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Úspešné vianočné trhy
v tomto roku navštívilo viac ako tisíc ľudí

ianoce začínajú vtedy, keď konečne ochutnáme varené víno,
vianočný punč a sladký medovník
na vianočných trhoch, kde najväčším
predvianočným darčekom je úsmev, pohoda a šťastie. Vianočné trhy majú
v Skalitom už svoju tradíciu a každoročne prilákajú množstvo návštevníkov. Tie tohtoročné sa uskutočnili 9.
decembra, na námestí v ústredí obce
Skalité.
Starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová sa prihovorila prítomným,
ktorí zaplnili celé námestie a spolu
s deťmi rozsvietili vianočný stromček.

V

Vážení Skalitčania,
pozývame Vás aj na rozlúčku so starým
rokom a Silvestrovský ohňostroj

Po kultúrnom programe, v ktorom sa
tento rok prestavila skupina ESO
z Čadce, žiaci z CVČ Skalité, p. Veronika Časnochová zo Skalitého a vokálna skupina p. Iriny Školníkovej
a hostí, prišiel medzi deti Mikuláš s anjelom a čertom a samozrejme 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.
J.Č.

rokovania
vianoce vobecného
skalitom zastupiteľstva
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farnosť

Starostka navštívila našich starších spoluobčanov
a chorých ľudí doma a v domovoch pre seniorov

V tomto predvianočnom období nezabúdame ani na našich starších spoluobčanov. V pondelok starostka obce Andrea Šimurdová spolu
s členmi sociálnej komisie navštívili našich Skalitčanov, ktorí sú v zariadeniach pre seniorov v Čadci a v Čiernom. Starkých potešili
malým darčekom a obecným kalendárom. V uplynulom týždni zas Mikuláš s anjelom a starostkou zavítal k chorým a nevládnym ľuďom
u nás v obci. Ďakujeme za spoluprácu ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta v Skalitom, osobitne p. učiteľke Ivanovej a p. učiteľovi Kullovi.

Príhovor starostky

Milí moji spoluobčania,
prihováram sa Vám v nádhernom období Vianoc, keď zároveň jeden ľudský rok končí a druhý začína. Hodnotíme a porovnávame, čo všetko sa nám podarilo, kde sú rezervy.
Pre mnohých z nás to bolo náročné obdobie. Mali sme veľa práce a povinností, starosti, bolesti, ale určite i radosti, prekvapenia a krásne chvíle.
Ďakujem Vám za Vašu podporu vo voľbách do VÚC.
Ďakujem Vám za všetko, čo ste vykonali pre našu obec. Mnohí ste obetovali svoj voľný čas a súkromie v prospech nás ostatných. Vážim si to.
Je tu Nový rok 2018. Veľa vecí zostane rovnakých, veľa vecí sa zmení. Sme vo víre udalostí, ktoré často nedokážeme ovplyvniť.
Čo však dokážeme ovplyvniť, je náš postoj. Začnime teda každý od seba.
Všímajme si bolesti a trápenie iných. Často stačí malá rada a úsmev.
Šťastie a dobro majme na mysli aj vtedy, keď to stojí veľa námahy.
Zostaňme láskaví, milí a spravodliví, nehanbime sa konať čestne a svedomito.
Lásku a pokoj rozdávajme plným priehrštím.
PF 2018
Želám Vám všetkým do Nového roku zdravie, silu a dobrú vôľu, veľa radosti,
porozumenia a lásky. Šťastný a požehnaný nový rok 2018.
s úctou
Vaša starostka obce
Andrea Šimurdová

Jasličková pobožnosť v Kostole sv. Jána Krstiteľa 2016

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou
Premýšľam, prečo sú Vianoce také zaujímavé a príťažlivé. Pre nás kresťanov je to jasné. Ale prečo sú tak príťažlivé pre ľudí, ktorým Ježišovo narodenie veľa nehovorí?
Mám rád rozprávanie o troch mudrcoch z východu, ktorí v Betleheme hľadajú novonarodeného kráľa. Nedávno
ma zaujal moment, keď po dlhom putovaní konečne vstúpili do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Myslím, že pri Vianociach ide aj o to, čo človek nájde, keď vstúpi do domu alebo bytu.
Čo tam nájde? Nájde ľudí, ktorí majú čas a zrazu sa pár dní nikam neponáhľajú. Nájde tam prijatie, pozornosť
a záujem. Nájde tam vkusne ozdobený stromček, prestretý stôl a chutné jedlo. Nájde tam ľudí, ktorí sú milujúci
a milovaní a neváhajú to dať najavo. Nájde tam všetko to samozrejme nesamozrejmé.
Prajem Vám, aby ste to našli. Keď otvoríte dvere svojho domu alebo bytu, aby to tam bolo. A nie len tých pár
dní. Celý rok.
JOZEF MOŽIEŠIK

do pozornoSti
do pozornoSti
občanoV
občanoV
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Vyberáme z rokoVania oz Skalité 20. 11. 2017 a 14. 12. 2017
OZ schvaľuje:

• 3. a 4. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2017 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 2018 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Skalité 2018 – 2019
• VZN obce Skalité č. 6/2017 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. 2018
• VZN obce Skalité č. 5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
• VZN č. 4/2017 o opatrovateľskej službe
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018
• Príspevok pre TJ Slovan Skalité vo výške: 22 000 EUR a jeho
rozdelenie pre oddiely: 18 550 EUR futbal, 2 500 EUR biatlon,
600 EUR hokejbal, 350 EUR futsal
• Plán Zasadnutí OZ 2018
• Plán kultúrnych a športových podujatí 2018
• Udelenie Ceny obce 2017: Mgr. Art. Vlasta Mudríková, p. Ján
Bury, p. Ivan Čanecký
• Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2016.
• Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií na sezónu
2017/2018
• Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za školský rok
2016/2017
• Predĺženie nájomných zmlúv na byty – p. Krištofiková, p. Franková, p. Mikula, p. Pišteková, p. Špiláková, p. Čanecký, p. Cechová, p. Vaculčiaková
• Pridelenie trojizbovho nájomného bytu v BD 1460/3 – p. Dalibor Rác, bezbariérového dvojizbového bytu v BD 1440/1 – p.

Filip Gonščák a trojizbového bytu v BD 1449/2 – p. Barbora Rajničová
• 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
• Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.e)
Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov žiadateľke: p. Ficeková, Skalité 439, p. Časnocha, Skalité 1157, Mgr.
Strýček, Svrčinovec 58 (ide o neknihované parcely)
• Odpredaj prebytočného paliva v MŠ Skalité – Ústredie, a to
drevo a koks
• Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci p. Dana Papíková, Skalité 59, vo výške 300,- EUR na nákup paliva.
OZ neschvaľuje:

• Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci p. Peter Časnocha, Skalité 5, na nákup paliva.
OZ berie na vedomie:

• Oboznámenie sa s výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu SR, kontrolovanej akcie: eGovernment a informačné systémy obcí a miest.
• Informatívnu správu o hospodárení príspevkovej organizácie
Obec Skalité Prevádzkareň v podnikateľskej činnosti k 30. 9.
2017.
• Správy o činnosti komisií OZ a spoločenských organizácií v obci
za rok 2017

4. zmena rozpočtu obce Skalité

Uznesenia OZ a zápisnice z rokovaní nájdete na www.skalite.sk.
Ďalšie zasadnutie OZ Skalité sa uskutoční 26. februára 2018.
Rokovania OZ sú verejné
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2018
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

TO (sklo, plasty, VKM,
obaly z kovu)

TKO (popolnice)

MESIAC
9. 1.

23. 1.

6. 2.

20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

2. 5.

15. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

13. 11.

27. 11.

11. 12.

27. 12.

12. 3.

Nebezpečný
odpad

12. 3.
23. 4.

29. 5.

30. 10.

21. 5.

22. 5.

21. 5.

23. 7.

24. 7.

23. 7.

1. 10.

2. 10.

1. 10.

3. 12.

4. 12.

3. 12.

15. 10.

KONTAKT: Obec Skalité – Prevádzkáreň, Skalité č. 598, 023 14 Skalité, telefón: 041/4376221,
mobil: 0917873506, 0905868285, e-mail: obecskalprev@mail.t-com.sk

HARMONOGRAM ZiMNEj úDRžBy MiEstNycH KOMUNiKácií
OBcE sKAlité NA OBDOBiE 2017/2018
1. poradie
NEPRETRŽITE 24 HODÍN
Kavaly s prepojením do Oščadnice (od križovatky Triciatok po križovatku Švancari). Súbežná cesta so železnicou (od Pajty po výjazd
na štátnu cestu Vl2 u Simurdy), do Potoka (od križovatky pri požiarnej zbrojnici, IBV Cupeľ po križovatku kasárne), tzv. Stará cesta
(od štátnej cesty Vl2 pri Družbe po križovatku do Tatarkov, smer
ku Skaľanke až po Kožakov most).

DO 5.30 HOD KAŽDÝ DEŇ PRI ZIMNEJ ÚDRŽBE MK
Železničná stanica, autobusové zástavky, obchodné jednotky s prístupom od hlavnej cesty, školy, škôlky – ku Skaľanke, cesta ku zastávke Skalité – Serafínov, do Riek po cintorín, odstavné plochy
v centre obce a spevnené verejné priestranstvá, chodník pri štátnej ceste 1/12 v obci.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia (snehové fujavice, kalamity) pre 1. poradie platí realizácia zimnej údržby do 12 hodín.

Rozpočet obce Skalité na roky 2018, 2019 a 2020

13. 3.

Výmenný
obchod papiera

2. poradie

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, na Grape.
V osadách v treťom poradí bude vykonávaná údržba podľa aktuálnych poveternostných a technických možností.
V prípade vážnych zdravotných stavov, návštevy lekára imobilných
pacientov, je potrebné hlásiť deň vopred na č. t.: 4376221,
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.

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 Kudlov, 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, Triciatok (ulica k p.
Lašovi), 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, pod Grapou, za Grapou, Piketa, Podkrižné, Potôčik, pod Gonšcom.

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.
Riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň je oprávnený zmeniť poradie
harmonogramu zimnej údržby v osobitých situáciách (havárie, kalamita, ochrana zdravia, majetku a pod.).
SCHVÁLENÉ UZNESENÍM OZ SKALITÉ Č.78/2017 ZO DŇA 20. 11 . 2017.
Z.: ALOJZ PETRÁK, V. R., RIADITEĽ OBCE SKALITÉ-PREVÁDZKÁREŇ
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PoľnohosPodárske družstvo skalité oznaMuje
Od svojho vzniku sa družstvo zameriava na čistenie poľnohospodárskej pôdy v katastri našej obce. Cieľom je prinavrátiť zanedbanej poľnohospodárskej pôde jej pôvodné využitie. Jedná sa hlavne
o výrez náletových drevín a krovín.
Pracovníci družstva tieto dreviny vyrezávajú, avšak družstvo si
takto zrezanú drevnú hmotu neprivlastňuje. Všetka drevná hmota
patrí vlastníkom parciel, na ktorých sa čistenie vykonáva. Vlastníci
teda majú právo si túto drevnú hmotu bezplatne odvážať. Z tohto
dôvodu pracovníci družstva zrezané stromy ponechávajú na
mieste. V prípade, že počas leta si vlastníci drevnú hmotu neodvezú, družstvo ju ponúkne vlastníkom z iných parciel. Po odvoze
drevnej hmoty pristúpime k úplnému vyčisteniu daného úseku,
ktorý následne začneme využívať pre potreby rastlinnej výroby
družstva. Čistenie je možné vykonávať len v presne stanovenom
čase a to neskoro na jeseň a včasne na jar. Mimo tohto obdobia
družstvo čistenie nevykonáva.
Touto cestou chceme vyzvať všetkých vlastníkov, ktorí majú
o zrezané drevo záujem a sú spolupodielnikmi na čistených parcelách, aby si porezané drevo odviezli. Informácie o lokalitách,
kde došlo k čisteniu, alebo kde sa do budúcna čistenie plánuje,
získate na tel. čísle: 0918 578 981.

Ponuka hovädzieho mäsa – cena:
Zákazníci bez nájomnej zmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 6,- eur
Zákazníci s nájomnou zmluvou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 5,50 eur
V prípade záujmu volajte na t. č. : 0944125 798 alebo 0908 167 454
S pozdravom
Michal Čanecký – predseda družstva

Narodené deti
od 26. 9. do 13. 11. 2017

Uzavreté manželstvo v obci Skalité
od 1. 10. do 31. 10. 2017

Úmrtie občanov v obci Skalité
od 2. 10. do 27. 11 2017

SEPTEMBER
Nina Gomolová
Matúš Čanecký

OKTÓBER
Vladimír Gerát a Mgr. Eva Možuchová
František Novotný a Eva Gavláková
Rastislav Urbanek a Nikola Buryová
Michal Tabačár a Jana Gorylová

SEPTEMBER
Martin Harvaník, 25r.

Počet prihlásených občanov
k trvalému pobytu do obce
Skalité od 19. 9. do 27. 11.
2017: 11 občanov.
Počet odhlásených občanov
z trvalého pobytu z obce
Skalité
od 20. 9. do 22. 11. 2017:
10 občanov.
Počet obyvateľov k 28. 11.
2017: 5210

Uvítanie detí

Prenajatá pôda do výmery 0,30 ha . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ks živej hydiny
Prenajatá pôda nad 0,30 ha do výmery 0,90 ha . . . . 2 ks živej hydiny
Prenajatá pôda nad 0,90 ha do výmery 1,50 ha . . . . 3 ks živej hydiny
Prenajatá pôda nad 1,50 ha do výmery 2 ha . . . . . . . . 4 ks živej hydiny
Prenajatá pôda nad 2 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ks živej hydiny

PREHĽAD O POHYBE OBYVATEĽOV OD 2. 10. DO 28. 11. 2017

NOVEMBER
Jozef Cech
Eliška Comorková

kultúra

Každý, kto má s družstvom uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu,
má nárok na stanovený počet kusov živej hydiny zadarmo.

MATR I K A

OKTÓBER
Samuel Husár
Ľuboš Rajnič
Karin Krausová
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OKTÓBER
Ondrej Franek, 97r.

Uzavreté manželstvo mimo obec Skalité
od 2. 9. do 25. 11. 2017

NOVEMBER
Jozef Krčmárik, 53r.
Rozália Kocúrová, 87r.

SEPTEMBER
Stanislav Choluj a Veronika Jurčagová
Ján Majchrák a Lenka Rybáriková
Adam Szop a Zuzana Dubová

Úmrtie občanov mimo obec
Skalité od 19. 9. do 13. 11. 2017

NOVEMBER
Roman Cabuk a Katarína Bugajová
Jaroslav Herman a Mgr. Pavlína Časnochová
Stanislav Padyšák a Michaela Michnáčová

Obecný kalendár 2018 a Monografia obce Skalité

OKTÓBER
Dominik Petrák, 88r.
Milan Kultan, 57r.
NOVEMBER
Katarína Mikulová, 81r.
Júlia Časnochová, 53r.
M. ČASNOCHOVÁ

Ten, kto si ešte nevyzdvihol stolový obecný kalendár na rok 2018, môže tak urobiť na matrike, alebo
na sekretariáte. Jeden kalendár je zdarma pre každú samostatnú domácnosť, prípadne si môžete ďalšie
kusy zakúpiť za cenu 2,00 € / ks. Monografia obce skalité je opäť v predaji, za cenu 31,50 € / ks.

Dňa 16. 10. 2017 sa v zasadačke Obecného
úradu v Skalitom konalo slávnostné uvítanie detí
do života.
Malých občanov a ich rodičov slávnostne privítala starostka
obce Skalité p. PaedDr. Andrea Šimurdová. Rodičom zaželala
veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby deťom
vytvorili šťastný domov, kde sa dieťatko bude cítiť dobre a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať.
Následne si prítomní z jej rúk prevzali malý darček a samozrejme kvety pre mamičky. Atmosféru slávnosti obohatili kultúrnym programom deti zo ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta Skalité.
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kultúra

Jubilanti v Skalitom oslavovali
Tak ako po iné roky, aj tento rok
sa nedeľa 15. októbra 2017 pre
tohtoročných jubilantov zmenila
na deň sviatočný.

Holubári v Skalitom hodnotili sezónu 2017
V slávnostnej atmosfére sa v hoteli Koloniál konalo „Stretnutie jubilantov“, ktorí
oslávili v tomto roku 70, 75, 80, 85
a viac rokov. Pozvanie na oslavu prijal aj
pán Anton Jašurek, ktorý v auguste oslávil 90 rokov. Oslávencom sa prihovorila
starostka obce Skalité PaedDr. Andrea
Šimurdová a popriala im veľa zdravia,
elánu, radosť a potešenie z najbližších.
Ako pamiatku na tento sviatočný deň
im boli odovzdané malé darčeky a o
dobrú náladu sa postarala aj ĽH Ondreja
Rovňana a ĽH Capkovci.
Všetkým oslávencom úprimne želáme
ešte veľa rokov prežitých v šťastí, zdraví
a pohode.

Dňa 28. 10. 2017 holubári ZO CHPH Skalité slávnostne ukončili
tohtoročnú pretekovú sezónu. Pri tejto príležitostí bol vyhodnotený
aj pretek o „Putovný pohár starostky obce Skalité“ – Slaný 1, ktorý
sa uskutočnil 3. 6. 2017 zo vzdialenosti 355 km. Zo ZO CHPH Skalité bolo nasadených 322 holubov.
Počas tejto sezóny sa letelo celkovo 24 pretekov, ktorých bolo
7 dlhších pretekov z Nemecka a 5 pretekov mladých holubov.

Na 1. mieste sa umiestnila chovateľská dvojica Varmus M + J.
Na 2. mieste sa umiestnila chovateľská dvojica Rucek J. + J.
Na 3. mieste sa umiestnil chovateľ Ľubomír Jánsky.
Putovný pohár získala chovateľská dvojica Varmus M. + J.

J.Č.

Country bál v Skalitom

Seniori, ktorí úspešne reprezentujú našu obec
Mária papíková

Milan Gerát

ocenená v Súťažiach v predneSe prózy

ocenený na športových podujatiach

Okresné kolo: Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto, Vansova Lomnička – 1. miesto
Krajské kolo: Vajanského
Martin – čestné uznanie,
Vansova Lomnička – 3.
miesto, Rúfusov Liptovský
Mikuláš – Laureát za prednes prózy
Postup a účasť na: Celoslovenská prehliadka – Kukučínova literárna revúca
2017 – Ďakovný list

XX. Celoslovenské športové hry a turistický zraz
seniorov JDS: 1. miesto v
hode plnou loptou od 70
rokov, a 1. miesto v behu
na 60 metrov od 70 rokov
Krajské športové hry seniorov: 1. miesto za hod granátom, beh na 60 m, 2. miesto
za vrh guľou
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Čadca: 1. miesto za vrh
guľou, a ďalšie...

Dňa 17. 11. 2017 sa v penzióne Mária – Skalité Serafínov uskutočnil
prvý ročník Country bálu, ktorého organizátorom bola Obec Skalité.
A keďže nie je bál ako bál, tento náš ponúkol návštevníkom naozaj
bohatú nádielku kvalitného programu.
Do tanca hral DJ Štefan Munka. Prestávky vyplnila ukážkami country tancov tanečná skupina Niagara z Kysuckého Nového mesta. Janko Masný prítomných odvážlivcov zapojil do výučby country tanečných kreácií, ktoré na záver spojili do jedného
uceleného country tanca. Potešilo nás, že tému v štýle country si všetci hostia zobrali
k srdcu a patrične jej prispôsobili svoje outfity, teda rifle, košeľa a klobúk. Postarané
bolo aj o kvalitné občerstvenie. Nechýbala tequila, stejk, pivo a fazuľová polievka
s údeným mäsom. Pripravená bola bohatá tombola, ktorej hlavná cena bola vstupenka na 11. reprezentačný ples obce Skalité.

kultúra
Školstvo
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Plán kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí pre rok 2018
Január

August

Február

September

⚫ 11. reprezentačný ples obce Skalité – 20. 1. 2018
⚫ Rajd chlopski, 26. ročník – 26. až 28. 1. 2018
⚫ Pochovávanie basy – 13. 2. 2018
⚫ Karneval v spolupráci s CVČ Skalité

Marec

⚫ Výstava kníh v obecnej knižnici spojená
s predajom
⚫ Veľkonočná výstava – 25. 3. 2018
⚫ Deň učiteľov

Apríl

⚫ 72. výročie oslobodenia obce Skalité – pietny
akt kladenia vencov
⚫ Beseda v knižnici

Máj

⚫ Deň matiek – 13. 5. 2018
⚫ Kudlovská kopačka – 26. 5. 2018
⚫ Slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov
knižnice – koniec mája
⚫ Zumba marathon, 4. ročník
⚫ Nedeľa módy v Skalitom

Jún
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

27. Goralské slávnosti – 17. 6. 2018
Obecné hody – kermáš – 24. 6. 2018
Deň detí – program pre deti v amfiteátri
Oceňovanie úspešných žiakov ZŠ starostkou obce
Rozlúčka s predškolákmi

Júl

⚫ Osadový turnaj vo futbale o pohár starostky
obce Skalité – 1. 7. 2018
⚫ Futbalový turnaj – Memoriál des. Rudolfa
Šmatlavu – 8. 7. 2018
⚫ Skalitská vareška a Vatra zvrchovanosti
– 28. 7. 2018
⚫ „Rodinná cykloturistika“
⚫ Letné kino

⚫ Goral marathon 2018
⚫ Hasičská súťaž o pohár starostky obce
⚫ Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce
⚫ Mariánska pieseň, 14. ročník – 15. 9. 2018
⚫ Poďakovanie za úrodu, Jarmok remesiel,
Výstava ovocia a zeleniny

Október

⚫ Sv. omša pri príležitostí sviatku sv. Huberta,
8. ročník
⚫ Stretnutie jubilantov
⚫ Uvítanie detí do života

November

⚫ Oslavy 100. výročia ukončenia 1. svetovej
vojny – 11. 11. 2018
⚫ Fotografická súťaž, 3. ročník
⚫ Country bál, 2. ročník
⚫ Vyhodnotenie súťaže o pohár starostky obce –
poštové holuby
⚫ Železničiarska omša

December

⚫ Rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočné
trhy a Mikuláš – 8. 12. 2018
⚫ Odovzdanie Mikulášskych darčekov deťom
v hmotnej núdzi
⚫ Návšteva občanov obce Skalité žijúcich
v domove dôchodcov
⚫ Návšteva starších občanov
⚫ Oceňovanie darcov krvi
⚫ Uvítanie Nového roka 2019
Plán kultúrnych podujatí bude priebežne
doplňovaný podľa ponúk.
Prípadné návrhy a postrehy radi uvítame na
kniznica@skalite.sk, č. t.: 0918 390 156
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Okienko do minulosti obce (xv)

Skalitskí železničiari
sobotu 25. novembra 2017 si železničiari v Skalitom pripomenuli sviatok sv. Kataríny svojej patrónky. Tak ako
býva v Skalitom od nepamäti zvykom, že každá významná
udalosť v obci sa začína svätou omšou, aj táto sa tak začala. Úvodom k nej bolo prenesenie sošky sv. Kataríny Alexandrijskej z budovy železničnej stanice v Skalitom do kostola sv. Jána Krstiteľa
v sprievode železničiarov a občanov. O živote mučeníckej smrti
sv. Kataríny hovoril hlavný celebrant omše.
Kvôli úplnosti uvedieme aj fakty o pôvode sošky sv. Kataríny
Alexandrijskej, ktorá je trvale umiestnená v budove železničnej
stanice v Skalitom tak, ako nám ich vyrozprával p. Stanislav Králik bývalý prednosta železničnej stanice v Čadci.
„V roku 2007 dostali slovenskí železničiari, účastníci púte do Čenstochovej, od poľských kolegov ako dar sochu sv. Kataríny Alexandriskej, ochrankyne poľských železničiarov. Tá bola v roku 2008
inštalovaná v Múzeu dopravy v Bratislave. V roku 2009 bola sv. Katarína Alexandrijská vyhlásená za patrónku slovenských železničiarov. 20. 6. 2010 som sa zúčastnil sv. omše vo vestibule železničnej
stanice N. Zámky ako aj inštalácie sochy sv. Kataríny. Napadla ma
myšlienka, že takúto sochu by sme mohli mať aj v železničnej stanici Čadca. Navštívil som v tej veci farský úrad v Čadci. Pán dekan
Emil Floriš ma podporil a tak som začal hľadať rezbára. Prostredníctvom jednej zamestnankyne sa mi podarilo skontaktovať sa s p.
Matúšom Repkom z Rajca. Ten sošku vyhotovil. S pánom dekanom
sme dohodli spôsob a miesto jej inštalácie. Soška bola posvätená
na svätej omši 26. 11. 2010 vo farskom kostole v Čadci, a potom bola
prenesená do vestibulu železničnej stanice Čadca.
Záujem mať takúto sochu na pracovisku prejavili aj zamestnanci, ktorí pracovali v železničnej stanici Skalité. Na návšteve
u p. farára Antona Duníka sme sa hneď dohodli a tak som p.
Repku požiadal o vyhotovenie ďalšej sošky. Po dohode s pánom
farárom sa dňa 25. 9. 2011 konala sv. omša, kde bola socha posvätená a umiestnená v čakárni železničnej stanice Skalité.“
Jej opätovné predstavenie veriacim, skalitským železničiarom
a ich hosťom, zorganizoval skalitský farár Jozef Možiešik v sobotu 25. novembra 2017 pri príležitosti liturgickej spomienky na
svätú Katarínu Alexandrijskú, s príznačným názvom pre skalitských železničiarov, Svätokatarínsky deň copky s orlem, ktorý
pokračoval modlitbou vo farskom kostole v Skalitom a sprievodným programom. Pozvanie prijal a slávnostným kazateľom bo
vdp. Peter Hluzák farár a dekan v Rajci. Program v kostole sa
niesol v prosbách za ochranu železničiarov všetkých povolaní
a spomienkou na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
A tých Skalitčanov, ktorí na železnici pracovali v minulosti, je
od postavenia a otvorenia železnice pred vyše sto tridsiatimi
tromi rokmi, nespočetne veľa. Pripomeňme si teda, aspoň
stručne, historické fakty a udalosti, ktorých boli skalitskí železničiari svedkami a skutky tých, ktorí železnicu stavali, i tých,
ktorí tu z rôznych dôvodov pracovali. Zanechali nám dielo, ktoré
dodnes obdivujeme a vďačíme im zaň, lebo bolo a je na prospech
našej obci.
Bola im venovaná liturgická spomienková slávnosť a venovaný
je im aj tento článok. Sú dôkazom toho, že rodáci – železničiari,
a ani my ostatní, sme na nich nezabudli.
Vďaka za túto dôstojnú spomienku s originálnym názvom na
našich predkov – železničiarov patrí najmä p. Stanislavovi Králikovi, ktorý pred šiestimi rokmi zaobstaral sošku ochrankyne skalitských železničiarov a iniciátorovi myšlienky svätokatarínskej
železničiarskej omše, nášmu p. farárovi Jozefovi Možiešikovi.

V

Soška sv. Kataríny Alexandrijskej

Celebranti sv. omše

Sprievod železničiarov a občanov so soškou sv. Kataríny

Trať Čadca–Skalité–Zvardoň v dĺžke 21 km bola sprevádzkovaná
3. 11. 1884. Stalo sa tak rok po otvorení prevádzky Považskej železnice Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina), trinásť rokov po
otvorení prevádzky na Košicko – bohumínskej železnice, tridsať
šesť rokov po prvom príchode vlaku s parným rušňom do Bratislavy a päťdesiat deväť rokov po otvorení prevádzky prvej trate
s parnými rušňami v Anglicku. Železnica navždy zmenila tvar obce
i spôsob života v nej.
Je známe, že od začiatku realizácie zámeru mali Skalitčania k železnici dobrý vzťah. V dostupných zdrojoch sa nenašla ani jediná
zmienka o tom, žeby Skalitčania nejakým spôsobom blokovali
stavbu železnice. Po celej dĺžke trate predali svoje pozemky bez
prieťahov čo bolo u ľudí, ktorí lipli na pôde tak ako Skalitčania
takmer neuveriteľné. Priaznivé prijatie železnice vyplynulo aj
z toho, že viacerí ľudia tu získali prácu ako povozníci, či robotníci
na stavbe, získali peniaze predajom dreva, z výroby tehál, alebo
z predaja potravín rodinám robotníkov.
Schválený bol variant stavby železnice zo stanice Čadca skalitskou dolinou po ľavom brehu rieky Čierňanky a pravom brehu rieky
Skalitčanka. Tento variant bol lacnejší hoci s väčším stúpaním, až
28 promile, a bol akceptovaný pravdepodobne preto, lebo už boli
dostatočné skúsenosti s prevádzkou vlakov na veľkých a dlhých
stúpaniach a už sa vyrábali parné rušne pre tzv. ťažkú traťovú
službu. Tie jazdili aj na trati do Zvardoňa. Dve z nich sú na fotografii asi z roku 1905.
Trať viedla náročným terénom a horským úsekom. Najnáročnejší
stavebný úsek bol v Skalitom. Od katastrálnej hranice s obcou
Čierne viedla trasa železnice močaristým terénom, ktorý musel byť
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Výkop pre obytné domy v Kolónii a nové cesty
Železničiari a rušne v plnej paráde na stanici.

Legenda
A, B, C
1
81
100
102
177

Železničná stanica v Skalitom v r. 1900

prekonaný dlhým a pomerne vysokým násypom. Druhý, podobný
úsek trate bol v Skalitom od Starého cintorína po zárez do Poľany
vrátane mostu U Čaňa, kde do tých čias, podľa rozprávania pamätníkov, meandrovala rieka Skalitčanka. Od postavenia železničného
násypu tečie rieka v dnešnom koryte. Pri stavbe trate v tomto
úseku bol zrušený náhon jedného zo skalitských mlynov, ktorý bol
postavený pod cestou do pľacu U Kepusa, poniže Starého cintorína. Tento mlyn bol zaujímavý tým, že koleso poháňala voda
z dvoch potokov, takže mohol pracovať celoročne.
Obdiv aj po rokoch budí racionálnosť pri stavbe trate. Na zemný
násyp sa použila všetka zemina, ktorá sa vyťažila z výkopu od cesty
k prejazdu cez trať v smere Za Rieky až po pľac U Krupeľa. Táto
cesta k železničnému prejazdu ako aj vjazd k železničnej stanici si
zachovali pôvodný sklon terénu. Odhadovaný objem vyťaženej zeminy je asi 520 tisíc kubických metrov. Túto zeminu bolo treba prepraviť až do vzdialenosti viac ako jeden km. Nedostatok materiálu
na násypy bol vyrovnaný ešte zeminou zo zárezu Pod Poľanou a z
veľkého výkopu zeminy nad štátnou cestou oproti bývalej výhrevni. Neskôr bola na tomto mieste postavená parná píla a sklad
dreva. Dnes sú tam postavené rodinné domy.
Dnes si vieme iba ťažko predstaviť, aká musela byť organizácia
práce pri tejto stavbe, keď sa súčasne vozila zemina konskými povozmi a zhutňovala sa ručne, stavali sa mosty a priepuste, štrnásť
strážnych domčekov a pri každom studňa, budova stanice, výhrevňa, sklady, ap. A tak podobne tomu bolo po celej trati z Čadce.
Na trati sa postavilo niekoľko mostov. Boli to napospol kamenné
klenbové stavby, ktoré by dnes bolo možné považovať za stavebné
pamiatky. Niektoré z nich jestvovali v pôvodnej podobe až do rekonštrukcie trate. Kamenárske práce vykonávali talianski, chorvátski aj domáci kamenári. Na stavbe zárezov, sa podieľali aj míneri

šrafovaná plocha je časť výkopu pod obytné domy železničiarov
hrubá čiara je železnica
čiarkované čiary sú miestne cesty, ktoré bolo nutné vytvoriť po vykope v Kolónii
obytné domy v Kolónii; a, b – drevárne k obytným domom
kríž pri stanici
hostinec pod kostolom
obecný sklad (Pajta), dnes nejestvuje
stodola hostinca, ktorá spolu s menším objektom vpravo
slúžila v čase výstavby trate ako ubytovňa pre robotníkov
kostol

z Nemecka i Čiech. Ich pobyt v Skalitom obohatil život v obci
v niektorých oblastiach. Napr. do nárečie sa prevzalo slovo amant
– milenec; puľynta – polenta kukuričná kaša, ktorú si pripravovali
robotníci z Talianska, a ktorá sa potom v obci pripravovala na niekoľko spôsobov, napr. na slano, na sladko, s mliekom, alebo bez,
zapečená, ap. Z nemčiny do nárečia prenikli predovšetkým slová
z odbornej terminológie napr. šveľ – železničný podval (e
Schwelle); majžlik – sekáč, dláto (r. Meissel), borer – vrták (r Bohrer), tiež bormašina – vŕtačka; bogno – zátačka, oblúk (r Bogen),
vinkeľ – uhol (r. Winkel), tiež uholník; heľfovač – pomáhať (helfen). Zo železničného názvoslovia napr. fíra – strojvodca (r. Führer),
hajcer – kurič (r Heizer), pomocník rušňovodiča na parnom rušni;
bremser – brzdár (r Bremser), ap. Je vidieť, že naši predkovia slová
„dôkladne preložili“ do nárečia, aby sa mohli používať a niektoré
sa používajú doteraz. Niektoré slová si rodáci „iniciatívne“ vytvorili,
napr. vochterňa – strážny domček pri trati od slovesa wachen – dozerať a železničného strážnika na trati pomenovali vochter. Ale
prevzali sa aj nadávky, z tých „slušnejších“ napr. verfľucht (vetverfluchten – prekliaty).
Trať mala pôvodne dve stanice, Čierne a Skalité a zastávky Svrčinovec a Čierne zastávka. Výstavbu trate po hranicu vykonávala
práce uhorská (slovenská strana) a od Zvardoňa haličská strana.
Na tejto strane sa práce omeškávali, takže práce na slovenskej
strane boli ukončené skôr, preto nakoniec jednu budovu pri železničnej stanici Zvardoň postavila slovenská strana a volali ju "slovenský dom".
Podľa záznamov v úmrtnej matrike pri stavbe trate tragicky zahynulo alebo na následky zranení zomrelo niekoľko robotníkov
z Talianska, Chorvátska, Rakúska i Čiech. Sú tam tiež mená žien
a detí robotníkov z cudzích krajín, ktorí sem prišli s rodinami. Našli
sa aj záznamy o smrti deti i príbuzných robotníkov. Mená Skalitčanov, ak niektorí zomreli na stavbe, sa nepodarilo zistiť.
O začiatkoch prevádzky na trati Čadca – Zvardoň sa nepodarilo
nájsť dostatok podrobnejších informácií. Jeden z prvých záznamov
o železnici v Skalitom nepochádza zo železničných prameňov, ale
z úmrtnej matriky farského úradu v Skalitom. Je v nej záznam
o úmrtí vtedajšieho prednostu stanice Ľudovíta Maternyho (*15.
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01. 1849, †30. 03. 1894), ktorý pochádzal z Prešova a bol jedným
z prvých prednostov tejto stanice.
V Uhorsku nebol dostatok kvalifikovaných ľudí na obsadzovanie
odborných pozícií. Ako na stavbu železníc, tak aj na zabezpečenie
prevádzky prichádzali kvalifikovaní zamestnanci zo západnej časti
monarchie, z Maďarska i zo zahraničia.
Z tej doby môžeme uviesť mená železničiarov, ktoré zjavne nepatrili k pôvodným skalitským menám, napr. Ľudovít Héber telegrafista, Alexius Čani traťmajster, Anton Fuchs jeden z prvých
prednostov stanice, alebo Ján Rufus traťmajster.
Uhorská vláda zaviedla výberový systém zamestnancov. Podmienkami boli uhorská štátna príslušnosť, vek 18–35 rokov, absolvovanie vojenskej služby, dobrý zdravotný stav, občianska bezúhonnosť
a dobré materiálne podmienky. Na funkciu železničného úradníka
sa vyžadovala maturita, na nižšie funkcie postačovala meštianka,
príp. ľudová škola. Zamestnanci boli na vykonávanie funkcie menovaní iba predbežne a len v prípade úspešného vykonávania funkcie boli po roku menovaní definitívne.
Pred 1. sv. vojnou bolo, v dôsledku maďarizácie slovenského spoločenského života, málo železničiarov slovenskej národnosti a tí
zastávali iba nižšie funkcie obvykle ako robotníci. Po 1. sv. vojne
na práce pri železnici sa dostávali najmä legionári, a boli to predovšetkým občania českej národnosti, lebo zväčša bojovali na západnom fronte a po skončení vojny sa dostali domov skôr než Slováci,
ktorí bojovali zväčša na východnom fronte a uviazli v táboroch na
Sibíri a domov sa vracali až do roku 1920.
Nepodarilo sa zistiť, kto zo Skalitčanov ako prvý začal pracovať
na železnici. Mohol ním byť napr. otec prvého skalitského vysokoškoláka farára Vincenta Kráľa zamestnaný ako strážnik a býval
v strážnom domčeku u Taraby, ktorý dnes už nejestvuje.
Prví skalitskí železničiari s pomocou ostatných občanov postavili
pred vchodom do kostola železný kríž na podstavci. Dokumentuje
to aj nápis na prednej strane podstavca „Nákladom nábožných farníkov založený“. Jeho stavba je výrazom vďaky za to, že im železnica priniesla zamestnanie. Na znak toho je kríž obrátený smerom
k železnici. Stalo sa tak pri uvedení železnice do prevádzky v r.
1884, kedy je aj kríž datovaný. Musela to byť pre obec a obyvateľov
výnimočná udalosť, ale autorovi sa zatiaľ nepodarilo nájsť o tom
žiadny záznam.

Železničiarsky kríž a podstavec pred vchodom do kostola

Hoci sa nenašiel zatiaľ žiadny záznam ani o postavení kríža pri
stanici domnievame sa, že bol postavený v čase stavby železnice.
Pri tejto úvahe vychádzame z dávneho zvyku, podľa ktorého sa
v obci stavali kríže na miestach kde sa ľudia odchádzajúci z obce
mohli v duchu rozlúčiť s rodinou a dedinou.
Zamestnanie na železnici bolo veľmi vyhľadávané. Železničiari
významne začali ovplyvňovať vzťah obyvateľov k vzdelanosti tým,
že dávali deti študovať do vyšších škôl, najmä po 1. sv. vojne.
Zamestnanie na železnici bolo prestížne a u našich rodákov
veľmi populárne. Dokonca niektorí železničiari dostali, ako bývalo

v Skalitom zvykom, prímená podľa svojho povolania, ale postupne,
so zvyšujúcim sa počtom železničiarov, prestali používať, napr. Šlezár, Fíra, Mašinek.
Postupne začali vznikať odborové organizácie železničiarov, ktorých bolo v 1. ČSR celkom 26. Jednou z najväčších na Slovensku
bol Zväz slovenských železničiarov so sídlom v Žiline. V Skalitom
bola údajne najpočetnejšia pobočka na Slovensku. Vtedy pravdepodobne vzniklo vcelku dobromyseľné označenie Skalitčanov „Co
Skalitcan to copka s orlem“1, ktoré ako vidíme sa používa dodnes.
Odhaduje sa, že vtedy na železnici pracovalo okolo dvesto päťdesiat rodákov, takže označenie bolo priliehavé.

Copka s orlem

Mníchovská zmluva, hanebný pakt západných demokracii, ktoré
mali byť garantmi mierového vývoja v Európe po 1. sv. vojne, podpísaný s Hitlerom a Viedenská arbitráž pripravili ČSR o časť pohraničia. Prerušili sa tým niektoré dopravné spojenia na tratiach,
čo negatívne ovplyvnilo celú železničnú dopravu. Podľa zák. č. 299
Zb. z 22.11.1938 získali Slovensko a Podkarpatská Rus autonómiu
a obidve časti (krajiny) bývalej ČSR mali v doprave hospodáriť na
vlastný účet. Slovensko si začalo budovať vlastný úrad štátnej
správy v doprave a prvým ministrom dopravy v autonómnej vláde,
ktorú viedol ako predseda Dr. Jozef Tiso, sa stal Ján Lichner. Toho
však už v decembri 1938 vystriedal Dr. Ferdinand Ďurčanský.
Počas okupácie časti obce Poľskom trať patrila k poľským železniciam. Niekoľko zamestnancov – Skalitčanov prišlo o prácu.
Ďalších niekoľko desiatok občanov prišlo o prácu v dôsledku obsadenia územia Tešínska či už železničiarov, alebo robotníkov v železiarňach v Třinci a Vítkoviciach a v iných firmách na Ostravsku.
Zo dňa na deň však nemohlo ísť do práce niekoľko sto ľudí, železničiarov, zamestnancov v Čadci či inde, niekoľko desiatok študentov Meštianskej školy v Čadci a gymnázia v Žiline. Iba železničiarov
dochádzalo za prácou okolo 250. Je obdivuhodné ako rýchlo bola
zriadená autobusová linku Čadca – Skalité – Serafínov, lebo cesta
v celej dĺžke našťastie zostala celá na slovenskom území.
Za okupačnou hranicou sa ocitla trať od železničného mosta v
Čadci – Podzávoze až po štátnu hranicu s Poľskom. V obci bola
hranica vytýčená popri trati a priekopou popri ceste, a od železničného priechodu Za Rieky popri železnici až na hranicu. Do zabraného územia patrila aj časť Chovancovho potoka, presnejšie
vyrovnávací murovaný rezervoár, ktorý stál na mieste dnešného
obchodného domu. Poliaci obsadili celú miestnu časť Kolóniu,
všetky výhybkárske a strážne domčeky povedľa trate, točňu, výhrevňu a staničné sklady. Poliaci uvažovali o železničnom spojení
podľa jedného z variantov z času prípravy stavby KBŽ a to vybudovať trať z Mostov mimo Čadce, v smere do skalitskej doliny. K
realizácii plánu však nedošlo.
V súvislosti s prípravou obrany proti nemeckému vpádu zastavili
Poliaci dopravu na Slovensko. Poliaci pred odchodom vykradli a
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zničila viadukt U Kožáka, most u Čaňa a tzv. železničným vlkom
rozlámala podvaly na trati, poškodila zabezpečovacia zariadenie
ako aj mosty v Čiernom, vo Svrčinovci a v Čadci. Skalitskí železničiari, spolu s inými, sa ukázali ako ozajstní majstri a potvrdili, ako
im na železnici záleží. Trať, mosty, viadukty, vodárenská sústava
a zabezpečovacie zariadenia boli obnovené a 27. júna 1945 začala
železnica opäť fungovať.
Po roku 1945 bola prevádzka v úseku trate Skalité Serafínov –
Zvardoň nadlho prerušená. Niekoľko sto metrov za zastávkou Serafínov smerom na Zvardoň bol na koľajnice priskrutkovaný trám

Autobus, ktorý začal premávať z Čadce do Skalitého po zabratí
železnice Poľskom, na zastávke pod kostolom
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Okienko do minulosti obce (xvi)

Zabúdaní vlastenci
„Národu možno odcudziť mnoho
vecí: krajinu, pôdu, rieky,
aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
ale nie je možné mu ukradnúť jeho
históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....“
J. C. Hronský

poškodili zariadenie železničnej stanice a poštového úradu v Kolónii, zničili telegrafné linky a na Serafínove na niekoľkých miestach vytrhali koľajnice a za rušňom ich odtiahli do Poľska.
Obetavosť a oddanosť železnici potvrdili skalitskí železničiari aj
po tom ako museli Poliaci z okupovanej časti obce odísť. V piatok
1. septembra 1939, keď Poliaci ustúpili pred nemeckou armádou
z okupovaného územia, bola oprava trate už v plnom prúde. Cez
noc železničiari opravili trať v Čadci a v Skalitom na Serafínove.
Zostavil sa provizórny cestovný poriadok osobných vlakov a hneď
na druhý deň šiel aj prvý motorový vlak z Čadce do Skalitého a
odvtedy premával pravidelne. Od soboty 9. septembra bola už zavedená aj pravidelná premávka z Čadce až do Zvardoňa. Trať dočasne nahradila spojenie do Sliezska cez Bohumín, lebo oprava
zavalených tunelov v Jablunkovskom priesmyku v smere na Bohumín sa pretiahla až do januára 1940.
Významné postavenie železničiarskej organizácie v Skalitom bolo
posilnené tým, že sa tu, na Serafínove, v roku 1943 teda v čase vojny,
postavila zotavovňa železničiarov. V dobových dokumentoch má niekoľko pomenovaní. Údajný oficiálny názov bol Zotavovňa fondu Dr.
Jozefa Tisa, ale po jej otvorení ju nazývali Tisova chata. To preto,
lebo o jej vybudovanie sa zaslúžil prezident 1. Slovenskej republiky
tým, že na jej stavbu poskytol finančné prostriedky z prezidentského
fondu. Tisova chata, ako ju ľudia najčastejšie volali, mala byť náhradou za rekreačné železničiarske zariadenia, ktoré po vzniku samostatného Slovenska zostali v Protektoráte Čechy a Morava. Mala
slúžiť aj zotavovňa najmä pre deti slovenských železničiarov.
Svoj kladný vzťah k železnici osvedčili naši rodáci – železničiari
vždy, keď prišlo k nepredvídateľným situáciám. Najvýznamnejšie
z nich nastali, keď ustupujúca nemecká armáda 29. apríla 1945

Dočasná oprava viaduktu
u Kožáka zničeného na
konci 2. sv. vojny

Zataras na trati do Zvardoňa
od 2. sv. vojny až do rekonštrukcie
v r. 1999-2002

a pred hraničnou čiarou bol na trati urobený zemný val do výšky
asi troch metrov. Takýto stav trval až do rekonštrukcie trate a obnovenia železničnej prevádzky 1. júna 1992, kedy prešiel prvý vlak
cez štátnu hranicu.
Nové pomery v Európe však opäť, po dlhých rokoch, podstatne
zmenili život v obci. Prevádzka na trati dostala iný rozmer. Po trati
elektrifikovanej v rokoch 1999 – 2002 prešiel do Poľska rýchlik,
pýcha všetkých európskych železničiarov Balt Orient Expres.

Orient expres vchádza do stanice v Skalitom v r. 2008

Text neprešiel jazykovou úpravou.

Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti,
člen Slovenskej asociácie novinárov

Chata slovenských železničiarov, tzv. Tisová chata

1 Co Skalitcan to copka s orlem znamená, že Skalitčania nosili čapicu
s okrídleným kolesom – železničiarskym znakom

tomto roku uplynulo deviate štvrťstoročie od založenia
spolku, ktorý svojou činnosťou vytvoril mohutnú, širokú
základňu národného povedomia a vlastenectva, Slovenského učeného tovarišstva. Toto, dvesto dvadsiate piate výročie,
uplynulo za neveľkého záujmu tzv. slovenských i tzv. verejnoprávnych médií. Pripomenuli si ho iba národne orientovaná slovenská inteligencia a miestne spoločenstva v obciach či mestách,
kde tento spolok pôsobil.
Tak tomu bývalo často aj v minulosti, okrem rokov, kedy slovenskosť, slovenské vlastenectvo nebolo biľagované, označované
rôznymi nálepkami, prívlastkami, resp. neboli zosmiešňované
jeho prejavy a bolo súčasťou nášho spoločenského a kultúrneho
života. Azda najvýznamnejšia spomienka na založenie tohto
spolku v novodobej histórii Slovenska bola na konci minulého
storočia, v roku 1992. Už od roku 1991 začal na tejto výnimočnej
kultúrnej akcii pracovať celoslovenský prípravný výbor pri Západoslovenskom múzeu v Trnave zložený zo zástupcov miest,
v ktorých kedysi pracovali významné pobočky tohto spolku. Zástupcovia z týchto miest boli zo štátnej správy, cirkevných organizácii a Matice slovenskej. Celú akciu podporovali Ministerstvo
kultúry SR, Západoslovenské múzeum v Trnave, Arcibiskupstvo
v Trnave a Matica slovenská v Martine. Záštitu prevzal predseda
Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Prebiehalo
tradičnou slovenskou formou osláv významných výročí, slávnostnými liturgiami v chrámoch, vedeckými sympóziami, seminármi,
výstavami, spomienkovými slávnosťami, pietnymi spomienkami,
alebo vydaním príležitostným publikácii a propagačných materiálov. Zúčastnili sa ho najvyšší predstavitelia štátu, vysokí predstavitelia r. k. cirkvi a ev. a. v. cirkvi, renomovaní historici,
predstavitelia školstva a vedy, významní umelci a predstavitelia
miestnej štátnej správy a samosprávy a nespočetní občania, pre
ktorých slovenská história a vlastenectvo nie sú bezobsažné
pojmy či pojmy politicky zneužívané.
Niekto by mohol položiť otázku prečo to spomíname v obecnom časopise. Nuž preto, lebo Skalité bolo v čase fungovania tejto
spoločnosti jednou malou čiastočkou tohto grandiózneho procesu, ktorý navždy zmenil myslenie i správane sa obecnej pospolitosti na Slovensku a vzbudil národné sebavedomie a rýdze
vlastenectvo.
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Základy tohto procesu vznikli na aplikácii niektorých myšlienok
osvietenstva skupinou vzdelancov, ktorí sa k vzdelaniu dostali
práve po ich realizácii. Jednou z nich, podstatnou, bolo, že sa
kládla dôraz na samostatné myslenie, uvažovanie i konanie. Tento
proces bol však podmienený aj výchovou. Aby sa nové myšlienky
dostali k širšiemu okruhu ľudí bolo treba s nimi komunikovať v ja-

zyku pospolitého ľudu. Procesu prenikania osvieteneckých myšlienok do pospolitosti napomohlo to, že ľudia začali viac využívať
prírodné zdroje, nové technológie, čím vnikol tlak na potrebu vzdelávania. Možnosť vzdelávania jestvovala aj predtým a zabezpečovali ju predovšetkým kláštory, ale nebola dostupná širokým
vrstvám ľudu. Farnosti a mesta však neskôr zakladali aj svetské
školy. Kláštory v styku medzi sebou doma v zahraničí a vo svojich
školách používali latinčinu. Pretože sa však venovali aj rôznym
iným činnostiam, napr. stavebníctvu, včelárstvu, ovocinárstvu,
chovu rýb i domácich zvierat a poznatky prenášali na panské majetky i poddanské usadlosti, potrebovali komunikovať so slovenskou pospolitosťou čím začali kultivovať slovenský jazyk. A
samozrejme, kňazi sprostredkúvali predovšetkým slovo božie veriacim v kázňach v reči, ktorej ľudia rozumeli.
V kázňach sa našli početné príklady uplatňovania prírodovedných poznatkov a preberania skúsenosti antických autorov. Mimobiblické autority a argumenty sa odporúčalo uvádzať v kázňach
vtedy, keď ich obsahom bolo morálne poučovanie. Pre nevzdelaného príslušníka spoločnosti boli kázne náučnou literatúrou v širokom zmysle slova. Kazatelia komentovali jednotlivé udalosti
v histórii i miestne zvyky, z geografie zase opisovali cudzie krajiny
a mestá, z prírodných vied podávali informácie o flóre a faune,
o nerastoch, o nebeských telesách, o prírodných úkazoch, o chorobách a pod. Veľmi rozšírený a účinný bol spôsob kázania pomocou príkladu, ktorý sa odporúčal využívať predovšetkým v kázňach
pre ľud.1 Táto forma kázne bola odrazom ideí osvieteneckého myslenia a mala informačno – vzdelávaciu funkciu.
Zrejme podobný postup mali o. i. aj učitelia vo farských školách.
Škola jestvovala v tom čase pravdepodobne aj v Skalitom, lebo
v rodnej matrike r. k. farnosti založenej v roku 1750 sa našiel záznam o Andrejovi Molitorisovi, ktorý tu vykonával funkciu organistu a tu sa mu narodili aj tri deti, Mária (1751), Katarína (1753)
a Andrej (1755). Nie je však známe či a ako dlho pôsobil v obci už
pred r. 1750. Predpoklad o existencii školy v obci vychádza z faktu,
že v obci bola tridsiatková stanica, ktorej príslušníci museli mať
na výkon svojho povolania potrebné vedomosti – vedieť čítať, písať
a počítať. Väčšina z nich nepochádzala z obce a žili tu s rodinami
aj niekoľko rokov, pričom niektorí z nich mali vyšší spoločenský
pôvod. A patričné vzdelanie tridsiatnického dorastu musel teda
niekto zabezpečovať. Druhým argumentom je, že je málo pravdepodobné, aby si farníci vydržiavali osobu, ktorá by bola iba organistom a ktorý mal aj rodinu. V matrikách sa našli záznamy aj
o ďalších organistoch – učiteľoch, ktorí v obci odvtedy pôsobili.
Rozvoj školstva nastal po tom ako prišla na rad reforma školstva
v Uhorsku v r. 1777. Mária Terézia (1717 – 1780) ju zaviedla pod
názvom Ratio educationis.
Jej uplatňovaním sa po prvýkrát školstvo na území habsburskej
monarchie usilovalo vzdelávať všetkých obyvateľov, bez ohľadu
na pôvod, miesto bydliska či pohlavie. V duchu osvietenstva sa požadovalo vybudovanie siete verejných škôl. Štát tak deklaroval záujem, aby všetci jeho obyvatelia dostali aspoň základné vzdelanie.
Najdôležitejším krokom celej reformy bolo zavedenie povinnej
šesťročnej školskej dochádzky pre deti od 6 do 12 rokov. Možnosť
chodiť do školy dostali po prvýkrát aj dievčatá, ktoré dovtedy nemali takmer žiadnu možnosť oficiálneho vzdelávania.
Základom školskej reformy bolo vybudovanie škôl vo všetkých
farských obciach, jej realizáciou boli poverené zemské školské komisie. V reformácii školstva pokračoval Jozef II. (1741 – 1790),
ktorý bol od roku od roku 1765 spoluvládcom Márie Terézie a po
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jej smrti v roku 1780 samostatným vládcom. Bol predstaviteľom
osvietenského absolutizmu a rakúskeho centralizmu. Obdobie jeho
vlády sa označuje ako jozefínska doba.
Ten v rámci cirkevnej politiky, ktorej súčasťou bola reforma školstva, využil zákony v monarchii, ktoré umožňovali vládcovi zasahovať aj do niektorých oblasti pôsobenia cirkvi. Vo svojich
zámeroch chcel, aby kňazi, okrem cirkevných povinnosti, pôsobili
výchovne na občana v zmysle jeho osvietenskej politiky. Z toho dôvodu vyňal vzdelávanie kňazov z právomoci ostrihomského arcibiskupa a zriadil tri generálne semináre pod štátnou správou. Z troch
uhorských generálnych seminárov splnil očakávanie iba bratislavský. Ten sa stal predmetom jeho záujmu.
Bratislavský Generálny seminár vznikol v roku 1783 po návšteve
panovníka v trnavskej akadémii, ktorá mala filozofickú a právnickú
fakultu. Akadémia sa onedlho presťahovala do Bratislavy. Takmer
súčasne bola presťahovaná aj teologická fakulta z budínskej tereziánskej akadémie. Dekrétom bola nariadená oprava bratislavského
hradu a založenie seminára pre 650 poslucháčov. Miestodržiteľská
rada oznámila ostrihomskému arcibiskupovi Batthyánimu, že zriadenie generálneho seminára s tým, že začne fungovať od 1. mája
1784 a bude podliehať pod viedenskú univerzitu. Jozef II. venoval
generálnemu semináre, ktorý plnil úlohu teologickej fakulty,
všetky objekty Bratislavského hradu, ktoré a uvoľnili odchodom
bývalého miestodržiteľa Alberta do Holandska. Adaptácia objektov
pre potreby seminára trvala do roku 1787. Koncom roka 1786 bývalo na hrade 720 osôb z toho vyše 500 poslucháčov, vrátane poslucháčov zo zrušeného seminára v Záhrebe. Generálny seminár
bol dobre finančne zabezpečený a mal bohatú teologickú knižnicu
s vyše 3000 zväzkami.2
Kým v priebehu prípravy reformy vyššieho školstva nebol problém jazyka nateraz prioritný (používala sa latinčina), pri reforme
ľudového školstva to bol problém jednoznačný – vydávané učebnice nemali jednotnú jazykovú podobu. Pre Antona Bernoláka,
znalca filozofie a jazykov bol tento stav neuspokojivý. Diskusia
o potrebe jazyka ako liturgického jazyka, nie iba pre kázne, sa stala
aktuálnou.
Jozef II. bol zástancom reformy školstva a podľa neho malo byť
vzdelanie dostupné ľuďom v ich rodnej reči. Tak v roku 1784 bolo
v Generálnom seminári vyše 500 poslucháčov rôznych národností,
slovenskej, nemeckej maďarskej, chorvátskej i rumunskej. Z toho
počtu bolo 311 poslucháčov zo Slovenska. 240 poslucháčov si zapísalo len znalosť slovenského jazyka, ale až 80% poslucháčov hovorilo po slovensky. Z toho vidieť výrazné napredovanie slovenskej
národnosti a podstatné posilnenie slovenskej inteligencie. Slovenský živel sa začal presadzovať aj v samotnej Bratislave. V roku
1770 sa vyhovelo, napriek istým prekážkam, žiadosti 309 slovenských rodín s 501 deťmi, v ktoré žiadali slovenskú ľudovú školu.
V roku 1783 Jozef II. povolil vydávanie Prešpurských novín, ktorých redaktorom sa stal Juraj Lessák. Vďaka nemu sa Prešpurské
noviny stali propagátorom materinskej reči. On vyzval vzdelancov
pestovať slovenský jazyk, nabádal ich na jeho očistu od cudzích
nánosov a dopĺňať ho zrozumiteľnými novotvarmi.
Ideu pestovať slovenský jazyk si osvojil Anton Bernolák (1762
– 1813) a jeho priatelia počas štúdia vo Viedni, kde túto myšlienku
presadzoval A. F. Kollár (1718 – 1783) rodák z Terchovej, riaditeľ
cisárskej knižnice. V Generálnom seminári v rokoch 1784 – 1790
bolo 145 poslucháčov z Bratislavskej stolice, 124 z Nitrianskej stolice, 87 z Trenčianskej stolice atď. Problémom sa nestál živý jazyk
aj keď poslucháči pochádzali z početných stolíc, ale písomná forma
štúdia, lebo kázne si musel každý poslucháč vypracovať sám
a predniesť vo veľkom refektári za prítomnosti ostatných študentov a hostí. Objavili sa rôzne názory na to, ktoré nárečie povýšiť
na spisovný jazyk, napr. nárečím z okolia Bratislavy či dokonca
písať biblickou češtinou so slovenskými výrazmi.
Vtedajšiu rozpoltenosť pri používaní jazyka môžeme dokumentovať archívnymi dokumentmi, ktoré sa dotýkajú Skalitého. Ide
napr. o text Tereziánskeho urbáru pre obec Skalité, ktorý vydala
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Trenčianska stolica v roku 1772. Jeho kópiu a prepis venoval autor
obci v roku 2016.
V roku 1787 vyšla Bernolákova Dizertácia s pripojenou Ortografiou (Pravopisom), v ktorej Bernolák píše: „Nech nás nikto nezahŕňa nenávisťou, že slobodne opúšťame zavedený zložitý
a chybný spôsob písania a na základe nepodvratných dôkazov
odvodených zo samej podstaty veci ustaľujeme nový, jasnejší
a správnejší.“ Výrok adresoval súčasníkom lipnúcim na biblickom
pravopise, dôvodiac tým, že pravidlo písať treba vyvodiť zo slovenskej výslovnosti.
Pravopisná úprava sa hneď ujala a poslucháči žiadali arcibiskupa
Batthyániho o povolenie kázať po slovensky v bývalom klariskom
kostole, čo sa však nestretlo s jeho pochopením.
Grammatica Slavica, ktorú Bernolák dokončil v roku 1789 bol
silný impulz pre poslucháčov vyšších ročníkov na založenie Societas Slavica, spolku pre pestovanie slovenského jazyka. V tom roku
sa stali jeho členmi o. i. Ignác Vároš a P. Stranovský zo Žiliny a Andrej Basilides z Čadce. V roku 1792 bolo v spolku 122 bývalých
poslucháčov Generálneho seminára. Prvou knihou, ktorú spolok
vydal bolo dielo Juraja Fándlyho Dúverná zmlúva. Vydávanie ďalších diel však nepovolil arcibiskup Batthyáni, lebo protektor Generálneho seminára Jozef II. už nežil. Nástupca Jozefa II. Leopold II.
podriadil v roku 1790 Generálny seminár ostrihomskému arcibiskupovi. Tým zaniklo aj Societas Slavica.
Pokračovanie spolku bolo obnovené v roku 1792 s názvom Slovenské učené tovarišstvo v Trnave a predsedom sa stal Anton Bernolák a tajomníkom Juraj Fándly. Sídlo malo v Trnave a pobočky
(stánky) v Bratislave, Nitre, Rovnom, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule, Solivare, Košiciach, Rožňave, Jágri, Ostrihome a Viedni.
Hlavným cieľom Tovarišstva bolo vydávať knihy v novom spisovnom jazyku (bernolákovčine), šíriť a rozvíjať ho, udržiavať čulý
národno-kultúrny ruch, upevňovať pozície bernolákovskej spisovnej normy a jej prostredníctvom viesť k jednote národa na celom
slovenskom etnickom území. Práce vydané tovarišstvom boli rôznorodé, ale najmä ľudovýchovné, zamerané na vymaňovanie slovenského ľudu z kultúrnej a sociálnej zaostalosti.
Medzi odberateľmi kníh vydávaných v rokoch 1792 – 1796,
ktoré spolok vydával bolo 74 absolventov Generálneho seminára
z rokov 1784 – 1790 a 48 poslucháčov ktorí štúdium začali a dokončili ho v roku 1793. Najviac odberateľov bolo zo stolíc Bratislavskej– 26, Nitrianskej– 26 a Trenčianskej – 25. z ostatných stolíc
to bolo významne menej, najviac z Oravskej – 8. V bratislavskom
Generálnom seminári tak boli položené základy slovenského národnooslobodzovacieho hnutia a vlasteneckého cítenia slovenskej
inteligencie, ktoré títo členovia a ich stúpenci rozšírili po celom
Slovensku.
V zozname vyhotovenom z týchto členov nenájdeme mená kňazov, ktorí v tom čase študovali v Generálnom seminári a pôsobili
v Skalitom Z najbližšieho okolia sú v ňom Andrej Basilides z Čadce,
Ján Gašparec zo Žilina, Anton Kubica Žilina, Ján Miškovič Žilina,
Ján Špelán Žilina a Peter Valachy Žilina.
Po zániku vydavateľskej činnosti Slovenského učeného tovarišstva však nezanikla literárna činnosť jeho členov a stúpencov. Vznikala poézia, próza, divadelné hry, historické diela, jazykové diela,
iné literárne aktivity, napr. vydávanie novín, časopisov.
V súvislosti s týmto spolkom treba spomenúť aj niektorých významných priaznivcov Slovenského učeného tovarišstva i ďalších
členov, ktorí túto činnosť umožnili. Nám najbližším sa stali biskup
František Xaver Fuchs, ktorý sa do histórie obce zapísal vysvätením terajšieho farského kostola, viacerí farári v obci od r. 1750,
príp. iní predstavitelia vrchnosti, s ktorými sa naši predkovia stretávali, resp. stretli.
František Xaver Fuchs (1777-1804)3 pochádzal z Pándorfalu v
Mošonskej stolici zo miešaného národnostného prostredia chorvátsko-maďarsko-nemeckého a do histórie biskupstva a slovenských dejín sa zapísal ako veľký priaznivec, spoluzakladateľ
a mecenáš Slovenského učeného tovarišstva. O vzdelanosť vo svo-
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jej diecéze sa staral aj šírením katolíckej tlače. Biskup F. X. Fuchs
v bernolákovčine napísal päťzväzkové dielo „Učení Múdrosti kresťanskég“.
Bol jedným zo skupiny štyroch nitrianskych biskupov (Gustíny,
Fuchs, Kluch a Vurum), ktorí patrili generačne aj názorovo k bernolákovcom bezprostredne spätými s novým duchom seminárov,
priaznivo nakloneným k osvete, etickým hodnotám, výchove prostého človeka na zásadách modernej teológie, aj keď nepochádzali
z najurodzenejších uhorských rodín. Títo biskupi prešli počas vizitácií osobne celú diecézu, teda každú farnosť, vyjednávali s predstaviteľmi obcí, richtármi a prísažnými v záujme hospodárskeho
zabezpečenia opráv kostolov, farských a školských budov, farárov,
učiteľov a ostatných hmotných i duchovných potrieb farností v ich
materinskom jazyku, podľa zásad modernej osvietenskej teológie.
Vo farnostiach tak zaviedli poriadok, na základe ktorého máme až
do dnešných čias zachované nespočítateľné množstvo cenných historických pamiatok.
Poriadok a osvetu dvíhali aj keď len pomaly. Dvíhali aj duchovnú
kultúru a tiež jej vlastníka, slovensky hovoriaci ľud z podradného
postavenia. Dnes týchto vzdelancov považujeme za národných buditeľov. Nie všetci sú dnes všeobecne známi a v publikáciách citovaní. K tým menej známym, zato nemenej obetavým patrili v tomto
období aj skalitskí farári.
Lukáš Pažický (*16.11.1728 Prievidza †18.04.1800 Čadca). Narodil sa v ako dvojča s bratom Adamom. Filozofické a teologické
štúdiá absolvoval v Trnave a 1. augusta 1752 bol vysvätený na
kňaza. 16. novembra 1754 prišiel na Kysuce, na Skalité, kde sa stal
druhým farárom v poradí. 1. októbra 1760 sa stal farárom v Čadci
a spravoval obidve farnosti, Skalité aj Čadcu do roku 1772. Býval
v Čadci. Počas jeho pôsobenia 1778 bola postavená v Čadci murovaná fara a dve kaplnky v rokoch 1751 a 1783. Kostolu daroval
zvon, ktorý je po ňom pomenovaný Lukáš. Literárne, bibliografické
zdroje uvádzajú, že bol členom Slovenského učeného tovarišstva.
Jozef Otrokóci (*00.00.1746 Púchov †27.12.1810 Nitra), farár
v Skalitom v rokoch 1772 – 1795, dal opraviť kostol a zadovážil
nový oltár s vyobrazením sv. Jána Krstiteľa. V rokoch 1775-79 farár
v Rosine, kde postavil kostol, 1797-1800 farár v Papradne. Literárne, bibliografické zdroje uvádzajú, že bol bernolákovským spisovateľom.
Andrej Gombár (*16.10.1751 Žilina †20.01.1810 Fačkov), farár
v Skalitom v rokoch 1798 – 1805. Teológiu študoval v Trnave. V
roku 1775 v Nitre vysvätený za kňaza. Ovládal nemčinu a maďarčinu. Pôsobil vo V. Rovnom, v Dubnici a v roku 1777 v Zákopčí. Za
jeho pôsobenia sa postavil súčasný kostol. Bernolákovský spisovateľ, člen Slovenského učeného tovarišstva.
Aj ďalší farári v obci v ďalej uvedených rokoch, 1775 – 1776 Ján
Čulík, 1776 – 1784 Štefan Galbovič a v rokoch 1798 – 1805 Ladislav Rázga (*00.00.1765 Malé Krštenany pri Partizánskom † ? ). Za
jeho pôsobenia bol konsekrovaný súčasný kostol. Od roku 1805
bol farárom v Rosine. Títo všetci boli súčasníkmi generácie aktívnych členov Slovenského učeného tovarišstva a mohli byť jeho
členmi, hoci priame dôkazy o tom nemáme.
Z tlačiarní, v ktorých sa vydávali diela členov Slovenského učeného tovarišstva sa v Skalitom podarilo nájsť vcelku dobre zachovalý exemplár Evanjelia vytlačeného v roku 1833 v Ostrihome
v tlačiarni Jozefa Beimela. Podľa ručne písaných, ťažko čitateľných
poznámok túto knihu zadovážil pravdepodobne farár Ján Linek,
ktorý bol administrátorom v Skalitom od 1830 do 1844.
Okrem kňazov boli členmi Slovenského učeného tovarišstva aj
osemnásti svetskí úradníci, ktorí sa zaoberali hospodárstvom. Napr.
početné archívne dokumenty súvisiace s obcou Skalité i našimi
predkami vyhotovil a podpísal hospodársky úradník a inšpektor
esterháziovských majetkov Ignác Brichta v Čadci. V hospodárskej
správe týchto majetkov pracoval Juraj Intibus hospodársky správca
Strečnianskeho panstva, kysuckého dištriktu a Ignác Ševčík. Juraj
Intibus je známy tým, že vyhotovil listinu, ktorá dokumentuje
stavbu kostola v r. 1793. Listina sa našla pri oprave veže kostola v

roku 1999. Z nej sa dozvedáme, ktorí majstri prácu vykonávali. Listina je jedným z najstarších významných dokumentov o histórii
obce.
Starostlivosť biskupa F. X. Fuchsa o zásobovaní farských úradov
literatúrou teologickou i svetskou dokumentuje list biskupa farárom v Nitrianskej diecéze. Odpis listu našiel nitriansky kanonik Ladislav Belák v archívnych dokumentoch farského úradu v Čadci.
V liste píše, že posiela dve knižky. Jedna je katechizmus z roku
1804 a druhá je knižka s príkladmi na vyučovanie mládeže, obe
v slovenskom jazyku. Pritom sa našiel aj rozpis, koľko exemplárov
dostanú farnosti čadčianskeho dekanátu. Spolu išlo o 94 exemplárov. Ladislav Belák bol v rokoch 1953 – 54 kaplánom v Skalitom.
Všetko úsilie, ako aj činnosť bernolákovcov výstižne charakterizujú verše Tichomíra Milkina, rímskokatolíckeho kňaza (vlastným
menom Ján Donoval), ktoré napísal pri oslave storočnice vzniku
Slovenského učeného tovarišstva:
Vy stvorili ste povedomie prví
že národom sme, a nie dáke mrvy
a že sme v právach rovní iným kmeňom
že samostatní sme jak ostatní
so svojskou rečou, so svojským tiež menom.
To sila veľká, to raz skutkom bude
ja preto kloním sa vám spiacim v hrude...
Autor pri hľadaní dokumentov o histórii Skalitého našiel súvislosti s pôsobením Slovenského učeného tovarišstva predtým uvedené. Predovšetkým išlo kňazov, farárov v obci, ktorí evidentne sa
hlásili k tomuto spolku. O iných, pred a po období 1792 – 1796 sa
to dá predpokladať lebo boli rovesníkmi zakladajúcich členov, prípadne s nimi študovali. Slovenské učené tovarišstvo sa tak, ako
kultúrne spolky inde v Európe, neobmedzovalo len na jednu oblasť
života, na jednu oblasť osídlenia, ale ovplyvňovalo život na celom
Slovensku.. Medzi jeho členmi boli okrem kňazov, tých bola väčšina, aj ľudia rôznych povolaní. Pôsobilo a získalo veľkú podporu
študentov nielen v seminároch, ale aj na iných školách a tak sa
jeho činnosť zakorenila v mysliach ľudí. Tým sa dá vysvetliť, že aj
po ukončení svojej činnosti jeho tradícia pretrvávala a výsledky bádania dokazujú, že posledná generácia členov Slovenského učeného tovarišstva, okolo roku 1850 začala intenzívne spolupracovať
s ďalšou generáciou slovenskej inteligencie – štúrovcami. Pôsobenie štúrovcov sa v dôsledku pretrvávania silnej bernolákovskej tradície, ale najmä silnejúcej agresívnej maďarizácie sa nedá
v Skalitom preukázať.
Hoci na Slovensku pôsobili aj iné kultúrne spolky napr. v Bratislave, Banskej Štiavnici, Košiciach a inde, Slovenské učené tovarišstvo bolo najvplyvnejšou spoločnosťou. Na jeho činnosť, okrem
štúrovcov nadviazala aj Matica slovenská, ktorej činnosť sa neskôr
prejavila aj v obci.
Mohutnosť rozširovania myšlienok bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva nám dokazuje mapka na obr. 1, na ktorom je lokalizácia centrály, stánkov (pobočiek) a sídiel členov tejto
spoločnosti na Slovensku v rokoch 1792 – 1796. Z nej je vidieť, že
jedno zo sídiel členov bolo aj v Skalitom.
Na mapke si môžeme všimnúť neobyčajne veľkú koncentráciu
stánkov Slovenského učeného tovarišstva v severnej časti Trenčianskej stolice v porovnaní napr. s Oravou. Liptovom, Turcom či Spišom.
V tom čase (1784 – 1798) bol farárom Andrej Gombár. Za jeho
pôsobenia sa postavil súčasný kostol. Bol bernolákovským spisovateľom a člen Slovenského Učeného tovarišstva.
O niekoľko rokov neskôr tu pôsobil Štefan Gombár (*1780
Krásno, †30.04.1829 Skalité), ktorý bol skalitským farárom od
30.08.1808 do 30.04.1829. Vďační veriaci mu postavili náhrobník,
zrejme preto lebo si ho veľmi vážili. To vyjadruje aj nápis na náhrobnej platni.
Náhrobník farára Štefana Gombára je zaujímavý nielen preto, že
je príkladom zdatnosti miestnych kamenárov, ale aj nápisom na ná-
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Slovenské učené tovarišstvo na Slovensku v rokoch 1792 - 1796
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Divadlo: Škaredé káčatko

R.I.P.

Poznámky Mons. ThDr. Ladislava Belasa k prekladu:
- skratka A.R.D. znamená „ Ad Modum Reverendus Dominus“,
ktorá sa prekladá „veľadôstojný pán“,
- skratka R.I.P. znamená „odpočívaj v pokoji“,
- v slove ENI chýba písmeno M, správne má byť ENIM,
- v slove EAVISET chýbajú písmena D a P, správne má byť DEPAVISET.

Náhrobník Štefana Gombára v Skalitom

hrobnej platni, v ktorom sa kvetnatou rečou oceňujú zásluhy tohto
kňaza. Autor spolu s p. farárom Pavlom Mitašom odfotili a identifikovali text na náhrobnom kameni. Farár Pavol Mitaš potom text
odoslal kanonikovi Mons. ThDr. Ladislavovi Belásovi, riaditeľovi
Diecéznej knižnice v Nitre, vynikajúcemu latinčinárovi a v r. 195354 kaplánovi v Skalitom so žiadosťou o preklad.

1 Zb. Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Historický ústav SAV, SHS pri SAV,
Bratislava 2003
2 Zb. Slovenské učené tovarišstvo 1792 – 1992. Západoslovenské múzeum
v Trnave,1993
3 http://www.nitra-slovensko.eu/16.-19.-storocie-v-nitre/slovenske-narodneobrodenie-v-nitre.html?Itemid=48

V časoch slovenského národného obrodenia to boli práve kňazi,
vážené autority pre svoju vzdelanosť, mravnú vyspelosť, ktorí sa
popri hlásaní božieho slova obetovali za národ, pracovali nielen
pre spásu veriacich duší, ale aj pre pozdvihnutie úrovne ducha, života a vzdelanosti slovenského ľudu. Bol to aj výsledok kresťanskej výchovy v slovenských rodinách s pevnou vierou, že národ raz
bude slobodný.
Nemali by sme preto zabúdať na tých, ktorých ovocie žneme
dnes, aj keď v iných spoločenských podmienkach. Ich myšlienky a
najmä činy sú pre nás aj dnes príkladom, inšpiráciou, aby sme neustále hľadali cesty na prospech dobra v obecnej pospolitosti, rozvoja miestnej kultúry, ale aj ochrany kultúrneho dedičstva našich
otcov a materí. Výsledky ich práce transformované časom do dnešných dní sú našou históriou, patria ku Skalitému, sú duchom našej
obce.
Tak ako mnohé mestečká a obce aj my objavujeme a zverejňujeme svoju históriu, ukazujeme svoj folklór, spevy a tance posledných storočí, lebo aj to je odkaz Slovenského učeného tovarišstva,
tohto obdivuhodného spoločenstva, ktoré svoje snahy spájalo cyrilo – metodskou tradíciou. Tým prispelo k jej oživeniu tak dôkladne, že sa udržala do dnešných dní, napriek zúrivej maďarizácii
v polovici 19. storočia, kedy aj slovenské záznamy v matrikách boli
prečiarknuté a znova prepísané do maďarčiny, napriek snahe počas
trvania 1. Česko-Slovenskej republiky zaviesť na Slovensku československý jazyk, i napriek pokusom oslabiť či dokonca zničiť národnoemancipačné snahy našich predkov.
Je našou povinnosťou, aby sme im boli za to vďační. Venujme
im aspoň spomienku.
Text neprešiel jazykovou úpravou.

Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti,
člen Slovenskej asociácie novinárov

Materskú školu Skalité – Ústredie v školskom roku 2017/2018 navštevuje 84 detí, ktoré sa prostredníctvom
školského vzdelávacieho programu „Od jesene do leta spoznávame svet“ vzdelávajú a získavajú tak nové
vedomosti a informácie potrebné pre ich celkový rast.
Všetky aktivity a situácie sa snažíme smerovať a prispôsobovať
tak, aby mali deti pocit istoty, bezpečia a hlavne úspechu. Počas
celého pobytu v materskej škole postupujeme vo výchovno-vzdelávacích činnostiach špirálovitou technikou a deti nabádame od
jednoduchých aktivít, až po tie zložitejšie. Tento výchovno-vzdelávací proces dopĺňame zážitkovými divadielkami s pozvanými profesionálnymi bábkohercami, ktorí u detí hravou formou rozvíjajú
nadobudnuté kompetencie.
Samozrejme k všetkým týmto kľúčovým dispozíciám pre rozvoj
osobnosti dieťaťa nevyhnutne patrí aj dobrá spolupráca rodiny
a každodenné konzultácie. Svedčí o tom aj aktivita s názvom „Deň
jesene“. Napriek typickému premenlivému jesennému počasiu sa
naša materská škola tešila veľkej účasti na tejto aktivite. Rodičia,
súrodenci, ale i babky a dedkovia mali možnosť stráviť čas so svojimi deťmi za ich stolíkmi a spolu vytvoriť z prírodného materiálu
svoj vlastný výrobok. Fantázii sa medze nekládli, čo bolo vidieť na
výstavke, kde sa všetky nádherné práce ukladali. Od gaštanových
panákov, až po rôzne výrobky z tekvíc, zemiakov, žaluďov, ale
i z množstva druhov ovocia a zeleniny. Po tejto tvorivej činnosti si
každý zaslúžil odmenu. Pripravené už boli zdravé dobroty v podobe
ovocných a zeleninových šalátov, nátierok a zákuskov, ktoré na
túto aktivitu dopredu pripravili rodičia detí, pani učiteľky, ale aj

pani kuchárky. Ako každý rok, aj tento boli v ponuke ochutnávky
zdravých a chutných nátierok, ktoré počas dňa deti jedávajú. Veľmi
nás teší, že účasť na tejto prvej spoločnej akcii bola taká vysoká
a tešíme sa na ďalšie aktivity.

Celoslovenská výtvarná súťaž
„Viem čím budem a prečo“
V druhú novembrovú nedeľu deti Filipko Gelačák a Emmka
Krčmáriková z MŠ Skalité – Ústredie cestovali spolu s rodičmi
a pedagógmi do Bratislavy. V Inchebe na veľtrhu Bibliotéka
a pedagogika ich čakalo ocenenie v celoslovenskéj výtvarnej
súťaži „Viem čím budem a prečo“. Päťročný Filipko Gelačák získal 1. miesto za výtvarné dielko po názvom „Chcem byť
ockom“. Trojročná Emmka Krčmáriková so svojím krásnym výkresom pod názvom „Chcem pestovať kvety“ obsadila 2.
miesto. Deti získali okrem diplomov a vecných darčekov aj veľa
učebných pomôcok pre kamarátov do MŠ.
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ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Je tu čas adventu a spolu s ním blížiaci sa koniec kalendárneho roka. Záver toho školského je ešte pekne
ďaleko, no osobnému hodnoteniu sa nevyhneme ani my – zamestnanci školy, žiaci, rodičia.

Aj záver roka nám môže poslúžiť na istú sebareflexiu, zhodnotenie doterajšej práce, pracovných či osobných vzťahov, no i vlastného vnútra. V konečnom dôsledku ADVENT je vlastne začiatok,
čas očakávania, radosti z toho, čo má prísť.
A tak sa nám spája bilancovanie s novými začiatkami...
Škola je živý, neustále sa meniaci organizmus, pozostávajúci
z ľudských bytostí. Nuž a tie sú veľmi rozmanité, so svojimi pozitívnymi stránkami i chybami. A práve tieto bytosti v tejto konkrétnej
škole majú spoločne fungovať tak, aby sa navzájom obohacovali,
učili i vychovávali. To nie je nereálna teória, ale pravda.
Dosahuje sa to rôznymi cestami. Mnohé veci sa deti naučia
v škole, veľa toho pochopia aj na základe praktických skúseností
či pri príprave na projekty a súťaže.
Niektoré aktivity Vám priblížime priamo z web stránky našej
školy:

Dňa 21. 9. zažili žiaci 4.A netradičnú hodinu pracovného vyučovania v novootvorenej predajni kvetinárstva p. V. Rákovej, kde sa
dozvedeli veľa zaujímavých informácií o súčasných trendoch aranžovania.
V Žiline dňa 5. 10. sa žiaci 6. ročníka zúčastnili na kultúrno-vzdelávacom podujatí v rámci projektu Svet okolo nás. Okrem geografických a prírodopisných aspektov o Vietname – bráne do
Indočíny žiaci získali informácie o živote miestnych obyvateľov
a ich zvykoch. Po interaktívnej prezentácii nasledovala diskusia
s autormi projekcie a zároveň účastníkmi expedície. Výstupom
tejto nevšednej hodiny geografie sú projekty, ktoré žiaci v skupinách vytvorili na nasledujúcej vyučovacej hodine geografie.
Žiaci 8. ročníka sa zapojili do zaujímavého projektu Ornamentálna mapa Slovenska v rámci predmetov Geografia, Občianska
náuka a Výchova k umeniu. Cieľom je zápis Slovenska do Guinessovej knihy rekordov prostredníctvom vytvorenia tradičného historického maľovaného „ohniska“ (veľkoplošná maľba na starodávnej
peci) a ornamentu typického pre obec/región, ktorý bude reprezentovať obec na Ornamentálnej mape Slovenska. Pre jeho vytvorenie žiaci vedú vlastný výskum, vyhľadávajú predlohy, na ktorých
sa nachádzajú tradičné ozdoby – ornamenty. Z tohto dôvodu sa
zúčastnia i odbornej prednášky s etnografom v Kysuckom múzeu
v Čadci.
18. októbra o 9.00 sme sa opäť zapojili do celosvetovej aktivity
s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Na 2. stupni sme sa spoločne zhromaždili na chodbe školy. Začali sme piesňou a postupne
sa každý ročník predmodlieval jeden desiatok slávnostného ruženca. Potom sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia Panne Márii
a na záver nám pán farár dal požehnanie. Do aktivity sa zapojili
i žiaci na 1. stupni, ktorí sa v tom istom čase spolu s učiteľmi pomodlili jeden desiatok ruženca.
Chceme si brať príklad z troch detí, ktorým sa zjavila Panna
Mária vo Fatime. Deti dostali prisľúbenie o mieri vo svete, ak sa
budú vytrvalo modliť ruženec a prinášať obety.
Tento záchranný Boží plán platí dnes rovnako ako pred sto
rokmi...
V dňoch 18. a 19. októbra 2017 sa žiaci 8.A a 6.A zúčastnili tematickej exkurzie s názvom Spoznaj svoju obec. Počas dvoch dní
putovania po obci spoznali najvýznamnejšie lokality z geografického, historického i náboženského hľadiska: Valy, Trojmedzie, Jablunkovské Medzihorie, Kysucké Beskydy (Firkova Kyčera, Oselné),
Koščelisko za Kyčerou a i. Počas exkurzie žiaci robili fotografie zachytávajúce krásu skalitskej prírody, zbierali prírodniny, otestovali
si svoje geografické zručnosti pri práci s mapou, buzolou, robili
náčrty lokalít, hľadali „geokešky“, viedli šiškové vojny, opekali
i zdravo sa stravovali. Veľmi efektívna sa ukázala byť spolupráca
žiakov nižšieho ročníka so žiakmi vyššieho ročníka, ktorí robili
mladším žiakom mentorov pri práci s mapou a tvorbe náčrtov. Výsledkom exkurzie sú klasifikované výstupy v podobe prezentácií
o obci, plagátov na propagáciu obce, mapy zaujímavostí obce.
Pedagógovia našej katolíckej školy sa 26. – 28. 10. 2017 zúčastnili duchovnej obnovy na tému „Boh videl všetko, čo urobil, a
hľa, bolo to veľmi dobré“. Čas od štvrtku do soboty využili na intenzívne prehlbovanie svojej viery a poznania biblických dejín, slávenie Eucharistie a sviatosti zmierenia i na modlitbu za našu školu
najmä počas celonočných adorácií.
Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili na exkurzii v Kysuckej
hvezdárni. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o Slnečnej sústave. Ich cesta pokračovala do Budatína, kde si prezreli výstavu
historických predmetov. Bodkou za exkurziou bol pohľad na sútok
Kysuce a Váhu.
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To, čo sa žiaci 3.A triedy naučili o meraní na hodine Prírodovedy,
si overili v obchode. Odteraz už pri nákupoch pomáhajú aj oni.
Dňa 22. 11. bola streda. Tento deň patril najmä našim piatakom, keďže sa konalo Testovanie 5. Svoje vedomosti z prvého
stupňa si overili najskôr v teste z matematiky. Po prestávke ich
čakal ďalší test – zo slovenského jazyka a literatúry. Držíme im
palce, aby ich výsledky boli čo najlepšie.
29. 11. nám veľkú radosť urobila žiačka 9.B triedy Lucka Lašová, ktorá reprezentovala školu v okresnom kole olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Spomedzi 17 súťažiacich skončila
na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!
Vo štvrtok 30. 11. naši deviataci navštívili Mestské divadlo v Žiline. Spolu s pani učiteľkami sa výborne pobavili, no i poučili na
divadelnej hre s názvom Konfety. Hlavným posolstvom tejto komédie bolo, aby sme sa nenechali zmanipulovať televíziou a médiami
a nedali sa vtiahnuť do sveta „falošného pozlátka“...
Obdobie adventu je tiež časom prípravy na Vianoce. Dovolím si
svoj príspevok zakončiť myšlienkami neznámeho autora s prianím,
nech dobrý Boh žehná kroky nás všetkých:

„Keď sa ráno zobudíš so želaním milovať Boha a v ňom bratov –
v ten deň sú Vianoce. Keď v sebe spozoruješ vnútornú pohnútku
podať ruku tomu, kto ťa urazil – toto vnuknutie sú
Vianoce. Keď v kostole, doma alebo na pracovisku cítiš nutnosť
zamyslieť sa nad tým, ako sa chováš k Bohu, k rodine, k druhým –
ten okamih, to sú Vianoce. Keď sa stretneš s človekom, ktorý potrebuje pomoc, a ty mu pomôžeš – v tej chvíli sú Vianoce. Keď začneš slúžiť tomu, kto nikoho nemá, komu zlyháva hlas a nemá už
silu – tie hodiny sú Vianoce. Keď vychovávaš svoje deti, aby sa
zriekli zbytočných a drahých hračiek, aby ste mohli pomôcť tomu,
kto je v núdzi – ten postoj, to sú Vianoce. Keď si ochotný darovať
seba Pánovi, ktorý trpí v ľuďoch chudobných, opustených, chorých, potom jasaj radosťou – žiješ Vianoce. Ak však zistíš, že celý
tento svet dobra ťa necháva ľahostajným a že nie si schopný myslieť na nič iné ako na seba a na svoje záujmy, potom sa prestaň
usmievať: Vianoce od teba odišli.“
MGR. MARTA JOPČÍKOVÁ

cVč SkAlitÉ
Leto sa skončilo pred niekoľkými mesiacmi. Pre nás je to znamenie, že sa znova na plno stretávame na
podujatiach, krúžkoch a klubovej činnosti v Centre voľného času v Skalitom.
Počas letných prázdnin sme s deťmi strávili pekné chvíle plné
poznania, turistiky a letných hier v denných táboroch a v našom
Klube CVČ. Navštívili sme veľa zaujímavých miest, prežili veľa zážitkov. Centrum voľného času Skalité počas tohtoročných letných
prázdnin zorganizovalo dva tábory.
Prvý, denný tábor „Cestou, necestou“ sa uskutočnil v dňoch
24. – 28. júla. CVČ pripravilo pre deti a mládež množstvo aktivít.
Veľký úspech malo najmä maľovanie na tvár, tanečné nácviky
a opekanie. V rámci tábora sa uskutočnil tiež výlet do krásneho
prostredia obce Terchová. Tábor umožnili deťom priestor pre vzájomnú komunikáciu, spoznávanie sa a spoločnú zábavu v kruhu
svojich rovesníkov.
Druhý tábor „Slniečko na potulkách“ sa uskutočnil v dňoch
14. – 16. augusta. Deti pod dohľadom animátorov strávili krásne
3 dni v prostredí Penziónu Les v Nesluši. Celý program bol sprevádzaný množstvom aktivít. Absolvovali večerný výlet do Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste, zajazdili si tiež na
koníkoch. Spoznávali okolitú prírodu, večer opekali a zaspievali
za sprievodu tónov akustickej gitary. Počas dňa sa schladili vo
výrivke, vyšantili sa na trampolínach a v pieskovisku.

Táborové aktivity majú stále svoje čaro. Každé dieťa túži po
dobrodružstve a troche voľnosti a na to je tábor ako stvorený.
Pre samostatnosť každého dieťaťa je dobré a určite aj zaujímavejšie, keď sa môže od rodičov na pár dní vzdialiť, má možnosť
spoznať nových kamarátov a zažiť s nimi nezabudnuteľné zážitky
i mimo domu. V CVČ Skalité zostávame verní stabilným krúžkom
a podujatiam, o ktoré je dlhodobý záujem. V jeseni sme okrem
iného zorganizovali súťaž „Usmiata tekvička“, ktorá bola zameraná na jesenné dekorácie, výrobky a výtvarné práce. Medzi obľúbené jesenné aktivity patrí tiež výroba šarkanov, aranžovanie
a jesenná turistika so zberom gaštanov. Prvý tohtoročný sneh
sme privítali sánkovačkou a stavaním snehuliakov. Sv. Mikuláš
nezabudol na deti v CVČ Skalité ani tento rok. Naše centrum navštívil spoločne s anjelikom a čertíkom a všetkým porozdával
sladké darčeky. Mikulášske popoludnie deti spestrili hudobnou
prezentáciou.
Klub Centra voľného času Skalité je otvorený počas pracovných dní v čase od 11:30 – 16:00 hod. Na webovej stránke
www.skalite.wordpress.com sa dozviete všetky potrebné informácie o dianí v CVČ Skalité.
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ZŠ Skalité Kudlov

December je mesiac, na ktorý sa tešia predovšetkým deti. Prečo
asi? Krajina je zasnežená, deti očakávajú Mikuláša a darčeky pod
stromčekom. Svätý Mikuláš, stelesnenie dobroty a lásky. Len si spomeňte, ako ste sa naň pozerali svojimi detskými očkami. Takisto
sa na Mikuláša tešili i naši školáci. Vo svojich srdiečkach potichu
rozmýšľali: „Poslúchal som pani učiteľku? Kamarátil som sa so
všetkými spolužiakmi? Nerobil som im zle?“
Deti počas vyučovania netrpezlivo čakali na láskyplné stretnutie
so svätým Mikulášom a jeho nebeskými pomocníkmi. Spoza dverí
nakúkali traja nezbední čerti, ale dobrí anjeli ich hneď odohnali.
Tento deň by sme mohli nazvať dňom radosti a detského úsmevu.
Veď posúďte sami... v ktorý deň žiaria školákom oči viac ako dnes?
Po odchode Mikuláša si všetci vychutnávali mikulášske dobroty.
Nechýbali ani krásne riekanky, básne či piesne. Svätý Mikuláš
(6. 12.) potešil duše všetkých a tak navodil atmosféru príchodu Vianoc a všetkých očakávaného Ježiška. Na tento každoročne výnimočný deň budú všetci žiaci ešte dlho spomínať.
Ďakujeme Ti, Mikuláš, za návštevu. O rok ťa čakáme, príď zas...

Technická olympiáda – okresné kolo
Kat. B – jednotlivci, 1. miesto Zdenko Révay 6. B
Kat. A – dvojice, 12. miesto Anton Prašil 8 A a Samuel Beleš 9. A
Olympiáda zo slovenského jazyka – obvodné kolo
9. miesto Katarína Čanecká 9. A

Úspešné pristátie Misia modrá planéta 2017
Žiaci 4. ročníka pod vedením Mgr. Ľ. Serafinovej úspešne ukončili dvojmesačný projekt Misia modrá planéta záverečnou prezentáciou pred ostatnými žiakmi školy. Každý tím prezentoval projekt
a ukážku materiálov z projektu ako aj novú základňu MODREJ PLANÉTY. Podelili sa o svoje skúsenosti pri realizácii vzdelávacích, bádateľských a outdoorových aktivít, interaktívnych cvičení.
Spomínali na zážitky pri stavaní budov a plnení enviromisií, rozprávali o informáciách, ktoré získali ako sú plávajúci autobus, lietajúci bicykel... Počas prezentácie žiaci dokumentovali jej priebeh
na tablety. Tímy: Kuukinovci, Horná – Dolná, Svetielka, a Kozmičky.

Po riešení vlhkosti v triede na prízemí sme minulý rok investovali
do náteru vnútornej steny triedy proti vlhkosti a jej odizolovaním
od podlahy a zabudovaním vetrania. Po ročnom pokoji sme tento
rok narazili na prenikanie vlhkosti v podlahe. Situáciu sme riešili
konzultáciami so stavebnými firmami a sondou do podlahy.

KALENDÁR HLAVNÝCH AKTIVÍT ŠKOLY V ROKU 2018
2. – 5. 1.
2. 2.
5. 2.
11. 2.
19. – 23. 2.
12. – 16. 3.
21. 3.
22. 3.
29. 3. – 3. 4.
20. 4.
13. 5.
17. 5.
28. 5. – 1. 6.
1. 6.
9. 6.
20. 6.
2. 7. – 31. 8.
12. 10.
17. 10.
19. 10.
31. 10. – 2. 11.
7. 12.
27. – 31. 12.
28. 12.

Vianočné prázdniny
Polročné prázdniny
ŽLTÝ FAREBNÝ DEŇ – Svetový deň boja proti rakovine
KARNEVAL, aktivita OZ DETSTVO KUDLOV
Jarné prázdniny
LYŽIARSKY VÝCVIK
Testovanie 9
MODRÝ FAREBNÝ DEŇ – Svetový deň vody
Veľkonočné prázdniny
Deň Zeme – celoškolská aktivita ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
Deň matiek
BIELY FAREBNÝ DEŇ – Medzinárodný deň mlieka
Škola v prírode
MDD TRIANGEL obcí Čierne – Svrčinovec – Skalité
Kudlovská kopačka a vernisáž výtvarných prác ZUŠ Čadca
OCEŇOVANIE najúspešnejších ŽIAKOV starostkou obce
Letné prázdniny
Dopraváčik – Vidieť a byť videný – OZ DETSTVO KUDLOV
Koláčik pre Lukáška – dobročinná aktivita
MEMORIÁL DES. ŠMATLAVU, beh žiakov skalitských škôl
Jesenné prázdniny
Mikulášska besiedka – OZ DETSTVO KUDLOV,
ZUŠ Čadca a SZUŠ Skalité
Vianočné prázdniny
Rodičovský večierok – OZ Detstvo Kudlov

Mikulášska družina pochádzala z 9. A
Koordinátorky z radov pedagógov – Mgr. Prašilová, Mgr. Šimaliaková

KATKA ČANECKÁ, 9. A

1.12. Svetový deň boja proti HIV/AIDS – Červený
deň

Havarijný stav podlahy – oprava

Školstvo

Mikuláš na našej škole – 6. 12. 2017

Naše úspechy

Aj žiaci našej školy sa zapojili do kampane s trpiacimi chorobou
AIDS, ktorú spôsobuje vírus HIV. Vyvrcholením kampane bola
veľmi pekná aktivita, keď 1. 12. 2017 prišli žiaci a učitelia do školy
oblečení v červených farbách a tak vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.
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MŠ Skalité – Kudlov
V tomto období realizujeme navrhnuté riešenie – odstránenie starého poteru, penetrácia, izolácia a nový poter s následným nanesením epoxidovej podlahy. Bohužiaľ, akútny stav sme boli nútení
riešiť bezodkladne, preto sa ospravedlňujeme rodičom, žiakom aj
zamestnancom školy za obmedzené a sťažené podmienky pri realizácii opráv v čase vyučovania.
ZA ZŠ S MŠ MGR. ĽUBICA SERAFINOVÁ A MGR. MARTA VOJČIŇÁKOVÁ

Žiť hudbou a umením, to je to, čo chceme.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Žiť hudbou a priblížiť žiakom jej svet, to je to, čo chceme. A tento
cieľ aktívne plníme. Robíme spoločné koncertíky, predstavenia,
výstavy ba aj súťaže a výsledkom sú nielen naše umelecké úspechy, ale najmä radosť a umenie, ktoré navzájom zdieľame a rozdávame. Od školského roku 2006/2007, čiže krásnych 11 rokov,
má naša ZUŠ svoje pracovisko v ZŠ Skalité – Kudlov. A od septembra 2015 sme aj vďaka výbornej spolupráci s vedením základnej školy rozšírili svoje pôsobenie o výtvarný odbor, ktorý sa stal
medzi žiakmi veľmi obľúbeným. Pedagógovia začali tradíciu každoročne vystavovať práce žiakov na vernisáži detskej tvorby pod
názvom „Som Picasso“. Tento šk. rok to bude už 3. ročník, na ktorom budú práce našich žiakov vystavené a budú venované okrem
iného aj tvorbe Vincenta van Gogha.
Aktuálne vyučujeme v pobočke Skalité celkovo 66 žiakov v hudobnom odbore (hra na klavír, flautu, akordeón, husle a spev) a 50
žiakov vo výtvarnom odbore. Sme radi, že sa žiaci môžu venovať
umeniu priamo vo svojej obci, škole...
Už v novembri si žiaci hudobného odboru pripravili a predviedli
krásny výchovný koncert pre Materskú školu Skalité-Kudlov. Niesol
názov „Miro Jaroš a jeho kamaráti hudobníci“. Škôlkari sa aktívne
zapájali, spievali slovensko-anglické piesne, ukazovačky a nechýbal ani tanec. Poriadne si to užili!
A toto je tá radosť! Veľmi sa tešíme, že našim talentom a umením môžeme radosť prinášať. Nadaných a šikovných žiakov máme
naozaj veľa, takže sa tešíme a veríme, že budete o našich aktivitách ešte počuť. Informácie o ZUŠ, pobočkách, pedagógoch, nájdete na webovej stránke školy www.nasazus.sk.
ZA ZUŠ KRISTINA URBÁNKOVÁ, DIS.ART

Turistická vychádzka v blízkom lesíku je už dávno za nami.
Vieme sa správať ako turisti. Výrobky z listov a plodov, ktoré sme
z lesa priniesli, obdivovali rodičia na chodbe MŠ...
Chceme sa stravovať zdravo, vieme si pripraviť a pochutnať si
na ovocnom šalátiku.
4. novembra sme si pripomenuli Deň materských škôl. Fotodokumentácia priblížila rodičom priebeh dňa v MŠ. Deti sa potešili
z divadielka „Keď budem veľký“. Dozvedeli sme sa, že triediť
odpad je naozaj potrebné. Aj koláčik, ktorý nám napiekli tety kuchárky pri tejto príležitosti, chutil znamenite.
Páčilo sa nám aj na koncerte s pani učiteľkou Kristínou Urbánkovou a jej deťmi, veď piesne Mira Jaroša poznajú aj škôlkári.
Blíži sa koniec roka. Deti dostali za to, že celý rok poslúchali, aj
zúbky si umývali od Mikuláša balíčky a pekné hračky. Vám milé kolegyne patrí poďakovanie za prácu v prospech nám zverených deti.

Ďakujeme aj rodičom a priateľom našej školy za nezištne poskytnutú pomoc a služby. Ďakujeme:
- pánovi Ľ. Garajovi za opravy hračiek a nábytku
- pánovi J. Kocúrovi za správu počítačovej siete MŠ Skalité –
Kudlov
- pánovi M. Jurgovi za nový piesok v pieskoviskách
- maminkám Zuzankam za pripravovaný gumidžúsik na besiedku 15. 12. 2017 v telocvični ZŠ.
Zároveň Vám všetkým prajeme šťastné a veselé Vianoce
a v novom roku veľa zdravia, pohody a šťastia.
ZA MŠ SKALITÉ – KUDLOV
MAGDA JAŠURKOVÁ
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20 centimetrov, čo ju značne sťažilo. Na trati bolo 44 pomerne náročných prekážok. Našťastie sme bežali všetci spoločne, takže sa
dalo kontrolovať pozícia. Po prvom stúpaní som sa dostal do čela
preteku a udržiaval si mierny náskok pred Patrice Bruneteau
z Francúzska, s ktorým sa poznám už z Európy a sme priatelia,
takže sme sa pri stretaní sa na trati stále zdravili. Troška som sa
šetril na ťažké prekážky, na ktorých vyhorela aj svetová šampiónka
Zuzka Kocumová z Českej republiky, ktorá bežala na zlato v elite
ženy a nakoniec bola rada, že preteky vôbec dokončila.
Bol som však dobre nachystaný, tak som nemal s prekážkami
žiadne problémy a mohol som ich absolvovať aj bez oddychu
priamo z behu. Samozrejme, bolo potrebné ísť aj na istotu, lebo
každé zaváhanie by mohlo znamenať niekoľkominútové straty. Tak
ako v prípade môjho priateľa z Francúzska, ktorý nevedel prekonať
jednu z posledných prekážok pred cieľom a musel z preteku odstúpiť. Takže poradie v cieli bolo podobné ako deň predtým – zvíťazil som pred americkým pretekárom s náskokom asi 9 minút.
Lepšie to už byť ani nemohlo. Síl mi ešte aj zostalo, a tak som na
ďalší deň po nočnom presune štartoval aj v behu okolo Niagarských vodopádov na 10 km, kde sa mi podarilo vyhrať svoju kategóriu a celkovo dobehnúť na 7. mieste. V okolí Niagarských
vodopádov, ktoré som prešiel krížom-krážom. V metropole Toronte
som potom strávil zvyšok svojho mesačného pobytu v Kanade
a na americkom kontinente.

Športové úspechy Ladislava Sventeka
v roku 2017: 4x zlato z ME a 3x zlato z MS

Rok 2017 som začal mimoriadne úspešne, keď som hneď na
prvom podujatí Spartan race sprint Svit vyhral kategóriu ELITE
muži bez rozdielu veku, čo bolo obrovské prekvapenie, lebo som
za sebou nechal aj elitných pretekárov, ktorí boli odo mňa mladší
o 26-30 rokov.
Postupne sa mi podarilo udomácniť v európskej špičke MASTERS,
keď som vyhral prakticky všetky preteky ELITE MASTERS v rámci
Centrálnej Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). V júni som
si premiérovo vyskúšal aj prvé preteky v rámci Majstrovstiev Európy

OCR (Obstacle Course Racing), čo je asociácia, ktorá združuje všetky
prekážkové behy v Európe. Prvé preteky som absolvoval vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Bežalo sa na trati asi 18 km, na
ktorej bolo asi 40 prekážok, z ktorých bolo i 5 povinných – teda museli sa úspešne prejsť, ostatné sa dali nahradiť bežeckým trestným
okruhom. Podarilo sa mi úspešne prekonať všetky a zvíťazil som
s náskokom vyše 20 minút. Nebolo to však až také jednoduché,
veď napríklad tretina našej slovenskej výpravy sa do cieľa vôbec nedostala. Ďalší európsky šampionát sa konal v Holandsku – neďaleko Amsterdamu. Tu sa bežal šprint na 3 km so 154-timi
prekážkami, vytrvalostné preteky na 15 km s vyše 40-timi prekážkami. Oproti Holandsku bol rozdiel v tom, že všetky prekážky boli
povinné a nedalo sa ich nahradiť. V prípade nezvládnutia prekážky
bol pretekár diskvalifikovaný. Oba preteky sa mi podarilo vyhrať,
prvé s náskokom 20 minút, druhé s náskokom vyše 30 minút!
Formu som si ale časoval na jeseň, keď ma čakali už svetové
šampionáty v USA a Kanade. Ale ešte tesne predtým boli Majstrovstvá sveta v behu do vrchu veteránov vo Vršatci a Majstrovstvá
Európy Spartan race v Andorre.
Na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu som vybojoval svoje
doteraz najlepšie umiestnenie v tejto súťaži – 4. miesto v jednotlivcoch (od zlata to nebolo až tak ďaleko a pri kvalitnom tréningu
do vrchu sa možno aj dalo získať) a 3. miesto v družstvách (tu len
škoda, že neštartovali kvalitnejší slovenskí pretekári v tejto kategórii, bolo by to v pohode zlato).
Majstrovstvá Európy v Spartan Race sa konali už o týždeň v Andorre. Tú som štartoval v kategórii Competive. Bežalo sa v náročnom horskom teréne v nadmorskej výške vyše 2000 metrov.
Napriek zmeškanému štartu (organizátori posunuli štart) sa mi podarilo vyhrať nielen svoju kategóriu M50+ (čo už je najvyššia veková kategória tejto súťaže) s náskokom vyše 20 minút, ale
dokonca vyhrať aj celkovo preteky Competive bez rozdielu veku,
čo bolo ďalšie obrovské prekvapenie, lebo doteraz sa nič nepodobné ešte nestalo a malo to obrovský ohlas.
Hlavným mojím tohtoročným vrcholom boli však Majstrovstvá
sveta v Spartan race v Lake Tahoe – Kalifonia a Majstrovstvá sveta
OCR v Blue Mountain – Kanada.
Do Kalifornie som pricestoval o pár dní skôr ako zvyšok slovenskej výpravy, aby som sa lepšie aklimatizoval. Lake Tahoe totiž leží
vo výške 2000 metrov nad morom a trasa viedla horským terénom
až do výšky asi 2750 metrov – teda vyššie ako je Gerlachovský
štít. A aby to nebolo len o tréningu, zapojil som sa ako dobrovoľník
aj do prác pri príprave podujatia – budovania niektorých prekážok
na Majstrovstvá sveta, s čím mám dobré skúsenosti napríklad aj
z nášho Goralmana.

Plány na rok 2018
Čo sa týka preteku, organizátori pripravili doposiaľ najnáročnejšiu trať s množstvom silových disciplín, ktorých bolo 2-krát viac
ako v minulom roku. A aby toho nebolo málo, najnáročnejšie prekážky zaradili za sebou tesne pred cieľom S niektorými prekážkami sme sa stretli vôbec po prvý raz. Trať merala asi 28
kilometrov, s prevýšením vyše 1400 metrov a mala okolo 50 prekážok.
Zaujímavosťou bolo, že tesne pred štartom sa na štarte objavil
aj statný medveď, ktorého sme museli zaháňať. Samotná trať mi
celkom vyhovovala, vrátanie silových disciplín s nosením rozličných bremien. Z veteránov som bol jediný pretekár zo Slovenska,
ale do cieľa som dobehol prekvapujúco ako prvý slovenský pretekár, s náskokom 20 minút na našich najlepších, mladších o vyše
26 rokov. Preteky boli pomerne náročne, ja som ich bežal asi 3,5
hodiny. Podarilo sa mi s prehľadom vyhrať svoju kategóriu M50
a vo veľmi silnej kategórii ELITE MASTERS som obsadil tretie
miesto.
Po týchto pretekoch som mal čas na regeneráciu a ďalšiu prípravu, ktoré som strávil hlavne na krásnych horách v Yosemitoch
a v Nevade.
Majstrovstvá sveta OCR sa konali na druhej strane amerického
kontinentu v kanadskom Blue Mountain, čo je atraktívne horské
stredisko v blízkosti Toronta. Je to zo San Francisca zhruba 4000
kilometrov. Slovenskú republiku sme tam reprezentovali len traja
pretekári, okrem mňa jedna juniorka a jeden junior. Pretekalo sa
tak ako v Európe v šprinte a vo vytrvalostnom preteku a všetky
prekážky boli taktiež povinné. Nezdolanie čo i len jednej z nich
znamenalo diskvalifikáciu pretekára, preto bolo treba bežať s rozumom a šetriť si sily, lebo organizátori zaradili všetky najnáročnejšie disciplíny na záver.
Trať šprintu merala asi 3 km a mala 14 prekážok. Nebežali sme
všetci spoločne, ale v asi 8 členných skupinkách v 2-minútových
intervaloch. To znamenalo bežať naplno, lebo sme nevedeli, ako
sú na tom ostatní, aj keď som si letmo kontroloval možných súperov. Nakoniec som dobehol do cieľa s asi 2-minútovým náskokom
pred americkým pretekárom a asi 9-minútovým náskokom pred
pretekárom z Kostariky. Samozrejme, musel som bežať čo najrýchlejšie a prekonať bezchybne všetky prekážky.
Trať vytrvalostného preteku bola oveľa náročnejšia. Merala okolo
17 kilometrov a mala prevýšenie okolo 1300 metrov. Nakoľko
sme bežali na konci a po daždi, trať bola samé blato, miestami až

Celkom sa na tento rok teším, lebo sa chcem venovať hlavne
športu a cestovaniu takpovediac profesionálne. Latku som si nastavil tento rok veľmi vysoko a bude náročné ju udržať. Lebo teraz
ma už v Európe i v Amerike dobre poznajú a budem pod drobnohľadom svojich súperov. Ale idem sa viac zamerať na atletickú prípravu. Prekážky som všetky v pohode zvládol, tak sa môžem
zlepšiť hlavne v behu.
Výzvou sú pre mňa slovenské rekordy v mojej vekovej kategórii
M50+ , ktoré by som rád zlepšil. Ale bude to náročné, lebo v tejto
kategórii sú rekordy lepšie ako v kategórii do 50 rokov. No aspoň
to bude väčšia motivácia. Takže ešte v zime Majstrovstvá Slovenska veteránov v hale, po nich hneď Majstrovstvá Európy veteránov v hale v Madride, v lete 2x Majstrovstvá Európy OCR
v Dánsku, po nich Majstrovstvá sveta veteránov v Malage a Majstrovstvá Európy v Spartan race vo Francúzsku.
Na jeseň potom Majstrovstvá sveta v Spartan Race na Floride
a 2x Majstrovstvá sveta OCR v Londýne.
Takže sezóna poriadne nabitá. Okrem toho organizácia už tradičných podujatí – GORALMARATHON a GORALMAN, kde budem
spolupracovať pri zabezpečení a organizovaní pretekov Barbarian
race, ktoré patria medzi najnáročnejšie v Európe. A samozrejme
klasické bežecké preteky a preteky Spartan race ako príprava.

Trénerské plány
Rád by som zužitkoval svoje skúsenosti z tejto oblasti. Prekážkové behy sú vo svete veľmi populárne a štartujú na nich tisícky
pretekárov. A majú tu aj svoju tradíciu. Veď v Kanade to boli už 27.
Majstrovstvá sveta OCR a účasť 27 štátov z celého sveta. Na Slovensku sa to len rozbieha, ale má to obrovskú budúcnosť. Je
snaha dostať tento šport aj na olympijské hry. Je to veľmi komplexný šport – treba vedieť behať aj dlho, aj rýchlo. Treba mať ale
silné celé telo – nielen nohy – ale ruky, brucho, chrbát, treba vedieť skákať, plaziť sa, plávať, treba vedieť liezť, udržiavať rovnováhu, zvládnuť gymnastické cviky. Takže úplne ideálny všestranný
šport. Je však pomerne finančne náročný, lebo na postavenie prekážkovej dráhy treba množstvo času, ľudí a materiálu. Ale pokúsime sa vybudovať niečo stále práve na Kysuciach – buď na
Skalitom, alebo v Čadci, kde by sa mohli konať takéto preteky
a realizovať tréningové kempy, ako sú bežné vo svete. Myslím, že
by to oslovilo aj množstvo mladých ľudí na Kysuciach. Plánujem
v tomto smere so spoločnými tréningami pre mládež a záujemcov
a vytvorenie športového klubu s týmto zameraním na Kysuciach.
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Skalitčan majster
Európy colníkov
v polmaratóne
Veľmi pekný výsledok dosiahol na 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach náš
rodák zo Skalitého kpt. Bc. Ján Straka, ktorý reprezentoval Colný úrad Bratislava a SR na Medzinárodných majstrovstvách colníkov v polmaratóne.

Ján straka vo vatikáne, na fotografii vľavo

V silnej konkurencii 270 colníkov z celej Európy nenašiel premožiteľa a s prehľadom zvíťazil. Janko Straka je členom AK Veterán
Bratislava, kde sa pod vedením trénera Karola Petócza pripravuje.
Okrem už spomínaného úspechu má na konte viacero dobrých výsledkov, a to tretie miesto na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu v Šamoríne a tretie miesto na Colníckej
míli v Čechách.
Tento rok bol pre Jána Straku významný aj tým, že sa zúčastnil
ako zástupca Colného úradu SR na pútiach OS a OZ SR do Lúrd
a Vatikánu pod vedením biskupa J. E. Mons. Františka Rábeka.

Výroba nábytku na mieru
0907 175 121
041/4376 434

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

BEZPLATNÉ
ZAMERANIE
KAŽDEJ
ZÁKAZKY

Skalité – Bory duraj.j@gmail.com
023 14 Skalité www.nabytokduraj.sk
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Skalitský tenisový areál Trojmedzie patril na
konci septembra tenisovým pohárom
V sobotu 30. 9. 2017 sa uskutočnil prvý ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár Kysuckého
Trianglu (preložené zo 16. 9. 2017).

V troch vekových kategóriách bojovalo 9 družstiev zo Skalitého,
Čierneho a Svrčinovca o postup do finálových zápasov. Do finále
o 1. až 3. miesto postúpili družstvá:
• Čierneho z kategórie do 70 rokov v zložení: Privarčák Jozef (40
rokov) a Jurga Patrik (25 rokov)
• Svrčinovca z kategórie do 110 rokov v zložení: Cyprich Rudolf
(53 rokov) a Cyprich Štefan (53 rokov)
• Skalitého z kategórie nad 110 rokov v zložení: Mikula Ľubo
(59 rokov) a Cerchlan Jozef (65 rokov)
Víťazom prvého ročníka o putovný pohár Kysuckého Triangelu
sa stalo družstvo Skalitého. Blahoželáme!
Družstvá boli na záver turnaja odmenené peknými pohármi venované starostami obcí Kysuckého Trianglu, diplomami a vecnými
cenami venovanými miestnymi sponzormi.

Poďakovanie za úspešný prvý ročník patrí všetkým zúčastneným
hráčom, starostom obcí a miestnym sponzorom.
V nedeľu, 1. 10. 2017 v tenisovom areáli Trojmedzie vyvrcholila
celoročná súťaž „Skalitského Davisovho pohára“. V boji o tretie
miesto zvíťazilo družstvo Slovena (Igor Kamenišťák, Jozef Cerchlan
a Ľubo Mikula) nad družstvom Čadca – Žarec (Vlado Kráľ, Miro
Kuzma a Peter Adamica) s výsledkom 2:1.
Finálový zápas medzi družstvom Bombardéri (Branislav Čanecký
zo Skalitého a Jozef Privarčák z Čierneho) a družstvom Čadca –
Nemocnica (Peter Ondrušek a Martin Solík) vyhrala Nemocnica
v pomere 2:1. Blahoželáme!
Tenis dnes už nie je len pre bohatých, kto má chuť a záujem sa
tomuto krásnemu športu venovať je v tenisovom areáli Trojmedzie
Skalité vítaný.
ING. JAROSLOV BUDOŠ

VÝSLEDKY FINÁLOVÝCH ZÁPASOV:
Skalité - Čierne 2:0 (6:3, 6:3)
Svrčinovec - Čierne 2:1 (2:6, 6:3, 10:8)
Skalité - Svrčinovec 2:0 (6:3, 6:4)
Poradie na prvých troch miestach:
1. Skalité, 2. Svrčinovec, 3. Čierne.
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