníkom z rôznych krajín
spoznať slovenské mestá cez detskú
tvorbu
– prezentovať krásu detského umenia
a zdieľať prostredníctvom toho projektu
európske hodnoty
– prostredníctvom rozprávok z jednotlivých krajín EÚ poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
– priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej
duše
Na úvodnom výtvarnom seminári v Žiline
sme si vyžrebovali Írsku rozprávku Jamie
a spiaca krásavica. S deťmi z 3. triedy Včielok sme navštívili obecnú knižnicu, kde
sme si knihu Jamie a spiaca krásavica požičali. Spoločne sme si ju odniesli do našej
MŠ a našli jej miesto v knižnici. Rozprávku
sme si niekoľko krát prečítali, deti si ju
veľmi obľúbili. Poznávali sme krajinu Írsko
a dozvedeli sa mnoho zaujímavých vecí.

Rozprávku sme plošne a priestorovo
stvárnili a na ukončenie projektu sme pre
rodičov našich detí pripravili pozvánky na
divadelné predstavenie Jamie a spiaca
krásavica.
Naša eurorozprávková cesta vyvrcholila slávnostnou vernisážou v RTVS v
Bratislave, kde sme sa zúčastnili i my,
projektové učiteľky Marta Koričárová
a Soňa Gelačáková. Výstava projektov
z čarovného sveta rozprávok zo všetkých štátov Európskej únie sa rozprestrela po priestoroch RTVS.
Nádherné práce detí predškolského veku
z celého Slovenka nám vyrazili dych
a v nemom úžase sme si prezerali všetky
projekty niekoľkokrát. Na úvod vernisáže
nám zaspieval Miro Jaroš a zatancovali deti
z MŠ Švantnerova z Bratislavy. Svoj príhovor predniesli primátorka mesta Prešov Ing.
Andrea Turčanová, Andrej Krchňavý zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,
PhDr. Viera Hajdúková PhD. a Mgr. Peter
Krajňák z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, a pani Mária Zuščinová
autorka projektu.
Boli nám odovzdané diplomy, DVD-čká,
na ktorých jednotlivé materské školy z celého Slovenska prezentovali svoje roz-
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Na základe voľby členov do rady školy sa dňa 23. novembra
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady Základnej školy sv.
Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729.
ČLENOVIA RADY ŠKOLY

právky z krajín Európskej únie. Bolo nám
veľkou cťou zúčastniť sa na tomto veľkom
európskom výtvarnom projekte, kde deti
z našej materskej školy Skalité – Ústredie
ukázali svoj veľký talent, ktorý uvidia aj za
hranicami Slovenskej republiky.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám
boli nápomocní pri realizácii projektu Eurorozprávky, najmä rodičom, kolegyniam, starostke obce Skalité PaedDr. Andrei
Šimurdovej a Žilinskému samosprávnemu
kraju.
Projektové učiteľky:
Marta Koričárová – riaditeľka MŠ,
Soňa Gelačáková – učiteľka MŠ

Mgr. Jozef Možiešik, delegovaný člen Rady školy za zriaďovateľa
Mgr. Pavol Kulla, delegovaný člen Rady školy za zriaďovateľa
Ing. Dušan Václav, delegovaný člen Rady školy za zriaďovateľa
Ing. Juraj Malobický, delegovaný člen Rady školy za zriaďovateľa
Mgr. Iveta Petráková, zvolený člen Rady školy za ped. zamestnancov
Mgr. Mária Padyšáková, zvolený člen Rady školy za ped. zamestnancov
Božena Ramšáková, zvolený člen Rady školy za nepedag. zamestnancov
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák, zvolený člen Rady školy za rodičov
Ing. Katarína Časnochová, zvolený člen Rady školy za rodičov
Jana Časnochová, zvolený člen Rady školy za rodičov
Jana Ohradková, zvolený člen Rady školy za rodičov

MŠ Skalité – Ústredie
Na základe výzvy obce Skalité na voľby členov Rady školy pri
MŠ Skalité – Ústredie č. 632 sa dňa 23. 11. uskutočnili voľby členov do rady školy. Počet členov rady školy je 9.
ZLOŽENIE RADY ŠKOLY
• 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Miloš Petrák,
Ondrej Rovňan
• 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mária Buryová,
Soňa Gelčáková
• 1 zástupca nepedagogických zamestnancov:
Ľudmila Kožáková
• 4 zástupcovia rodičov: Mgr. Roman Capek, Ing. Vladimír Krčmárik,
Mgr. Miroslava Mikulová, Miroslava Serafínová

CVČ Skalité
Na základe výzvy obce Skalité na voľby členov Rady školy pri
Centre voľného času, Skalité 603 (ďalej len Rada CVČ) sa dňa
25. 11. 2016 uskutočnili voľby členov do Rady CVČ. Počet členov
rady CVČ je 5.
ZLOŽENIE RADY CVČ
• 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Milada Kurtová,
Martin Gonščák
• 1 zvolený zástupca pedag. zamestnancov: Veronika Časnochová
• 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
Mgr. Anna Časnochová
• 1 zvolený zástupca rodičov: Stanislava Serafínová

Ďakujem Vám za prejavenú
dôveru a spoluprácu v roku 2016.
Prajem Vám krásne chvíle prežité
v príjemnej atmosfére Vianoc,
v novom roku veľa radostných dní,
mnoho chuti do práce a pevné zdravie.
Slavomír Šmatlava
ALLIANZ SP Agentúra kancelária Skalité

Viac na: www.eurorozpravky.sk / www.teraz.sk / www.europskenoviny.sk / www.presov.sk
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Moravsko-Slovenský EL-ENG DH Cup 2016
Hodnotenie roka 2016

Ahojte, fanúšikovia Downhillu. Naši
jazdci Damián Kubuš a Martin Krčmárik zo Skalitého, jazdci za Freeride Kalinov, ukončili sezónu DH CUP 2016.
Zúčastnili sa všetkých 5. kôl DH CUP
2016. Závody sa jazdili na Slovensku,
Česku a v Poľsku.
Jazdilo sa na ťažkých tratiach čo aj prilákalo
nových fanúšikov tejto extrémnej disciplíny. Seriálu sa zúčastnuje každoročne približne 500
jazdcov, prevažne z českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Damián Kubuš
a Martin Krčmárik dosahovali dobré výsledky vo svojej kategórii „Junior“.
Celé hodnotenie výsledkov nájdete na stránke http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/ Na
záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli povzbudiť našich jazdcov zo Skalitého a Teamu
Freeride Kalinov Tešíme sa na sezónu DH CUP 2017.

Kuchynské linky, vstavané skrine, spálne, detské izby,
kancelársky nábytok, nábytok do ambulancií, obchodov, penziónov...

Výroba nábytku na mieru

Skalité – Bory
023 14 Skalité
0907 175 121
041/4376 434

BEZPLATNÉ
ZAMERANIE
KAŽDEJ
ZÁKAZKY

duraj.j@gmail.com
www.nabytokduraj.sk

Spravodaj obce Skalité. Vychádza 4–krát ročne.
Redakcia si vyhradzuje právo úpravy dodaných príspevkov. Námety a postrehy občanov redakcia uvíta na
prednosta@skalite.sk, 0905/974 959.
Grafická úprava: MAGMA, Čadca – Mária Ščuryová

