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Samosprávy sa aktívne zaoberajú
problémami, ktoré vznikli
v súvislosti s výstavbou diaľnice

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
veľa lásky, radosti a pokoja v kruhu
najbližších Vám všetkým želá
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce Skalité

v tomto čísle nájdete:
▶ Zhodnotenie prvej polovice
volebného obdobia poslancami obce
▶ príprava rekonštrukcie mš v ústredí
▶ výstavba v obci skalité
▶ rokovanie predstaviteľov trojmedZia

Pripravujeme pre Vás:

Apríl
9. 4. / Ne / Veľkonočná výstava (na námestí)
27. 4. / Št / 72. výročie Osláv oslobodenia
(pri pamätníku)
Deň Zeme

Máj
V utorok 21. marca 2017 sa v zasadačke obecného úradu Skalité
konalo rokovanie Mikroregiónu Kysucký triangel za účelom riešenia
problémov s vytekaním sústredenej vody zo stavby „Diaľnica D3
Svrčinovec – Skalité“. Okrem starostov obcí sa ho zúčastnili
zástupcovia NDS, a. s., projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavby
a správca toku.
Problémom je, že vody z diaľnice a súvisiacich objektov sú zvedené do našich
miestnych bezmenných tokov. Zaústenia vôd zo stavby sú vyregulované len pod
profilom diaľnice. Ostatná časť toku nie je riešená a dimenziou priepustov
a korýt nepostačuje na odtok toľkého množstva vody, čo spôsobuje vytápanie.
Niektoré stavebné objekty nie sú vôbec dotiahnuté do toku. Vody z priepustov
prístupovej cesty k východnému portálu tunela vytekajú na súkromné pozemky,
kde sú ukončené nefunkčnou drenážnou jamou.
Obec Skalité eviduje viaceré petície a sťažnosti od svojich obyvateľov, pretože
táto stavba významne narušila tzv. „kľudný“ stav. Prítomní sa dohodli na ďalšom
stretnutí po 18. 4. 2017. Dovtedy projektant v spolupráci s NDS, a.s. pripraví
návrh riešenia uvedenej problematiky.

Obec Skalité – Prevádzkáreň prijme do
pracovného pomeru na kumulovanú pracovnú
pozíciu „vodič, údržbár a robotník“
Úväzok: hlavný pracovný pomer
Dátum nástupu: dohodou
Platové podmienky: zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
Iné kritéria a požiadavky: vodičské oprávnenie skupiny minimálne B, C, T
• samostatnosť, zodpovednosť • flexibilita a spoľahlivosť • aktívny prístup
k práci • strojnícke oprávnenia výhodou • zvládnutie vysokého
pracovného nasadenia • práca v nepravidelne rozvrhnutom pracovnom
čase, aj počas víkendov
Bližšie informácie: v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.
na tel.: 041/4376221, 0905 868 285, p. Alojz Petrák

14. 5. / Ne / Deň matiek (amfiteáter)
27. 5. / So / Zumba fitness párty (na námestí)
Pasovanie prvákov (knižnica)
Uvítanie detí do života (OÚ)

GORALSKÉ
SLÁVNOSTI
v tomto roku
Keďže sú v našej obci pred hodami tradície
pálenia ohňov, varenia gulášov a návštev
rodákov, obec Skalité sa na základe podnetov
a pripomienok občanov rozhodla odčleniť
Goralské slávnosti od tradičných hodov
(kermášu). Každé podujatie sa bude konať
v iný víkend:

Goralské slávnosti
folklórny festival sa uskutoční
18. júna 2017 od 14.00 hod.
v amfiteátri

Tradičné hody (kermáš),
kde budú kolotoče a stánky,
budú 25. júna 2017

rokovania
rokovania
obecného
obecného
Zastupiteľstva
Zastupiteľstva
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vyberáme Z rokovania obecného
Zastupiteľstva skalité 27. 2. 2017
OZ schvaľuje:
• Dotácie pre rok 2017 z prostriedkov obce Skalité :
• Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité – 350,- EUR
• OZ Detstvo Kudlov – 400,- EUR
• Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí
a mládeže – 500,- EUR
• Klub Sklerózy multiplex – 100,- EUR
• Spoločenstvo rodičov Skalité 729 – 800,- EUR
• SKI TEAM Oščadnica: – 200,- EUR
• Únia nevidiacich – 150,- EUR
• ABC Martin – 336,- EUR, z toho na 1. polrok 167,38,- EUR
• TJ Slovan Skalité – 22 000,- EUR
• Žiadosť spoločnosti 3Angel, Štefánikovo námestie 1, 010 01 Žilina a súhlasí so zriadením Súkromnej základnej umeleckej
školy so sídlom Skalité – Kudlov č. 781, 023 14 Skalité,
od 1. 9. 2017.
• Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov: Mgr. Zdenka Révayová, Mgr. Milan Kubalík, Jozef Vojčiniak,
Vladislav Ondrašina
• Predloženie žiadosti o eurofondy na realizáciu projektu Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité –
Kudlov.
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. a polrok 2017
• Predĺženie NZ. p. Gašparovi Lašovi v BD 1459/4 od 1. 5. 2017
do 30. 4. 2020
• Pridelenie uvoľneného bytu v BD 1149/10 p. Pavle Padyšákovej, bytom Skalité č. 149, od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020.
• Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, P. O. Box B 46, 011 36 Žilina, o predĺženie Zmluvy
o nájme do 14. 3. 2030.
• Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Jozefou Rešetkovou dohodou
k 31. 3. 2017.
• Prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: p. Lukáš Kozák, bytom Skalité č. 571, a to voľné nebytové priestory v budove č. 1137,
o výmere cca 60 m2, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom obce na dobu neurčitú, za účelom zriadenia posilňovne pre uzavretú skupinu mladých ľudí.
• Zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: p. Vladimír Laš, bytom
Skalité č. 1378, a to časť pozemku parc. č. KNC 7650/2 – zast.
plochy, o výmere do 45 m2, v k. ú. Skalité, vedená na LV č. 1566,
podľa priloženého nákresu na uskladnenie dreva.
• Uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou sa doterajší nájomca BooTis
s.r.o., Skalité 1129, 023 14 Skalité (nájomca objektu bez súpisného čísla – na pozemku parc. č. CKN 8097/3 – zast. plochy,
v k. ú. Skalité, o výmere 46 m2, vedená na LV č. 1566, a to časť
priestoru na stožiari a časť priestoru v technologickej miestnosti)
nahradí novým nájomcom – GOLEM TECH, s.r.o. Družstevná 21,
919 43 Cífer. Výška nájmu ostáva nezmenená.
• Odpredaj prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadateľovi: p. Jozef Mikula, bytom Skalité
č. 1080, a to pozemky parc. č. KNC 5890/50 – vodná pl., o výmere 14 m2, parc. č. KNC 5890/51 – vodná pl., o výmere 47
m2, obidva v k. ú. Skalité, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej
parc. č. KNE 6322/8 – vodná pl., vedená na LV č. 7006, za cenu
3,- EUR/m2. Podmienkou prevodu majetku je súhlasné stanovisko správcu toku.

• Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: p. Katarína Korduliaková, bytom Skalité č. 947, a to časť pozemku parc. č. KNE
6397/2 – ostatné pl., o výmere do 45 m2, v k. ú. Skalité, vedená
na LV č. 7006, na základe GP, ktorý si žiadateľka vyhotoví na
vlastné náklady a k zameriavaniu prizve zástupcu obce Skalité.
Cena 6,- EUR/m2.
• Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: Ing. Vladimír Krčmárik
a manž., obaja bytom Skalité č. 1500, a to časť pozemku parc.
č. KNC 3763/28 – zast. plochy, o výmere do 50 m2, v k. ú. Skalité, vedená na LV č. 1566, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a k zameriavaniu bude prizvaný
zástupca obce Skalité. Cena 7,- EUR/m2.
• Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi: p. Jozef Budoš, bytom
Skalité č. 1483, a to časť pozemku parc. č. KNE 6416 – vodná
pl., o výmere do 40 m2, v k. ú. Skalité, vedená na LV č. 7006,
na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady
a k zameriavaniu bude prizvaný zástupca obce Skalité. Podmienkou odpredaja je súhlas správcu toku. Cena 6,- EUR/m2.
• Opravy miestnych komunikácií Poľana, Kučapače, Filipov – dofinancovanie povrchových úprav ciest (asfalty) v súvislosti so
stavbou Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité (diaľnica D3).
Následne po realizácii týchto prác v 2. polroku 2017 bude, v závislosti od plnenia rozpočtu obce, zoznam opravovaných MK aktualizovaný.
OZ neschvaľuje:

• Žiadosť p. Ing. Jána Stenchláka, bytom Skalité č. 551, o prenájom časti pozemku parc. č. KNE 6351/7 – ost. plochy v k. ú.
Skalité, vedená na LV č. 7006 z dôvodu, že uvedený priestor
obec využíva v súvislosti s údržbou miestnych komunikácií a odpadovým hospodárstvom.
• Žiadosť p. Slavomíra Chlebeka, bytom Skalité 1252, 023 14
Skalité o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 3763/29 –
orná pôda, vedená na LV č. 1566.
OZ súhlasí:
• Aby p. Ing. Štefan Rák s manželkou využívali časť parcely KNE
č. 6324/3 – ostatné plochy, v k. ú. Skalité, o výmere do 20 m2,
vedenej na LV č. 7006, ako vjazd na parkovisko (podľa priloženého nákresu). Aby p. Ing. Štefan Rák s manželkou vykonal nevyhnutné stavebné úpravy na uvedenom pozemku pre potreby
vjazdu. Úpravy je potrebné vopred odsúhlasiť s vlastníkom pozemku, aby mohol aj naďalej slúžiť aj pre verejnoprospešné
účely.
OZ berie na vedomie:

• správu za 2. polrok 2016 a súhrnnú správu o kontrolnej činnosti
HKO za rok 2016.

• Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2016, č. 1/2017.
Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 22. mája 2017.
Rokovania OZ sú verejné.
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Máme za sebou polovicu volebného obdobia,
preto sme sa opýtali našich poslancov, ako ho hodnotia
Milan Vojčiniak
Dovoľte mi stručne zhodnotiť polčas práce tohto volebného obdobia.
V tomto volebnom období som
pracoval a stále pracujem v komisiách: finančnej, stavebnej a v komisii cestovného ruchu a podnikania. Pri schvaľovaní rozpočtu
obce úzko spolupracujem so všetkými komisiami pri OZ. Kde sú zapracované a schvaľované požiadavky na výstavbu schválených projektov. Ako sú: zateplenia základnej školy roč. 5 – 9, materskej
škôlky, oprava a úprava ciest po celej obci Skalité. Je rozbehnutý
projekt na výstavbu športovej haly v ústredí obce. Taktiež boli pre
mládež zhotovené 2 workout-tové ihriská.
Na záver chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom
a pani starostke za ústretový prístup pri riešení náročných a dôležitých úloh občanov Skalitého. Občanom prajem, aby sa im
tu dobre bývalo a ďakujem za trpezlivosť.

Mgr. Zdenka Révayová
Dovoľte mi osloviť Vás v súvislosti
s ukončením polovice volebného
obdobia. Je to čas na čiastočné bilancovanie, hodnotenie práce, činnosti a aktivít. Ako poslankyňa
počas doterajšieho obdobia som
sa usilovala zastupovať vôľu všetkých občanov a podporiť kľúčové
projekty, aktivity a hodnoty, ktoré
viedli k zveľadeniu našej obce a pomáhali zmeniť Skalité.
Pracovali sme v náročnom období výstavby diaľnice D3, ktorá
ovplyvňovala každodenný život našich občanov.
Podporovali sme mladé športové talenty a vytvárali podmienky pre šport a tešili sa z dobrých výsledkov v rámci okresu,
kraja aj Slovenska. K úspechom športovcov prispela aj rekonštrukcia a skultúrnenie vonkajších a vnútorných priestorov
areálu TJ Skalité, dobudovanie športovísk a ihrísk.
Najväčšou akciou, ktorá bude rezonovať v našej obci je výstavba športovej haly pri ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta. Aj kultúra
v našej obci gradovala. Oživili sme ju o rozmanité aktivity a vystúpenia, z ktorých si mali možnosť vybrať všetky vekové kategórie.
Pokračujeme v rozvoji infraštruktúry, opravách miestnych komunikácií, ktoré nám odčerpávajú nie malé finančné prostriedky. T. č. bude prebiehať oprava MK v osadách Poľana,
Filipov, Kučapača.
Špecifická je aj práca v sociálnej a bytovej oblasti. Dôchodcom ponúkame službu rozvoz stravy, uskutočňujeme návšteva
v DSS, návštevy rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia,
poskytujeme jednorazovú nenávratnú sociálnu výpomoc a iné
aktivity. Prioritou ostáva vybudovať domov dôchodcov, aby naši
ľudia nemuseli odchádzať inde. Pohrávame sa aj s myšlienkou
výstavby nájomných bytov, o ktoré je stále záujem. To je len zlomok výpočtu práce. Hodnotenie ponechám na Vás Vážení občania. Do ďalšieho obdobia vstupujem spolu s poslancami a p.
starostkou s veľkou chuťou, zodpovednosťou so správnymi rozhodnutiami, ktoré vedú k napredovaniu a sú v prospech obce
a občanov Skalitého.

Vladislav Ondrašina
Z môjho pohľadu hodnotím polovicu volebného obdobia kladne.
Obec funguje v zabehnutých koľajniciach, kde tu vyskočí nejaký problém, tak sa promptne vyrieši.
Posledné dva roky život v obci
ovplyvnila hlavne výstavba diaľnice
D3, ktorá už je na 95% hotová, ale
nám ostali po jej výstavbe v obci
poškodené miestne komunikácie,
zničená hlavná cesta, zdroje vody
a prejazdy popod diaľnicu, ktoré nikam nevedú a sťažujú tak
našim občanom hospodárenie v lesoch a pasienkoch. Len
dúfam, že kompetentní dodržia svoje sľuby a všetko dajú do poriadku.
Výstavby v obci pokračujú v možnostiach, aké obec má, chceli
by sme využiť európske peniaze, ale akosi nie sme úspešní v projektoch, či to už je výstavba rozhľadne, telocvične alebo budovy
bývalej pekárne. Ale zas sa nám podarilo realizovať niekoľko akcií
z rozpočtu obce, ako obnova futbalového areálu, zateplenie Základnej školy Sv. Andreja Svorada a Benedikta, výstavby workoutových ihrísk, miestne komunikácie Cupeľ II atď.
V nasledujúcom období bude rezonovať v obci hlavne výstavba
športovej haly v centre obce z vlastných zdrojov a dúfam, že sa
nám to podarí k spokojnosti našej ako aj všetkých občanov obce.
Čo ma znepokojuje je hlavne, že v obci nie je možnosť voľnočasových aktivít, nechuť občanov podieľať sa na aktivitách
obce, v oblasti životného prostredia neuveriteľný neporiadok
okolo kontajnerov, prístupových ciest, ako aj množstvo čiernych
skládok. Chcel by som aj spomenúť množstvo spoločenských
aktivít, ktoré zanikli (ako váľanie mája, rozlúčka so snehom...).
My ako poslanci chceme naše úsilie smerovať na celkové
zlepšenie infraštruktúry, obnovu miestnych komunikácií, oprave
obecných budov, ako aj pomoci občanom obce pri ich každodenných problémoch, ktoré nie sú schopní sami zvládnuť
a vtedy im treba podať pomocnú ruku.

Mgr. Edita Špilová
V tomto volebnom období som
bola nováčikom s poslaneckým
mandátom a tento post bol pre
mňa novou výzvou ako sa spolupodieľať na rozvoji obce a angažovať
sa najmä v oblasti školstva.
Dvojročné obdobie hodnotím
veľmi pozitívne, lebo pani starostka a Obecné zastupiteľstvo sa
stotožnilo s postojom, že investovanie do detí je dôležité. Zateplila sa
budova ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta pre roč. 5 – 9 a začína rekonštrukcia materskej školy, ktoré značne znížia energetické náklady na vykurovanie a ušetrené peniaze sa môžu využiť
na zlepšenie podmienok vzdelávania.
Za výrazný úspech považujem schválenie výstavby športovej
haly. Po vyše 50-tich rokoch, odkedy existujú dokumenty o riešení výstavby telocvične, sa to konečne podarilo. Verím, že jej
výstavba, okrem skvalitnenia výučby telesnej a športovej výchovy v škole, otvorí možností aktívneho trávenia voľného času
detí, mládeže i dospelých občanov obce.
POKRAČOVANIE NA STR. 4
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DOKONČENIE ZO STR. 3

Milada Kurtová
Počas môjho mandátu pôsobím
v dvoch obecných komisiách a to
v bytovej/sociálnej a kultúrnej komisii. Našou činnosťou počas tohto
obdobia bola pomoc sociálne slabším rodinám našej obce Skalité, ale
aj pomoc mladým rodinám. V bytovej
komisii sa zaoberáme prideľovaním
bytov rodinám, ktoré to potrebujú.
Rozhodovanie to nie je ľahké, keďže
žiadostí je väčší počet ako priestorov.
Ďalšia forma našej práce spočíva napr. v Mikulášskych darčekoch pre deti, návštev u Skalitských dôchodcov žijúcich v blízkych domovoch dôchodcov.
Kultúrna komisia sa zaoberá organizovaním a realizovaním
všetkých kultúrnych podujatí v Skalitom.
V našej obci sa počas nášho poslaneckého pôsobenia podarilo opraviť niekoľko km komunikácií, ďalej došlo k zatepleniu
ZS v Skalitom ústredí, k oprave multifunkčných ihrísk a k rekonštrukcii podlahy na ZŠ Skalité Kudlov.
Do budúcnosti by sme chceli podporiť výstavbu rozhľadne na
vrchu Troják.
Pokúsiť sa riešiť otvorené otázky ako rozšírenie cintorína
v Riekach, rekonštruovať a budovať ďalšie komunikácie, zmodernizovať verejne osvetlenie. Mojou osobnou snahou bude aj viesť
rokovanie o budovaní domova sociálnych služieb v Skalitom.

Ján Bury

V Skalitom rokovali predstavitelia Trojmedzia

Vážení spoluobčania, dovoľte
mi, aby som stručne zhodnotil polčas našej práce počas tohto volebného obdobia.
Okrem iných veci, ktoré sa podarilo realizovať v našej obci, by som
chcel dať do pozornosti občanov
prebiehajúcu rekonštrukciu areálu
TJ Slovan Skalité, ktorá je už
z časti urobená.
V nasledujúcom období by sme
chceli v tejto rekonštrukcii pokračovať. Plánujeme zrealizovať
kompletnú výmenu sedačiek na tribúne, vybudovať automatické zavlažovanie hlavného ihriska a dokončenie oplotenia.
Dúfam, že sa nám to spoločnými silami podarí a v našej obci
vznikne pekný športový areál, ktorý bude slúžiť všetkým občanom.

do uZávierky tohto čísla sme dostali odpovede
týchto poslancov. veríme, že hodnotenie ostatných poslancov prinesieme v ďalšom čísle.

VýStaVba V Obci Skalité
mš ústredie – ďalší úspešný
schválený europrojekt

do poZornostioZnamy
občanov
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výstavba športovej haly sa
Začne v letných mesiacoch

V stredu 8. marca 2017 sa na obecnom úrade v Skalitom stretli predstavitelia 4 obcí: Ing. Henryk Gazurek – Wójt Gminy Istebna (PL), Ing. Petr Staňo,
starosta obce Hrčava (ČR), Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne, PaedDr.
Andrea Šimurdová, starostka obce Skalité, spolu s riaditeľkou RRA Kysuce
Čadca, Mgr. Martou Slávikovou.
K hlavnému zámeru trojhraničného mosta starostovia pridali návrhy na doplnenie turistickej infraštruktúry o zaujímavé prvky. Obec Čierne plánuje vytvorenie nového turistického chodníka na Valy, kde by vznikla zaujímavá
pripomienka fortifikačného systému Šance–Valy – replika strážnice, malej vyhliadkovej veže zo 17. storočia. Ďalšou časťou zámeru bude výstavba viac ako
20 m rozhľadne na Trojaku – v Skalitom. Medzi Trojmedzím a Trojakom by
vznikla ďalšia zaujímavá turistická trasa vedúca po štátnej hranici raz na poľskej raz na slovenskej strane. Na financovanie tohto investičného zámeru vypracujú obce spoločný projekt do Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
PL – SK v rámci nasledujúcej jesennej výzvy.

MATRI K A
Narodené deti
od 10. 10. 2016
do 10. 3. 2017

PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV
OD 10. 12. 2016 DO 21. 3. 2017

DECEMBER 2016
Patrik Vrana
Tobias Ramšák
Kristína Matterová

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 1. 1. 2017 do 4. 3. 2017

JANUÁR 2017
Leonard Hamacek
Matúš Urbánek
FEBRUÁR 2017
Dávid Tatarka
Agáta Ivánková
Jakub Remek
Alžbeta Janská
Lívia Capeková

JANUÁR 2017
Boyan Stanislavov Filev a Jana Špiláková
FEBRUÁR 2017
Milan Fojtík a Janka Gerátová
Patrik Švejda a Zita Rácová
Miroslav Kopečný a Veronika Majchráková
MAREC 2017
Filip Gonščák a Simona Vlčková

MAREC 2017
Dávid Bekeš
Natália Krenželáková

Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 10. 11. 2016 do 17. 3. 2017
NOVEMBER 2016
Vladimír Dirgas a Monika Koperová

V jarných mesiacoch tohto roku sa začne s rekonštrukciou materskej školy v rámci projektu „Zníženie
energetickej náročnosti budovy materskej školy
č. 632“. Celkový rozpočet je 294 097,15,- EUR, z toho
spolufinancovanie z rozpočtu obce je 5%.
Budú realizované tieto práce: Zateplenie kompletnej fasády, zateplenie strešného plášťa v podkrovnom priestore, prebudovanie
systému vykurovania – nový kotol a vykurovací systém,
v celom objekte sa prebuduje elektroinštalácia za novú. Vybuduje
sa bezbariérová rampa pre imobilných, doplnia sa zábradlia, nové
dlažby, chodníky, bleskozvod a drobné stavebné úpravy podľa
predloženej a schválenej projektovej dokumentácie. Po
týchto stavebných úpravách dosiahneme novú kvalitu pre prevádzku materskej školy a úsporu prevádzkových nákladov.

Začali sa prípravné
práce, súvisiace s výstavbou Športovej haly v
Skalitom. V súčasnosti
prebieha geologické posúdenie stability únosnosti pozemku, na
ktorom bude umiestnená stavba. Samotná
výstavba začne po skončení verejného obstarávania, čo predpokladáme v letných mesiacoch.

DECEMBER 2016
Tomáš Kubišta, 28 r.
JANUÁR 2017
Mária Truchlíková, 69 r.
Anna Vráblová, 77 r.
FEBRUÁR 2017
Pavol Grochal, 68 r.
Dominik Mikula, 76 r.
Úmrtie občanov
mimo obec Skalité
od 5. 12. 2016
do 3. 3. 2017
DECEMBER 2016
Pavol Bury, 91 r.
Marta Gavláková, 69 r.
Margita Tatárková, 83 r.
JANUÁR 2017
Jozef Serafín, 81 r.
Jozefa Varmusová, 74 r.
MAREC 2017
Alojz Greguš, 50 r.
Valeria Štetiarová, 85 r.

Družstvo oznamuje, že brojlere sa budú vyskladňovať
v roku 2017 v týchto termínoch:

20. – 21. apríl • 19. – 20. jún • 14. – 15. august • 16. – 17. október
Tí vlastníci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s družstvom,
majú okrem nájmu nárok na brojlere zdarma.

V prípade záujmu a bližších info kontaktujte: 0948 028 920, 0948 710 967
Predaj jahniat bude od 25. 4. 2017, v prípade záujmu kontaktujte: 0948 028 920, 0948 710 967
Hovädzie mäso si môžete objednať na: 0907 847 753, 0907 549 554

M. Časnochová

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu do obce Skalité od 7. 12. 2016 do 20. 3. 2017:
K trvalému pobytu sa za toto obdobie prihlásili 4 občania.
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu z obce Skalité od 5. 12. 2016 do 8. 3. 2017:
Z trvalého pobytu za toto obdobie sa z obce Skalité odhlásilo 14 občanov.
Počet obyvateľov k 21. 3. 2017: 5215

Úmrtie občanov v obci
Skalité od 17. 11. 2016 do
20. 3. 2017

kultúra
kultúra
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Výročná členská schôdza základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov Skalité
Dňa 12. 2. 2017 sa uskutočnila v zasadačke Obecného úradu Skalité výročná členská schôdza základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Skalité. Prítomných bolo 44 členov.

Ostatky v obci

S fašiangovým obdobím veselosti a hodovania sme sa
v Skalitom rozlúčili 28. februára 2017 v hoteli Koloniál
symbolickým „pochovaním basy“. Všetci prítomní sa
dobre zabávali 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. Nechýbali ani tradičné šišky a vtipná tombola.
O dobrú zábavu sa počas celého večera staral DJ
Banderas, ĽH Ondreja Rovňana a spevácka skupina Seniorka.

Schôdzu viedol p. Vendelín Krížek – člen výboru ZO, ktorý privítal prítomných členov a zástupcu Okresného výboru SZZ Čadca Ing. Miroslava
Minárika.
Správu o činnosti ZO za rok 2016 predniesol p. Jozef Šmatlava –
predseda ZO. Zo správy vyberáme:
Výbor pracoval v 11–člennom zložení. Zišli sme sa na rokovaniach 7krát. Účasť na zasadnutiach výboru bola u 4 členov 100%, u ostatných
50 – 90%. Na každé zasadnutie boli prizvaní aj predseda kontrolnej
a revíznej komisie a čestný predseda. Na zasadaniach výboru sa riešili
aktuálne otázky: zabezpečovanie brigád, zájazdu, účasť na súťaži vo
varení gulášu, nákup ovocných stromčekov, kríkov, hnojív, zabezpečenie
výstavy a muštovania a pod.
Vo februári sme sa rozhodli pre rekonštrukciu muštárne – umývarky,
kde sa prerobil odpad z vane. Pri prácach sa narušil pôvodný obklad
a dlažba, ktorý sme následne vymenili. Ukázalo sa, že bolo nevyhnutné
vymeniť aj zárubňu a dvere. Na práci sa podieľali: nebohý Jozef Krenželák, ďalej Jozef Šimurda a Dominik Bulava, pričom každý odpracoval
25 hodín. Bola to prašná a namáhavá práca, za čo im patrí úprimná
vďaka. Veľká vďaka patrí obecnému úradu na čele s pani starostkou
PaedDr. Andreou Šimurdovou, pretože Obecný úrad uhradil všetky náklady na rekonštrukciu umyvárne. Na následnom vyčistení a uprataní
sa podieľali: Gitka Legerská, Monika Šimurdová a Hanka Lašová. Členovia Vendo Krížek, Ing. Ján Kadela a Michal Vojčiniak sa zúčastnili na
akcii Deň zeme.
V marci 2016, na pozvanie ZO Ochodnica a ZO Kys. Lieskovec, navštívil Kysuce čestný predseda republikového výboru Ing. Hričovský s tajomníkom RV Korčekom za účelom prednášky a ukážky rezu ovocných
stromčekov, na ktorej sa zúčastnili piati členovia. Dvakrát sme uskutočnili rez ovocných stromčekov vo farskej záhrade. Na reze sa zúčastnili:
J. Šmatlava, Ing. J. Kadela, J. Straka, Gitka Legerská, Vendo Krížek,
Pavol Kopera, Jaro Kaňa, Ing. Ferdinand Gonščák, Jozef Kubáni, Anna
Lašová, Jozef Varmus, Jozef Tatarka a Dominik Bulava.
Zájazd na výstavu Flora Olomouc zabezpečil a zorganizoval J. Šmatlava, len je škoda, že bol malý záujem a zúčastnilo sa iba 25 členov
s rodinnými príslušníkmi.
Rovnako sme sa zúčastnili súťaže Skalitská vareška. Hoci sme neobhájili prvé miesto, aj tak sme čestne obstáli a získali sme piate
miesto z 19-tich súťažiacich. Na príprave a varení sa podieľali: M Martiniak, Gitka Legerská a Hanka Lašová. Prípravu posedenia a následnú
likvidáciu zabezpečili: M. Šimurdová, J. Tomicová a G. Legerská s manželmi, Andrej Vrana, M. Martiniak so synom, J. Šmatlava, Ing. Kadela,
Vendo Krížek, J. Straka, a Hanka Lašová.
Koncom augusta sme uskutočnili pre členov, rodinných príslušníkov
a sponzorov posedenie pri guláši. Na akcii sa zúčastnilo 33 osôb. Prípravu a varenie zabezpečil Slavomír Šmatlava a Martin Gonščák. Na
príprave posedenia a následnej likvidácii sa podieľali: J. Šmatlava, Igor
Časnocha, J. Rybář, J. Straka a Ing. J. Kadela. Naša organizácia je
v rámci okresov Čadca a Kys. N. M. najstaršou. Úprimná vďaka patrí
obecnému zastupiteľstvu na čele s p. starostkou, že nám poskytujú priestory na výročné schôdze a minulý rok aj vedeniu Základnej cirkevnej
školy, že nám poskytli priestory na výstavu.
Dňa 2. 10. 2016 sme zorganizovali výstavu ovocia a zeleniny v našej
obci. Vďaka duchovnému správcovi Jozefovi Možiešikovi, pani starostke,
ľudovej hudbe Ondreja Rovňana a Klubu dôchodcov sa naša výstava
uskutočnila v takej slávnostnejšej atmosfére a bola spojená s ďakovnou
bohoslužbou za úrodu. Hoci minulý rok bola slabšia úroda jadrovín,
vďaka Bohu aj za to, sa našej výstavy zúčastnilo 28 vystavovateľov. Celkovo bolo vystavených: 68 exponátov jabĺk, 22 exponátov hrušiek, 27
exponátov sliviek, 5 exponátov hrozna, broskyňa, kľukva, zelenina, liečivé rastliny, sirupy, tinktúry a okrasné súbory. Výstavu si prišlo pozrieť
285 návštevníkov aj Základné organizácie záhradkárov z Rakovej, Staškova, Svrčinovca, Ochodnice a Novej Bystrice. Jablko roka získala odroda Rubín, pestovateľ Pavol Kopera. V kategórii jabĺk prvé miesto
získala odroda Angold – pestovateľ Štefan Jurišta, v kategórii hrušiek
prvé miesto získala odroda Bojničanka – pestovateľ Pavol Kopera, v kategórii sliviek prvé miesto získala odroda Jojo – pestovateľ Jozef Šmatlava, v kategórii zelenina prvé miesto získala Mária Rómerová,

v kategórii liečivé rastliny získala prvé miesto Gitka Legerská a v kategórii okrasné súbory získal prvé miesto Stano Časnocha. Na príprave
výstavy sa podieľali títo členovia: J. Šmatlava, Ing. Ján Kadela, Igor Časnocha, S. Časnocha, J. Rybař, J. Staš, J. Tomicová, M. Šimurdová, J. Šimurda, M. Stašová, A. Lašová, G. Legerská, J. Straka, V. Križek, P.
Kopera, J. Kaňa, J. Koričár a J.Varmus. Občerstvenie zabezpečili: Klub
dôchodcov, J. Šimurda, A. Lašová, G. Legerská, J. Šmatlava, M. Stašová,
M. Šimurdová a J. Tomicová. Dozor vykonávali: J. Šmatlava, Ing J. Kadela, V. Krížek, J. Staš, P. Kopera, A. Lašová G. Legerská, M. Šimurdová,
Igor a Iveta Časnochová, Ing. Ferdinand Gonščák a P. Gonščák. Na likvidácii sa zúčastnili: J. Šmatlava, P. Kopera. J. Kaňa, V. Krížek, J. Staš,
G. Legerská a A. Lašová.
Minulý rok sa podujala ZO SZZ Ochodnica usporiadať okresnú výstavu, ktorú zvládla na vysokej úrovni. V histórii aranžovania okresných
výstav bola najlepšia. Naša organizácia v počte 40 exponátov sa
umiestnila na 4-tom mieste. Na výstave sme získali dve ceny, v kategórii
hrušiek 3. miesto za odrodu Bojničanka – pestovateľ Pavol Kopera
a v kategórii jabĺk 8. miesto za odrodu Rubin – pestovateľ Štefan Jurišta. S exponátmi sme sa zúčastnili na výstave v Ostrave. Navštívili sme
výstavy v Rakovej, v Staškove, v Novej Bystrici, v Svrčinovci a okresnú
výstavu v Ochodnici.
Dvakrát ročne pre svojich členov a záujemcov nakupujeme ovocné
stromčeky, kríky a hnojivá. Vo vývesnej skrinke uverejňujeme záhradkárske informácie. Zabezpečujeme podľa záujmu muštovanie ovocia,
pričom vlani bola asi najslabšia sezóna od sprevádzkovania muštárne.
V mene výboru by som chcel vyzvať všetkých členov, aby sa viac zapájali a zaujímali sa o dianie v našej organizácii, všímali si informácie
vo vývesnej skrinke, kde sa uverejňujú oznamy o pripravovaných akciách. Chcel by som sa poďakovať členom výboru ako aj ostatným členom, ktorí boli ochotní podieľať sa na splnení úloh, ktoré sme si
naplánovali. Zároveň moja vďaka patrí v mene výboru ZO SZZ obecnému zastupiteľstvu na čele s pani starostkou za doterajšiu spoluprácu.
Pani starostke ďakujem aj za osobnú angažovanosť v prospech organizácie. Vďaka patrí všetkým sponzorom za poskytnuté financie a dary.
Verím, že pri dobrej spolupráci, primeranom zanietení a dobrých medziľudských vzťahoch sa našej organizácii bude dariť. Prajem všetkým veľa
zdravia, šťastia a radosti zo záhradky.
Za prácu a aktívnu činnosť v organizácii boli udelené diplomy od výboru ZO týmto členom: p. Márii Stašovej, Slavomírovi Šmatlavovi, Michalovi Krčmárikovi a Martinovi Gonščákovi. Výbor navrhol, aby od
Okresného výboru SZZ bolo udelené čestné uznanie týmto členom: Miroslavovi Martiniakovi, Pavlovi Koperovi a Jaroslavovi Kaňovi. Výbor
ďalej navrhol čestné uznanie od Republikového výboru SZZ p. Antonovi
Jašurkovi z príležitosti okrúhleho výročia 90 rokov.
Členovia si mohli objednať stromčeky, hnojivá a iné záhradkárske potreby za výhodné ceny. Všetko uvedené bude vyvesené v skrinke pri cintoríne. Taktiež informatívne sa mohli členovia zapísať na zájazdy.
Po skončení výročnej členskej schôdze bola prednáška na tému:
„Pestovanie stĺpovitých jabloní“, ktorú predniesol podpredseda OV ČZZ
Frýdek-Místek a predsedovi ZO ČZZ Dobra u Frýdku Místku Čestimír Jež.
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Výročná členská schôdza DHZ obce Skalité

Jednota dôchodcov Skalité

Po minuloročnom 90. výročí založenia DHZ Skalité začal zbor svoju činnosť v tomto roku výročnou členskou
schôdzou, ktorá sa konala dňa 7. 1. 2017.

Toho času nás je 84 členov. Schádzame sa 1x mesačne. Celá činnosť sa dá rozložiť na jednotlivé oblasti
nášho života.

Podľa stanov DPO SR je zhromaždenie
výročnej členskej schôdze najvyšším orgánom DHZ, obzvlášť v tomto roku, kedy si
členovia volili nové vedenie DHZ, nielen na
úrovni obcí.
Na schôdzi sa zúčastnilo 47 členov, hosťom bola pani starostka PaedDr. Andrea Šimurdová a za OV DPO SR Čadca pán Pavol
Kreana. Schôdzu otvoril veliteľ DHZO Skalité Anton Laš ml. a schôdza prebiehala
v súlade so stanoveným programom.
Na schôdzi bola prednesená správa
o stave financií DHZO Skalité za rok 2016
a správa o činnosti DHZO Skalité za rok
2016, ktorú predniesla tajomníčka Jozefa
Gonščáková.
Bol predstavený plán činnosti DHZO Skalité na rok 2017, ktorý zhromaždenie schôdze bezprostredne po jeho prečítaní
schválilo.
Z plánu činnosti na rok 2017 vyplýva, že
DHZO Skalité zorganizuje deň otvorených
dverí pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, v spolupráci z OÚ Skalité zorganizuje hasičskú súťaž o putovný pohár
starostky obce Skalité 2017.
Poverení členovia DHZO 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.
Po schválení návrhovej komisie a volebnej komisie pod jej vedením prebehla voľba
nového výboru DHZO Skalité. Voľbou zhromaždenia výročnej členskej schôdze bol

zvolený výbor DHZO v tomto zložení: predseda – Anton Laš st., veliteľ – Anton Laš
ml., tajomník – Jozefa Gnščáková, preventivár – Peter Martiniak, hospodár – Jozef
Urbánek, pokladník – Daniela Martiniaková, strojník – Anton Laš jun., referent
mládeže – Jozef Baroniak, František Truchlík, ďalší členovia výboru – Jozef Serafín,
Miroslav Martiniak.
Bola zvolená nová trojčlenná revízna komisia, hlavným revízorom sa stal Marián
Jendrišák. Tiež bol zvolený delegát DHZO
Skalité na schôdzu OV DPO SR Čadca, na
ktorej bola voľba nového vedenia OV DPO
SR Čadca. Delegovaná bola tajomníčka Jozefa Gonščáková.

Počas schôdze boli ocenení niektorí členovia pri príležitosti minuloročného 90. výročia založenia DHZ Skalité napr. za
príkladnú prácu, vernosť a pod. Ocenenia
si prevzali z rúk hostí pani starostky
PaedDr. Andrei Šimurdovej, pána Pavla
Kreanu a predsedu Antona Laša st. a veliteľa Antona Laša ml.
Po výročnej členskej schôdzi zhromažde-

nie pri občerstvení ešte chvíľu preberalo jej
obsah a po debate sa zhromaždenie rozišlo.
Dňa 22. 1. 2017 sme mali za chladného,
ale slnečného počasia školenie z obsluhy
a prevádzky snežného skútra DHZO Skalité.
Dňa 19. 2. 2017 sme sa zúčastnili stretnutia s podpredsedom vlády a ministrom
vnútra SR Róbertom Kaliňákom v Bytči,
kde predstavil projekt celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na rok 2017, spomenul úpravu financovania DHZ z rozpočtu MV SR a predstavil pripravovaný projekt dotácií na
rekonštrukciu a obnovu hasičských zbrojníc a staníc.
Dňa 25. 2. 2017 sme sa prostredníctvom delegátky DHZO Skalité Jozefy Gonščákovej zúčastnili schôdze OV DPO SR
Čadca, na ktorej bolo zvolené nové vedenia
a došlo k zmene názvu z Okresného výboru
DPO SR Čadca (OV DPO SR Čadca) na
Územnú organizáciu DPO SR Čadca (ÚO
DPO SR Čadca).
Dňa 3. 3. 2017 som sa zúčastnil prvej
schôdze ÚO DPO SR Čadca, kde bolo predstavené nové vedenie organizácie a tiež
činnosť na nasledujúce 5.-ročné volebné
obdobie. Boli určené termíny rôznych kurzov, školení a termíny konania hasičských
súťaži územnej organizácie DPO SR Čadca.
Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Skalité 2017 bude v našej obci
dňa 27. 8. 2017 o 13.00 hod.
Momentálne v spolupráci s obcou Skalité pripravujeme žiadosť do spomenutého
projektu na rekonštrukciu časti hasičskej
zbrojnice z finančných prostriedkov MV SR,
so spoluúčasťou obce a cez prezídium DPO
SR pripravujeme odovzdanie vozidla CAS
32 T 138 k repasu.
Dňa 19. 3. 2017 sa zúčastníme inštruktážno-metodického zamestnania okrsku
Čadca, Svrčinovec, Čierne, Skalité, Oščadnica, ktoré zabezpečuje DHZ Čierne.
Ako každý rok, aj teraz musím na záver
spomenúť, že je koniec zimy, blíži sa jar
a obdobie, kedy nás láka možnosť zjednodušiť si prácu pri zveľaďovaní svojich záhrad, pozemkov, polí a lesov vypaľovaním
starého porastu, ale: 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

1. Vnútorný život a angažovanosť v obci
Členovia sa podieľali na všetkých akciách organizovaných Obcou
Skalité. Zúčastnili sme sa na oslavách 71. výročia oslobodenia
našej obce. Uctili si pamiatku padlých v 1. sv. vojne – 11. 11.
o 11.00 hod. zapálením svetiel pri obidvoch pomníkoch za zvuku
zvonov.
Zapojili sme sa do akcií Skalitská vareška, Vianočné trhy, Deň
zeme a na prednáške o liečivých rastlinách.
2. Kultúrny život
Pri našej organizácii pracuje spevácka skupina Seniorka, ktorú
vedie p. Hanka Rovňanová. Spevácka skupina vystúpila aj na
okresnej prehliadke speváckych skupín v Makove a aj na Mariánskej piesni v Skalitom. V kultúrnej oblasti patrí významné miesto
našim recitátorkám p. Márii Papíkovej a p. Margite Časnochovej.
P. Mária Papíková získala 2. miesto v prednese poézie, zúčastnila
sa aj krajskej súťaže v Martine. V piatok 10. 3. 2017 vyhrala
1. miesto v okrese.
3. Športová činnosť
Náš člen p. Milan Gerát na okresných športových hrách v Čadci
získal titul najlepšieho športovca v mužskej kategórií. Obhajil zlatý
certifikát športovca, získali 2 zlaté a 1 striebornú medailu. Postúpil
do krajského kola v Martine, kde získal 3 zlaté medaily a tak sa
stal šampiónom na celoslovenských športových hrách v Šamoríne.
Získal 1 zlatú, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Ohodnotili ho
regionálne noviny: „Kysuce“, televízia – relácia Generácia a Obecný
Spravodaj. Ženy reprezentovala p. Pavla Ramšáková, ktorá získala
zlatý certifikát športovca. Ocenila ich aj naša p. starostka „Ďakovným listom“.
4. Rekreačná oblasť a výlety
Naši členovia sa zúčastnili rekondičných pobytov v kúpeľných
miestach, záujem je veľký. Organizovali sme zájazdy – Živčáková,
Vadovice, Istebné, Jablunka, Oravice. Sú to zájazdy nákupné, duchovné, poznávacie a kondičné.
Dňa 13. 3. 2017 bola za nového predsedu Jednoty dôchodcov
Skalité zvolená p. Mária Papíková.
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Okienko do minulosti obce (xiv)

Trinásta komnata skalitského rodáka
Pred Vianocami sa príbuzní i verejnosť
rozlúčila s významným skalitským rodákom
PhDr. Jozefom Majchrákom, ktorý zomrel
15. decembra 2016 v Kysuckom Novom
Meste. Pripomeňme si život a prácu tohto
nadaného, talentovaného a neobyčajne húževnatého človeka. Nazrime po tomto smutnom dni hlbšie do jeho života. Najmä do
jednej oblasti života, ktorú tak úspešne utajoval pred verejnosťou, že ani niektorí jeho
známi netušili čo všetko sa v nej skrýva. Mal
som tú česť málinko pootvoriť, ako sa dnes
hovorí, dvere do jeho trinástej komnaty.
Narodil sa 19.
marca 1930 v Skalitom. To v Skalitom už takmer
predurčovalo, že
dostane meno Jozef. Tu absolvoval
päť tried obecnej
školy na Kudlove,
ktorá sa nazývala
Prostred
ná škola.
PhDr. Jozef Majchrák
V roku 1941 sa
stal
študentom
gymnázia v Žiline, kde v tom čase študovali
viacerí Skalitčania. Maturoval v roku 1949.
Otec František Majchrák (1902-1980) pracoval na železnici, matka Jozefína rod. Cerchlanová (1907-1979) bola v domácnosti. Mal
troch súrodencov.
Už ako študent gymnázia začal písať poéziu - „prvosienky“, ako nazýval svoje prvé
básne a intenzívne sa venoval šachu.1
Začal pracovať na Okresnom úrade v Žiline
a v Žiline aj býval. Začiatkom 50. rokov ochorel a podstúpil operáciu v Bratislave, po ktorej
dlhý čas rehabilitoval. Najprv v Turčianskych
Tepliciach a potom vo Vyšných Hágoch. Zachovalo sa niekoľko listov adresovaných priateľovi z detstva a z gymnaziálnych štúdii
Vincentovi Petrákovi. Tie pomerne dobre opisujú jeho názory na život a poéziu. V tejto,
preňho ťažkej dobe píše z Bratislavy priateľovi „...bolesť zabíja myšlienky človeka sotva
sa zrodia“, alebo „duševná bolesť dáva krídla
myšlienkam....“. Poézii sa už vtedy intenzívne
venoval a hovorí o nej „ ...... je to spev všetkých citov v slovnom podaní“. Svedčí o tom
aj báseň s názvom Báseň.
Ani počas liečenia nezaháľal. V T. Tepliciach sa venoval organizácii kultúrnych akcii.
Organizoval večierky s kultúrnym programom, kabarety, šachové turnaje, a pod. Ako
napísal v jednom liste z liečebného pobytu
„venujem sa šachu, múze a stolnému tenisu“.
Jeho duševný i zdravotný stav charakterizujú
napr. básne Nedeľné ráno a Nedeľa.

Pravdepodobne vtedy niekedy napísal aj
báseň Umierajúci vojak, zrejme ako spomienku pri výročí smrti svojho strýka Jána
Majchráka (*1916), ktorý padol v Slovenskom
národnom povstaní 28. novembra 1944 pri
obci Pohronská Polhora v okrese Brezno.
V roku 1951 nastúpil na liečenie vo Vysokých Tatrách. Tu sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Helenou, s ktorou sa roku
1953 oženil. Tejto etape života je zrejme venovaná báseň Metamorfózy života. Vo Vysokých Tatrách zostal pracovať a tu býval aj so
svojou manželkou do roku 1968, kedy sa presťahovali do Bratislavy. Dôležité rozhodnutia
v jeho živote našli svoj odraz v básňach Filozofia života či báseň Credo.
Vo svojich básňach reagoval aj na spoločenskú klímu v 50. rokoch. Patria k nim
básne Chaos, Karieristom, Chrám či satirické
básne Záväzok alebo báseň Príhovor.
Vieru v lepšie časy vyjadril básni označenej
1 i v básni označenej ? či v básni Priateľovi.
Svoje básne podpisoval svojím menom ale
aj skratkou Jomak. Ide o skratku mena
Jo(zef)M(ajchr)ak.
Po presťahovaní sa do Bratislavy si splnil
svoju túžbu po vzdelaní. V roku 1963 sa zapísal na štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré
absolvoval v roku 1968 s červeným diplomom.
Po presťahovaní do Bratislavy, pracoval najskôr v Ústave zdravotnej výchovy ako vedúci
oddelenia, neskôr vo Výskumnom ústave životnej úrovne, potom v Slovenskom filmovom
ústave. Absolvoval niekoľko zahraničných
ciest, o. i. aj dvakrát do bývalého Sovietskeho

zväzu. Z filmového ústavu prešiel na pracovisko na Kolibe ako generálny tajomník
Ústredného riaditeľstva Slovenského filmu.
V tejto funkcii sa zúčastňoval viacerých filmových festivalov doma i v zahraničí. Jedna zahraničná pracovná cesta sa mu stala osudnou.
Skolaboval a prežil aj klinickú smrť.
V roku 1975 ho z funkcie odvolali. Nemohol ani dokončiť svoje výskumné úlohy. Dokončieval ich doma a publikoval so svojimi
kolegami. Vo výskume sa zameriaval na žánrovú diferenciáciu divákov, rozdiely medzi
diváckym vnímaním rozhlasu a televízie, vnímaním tých istých filmov mužmi a ženami. Po
odvolaní prijal miesto knihovníka v Slovenskom filmovom ústave.2 V priebehu roka prešiel do výskumu. V tejto činnosti
spolupracoval s Česko-slovenským filmovým
ústavom v Prahe. Je autorom viacerých odborných článkov, výskumných správ a publikácii,
napr.: Slovenské filmy 1971-1974 (1974); Niektoré názory divákov na slovenské filmy
(1978); Vybrané údaje a medzinárodné prehľady o kinách, návštevnosti kín a televízií
(1979), Otázky žánrovej štruktúry slovenského filmu 1946-1980 vo filmovej distribúcii
v Čechách a na Slovensku (1983); Zábavný
film v socialistickej kinematografii (1984);
Prvé dotyky s filmom (sociologicko-pedagogická analýza o komunikačných a výchovných
problémoch filmu a televízie predškolského
veku) (1985); Televízna komunikácia hraného
filmu univerzálnej adresnosti (1986); Problémy komunikácie klasickej filmovej rozprávky (1990). Spoločne s Ladislavom Volkom

Jozef Majchrák (tretí zľava) na otvorení Karlovarského filmového festivalu v roku 1975.
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je autorom práce Súčasná kultúra filmového
diváka na Slovensku (1980). Anotácie z jeho
výskumných úloh sú uložené aj v Národnej
knižnici USA. V rokoch 1963 – 1968 hrával
divadlo.
Počas pobytu vo Vysokých Tatrách začal
úspešne hrávať šach. V r. 1954 získal titul
kandidáta majstra športu na turnaji SNP
v Banskej Bystrici. Ešte počas tatranského pobytu trikrát vyhral majstrovstvá Východoslovenského kraja. V Bratislave sa ďalej venoval
šachu a vyhral prvý ročník pohára RAPIDU.
Úspešný bol aj na jednom z otvorených majstrovstiev Slovenska (delil sa o štvrté miesto).
Bol členom družstva Slovana Bratislava, ktoré
získalo v roku 1970 titul majstra Československa. Donedávna hrával, najmä v bratislavských súťažiach za Slovan Bratislava.
Spolu s manželkou Helenou spolupracoval
v organizácii Tatranského pohára v šachu,
ktorý sa postupne vyvíjal z regionálneho podujatia od roku 1952. Zo začiatku tu hrali iba
miestni hráči, ale už v roku 1955 štartovali šachisti z celej bývalej ČSR. Manželka Helena
mala neobyčajný organizačný talent a bola
dušou tohto podujatia. Od roku 1966 sa v Tatranskom pohári začali objavovať zahraniční
hráči (Maďarsko, Poľsko, Nemecko) a jej zásluhou sa turnaj stal medzinárodným. Rok
1966 sa stal významným aj tým, že predseda
Miestneho národného výboru vo Vysokých
Tatrách venoval turnaju večne putovný pohár.
Od roku 1979 sa Tatranský pohár hral aj ako
veľmajstrovský turnaj. Manželka Helena bola
dlhoročnou riaditeľkou turnaja a až po jubilejnom 40. ročníku sa vzdala aktívnej činnosti.
Jozef Majchrák býval po odchode na dôcho1

Jozef Majchrák (vpravo) v divadelnej hre Charlieho teta.

dok v roku 1990 v Bratislave. Neskôr u svojho
brata Dominika v Kysuckom N. Meste kde aj
zomrel.
Od študentských čias ho zaujímala poézia.
Ako sám hovoril odmietal písať na objednávku, čo bolo v 50. rokoch nielen u mladej
generácie literárne činných ľudí častým zjavom. Sledoval literárne pokusy svojich rovesníkov zo študentských čias i iných autorov
a tento spôsob popularizácie vlastnej literárnej tvorby im zazlieval. Zostavil zbierku vlastných básní, ktorá však nebola vydaná.
Nepodarilo sa zistiť či a ktoré básne boli publikované. Študoval básnickú tvorbu iných au-

torov a obdivoval literárnu tvorbu ruského
prozaika, básnika a dramatika V. V. Majakovského. Zachoval sa aj preklad básne Uprostred
nezhôd dá Pánboh zaznieť...., ktorú napísal
Július Słowacki v roku 1848. Báseň je zaujímavá tým, že v nej Július Słowacki predpovedal nielen nástup prvého slovanského pápeža
ale aj jeho činnosť a dielo. Stalo sa tak 130
rokov predtým, ako do tejto funkcie bol zvolený Karol Józef Wojtyła ako Ján Pavol II, ktorého ľudia považovali za človeka s veľkým
vplyvom, ktorý zbližuje rôzne národy a náboženstvá, tak ako sa to uvádza v básni, ktorú
z tohto dôvodu tu uvedieme.

Spracované na základe záznamov rozhovoru s PhDr. Vincentom Petrákom, PhD. / 2 Spracované na základe záznamov rozhovoru s PhDr. Jozefom Majchrákom

Uprostred nezhôd dá Pánboh zaznieť... (rok 1848)
Július Słowacki, Wiersze I., str. 250-251 / Preložil Jozef Majchrák
Uprostred nezhôd dá Pánboh zaznieť
ten srdcom najväčší zvon,
keď slovanskému pápežovi
pripraví trón.
On ani pred mečom neutečie
smelosťou väčší ako Vlach
pred tvárou Božou čo sú meče
veď svet je len prach!
Tvár jeho – žiara Slova,
v službe vždy u jeho nôh
národy za ním pôjdu znova,
do svetla kde je Boh.
Modlitba jeho, jeho želanie,
nie iba na národ bude mať vplyv:
ak slnku rozkáže v zenite zastane
moc jeho je div!
Je on už blízko a s ním obnova
pozemských síl,
zastane v žilách na jeho slová
krv našich žíl;
v srdciach sa začne milosti božej
pramenný ruch,
čo myseľ pochopí to tvoriť môže

jeho silou je Duch.
Preveľkej sily je treba, ktorá Pánov
svet celý vzbudí,
preto prichádza na trón zo Slovanov
brat všetkých ľudí.
Zo všetkých balzamov sveta
na rany nájde práve on,
anjelov zástup z kvetín splieta
pre neho trón.
On rozdá lásku ako dnes mocní
dávajú zbraň
svätosti moc v nej ukáže
svet vezmúc v dlaň.
Slovami úst mu holubica vzletí
ponesie prekrásnu zvesť:
novinu sladkú, že Duch už svieti
je svätá Jeho česť.
Blankytné nebo z obidvoch strán
otvorí nad ním clonu
skrz neho ukáže Pán
moc svoju – aj trónu.
Národ s národom sa zbratá
na jeho hlas

duchovia svätí budú s ním,
v obetiach ťažkých zas
na ceste za cieľom posledným,
ktorá svätou mocou tou
národom stom zázračne zjavená
bude tu pred rakvou.
Z rán sveta on hnis vyberie,
na hadov, červov nájde jed,
prinesie zdravie, rozpáli lásku
zachráni svet.
Hnilobu z cirkví vymetie,
vyčistí sieň,
v tvárnení sveta boha ukáže,
jasne jak deň.

Text neprešiel jazykovou úpravou.
Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko–heraldickej
spoločnosti, člen Slovenskej asociácie
novinárov
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MŠ Skalité – Ústredie

Koláčikom prispej núdznym

Po stopách Jána Pavla II.
Keď sa s niekým stretneme, často máme
tendenciu povedať, ako veľmi rýchlo ten čas
„letí“. Osobne si možno pripadáme rovnako,
ba možno ešte lepšie, než sme sa cítili pred
20-timi rokmi. No a potom sa rozhliadneme
okolo seba a začneme si uvedomovať, že
naše deti sú už odrastené, tie od susedov
už pracujú... A verte, že ešte intenzívnejšie
to vnímame my, učitelia, keď stretávame
svojich bývalých žiakov. Máme ich v pamäti
maximálne ako pätnásťročné „deti“ plné
snov, plánov, možno i vzdoru. A zrazu stretneme na ulici či inde vysokoškolákov, mamičky s kočíkmi, oteckov vedúcich ratolesti
do škôlky, skrátka dospelých, šikovných
mladých ľudí. Čas jednoducho „letí“...
Poďme sa spoločne ohliadnuť za uplynulými približne šiestimi mesiacmi v živote
našej školy. Okrem toho, že ten čas bol naplnený predovšetkým učením v školských
triedach, podnikli sme so žiakmi množstvo
školských aj mimoškolských aktivít v rámci
rozširovania ich obzorov vedomostných, duševných, duchovných i fyzických.
Od októbra do marca pripravili učitelia pre
žiakov rozmanité aktivity. Z množstva vyberám aspoň tie najzaujímavejšie:
1. Zamerané na vedomosti a zručnosti.
Spoznaj obec Skalité – historicko-geografická exkurzia, v rámci ktorej ôsmaci s učiteľmi prešli Firkovu Kyčeru, Oselné, Koščelisko až po slovensko-poľskú hranicu. Prakticky si vyskúšali orientáciu v teréne s
mapou, buzolou i GPS navigáciou.
Technika na SOŠ – blokové vyučovanie
pre žiakov 9. ročníka na SOŠ technickej
v Čadci. Pod vedením majstrov odborného
výcviku sa žiaci oboznámili s CNC programovaním a základmi elektrotechniky (spájkovanie plošných spojov).
Pracovné vyučovanie piatakov – zhotovovanie vianočných vencov na dvere, stromčekov z cestovín, vianočných pozdravov
a iných milých predmetov.
Aurelium – veda naživo – návšteva zážitkového centra vedy v Bratislave, v ktorom sa
v duchu hesla „Škola hrou“ presvedčili sied-

maci a deviataci, že veda je súčasťou nášho
každodenného života a je veľmi zaujímavá.
Šiestaci na „praxi“ – technická výchova
žiakov 6. ročníka na SOŠ drevárskej
v Krásne nad Kysucou, kde si žiaci sami vyrobili drevené lopáriky.
Matematická olympiáda – v obvodovom
kole nás reprezentovali T. Fuchsová a N.
Gonščáková
Krása slova – po triednych kolách súťaže
v prednese poézie a prózy nasledovalo
školské kolo. Víťazi jednotlivých kategórií –
M. Fuchs, N. Gonščáková, S. Serafínová
a M. Holúbková reprezentovali našu školu
na obvodnom kole v Čadci. Tam sa Miško
Fuchs umiestnil vo svojej kategórii na 1.
mieste, čím si „vyrecitoval“ postup do okresného kola. Nikolka Gonščáková v obvodnom
kole získala pekné tretie miesto.
Sporivkovo – projekt pre žiakov prvého
stupňa zameraný na získanie elementárnych vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti. Mladší žiaci prežili týždeň plný
zaujímavých aktivít a na záver využili svoje
vedomosti a obchodného ducha. Celý projekt zakončila veselá diskotéka.
2. Zamerané na duchovný rozvoj
Milión detí sa modlí ruženec – modlitba
Bolestného ruženca za pokoj a jednotu
v srdciach všetkých ľudí na svete.
Putovanie po stopách sv. Jána Pavla II. –
púť žiakov, rodičov a učiteľov s p. kaplánom
M. Klobučníkom vo Wadoviciach a Krakove
na miesta späté so životom svätého pápeža.
Triedne duchovné obnovy – pokračovanie stretnutí jednotlivých tried a triednych
učiteľov s p. farárom J. Možiešikom na farskom úrade pri zaujímavých aktivitách zameraných na osobný duchovný rast
i stmelenie kolektívu.
Súťaž o najkrajší ruženec – každoročný
projekt v rámci októbra – mesiaca modlitby
Posvätného ruženca. Autori najoriginálnejších a najkrajších ružencov boli odmenení.
24 hodín s Božím slovom – duchovná aktivita, do ktorej sa tiež zapojili žiaci aj učitelia
našej školy.

3. Ďalšie projekty
Mikuláš v škole i v obci – tradične našu
školu navštívil sv. Mikuláš, ktorý malými darčekmi potešil tiež „osadenstvo“ obecného
úradu, p. farára či starkých v našej obci.
Koláčikom prispej núdznym – charitatívny projekt zameraný na pomoc ľuďom,
ktorí to najviac potrebujú. Napr. náš na
diaľku „adoptovaný“ žiak z Afriky Jackson
Masolia, žiaci v núdzi, ľudia bez domova žijúci v Dome charity sv. Gianny v Čadci.
Vianočná besiedka – tentokrát sme sa
zišli tesne pred Vianocami netradične –
v kultúrnom dome, kde sme spoločne strávili približne dve hodiny naplnené scénkami,
pesničkami a tancami. Po krátkom záverečnom príhovore p. riaditeľky E. Špilovej sme
sa rozišli na vianočné prázdniny.
Moja misia – ako odovzdávať vieru v 21.
storočí – literárna súťaž vyhlásená inštitútom Communio a časopisom Naša Žilinská
diecéza. Deviatačka L. Jašurková sa umiestnila na 2. mieste.
Biblická olympiáda – po triednych kolách
prebehlo i školské a traja najlepší žiaci (J.
Ramšák, L. Krčmárik a T. Truchlíková – všetci
zo 7. A) postupujú do dekanátneho kola.
Toto bola stručná ochutnávka toho, čím
za posledné mesiace okrem štúdia žila
a žije naša škola. Pokiaľ sa o našich aktivitách a projektoch chcete dozvedieť viac, dočítate sa o nich na našej webovej stránke.
Zároveň tam nájdete aj množstvo pekných
fotografií.
Na záver mi dovoľte ešte dodať, nech už
vnímate všetky školské i mimoškolské exkurzie, projekty, súťaže a ostatné činnosti
akokoľvek, že ony nie sú cieľom nášho snaženia a pôsobenia. Majú slúžiť ako prostriedok na obohatenie a posvätenie našich
žiakov a zároveň pre zdokonaľovanie vedomostí i posväcovanie nás všetkých aj celej
farnosti.
Požehnaný zvyšok pôstneho obdobia
a tiež požehnanú Veľkú noc Vám za ZŠ sv.
A. Svorada a Benedikta zo srdca praje Mgr.
M. Jopčíková.

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

Výroba nábytku na mieru

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

BEZPLATNÉ
ZAMERANIE
KAŽDEJ
ZÁKAZKY

Skalité – Bory
023 14 Skalité

0907 175 121
041/4376 434

Naša MŠ sa 23. 2. 2017 zmenila na rozprávkovú
krajinu. Na karnevale sa zjavili víly, princezné, rytieri,
superhrdinovia i zvieratká. Nevedeli sme sa na tú
krásu vynadívať. Rozprávkové bytosti tancovali, spievali a súťažili spoločne s pani učiteľkami. Karneval
zorganizovali pani učiteľky G. Slanináková a Ľ. Lašová. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho karnevalového dobrodružstva.
Veľmi sme sa tešili aj z divadelných predstavení.
Herci z Divadla Príbeh nás navštívili dvakrát. Prvý raz
našim deťom zahrali rozprávku O pyšnej princeznej.
Dej bol napínavý, lebo herci do hry priebežne zapájali
aj našich škôlkarov, čo sa im veľmi páčilo. Videli sme
nielen zábavné, ale i poučné divadielko o chlapcovi,
ktorý sa stratil, pretože, keď išiel zo školy, hral sa na
mobilnom telefóne. Zablúdil a nevedel nájsť cestu
späť, napokon však všetko dobre skončilo.
Dňa 9. 3. 2017 sa v našej MŠ konala beseda s odborníčkou z CPPPaP Čadca s pani Mgr. Majdákovou,
ktorá si pre rodičov pripravila prednášku na vopred
dohodnuté témy:
1. Ako zvládnuť vzdor u dieťaťa
2. Ako môže rodič ovplyvniť správanie dieťaťa
3. Školská spôsobilosť
Táto prednáška sa týkala prevažne rodičov detí,
ktoré čoskoro čaká zápis do prvého ročníka ZŠ, a
preto sa jej prioritou stala školská spôsobilosť detí.
Rodičov oboznámila s tým, ako má byť dieťa pripravené, aby úspešne zvládlo vstup na primárne vzdelávanie. V ďalšej časti prednášky sa pani Mgr.
Majdáková venovala otázkam rodičov, ktoré sa týkali
vzdoru dieťaťa a ako môže rodič ovplyvniť jeho správanie. Táto beseda bola veľkým prínosom pre rodičov, no i pre nás, pedagogických zamestnancov.
Všetci sme ocenili hlavne príklady z praxe. Na záver
bola možnosť individuálnej konzultácie.
V najbližšom čase nás čaká zápis do MŠ, a to od
24. 4. do 28. 4. 2017. Tešíme sa, že privítame nových
škôlkarov. Našich najstarších predškolákov čaká
veľmi dôležitý krok – zápis do 1. ročníka ZŠ. Želáme
im veľa šťastia, úspechov a nech sa im darí.
Za MŠ Marta Koričárová
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ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
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lyžiarsky výcvik

rekonštrukcia podlahy v Zš

mš skalité – kudlov

Čas plynie a my školáci sme už v druhej polovici školského roka 2016/2017. Okrem plnenia ŠkVP
spestrujeme našu činnosť rôznymi aktivitami, zábavami, športovaním....
Do materskej školy sme pozvali maminku s bábätkom, veď starať sa a vychovávať je veľmi dôležitá a zodpovedná práca. Ako to
robí a čo všetko k tomu potrebuje prišla deťom ukázať mama Veronika Krajčová. Deti jej ochotne pomáhali.
O tom, že deti na Kudlove majú radi prírodu, zvieratá, je už dobre
známe. Celú zimu sa starali o hladné vtáčiky, sypali semienka do
kŕmidiel. Deti musíme pochváliť, že nezabudli ani na zvieratá
v lese a pripravili pre ne znamenitú hostinu v podobe sena, mrkvičiek, jabĺčok a suchého pečiva.
Nezabúdame na kultúrne vyžitie. Páčilo sa nám divadlo „Domček na stračej nôžke“ zahrali nám ho profesionálni bábkoherci.
Veselo bolo aj na škôlkárskom karnevale. Či tá ježibaba bola
pani učiteľka Renátka, alebo nie, to nie je isté. Horšie je, že sa ježibabe pokazil jej dopravný prostriedok a nik ho nevedel opraviť.
Jašiť sa so šašom Jašom, ktorou bola pani učiteľka Božka, bolo
tiež super. Na majstra N sa premenila pani učiteľka Magda a spolu
s deťmi kúzlili a robili hókusy – pokusy.
Ak bolo zábavy a šantenia málo, mohli deti pokračovať na školskom karnevale v telocvični aj s rodičmi.

Zápis DeTí
do MŠ skalité – Kudlov
a MŠ skalité – Ústredie

sa uskutoční
24. 4. až 28. 4. 2017

Predškoláci sa už idú zapísať do školy, kde sa na nich tešia milé
pani učiteľky. Rozhodovanie rodičov, či dať dieťa do školy teraz,
alebo až o rok, nie je ani tentokrát jednoduché. Aby sme pri tom
rodičom pomohli, pripravili sme stretnutie s pani učiteľkou 1. ročníka Mgr. Alojziou Čarneckou. Priblížila podrobne, čo ich ratolesti
v škole čaká. Aj keď sú deti na školu pripravené, pozornosť, sústredenosť, zrelosť niektorých nezodpovedá ešte požiadavkám
školy.Návšteva škôlkárov v ZŠ len zvýšila túžbu „Chcem byť prvákom“. Preto želáme deťom veľa sily, chuti a radosti zo školy.
Rozprávky bývajú len tam, kde ich majú radi. V MŠ na Kudlove
majú deti rozprávky a knihy naozaj rady. Každý deň pred odpočinkom si jednu prečítajú. A tento mesiac sa pokúsili svoju knihu aj
vyrobiť. V každej triede majú výstavku kníh, ktoré deti priniesli
z domu. Vedia ako treba knihu správne prezerať – NETRHAŤ, NEČARBAŤ, NECHYTAŤ ŠPINAVÝMI RUKAMI..
V apríli 24. – 28. 4. 2017 budeme zapisovať deti do MŠ. Snažíme sa, aby bola naša škola na dobrej odbornej úrovni, činnosť
bola pestrá, pre deti zaujímavá. Všetkým, ktorí sú nám pri našom
snažení nápomocní, úprimne ďakujeme.
8. a 9. 3. 2017 sme volili zástupcov do Rady školy. Za pedagogických zamestnancov bola zvolená pani Janka Klingová a rodičov
bude zastupovať pani Mgr. Jana Varmusová.
Do konca školského roka nás čaká ešte veľa príjemných zážitkov
s kamarátmi a pani učiteľkami v MŠ a na tie sa spolu tešíme.

Počas tohtoročných jarných prázdnin
sa realizovali sa výmeny podlahových
krytín na chodbách druhého nadzemného podlažia. Stavebnými prácami bola
odstránená stará poškodená podlaha a
následne položená nová z keramickej
dlažby. Všetky práce boli financované
z havarijného fondu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Lyžiarsky výcvik sme aj v tomto roku zrealizovali v centre SnowParadise Oščadnica
Veľká Rača. 30 žiakov – lyžiarov a snoubordistov využilo možnosť absolvovať kurz hradený zo štátneho rozpočtu.
Čerpanie bolo vo výške 3631 EUR. S ľútosťou však konštatujeme, že naše skalitské deti už nevedia lyžovať, takmer všetci
začínali ako úplní začiatočníci.
Je škoda, že sa zatvorilo a už nepodarilo
obnoviť naše vlastné dedinské stredisko
pre lyžiarov.
Za ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
Mgr. Marta Vojčiňáková

Anna Mikulová, úspešná lyžiarka Slovenského pohára

V I. kole Slovenského pohára v Jasnej mladých pretekárov prišla
povzbudiť aj Peťa Vlhová

Po minuloročnom zranení (zlomenina ruky) úspešne vstúpila do
boja o body v Slovenskom pohári v zjazdovom lyžovaní žiačka ZŠ
Kudlov Anna Mikulová, členka LK SKI TEAM Oščadnica, v kategórii
mladšie pred žiačky.
Do súčasnej doby absolvovala IV. kolá Slovenského pohára z celkových ôsmich kôl. V I. kole v Jasnej sa umiestnila na 10. mieste.
V druhom kole taktiež v Jasnej sa umiestnila na 7. mieste. V treťom
kole vo Valčianskej doline bola tretia a v štvrtom kole na Martinských holiach bola ôsma. Do súčasnej doby je v celkovom hodnotení Slovenského pohára piata so ziskom 316 bodov.
Výsledkové listiny SP sú na WWW Slovenská lyžiarska asociácia
(Úsek alpského lyžovania).
V dňoch 25. – 26. 3. 2017 boli ukončené preteky Slovenského
pohára v alpskom lyžovaní ročník, 2016/2017. Po VIII kolách bolo
finále v Bachledovej doline. A. Mikulová sa umístnila na 7. mieste,
v kategorii mladšie predžiačky (kde súťažilo 82 pretekárok) v celkovom hodnotení SP 2016/2017.

Za MŠ Skalité – Kudlov Mgr. Magda Jašurková

Fašiangový karneval

KALOKAGATIA 2017

Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím,
časom zábav. Po dlhšom čase sme obnovili tradíciu karnevalu
a podľa účasti je zrejmé, že v tom budeme pokračovať. Takmer
120 masiek bolo rozdelených do štyroch kategórií – deti predškolského veku, mladší školský vek a starší školský vek. Špeciálnou
kategóriou bola kategória tvorivé mamičky. Súčasťou boli fašiangové trhy s typickými fašiangovými šiškami, slanými i sladkými koláčmi. Všetky zvieratká, šašovia, princezné, Pipi-pančuchy a iní sa
už tešia na budúcoročný karneval.
Dovidenia! Výbornú akciu zorganizovala ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
s OZ Detstvo Kudlov, za čo všetkým aktívnym pedagógom i rodičom ĎAKUJEME.
Foto aj na FB – Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov

V dňoch 14. – 15. 3. 2017 sa na Štrbskom Plese uskutočnila
Zimná olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA 2017 v disciplínach: snowboarding, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon. Našu obec Skalité a základné školy obce reprezentovalo 10
športovcov z nášho klubu biatlonu. Tí sa predstavili v disciplínach
bežecké lyžovanie a biatlon. Hneď prvý deň nám urobili radosť
stredné žiačky K. Čanecká a V. Ruceková v biatlonovej štafete na
2x2x1 km, kde s prehľadom zvíťazili. Hneď nato dvojica F. Bury
a D. Šurík vybojovali v tej istej disciplíne bronzovú medailu.

Zimná olympiáda detí a mládeže

od 9.00 hod. do 15.00 hod.
K žiadosti o predprimárne vzdelávanie je potrebné priložiť:
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
• potvrdenie o absolvovaní/neabsolvovaní
povinného očkovania od detskej lekárky
• rodné číslo
• vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Podrobnosti o prijímaní deti do MŠ
sa dozviete na školách.

Vo večernom Cross Country Crosse, na ktorý sa postavilo 200
pretekárov, najhodnotnejší výsledok vybojoval Pavol Baroňák,
ktorý dobehol na 6. mieste. Na druhý deň pokračovali preteky rýchlostným pretekom, kde najlepší výsledok dosiahol opäť Pavol
Baroňák a to ziskom striebornej medaily. Z dievčat dobehla Mirka
Mikulová na peknom 4. mieste.
Smolu mali naši štyria zástupcovia (Katarína, Vanesa, Klára,
Denis) v kategórii stredných žiakov, ktorí boli diskvalifikovaní, a to
z dôvodu odbehnutia inej trate.

šport šport
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Vážení priaznivci futbalu!

Počas uplynulých mesiacov začali futbalové družstvá TJ Slovan Skalité zimnú prípravu na nadchádzajúce
boje v odvetnej jarnej časti svojich súťaží. Do tréningového procesu sa zapojili všetky družstvá patriace pod
TJ Slovan Skalité – družstvo mužov, dorastu, starších a mladších žiakov a taktiež prípravka a novo vytvorené
družstvo dievčat.
Mužstvo „A“ sa pripravovalo prevažne v domácich podmienkach
a využilo aj futbalovú arénu v Korni. Počas prípravy muži odohrali
niekoľko zápasov a to v Třinci a taktiež na domácej pôde. Do prípravy sa zapojili takmer všetci hráči, ktorí pôsobili v mužstve aj
v jesennej časti. V zápasoch mužstvo dosiahlo pomerne solídne
výsledky a tak treba dúfať, že jarná časť nám prinesie pekné futbalové zážitky. Veríme, že cestu na štadión si nájde množstvo našich fanúšikov.
Družstvo dorastu sa v zimnej príprave zúčastnilo turnaja v Návsí,
kde chlapci hrali proti družstvám dospelých. Hlavná časť prípravy
sa odohrala v Skalitom.
Družstvá SŽ a MŽ, prípravky a družstvo dievčat trénovali v telocvični na Kudlove a na umelej ploche pri ZŠ. Taktiež sa zúčastnili
turnajov v Třinci, Čadci a dievčatá turnaja Gnotec girls cup v Korni.
Tento turnaj usporiadala naša TJ Slovan Skalité v spolupráci s firmou GNOTEC Čadca, Obcou Skalité a CVČ Skalité.
Veríme, že kvalitná zimná príprava všetkých družstiev sa prejaví
v jarnej časti súťaží a naši futbalisti budú predvádzať kvalitné výkony a svojou hrou potešia oko diváka.
Výsledky družstva dospelých, dorastu aj žiakov nájdete na
stránke: www.futbalnet.sk/sutaze
Výbor TJ Slovan Skalité
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