Dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.

MAREC 2013

NEPREDAJNÉ

Krásne prežitie
Veľkonočných sviatkov všetkým želá
PaedDr. Andrea Šimurdová,
starostka obce

Rajd Chlopski 2013
V dňoch 8. 2. až 10. 2. 2013 sa v poľskej Rajczy konal už XLV. celopoľský
a XXI. medzinárodný lyžiarsky pretek Rajd Chlopski v behu na lyžiach
pod názvom „Beskydy bez hraníc“
Rajcza–Zwardoň–Skalité–Oščadnica
2013.
(Pokračovanie v čísle)
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Veľkonočný príhovor

e prirodzenosťou každého človeka, že hľadá zmysel akoby už zabudol, čo jemu a ostatným apoštolom povedal
svojho života, svojej existencie. V mnohých prípadoch Majster o Synovi človeka, že ho „vydajú pohanom, vysmesi nevie vysvetliť, prečo je to práve on, ktorý musí trpieť. jú, potupia a opľujú,zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa
Nedokáže pochopiť, čo môže mať spoločné jeho utrpe- vstane z mŕtvych.
nie s budúcou slávou. A predsa práve utrpenie bolo tou bráPosolstvo Ježišovho kríža a vzkriesenia tvorí jednoznačnou, ktorou k nám prišlo vykúpenie, spása. Za tri dni sa ne centrum našej viery, nášho ohlasovania, lebo „ak nebol
„bláznovstvo“ Kríža zmenilo na „víťazstvo“ Kríža.
Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna
V piatok večer sa zdalo, že všetko svedčí o „víťazstve“ je aj vaša viera.“ (1 Kor 15,14)
hriechu a smrti, no na tretí deň prehovoril „odvalený
Jedine na viere v zmŕtvychvstanie spočíva nádej pre
kameň“, ktorý svedčí o víťazstve Života nad smrťou. Svedčí budúcnosť jednotlivca i celého sveta, pretože Ježiš svojim
o tom, že ten, ktorého ukrižovali „vstal z mŕtvych“. zmŕtvychvstaním premohol smrť. Svojim zmŕtvychvstaním
(por. Lk 24,2.5–6)
nám Ježiš dal jasný dôkaz, že náš život nekončí smrťou a
Podľa svedectva Písma došlo k Ježišovmu zmŕtvychvsta- tým mu dal naplnenie a zmysel. Aby náš pozemský život
niu prvého dňa v týždni: Vstal zmŕtvych „tretieho dňa“. dosiahol plný zmysel a nakoniec naplnenie uverme, že
Tretí deň znamená v Starom i Novom zákone, že sa o spásu Ježišova výkupná smrť a jeho zmŕtvychvstanie prenesie čločloveka zasadzuje Boh. Kameň, nemý svedok tejto udalos- veka cez najťažšie chvíle života i smrti. Táto viera nám
ti, upozorňuje ženy, že sa tu niečo stalo a tie sa o chvíľu stá- pomôže v službe blížnym, nakŕmiť hladného, pritúliť
vajú svedkami prázdneho hrobu. Z rozpakov, kde sa pode- pocestného, navštíviť blížneho vo väzení a budeme počuť
lo Ježišovo telo ich vyvádzajú anjeli, ktorí im oznamujú hlas pozývajúci nás zaujať miesto v kráľovstve nášho neberadostnú zvesť, že ten, ktorého sňali mŕtveho z kríža a ulo- ského Otca (por. Mt 25, 31n). Viera v toto zmŕtvychvstanie
žili do hrobu, vstal zmŕtvych a žije
dá nám odvahu vyznať Krista
(por. Lk 24, 5–6).
pred ľuďmi. Pýtaš sa ako mám
On vzal na seba naše hriechy, jeho
Zažili úžasnú radosť, ktorú si
vyznávať Krista? Ako o ňom
rany nás uzdravili.
však nechcú nechať len pre seba a
svedčiť? Svojim jednoduchým
preto to bežia oznámiť apoštolom.
životom naplneným láskou a
Nech sa toto veľkonočné tajomstvo
Ježišovi učeníci chápali zjavne
službou blížnym.
dotkne našich sŕdc, aby sme pocítili
Ježišovu smrť ako koniec svojich
Bratia a sestry, nech viera v
radosť z vykúpenia.
nádejí a možno aj preto sa im táto
zmŕtvychvstanie dá zmysel a
zvesť zdala ako blúznenie žien. O
naplnenie nášmu životu. A aj keď
Bratia a sestry, všetkým prajeme a
tom, že im zjavne nechceli veriť
vyprosujeme milostiplné a požehnané niekto z nás bude mať ešte malé
svedčí aj reakcia apoštola Petra,
pochybnosti, nevzdávajme sa a
sviatky Zmŕtvychvstania nášho Pána
ktorý hneď vstáva a ide sa sám
spoločne prosme: „Verím Pane,
Ježiša Krista.
pozrieť k hrobu. Nájde tam však
pomôž mojej nevere“.
len plachty a ostáva začudovaný,
Duchovní otcovia
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V nedeľu 10. 2. 2013 bol v rámci Rajdu na programe hlavný pretek na 18 km. Štart a cieľ pretekov bol pri penzióne na
„Beskidku“ na poľskej strane. Bežalo sa za veterného počasia pri teplote –7˚C na okruhu 6 km a to trikrát. Celkovým
víťazom v kategórii mužov sa stal poľský reprezentant v biatlone GUZIK KRZYSZTOF a v kategórii žien zvíťazila jeho
kolegyňa z reprezentácie SZYMAŃCZAK BEATA. Kysuce
reprezentovali pretekári zo Skalitého, Starej Bystrice,
Oščadnice, Lutíš a Svrčinovca.

Rajd Chlopski 2013
8. 2. – 10. 2. 2013

Rajcza–Zwardoň–Skalité–Oščadnica

Tu sú výsledky:
Ženy K2:
1. Anna Balošáková / S.Bystrica
3. Renáta Cyprichová / Svrčinovec
Muži M1:
3. Peter Ivanek / Skalité
4. Peter Hlušek / Skalité
6. Martin Kučerík / Oščadnica
7. Juraj Kučerik / Oščadnica
Muži M2:
4. Zdenko Kučák / Oščadnica
5. Vladimír Holaza / Oščadnica
6. Jozef Janíček / Oščadnica
Muži M3:
1. Ladislav Sventek / Skalité
3. Ivan Čanecký / Skalité
Muži M4:
1. Pavol Šimašek / S.Bystrica
Muži M5:
2. Ján Demeter / Lutiše
4. Jozef Hlušek / Skalité
Ivan Čanecký

Plán kultúrnych, spoločenských
a športových akcií na rok 2013
Január

6. Reprezentačný ples
Rajd Chlopski v Rajczi – Medzinárodný lyžiarsky pretek
V rámci prezentácie cestovného ruchu mala obce Skalité
opäť svoj stánok, v ktorom sme ponúkali občerstvenie v duchu
tradícií. K výbornej nálade prispela aj ĽH Ondreja Rovňana.

V sobotu 9. 2. 2013 bol na programe pretek v behu na
lyžiach detí a amatérov, ktorý sa uskutočnil v Rycerke
Gornej za mrazivého počasia. Obec Skalité reprezentovali
členovia Klubu biatlonu ŠKP Skalité a zverenci trénera
Vladislava Vranu opäť nesklamali a vybojovali v konkurencii 135 pretekárov 7 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové
medaily.
Tu sú výsledky:
Žiačky II:
1. Simona Kaňová
2. Alexandra Varmusová
3. Miroslava Mikulová
Žiačky III:
1. Ľubomíra Papíková
Žiaci I:
1. Denis Šurík
4. Samuel Capek
6. Vladimír Martiniak
Žiaci II:
4. Pavol Baroňák
6. Filip Bury
Žiaci III:
15. Ján Gerát
21. Tomáš Tatarka
Dorastenky: 1. Gabriela Baroňáková
2. Michaela Jedináková
Ženy 30–39 r: 1. Marta Čanecká
Muži 20–30 r: 1. Peter Ivanek
3. Peter Hlušek
Muži 40–49 r: 1. Ladislav Sventek
2. Ivan Čanecký

Marec

Deň učiteľov
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Apríl

Stavanie mája – 26. 4. 2013
Výstava v Obecnej knižnici Skalité

Máj

Miestne oslavy oslobodenia – 9. 5. 2013
Deň matiek (amfiteáter)
Uvítanie detí do života
Váľanie mája – 31. 5. 2013

Jún

Koncert – amfiteáter
Sprievodné podujatie k GS – ukážka rezbárskych prác,
výtvarná súťaž detí
Goralské slávnosti – Hlavný program

August

Letné kino – amfiteáter
Koncert – amfiteáter
Hasičská súťaž o pohár starostky obce
Stretnutie samospráv

September

Hokejbalový turnaj o pohár starostky obce
Mariánska pieseň – 15. 9. 2013
Memoriál R. Šmatlavu – beh žiakov ZŠ Skalité

Október

Omša pri príležitosti sviatku sv. Hubert
Stretnutie jubilantov
Návšteva jubilantov (nad 90 rokov)

November

Uvítanie detí do života
Lampášikový sprievod

December

Rozsvietenie vianočného stromčeka a Vianočné trhy
Uvítanie Nového roka 2013

Júl

Skalitská Vareška – 27. 7. 2013
Vatra zvrchovanosti
Benefičný koncert pre dôchodcov – 21. 7. 2013
Letné kino
Memoriál R. Šmatlavu – futbalový turnaj
Osadový turnaj o pohár starostky obce

Radi uvítame prípadné návrhy a postrehy na
kniznica@skalite.sk, č. t. 0918 390 156. Plán bude
doplňovaný priebežne podľa ponúk. O prípadných
zmenách budú občania informovaní na stránke obce
a na Obecnej tabuli.
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Preventívne protipožiarne kontroly v obci Skalité

MS SČK INFORMUJE...

Obec Skalité v spolupráci s DHZ Skalité vykoná na základe § 23 a § 24/ zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi /ďalej len citovaný zákon/ v obci Skalité v roku 2013 preventívne protipožiarne kontroly na základe vypracovaného a
schváleného zoznamu subjektov pre výkon preventívnych
protipožiarnych kontrol nachádzajúceho sa v požiarnom
poriadku obce Skalité.
Termín, rovnako ako subjekt a časť obce v ktorej sa v roku
2013 bude vykonávať preventívna protipožiarna kontrola
bude danému subjekt vopred oznámený dostupnou formou
prostredníctvom obecného rozhlasu, uverejnením v obecnom
spravodaji obce Skalité, zverejnením zoznamu o termíne vykonania kontroly na internetovej stránke obce Skalité, ako i zverejnením zoznamu na informačnej tabuli DHZ Skalité nachádzajúcej sa v centre obce Skalité vedľa zastávky SAD Skalité
OÚ, prípadne písomnou formou, alebo telefonicky.
Preventívna protipožiarna kontrola bude vykonaná u právnických osôb a fyzických osôb–podnikateľov s poukazom na
§ 4 písm. g/ citovaného zákona a fyzických osôb s poukazom
na § 14 ods. 1 písm. d/ citovaného zákona prostredníctvom
ustanovenej kontrolnej skupiny pozostávajúcej z odborne
spôsobilých a preškolených členov DHZ Skalité.
Vzhľadom k tomu, že táto povinnosť vyplýva obci zo zákona, rovnako ako povinnosť právnickej osoby, fyzickej
osoby–podnikateľa a fyzickej osoby umožniť túto povinnosť
obci vykonať, žiadame občanov aby túto nepovažovali za
represívnu činnosť obce voči občanom, ale ako službu obce
občanom pri predchádzaní a zamedzovaní možného vzniku
nebezpečenstva na úseku ochrany života a zdravia fyzických
osôb, majetku a životného prostredia.

Diamantová Jánskeho plaketa
Ján Majchrák, bytom Skalité č. 1166 bol ocenený diamantovou plaketou za 90 dobrovoľných odberov. Cenu prevzal
od riaditeľa NsP v Čadci p. Ing. Martin Šenfeld.

Deň narcisov – 7. apríl 2013 Pozvánka na výročnú
Narcis sa stal symbolom porozumenia, nádeje a pomoci členskú schôdzu
pre ľudí s onkologickým ochorením. Nech teda rozkvitne
v tento deň vo vašich srdciach a mysliach. Všetkým Vám,
ktorí pomôžete získať prostriedky na podporu detí i dospelých, ktorých postihla táto zákerná choroba, patrí veľká
vďaka a obdiv. Za pomoc všetkým ďakujeme.

MS SČK v Skalitom pozýva svojich členov i prípadným
záujemcov o členstvo na výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa bude konať dňa 7. 4. 2013 o 13.30 hod. v zasadačke
OcÚ Skalité. Tešíme sa na Vašu účasť.
Výbor MS SČK

Deň Zeme
Aj v tomto roku si dňa 22. 4. 2013
pripomíname Deň Zeme. Preto
obec Skalité v spolupráci s oboma
našimi základnými školami opäť
plánuje v našej obci čistenie spoločných priestranstiev, školských areálov, rieku Čierňanku a jej prítoky.
Aj takýmto spôsobom chceme našu
obec skrášliť a ukázať všetkým, že
nám nie je ľahostajné, ako obec
Skalité vyzerá. Samozrejme su vítaní aj rodičia. Termín bude spresnený podľa počasia.

Pracovné stretnutie s členmi
Jednoty dôchodcov Slovenska
V piatok 22. februára 2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostky
obce PaedDr. A.Šimurdovej s predstaviteľmi krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku, ktorú zastupoval Dr. Michal Kotian, predseda KO
JDS Žilina a p. Žideková – tajomníčka. Prítomná bola aj p. Ďurišová, predsedníčka okresnej organizácie JDS v Čadci a p. Mikulová a Papíková z miestnej organizácie v Skalitom. Témou rokovania bola príprava medzinárodného
stretnutia dôchodcov s názvom "Stretnutie na hranici", ktoré sa uskutoční 10.
augusta tohto roku v amfiteátri v Skalitom. Pozvaní sú členovia JDS z celého
Žilinského kraja, ďalej z Poľska a Česka. Súčasťou podujatia bude okrem folklórnych vystúpení aj turistický pochod, návšteva zaujímavostí Kysúc. O podrobnostiach a konkrétnom programe budeme postupne informovať.

Obec prostredníctvom kontrolnej skupiny kontrolovaný
subjekt pri zistení nedostatku upozorní a umožní subjektu
nedostatok odstrániť a v prípade ak nepôjde o závažný nedostatok ohrozujúci život, alebo zdravie a tento nedostatok
bude možné odstrániť ihneď, nebude nedostatok uvádzať
ako zistený.
Ak pôjde o závažný nedostatok subjektu bude určený termín na odstránenia nedostatku a tento bude zapísaný do
zápisnice o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly. V
stanovenom termíne bude vykonaná opakovaná kontrola za
účelom zistenia či bol zistený nedostatok odstránený. V prípade odstránenia nedostatku si subjekt splní zákonnú povinnosť a neporuší tak zákon.
Ak subjekt nedostatok neodstráni obec bude postupovať v
zmysle citovaného zákona a ak to bude zákon vyžadovať priestupok zašle vecne a miestne príslušnému OR HaZZ v Čadci.
V roku 2012 DHZ Skalité vykonal dvanásť výjazdov k
požiarom, pričom v dvoch prípadoch sa jednalo o požiar
rodinných domov, kde v jednom prípade išlo o nesprávne
konštrukčné riešenie dvierok komína a v druhom prípade o
nesprávnu manipuláciu s otvoreným ohňom a skladovaním
horľavých látok. Oba prípady sa našťastie obišli bez následkov na zdraví a živote, došlo však k materiálnej škode.
Vykonaním preventívnej protipožiarnej kontroly bolo
možné tieto nedostatky zistiť a včas odstrániť bez toho aby
došlo k vzniku požiaru a následnej materiálnej škode.
Ďalšie informácie o preventívnych protipožiarnych kontrolách v obci Skalité v roku 2013 budú priebežne uverejňované
už spomenutou formou.
Preventivár obce Skalité

M AT R I K A

Prehľad o pohybe obyvateľov v obci Skalité od 28. 11. 2012 do 18. 3. 2012
Narodené deti

Uzavreté manželstvo mimo obec

Úmrtie občanov mimo obec

od 14. 11. 2012 do 16. 2. 2013

od 24. 11. 2012 do 11. 3. 2013

od 13. 11. 2012 do 28. 2. 2013

November 2012:
Nela Michalíková
Nikola Koperová
Samuel Priečko
December 2012:
Viktória Straková
Katarína Stancová
Január 2013:
Markus Igor Padyšák
Daniela Urbánková
Dominika Špiláková
Jakub Garaj
Február 2013:
Natália Ježíková
Dávid Choluj
Sebastián Ramšák
Marcus Tomica

November 2012
Juraj Čanecký a Zuzana Dzurinová
Január 2013
Michal Jurica a Erika Gonščáková
Apríl 2013
Helge Scheer a Katarína Kaňová

Úmrtie občanov v obci

November 2012:
Jiří Rybář, 48r.
Január 2013
Jozef Jašurek, 58r.
Anna Štetiarová, 58r.
Február 2013
Anna Tomicová, 77r.
Miroslav Greguš, 45r.

od 26. 12. 2012 do 15. 3. 2013

December 2012:
Miroslav Potočár, 45r.
Január 2013
Emília Koryčárová, 62r.
Február 2013
Pavel Martiniak, 83r.
Marec 2013
Anton Časnocha, 82r.

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu od: 21. 11. 2012 do 8. 2. 2013.
Odhlásilo sa z trvalého pobytu: 28 občanov.
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu od 27. 11. 2012 do 11. 3. 2013.
Prihlásilo sa k trvalému pobytu do obce Skalité: 18 občanov.

Celkový počet obyvateľov: 5241

M. Časnochová

OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

V tomto čísle Spravodaja, ako pokračovanie z predchádzajúceho čísla, uvedieme tých rodákov, ktorých výročia
pripadajú na druhý polrok v kalendárnom roku.
Čanecký Michal, kňaz
Narodil sa 5. 9. 1911
v Skalitom v miestnej
časti U Taraby. Otec
Jozef Čanecký (1883–
1952), matka Žofia
rod. Kráľová. V rodine
sa narodilo osem detí a
Michal bol druhý najstarší po sestre
Veronike. Mladší súrodenci boli
Margita, Anna, Jozef, Pavol, ktorý bol
docentom na Veterinárnej fakulte
Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brne, Mária a Alojz, ktorý
zomrel v detskom veku. Obecnú školu
vychodil v Skalitom. Potom študoval
na gymnáziu v Žiline. Teológiu študoval v Nitre. Vysvätený bol 19.06.1938.
Primície mal v Skalitom. Po vysvätení
sa stal kňazom Rožňavskej diecézy.
V r. 1938–43 bol kaplánom vo farnostiach Turňa n/Bodvou, Dobšiná,
Heľpa, Divín, V. Suchá, Gelnica. Od r.
1943 bol farárom v Heľpe, kde pôsobil
až do svojej smrti v r. 1992 a je tam aj
pochovaný.
Počas pôsobenia v Heľpe bol v r.
1968, vymenovaný za dištriktuálneho
dekana.
Bol jednou z osobností, ktoré mali
byť stíhané a odsúdené za tzv. protištátnu činnosť. 8. júla v roku 1949 sa
vzbúrili občania obce proti príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti
(ZNB) a ŠtB (Štátnej bezpečnosti),
ktorí chceli odvliecť miestneho
duchovného správcu fary, farára
Michala Čaneckého.
Na druhý deň ráno pred šiestou bola
obec obsadená vojskom a žandármi.
Hneď začali predvádzať občanov na
výsluch na stanicu ZNB. Vyšetrovanie
bolo veľmi tvrdé. Vypočúvali okolo sto
osôb, stíhali 42 a odsúdených bolo 35
na podmienečné i nepodmienečné
tresty od dvoch mesiacov do 4 rokov.
Následné politické perzekúcie mali za
následok, že Heľpa bola zaradená
medzi "politicky nespoľahlivé obce",
ktoré nemali rovnoprávne postavenie
s inými; jednou z foriem diskriminácie
bolo napr. odmietanie žiakov pri uchádzaní sa o štúdium na stredných a
vysokých školách, čím zaostávala
vzdelanostná úroveň obce.

Choluj Michal Dr.
Narodil sa 29. 9. 1912
v Skalitom v miestnej
časti Poľana. Otec
Michal Choluj Kičeras
(1887–1941) pracoval
u železnice ako sprievodca, matka Mária
Vránová (1890–1973). Bol najstarší z
detí. V rodine sa narodili ešte štyria
súrodenci: Margita, Peter, Dominik a
Mária. Základnú, vtedy ľudovú školu
navštevoval v Skalitom. Po nej sa prihlásil na reálne gymnázium v Spišskej
Novej Vsi, kde jeho otec využil možnosť ubytovať ho počas štúdia v železničiarskom internáte. Tu bola jeho
spolužiačkou aj neter generála M. R.
Štefánika. Počas štúdia spoluorganizoval študentské kultúrne akcie so študentmi tamojšieho učiteľského ústavu, kde vtedy študovali neskôr známe
osobnosti na Slovensku: Ján Nálepka,
neskôr partizánsky veliteľ, herec
Ondro Jariabek, spisovateľ Ferdinand
Gabaj a. i.
Po maturite sa prihlásil na
Právnickú fakultu Univerzity Karlovej
v Prahe. Neskôr študoval aj na
Filozofickej fakulte Jagielonskej univerzity v Krakove a francúzštinu
v Besancone vo Francúzsku. Bol promovaný v Prahe na doktora práv v r.
1937. Počas jeho štúdii v Prahe bývali
s ním na tzv. Štefánikove koleji (internáte) mnohí slovenskí študenti,
neskôr významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života, J. Želibský, J. Mudroch, K. Sokol, F.
Gibala, D. Blaškovič, R. Fábry, E.
Goldstücker, M. Bakoš a. i.
Michal sa oženil v Prahe v r. 1939.
Manželkou sa mu stala Ľudmila
Steiningerová, nar. 1918. V r. 1938
nastúpil pracovať na spravodajské
oddelenie Ministerstva obrany, kde
zotrval až do okupácie Čiech
Nemeckom. Potom sa presťahoval do
Bratislavy, kde pracoval v podobnej
funkcii ako v Prahe. V r. 1939 pracoval
ako legačný radca na vyslanectve
Slovenskej republiky v Rumunsku. Na
nátlak Nemcov však musel opustiť
diplomatickú službu. Zamestnal sa
v Obchodnej a priemyselnej komore
v Bratislave kde pracoval do r. 1948.
Po r. 1948, keď komunisti mali výhrady voči jeho osobe, bol niekoľko týždňov väznený, viackrát musel zmeniť
zamestnanie. Pracoval v Drevárskych
závodoch, v podniku Chemodroga, v r.
1957–1958 bol bibliografom v
Novinárskom študijnom ústave, v r.
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1958–68 redaktorom v Slovenskom
pedagogickom nakladateľstve v Bratislave. V r. 1968 sa stal zástupcom riaditeľa v Československom kultúrnom
stredisku vo Varšave, odkiaľ musel
predčasne na príkaz Vasiľa Biľaka
odísť, pretože jeho dve dcéry emigrovali do Kanady. Po návrate z Varšavy
pracoval až do odchodu do dôchodku
vo Výskumnom ústave životnej úrovne v Bratislave.
Od r. 1940 sa venoval prekladateľskej činnosti v ktorej sa zameral na
beletriu, divadelné a televízne hry, ale
aj odbornú literatúru. Od r. 1956 preložil viac ako 20 titulov z poľskej literatúry a cestopisov. Michal Choluj
zomrel dňa 27.07.1998 v Bratislave.
Gavorová – Rovňanová Katarína
Narodila sa 11. 12.
1916 v Skalitom v
Ústredí. Otec Dominik
Rovňan (1893–1957),
matka Anna rod.
Tatarka (1998–1971).
V rodine sa narodilo
deväť detí, dve deti zomreli v detskom
veku, sestra Žofia zomrela ako dvadsaťročná.
Ľudovú školu navštevovala v
Skalitom a po skončení prešla na meštiansku školu v Čadci, ktorú skončila v
r. 1931. V šk. r. 1931/32 absolvovala
kurz pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ktorý bol zorganizovaný v
Skalitom.
V tom istom roku začala študovať na
Rímsko–katolíckom učiteľskom ústave v Levoči, ktorý absolvovala v r.
1937. V tom čase bol riaditeľom ústavu
biskup Ján Vojtaššák. Bola prvou učiteľkou rodom zo Skalitého. Jej prvým
učiteľským miestom bola obecná škola
v Makove, kde učila jeden rok.
V školskom roku 1938/1939 prešla
na obecnú do svojho rodiska kde pôsobila cez 2. sv. vojnu až do r. 1947. Tu sa
v r. 1941 vydala. V šk. r. 1952/53 nastúpila do Osemročnej strednej školy v
Piešťanoch, kde učila až do dôchodku
v r. 1972. Za svoju pedagogickú činnosť bola viackrát vyznamenaná titulom vzorný učiteľ.
Jej manžel Ján Gavora (*1910,
†1991) pochádzal z Podrienia, dnes
súčasť obce Krajné pri Starej Turej bol
časoch historických zmien v obci,
vzniku 1. Slovenskej republiky, okupácie Skalitého Poľskom veliteľom
žandárskej stanice v Skalitom.
Manželia sú pochovaní v Piešťanoch.
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Martiniak Vitek Juraj
Narodil sa 20.11.1917
v Skalitom. Pochádzal
z jednej najstarších
železničiarskych rodín.
Otec Juraj Martiniak
Vítek (1894–1964) pracoval na železnici,
matka Emília rod. Serafínová
(1892–1955) bola v domácnosti.
Narodil sa ako najstarší zo štyroch
detí; Jozefa (1922–1979), Anton
(.?.–.?.), Žofia (1924– ). Ľudovú školu
vychodil v Skalitom a po jej ukončení
študoval na meštianskej škole v Čadci,
ktorú ukončil v r. 1934. Potom študoval na Tovarišskej škole a po jej ukončení na Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Považskej Bystrici. Počas štúdii aktívne hrával vo futbalovom družstve, v úspešnom volejbalovom družstve a spieval vo folklórnom súbore.
Začal pracovať v Rušňovom depe v
Žiline pod ktoré patrilo aj Vozňové
depo. V 40–tych rokoch bol jedným z
mála odborníkov na lanové dráhy na
Slovensku a pôsobil ako inšpektor
lanovej dráhy na Lomnický štít. Po
reorganizácii železníc, po osamostatnení Vozňového depa pracoval v ňom
od 1. 1. 1953 až do dôchodku. Prešiel
viacerými funkciami a napokon vykonával funkciu hlavného inžiniera a
námestníka. Externe učil na Vysokej
škole dopravnej v Žiline na katedre
koľajových vozidiel.
Oženil sa v roku 1946 s Annou rod.
Lašovou (1928–1999) pôvodom zo
Skalitého. Rodina žila v Žiline. Po
dovŕšení dôchodkového veku žil s
rodinou v Žiline. Zomrel 16.01.1978,
pochovaný je v Žiline.
Potočár Jozef, pplk
Narodil
sa
03.
09.1926 v Skalitom
v
miestnej
časti
U Varmusa. Otec Jozef
(1879–1967), matka
Žofia rod. Ivanková
(1885–1947). V rodine
sa narodilo trinásť detí. Jozef sa narodil ako trináste dieťa. Sedem starších
súrodencov zomrelo v detskom veku.
Ľudovú päťtriednu školu vychodil v
Skalitom a po jej ukončení začal študovať na meštianskej škole v Čadci.
Potom začal študovať na Obchodnej
akadémii v Trenčíne a po jej absolvovaní pracoval v Štátnej sporiteľni
v Čadci.
Základnú vojenskú službu vykonal
v útvare Dolnom Kubíne kde bola
v tom čase dislokovaná Letecká prípravná škola Leteckého učilišťa. Po
vzniku 1. Slovenskej republiky bol
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povolaný do armády a bol povýšený
na poručíka.
V r. 1952 nastúpil na Vojenskú technickú akadémiu v Brne kde bol v r.
1955 promovaný na inžiniera. V r.
1966 začal slúžiť na letisku v Brne. Od
r. 1962 slúžil vo vojenskom útvare
Praha Letisko Kbely a od r.1965 do r.
1981 pracoval na veliteľstve leteckej
armády v Hradci Králové na rôznych
funkciách. V r. 1981–85 pôsobil v
zahraničnej misii v Líbyi ako náčelník
česko–slovenského kontingentu v
Tripolise.V r. 1986 odišiel do dôchodku a žil v Hradci. Zomrel náhle v
rodinnom kruhu v r. 2003 v Hradci
Králové, kde ja aj pochovaný.
Tatarka Ján, pplk
Narodil sa 8. 9.1920
v Skalitom. Otec Ján
Tatarka (1874–1952),
pracoval u železnice
a bol aj súkromne hospodáriaci
roľník.
Matka Anna rod.
Martiniaková (1879–1972) bola v
domácnosti. Narodil sa ako najmladší
z ôsmich detí. Dve z nich zomreli
v detskom veku. Najstaršia sestra
Anna (1898–1971), vydatá Rovňanová
bola matkou Kataríny Gavorovej rod.
Rovňanovej, jednej z prvých dvoch
učiteliek pôvodom zo Skalitého a matkou pplk. RNDr. Rudolfa Rovňana.
Sestra Jozefína (1900), vyd. Ciprichová žila v Plevníku, sestra Žofia
(1906–1989), vyd. Cerchlanová bola
manželkou Michala Cerchlana, ktorý
mal v Skalitom kováčsku dielňu. Brat
Michal (1910–1979) bol zamestnancom na železničnej stanici v Skalitom.
Brat Vincent (1916) pracoval a býval v
Bytči.
Ľudovú školu vychodil v r. 1931 v
Skalitom a po jej ukončení študoval
na meštianskej škole v Čadci, ktorú
ukončil v r. 1935. V r. 1937 začal študovať na Vyššej priemyselnej škole
chemickej v Banskej Štiavnici, na ktorej v r. 1941 maturoval.
V r. 1941 narukoval. Nastúpil na
Školu pre záložných dôstojníkov zdravotníctva a lekárnictva v Bratislave a
po jej absolvovaní v r. 1943 získal hodnosť podporučíka a bol pridelený do
Vojenského technického a chemického ústavu v Zemianskych Kostoľanoch. Po skončení základnej vojenskej služby v r. 1943 bol, na základe
zákona, ponechaný v ďalšej činnej
službe počas brannej pohotovosti 1.
Slovenskej republiky ako chemik vo
vojenskom laboratóriu. V novembri
1943 bol povýšený na poručíka a stal
sa zástupcom prednostu chemických

laboratórií v tomto ústave. V deň
vypuknutia Slovenského národného
povstania sa zapojil doň spolu s celou
posádkou v Zemianských Kostoľanoch. Po potlačení povstania vstúpil
do práve sa organizujúceho 3. partizánskeho pluku „Stalin“. 10. marca
1945 bol v Poprade znovu prezentovaný do česko–slovenskej armády u 1.
česko–slovenského armádneho zboru.
Po skončení vojny bol prevelený do
vojenskej továrne 5, (bývalý VÚTCH)
v Zemianskych Kosto-ľanoch. V auguste 1945 bol povýšený na nadporučíka
a ponechaný v ďalšej činnej službe
počas brannej pohotovosti štátu. Tu
vykonával funkciu prednostu chemických laboratórií do januára 1946 ako
záložník. 1. januára 1946 bol povýšený
na kapitána technického zbrojníctva a
prevelený k útvaru vojnového priemyslu v Kežmarku ako vojenský správca, kde pracoval do septembra 1947. V
júni 1948 sa stal vedúcim dôstojníkom
výrobne, dielní a laboratórií v Zem.
Kostoľanoch. Zároveň zastával funkciu veliteľa posádkovej správy. V
októbri 1949 bol povýšený na štábneho kapitána. Od decembra 1950 bol
veliteľom skúšobne a veliteľom posádky v Zemianskych Kostoľanoch.
Potom pracoval v podniku v Hnúšti.
Po dovŕšení dôchodkového veku žil s
rodinou v Hnúšti. Zomrel 31.10.2006,
pochovaný je v Hnúšti.
Šimalják Pavol, pplk
Narodil sa 28. 10.
1928 v Skalitom. Otec
Ondrej Šimaliak (1898
–1977), matka Kristína
rod.
Čanecká
–
Grochálová
(1903–
1991). Narodil sa ako
štvrté dieťa v rodine súkromne hospodáriaceho roľníka. Mal dve sestry
Máriu a Ernestínu a brata Michala.
Detstvo prežil v rodnom Skalitom.
Ľudovú školu vychodil v Skalitom.
Vyučil sa za strojného zámočníka vo
Vítkovických železiarňach v Ostrave.
Na základnú vojenskú službu nastúpil
do Kežmarku potom slúžil v Levoči.
Počas základnej vojenskej služby
získal hodnosť čatára a rozhodol sa
stať vojakom z povolania. Bol prevelený do N. Jičína, kde nadobudol stredoškolské vzdelanie a získal hodnosť práporčíka.
V r. 1954 nastúpil do Vojenského
leteckého odborného učilišťa v L.
Mikuláši, odkiaľ odišiel študovať na
Vysokú vojenskú školu v Prahe. Po jej
úspešnom absolvovaní v hodnosti
poručíka nastúpil do Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov v
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Košiciach. Dosiahol hodnosť podplukovníka v roku 1966. Keď sa v r. 1973
Vojenská odborná škola leteckých
mechanikov
transformovala
na
Vysokú vojenskú leteckú školu stal sa
zástupcom veliteľa útvaru a venoval sa
výcviku vojenských pilotov.
Po dovŕšení dôchodkového veku
pracoval ešte dva roky vo Vojenskom
leteckom opravárskom závode v
Prešove, kde v r. 1986 ukončil vojenskú službu. Presťahoval sa do Českého
Těšína. Zomrel v r. 1990. Je pochovaný v Třinci.
Špilák Michal, pplk
Narodil sa 24. 8.
1929 v Haláčovciach
pri Bánovciach n/
Bebravou, kde sa rodina na nejaký čas presťahovala. Otec Dominik Špilák (1903–1971),
matka Katarína rod. Urbánková
(1906–1987). Narodil sa ako druhý
najstarší zo siedmich detí v rodine
súkromne hospodáriaceho roľníka.
Ľudovú školu vychodil v Skalitom.
Vyučil sa za strojného zámočníka
Považských strojárňach v Považské
Bystrici v r. 1944–1947. V r. 1950
nastúpil na základnú vojenskú službu
k tankovému pluku do Tábora a popritom absolvoval dôstojnícku školu
v Martine. Od r. 1953 vykonával službu vojaka z povolania a to až do r.
1984, keď odišiel do dôchodku.
V česko–slovenskej armáde slúžil na
viacerých miestach a svoju vojenskou
kariéru ukončil ako veliteľ vojenského
útvaru v Chrastu u Chrudimi v hodnosti podplukovníka. Po ukončení
služby v armáde sa rodina presťahovala do Tábora. Zomrel v Tábore v r.
2002.
Greguš Vincent
Narodil
sa
10.10.1931 v Skalitom
v miestnej časti Podkrížné. Otec Michal
Greguš, (1905–1990)
bol robotníkom, matka
Katarína rod. Rucková
(1912–1997) bola v domácnosti.
V rodine sa narodilo osem detí.
Ľudovú päťtriednu školu vychodil v
Skalitom. V r. začal študovať 1948–
1951 na gymnáziu v Žiline. Po maturite začal v r. 1951–1954 študovať na
Pedagogickej fakulte Slovenskej
Univerzity v Bratislave. V r. 1958–
1963 absolvoval diaľkové štúdium na
Fakulte prírodných vied Vysokej školy
pedagogickej v Bratislave.

V r. 1954 – 1956 bol profesorom na
gymnáziu v Banskej Bystrici, v r.
1956–1958 bol profesorom na gymnáziu v Tvrdošíne. Od r. 1959 až do svojej predčasnej smrti (1990) bol riaditeľom Strednej zdravotníckej školy
v Žiline.
Počas pôsobenia vo funkcii riaditeľa
Strednej zdravotníckej školy bol profesijne a spoločenský činný. Bol členom
ústrednej predmetovej komisie pri
Ministerstve zdravotníctva Slovenskej
republiky. Jeho nespornou zásluhou je
výstavba novej budovy Strednej zdravotníckej školy v Žiline. Ženatý od r.
1956. Zomrel 21.septembra 1990
v Žiline.
Rovňan Rudolf, pplk., RNDr
Narodil sa 19. 11.
1931 v Skalitom v
Ústredí. Otec Dominik
Rovňan (1893–1957),
pracoval u železnice,
matka Anna rod. Ta-tarková
(1998–1971).
V rodine sa narodilo osem detí, dve
deti, dvojčatá zomreli v detskom veku,
sestra Jozefa zomrela ako dvadsaťročná.
Ľudovú päťtriednu školu vychodil v
Skalitom a po skončení začal študovať
v r. na chlapčenskom gymnáziu v Žiline kde v r. 1951 maturoval. Po maturite nastúpil do vojenskej školy. Po jej
absolvovaní slúžil ako vojenský letecký meteorológ vo viacerých vojenských útvaroch a aj ako meteorológ
u leteckého pluku v Bratislave. Po
jeho zrušení v r. 1964 bol preložený do
vojenského učilišťa Podjavorinských
partizánov v N. Meste n/V.
Tu vykonával funkciu zástupcu
náčelníka učebnej skupiny všeobecného vzdelávania. Popri tejto funkcii
vyučoval matematiku. Aprobáciu
získal po absolvovaní štúdia na
Univerzite Komenského v Bratislave
v odbore matematika a chémia.
Doktorskú prácu na tému Teória
vyučovania matematiky obhájil v r.
1983. Do dôchodku odišiel ako šesťdesiatročný. V r. 1956 sa oženil.
Manželka Aurélia nar. v r. 1935 učila
ruský jazyk na stredných školách.
Rodina žila v Piešťanoch, kde aj
zomrel 1. 1. 1997.

8

Gerát Pavol, prof., Ing., CSc
Narodil sa 4. 10.
1933 v Skalitom ako
najstarší z piatich detí.
Otec Anton (1904–
1975), pracoval ako
robotník u železnice,
matka Amália, rod.
Cerchlánová, (1902– 1978), bola samostatne hospodáriaca roľníčka. Ľudovú
päťtriednu školu vychodil v Skalitom
v r. 1945. Študoval na chlapčenskom
gymnáziu v Žiline do r. 1949, neskôr,
po zriadení gymnázia v Čadci na
tomto gymnáziu, kde aj v r. 1953
s vyznamenaním maturoval. Po maturite študoval v rokoch 1953–58 na
Vysokej škole železničnej v Prahe kde
bol v roku 1958 promovaný na elektrotechnického inžiniera. Počas celého štúdia bol vyznamenaný a štúdium
ukončil s červeným diplomom.
Po ukončení vysokoškolského štúdia v rokoch 1958–61 pracoval ako
inžinier pre opravu elektrických rušňov v Rušňovom depe ČSD v Žiline.
Od roku 1961 až do svojho odchodu
na dôchodok v roku 1990 pracoval na
Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline ako vysokoškolský učiteľ a vedecký
pracovník. V r. 1961–70 pracoval ako
odborný asistent a od r. 1971 bol vedúcim katedry teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov na tejto fakulte. V r. 1971–80 zastával funkciu prodekana na fakulte strojníckej a elektrotechnickej. V r. 1971–74 bol Členom dopravnej komisie pri Slovenskej
akadémii vied. Počas svojej činnosti
na VŠD získal v r. 1966 hodnosť kandidát technických vied, v r. 1970 sa
stal docentom a v r. 1983 profesorom.
Okrem pedagogickej práce na VŠD sa
venoval najmä vedecko–výskumnej
práci. V posledných rokoch sa sústredil na výlučne na oblasť tepelno–ventilačnej problematiky elektrických
strojov. Výsledky tejto práce boli publikované a prakticky využité. V roku
1958 sa oženil s Máriou, rod.
Palúchovou, pôvodom z Turzovky.
Zomrel náhle dňa 17. 2. 2009 v Žiline.
Pavol Laš, Ing., CSc.,
člen Slovenskej genealogicko–
heraldickej spoločnosti,
člen Slovenskej asociácie novinárov

Na spracovanie článku boli využité podklady na pripravovanú knihu
o Skalitom, v ktorej budú uvedené aj citácie zdrojov, poznatky z vlastného
bádania v archívoch, údaje a informácie z verejne dostupných internetových
stránok. Text neprešiel jazykovou úpravou.
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Materská škola Skalité – Ústredie

Ani nevieme ako a sme v druhej
polovici šk. roku 2012/2013. Deti
v našej MŠ od septembra nielen podrástli, ale obohatili a zdokonalili svoje
zručnosti a schopnosti vďaka obetavým p. učiteľkám.
V januári sme v našej MŠ mali Deň
otvorených dverí, počas ktorého sa
mohli rodičia zúčastniť edukačného
procesu.
Nastal čas Fašiangov a my sme pre
deti usporiadali Škôlkarský karneval.
Deti sa zmenili na zvieratká, princezné, šašov a iné rozprávkové bytosti.
Príjemná a veselá hudba ich lákala do
tanca. Túto akciu pripravila pre deti p.
uč. M. Slanináková a M. Šimaliaková.
Vo februári sa naši predškoláci
zúčastnili zápisu do prvého ročníka
ZŠ, kde ukázali p. učiteľkám v škole,
čo všetko vedia a že z nich budú usi-

lovní prváci. V škole sa im páčilo a 27
našich predškolákov sa už teraz teší na
september.
V marci prebiehal zápis do našej
MŠ. Mrzí nás, že nemôžeme vyhovieť
všetkým zákonným zástupcom, ktorí
svoje deti chceli umiestniť v našej MŠ.
Príjemným zážitkom pre naše deti
bolo divadelné predstavenie Pampúšik. 14. februára, na Valentína, sme
v našej MŠ privítali vzácnu návštevu
zo Spievankova. Navštívili nás totiž
Spievanka a Zahrajko, ktorých deti
dobre poznajú z DVD. Spoločne sme
si s nimi zaspievali a zatancovali. O
tom, že sa deťom vystúpenie páčilo,
svedčili usmiate detské očká a veľký
potlesk. Poďakovanie patrí mamičke
Zuzke Takáčovej, ktorá nám pomohla
získať sponzora na tento nezabudnuteľný koncert pre deti. Veríme, že v
spolupráci s rodičmi našich ratolestí
sa nám podarí pripraviť ešte veľa zaujímavých prekvapení.
Zapojili sme sa do medzinárodnej
výtvarnej súťaže Žitnoostrovské pastelky a do celoslovenskej výtvarnej
súťaže Deti v záhradke. Pokračujeme
taktiež v spolupráci s miestnou knižnicou, ktorú navštívime pri príležitosti
marca, mesiaca kníh. Aj takouto formou chceme rozvíjať predčitateľskú a
pisateľskú gramotnosť.

Dennodenne vštepujeme do detských srdiečok lásku k blízkym, okoliu, prírode. V edukačnom procese
využívame odpadový materiál, ktorým
nás zásobujú rodičia. Využívame možnosť získavania 2% z daní FO a PO.
Finančné prostriedky využívame na
zlepšenie materiálno–technického
vybavenia pre deti.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nás
nezabudli a tieto financie darovali
deťom našej MŠ. Dobre vieme, že len
dobrou spoluprácou medzi MŠ, rodinou, zriaďovateľom a obecným zastupiteľstvom môžeme napĺňať našu víziu
Spokojní rodičia a šťastné deti.
Marta Koričárová
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Materská škola Skalité – Kudlov
takýchto súťaží a aktivít. Momentálne
prebiehajú turnaje vo florbale.
Jednotlivé triedy si tak môžu zmerať
svoje sily. Naši siedmaci sa od 12. 02.
2013 zúčastnili týždňového lyžiarskeho výcviku v Oščadnici.
Naša škola žije i po duchovnej stránke. Pre žiakov i pre učiteľov pán farár
pripravuje pravidelné duchovné obnovy a sväté omše. V najbližších mesiacoch u nás prebehne projekt o sv.
Cyrilovi a Metodovi, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Žiaci sa tak môžu viac dozvedieť o
týchto svätcoch, o ich duchovnom i
kultúrnom prínose pre našu krajinu.

Dňa 17. 12. 2012 sa na našej škole
uskutočnil už druhý ročník charitatívnej
akcie pod názvom „Koláčikom prispej
núdznym“. Pod patronát si ju vzala p. uč.
Padyšáková. V predvianočnom čase sme
aj my chceli takýmto spôsobom vzbudiť
u žiakov pocit spolupatričnosti a solidarity s tými, ktorí majú menej. Vyzbierané
peniaze totiž poputujú k tým, ktorí to
najviac potrebujú. Naši žiaci uvítali túto
akciu s veľkou radosťou. Počas dňa si
mohli vybrať koláčiky, na ktoré mali chuť
a niektorí z nich sa vrátili aj viackrát. Do
akcie sa zapojili aj naši rodičia, ktorí
doma napiekli koláčiky a tie sa potom
predávali za symbolickú cenu. Rodičom,
ktorí boli ochotní pomôcť, chceme aj
touto cestou úprimne poďakovať. Akciu
hodnotíme ako vydarenú a určite v nej
budeme pokračovať aj v ďalších rokoch.
Priamym pokračovaním tejto akcie bola
i návšteva Domova dôchodcov na
Hviezdoslavovej ulici v Čadci. Zúčastnili
sa na nej žiaci, ktorí si pre dôchodcov pripravili krátky kultúrny program pod
vedením p. uč. Kubánkovej. Odmenou
za vynaložené úsilie bolo vrúcne prijatie
a spokojné úsmevy na tvárach obyvateľov tohto zariadenia. Podľa ich slov to
bolo pre nich povzbudenie aj potešenie
a mnohí s úsmevom hovorili, že na chvíľu omladli.
Posledný deň pred Vianocami sme
sa rozhodli stráviť príjemne a obnovili
sme tradíciu Vianočnej besiedky.
Tento rok sa o organizáciu postarala p.
uč. Krupíková. Programom nás sprevádzali naši deviataci. Každá trieda sa
snažila pripraviť si naozaj zábavný
program, a tak nečudo, že chodbou sa
ozýval veselý smiech.
Naša škola je zapojená do projektu
„Premena tradičnej školy na modernú“. Vďaka tomuto projektu sa nám
podarilo zakúpiť nové moderné

HRAVO A ZDRAVO
pomôcky na vyučovanie, ktoré učiteľom i žiakom pomáhajú skvalitňovať
vyučovací proces. V termíne od 25. 02.
do 28. 02. 2013 sa učitelia zúčastnili
na školení v Liptovskom Jáne, ktoré
bolo zamerané na rozvoj čitateľskej
gramotnosti. Boli nám predstavené
nové metódy a stratégie, ako u žiakov
rozvíjať čitateľskú gramotnosť, pretože
výsledky celoslovenského testovania
čitateľskej gramotnosti poukazujú na
to, že v tejto oblasti máme nedostatky.
V blízkej budúcnosti ešte učiteľov
čaká školenie zamerané na prácu s
interaktívnou tabuľou.
Aj tento rok sa dvere našej školy otvorili pre budúcich prvákov. V budúcom
školskom roku ich k nám zavíta 29.
Už každoročne organizujeme recitátorskú súťaž v prednese poézie a prózy.
Víťazi z jednotlivých kategórií v zložení
Lucia Lašová, Klára Majchráková,
Katarína Cerchlánová a Renáta Čanecká nás dňa 20. 2. 2013 reprezentovali
na spádovom kole v Čadci. Katka
Cerchlánová zo 6. A si vo svojej kategórii „vyrecitovala” 1. miesto a postúpila
tak do obvodového kola, kde sa umiestnila na peknom 3. mieste. K jej úspechu
jej srdečne blahoželáme.
Aj napriek tomu, že podmienky na
šport sú na našej škole úplne nevyhovujúce, snažíme sa zapájať žiakov i do

Do konca školského roka ešte zostáva pár mesiacov, preto prajem našim
učiteľom i žiakom veľa trpezlivosti,
chuti do práce a 13. 3. 2013 budeme
našim deviatakom držať palce, aby pre
nich Testovanie deviatakov (monitor)
dopadlo čo najlepšie.
Mgr. Miroslava Šimáková

Milý čitateľ, život v našej obci to sme
aj my – MŠ Skalité Kudlov. A že to tu
naozaj žije o tom niet pochýb. Veď 61
štebotavých úst vie vytvoriť poriadny
koncert. Obľúbenou „koncertnou
sálou“, je najmä školská záhradka, ale aj
telocvičňa, jedáleň a v neposlednom
rade samotná trieda, ktorú dieťa navštevuje. Ale tu sa často mení na pozorného
poslucháča, hĺbavého konštruktéra,
mĺkveho maliara a na rôzne iné dospelé
profesie.
Vstúpiť do prostredia MŠ to nie je len
je vstúpiť do sveta zábavy, hračiek,
nových kamarátov, je to oveľa viac. Je to
prvý kontakt dieťaťa so skupinou rovesníkov, v ktorej lepšie poznáva seba samého. Učí sa prehrávať, zabojovať za dobrú
vec, byť trpezlivým, priateľským, asertívnym, tvorivým a čo je najdôležitejšie –
cítiť sa v skupine detí prijatý, spokojný
a šťastný. Za takýmto výsledkom sa skrýva nielen kus pedagogického talentu
a lásky k poslaniu učiteľa, ale najmä
zdravé jadro rodičovskej výchovy a nefalošný záujem celej spoločnosti o blaho
človeka. Byť spokojnou a šťastnou ľudskou bytosťou je najprirodzenejšia pod-

statou života. Aby sa naplnili tieto atribúty v živote našich zverencov, orientuje
sa naša MŠ na zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je rovnako dôležitá prosociálna a enviromentálna výchova.
V tomto roku sme v rámci problematiky
zdravého životného štýlu organizovali
s deťmi projekty – Deň Jablka, Vitamíny
z našej záhradky(príprava a ochutnávka
ovocných a zeleninových šalátov), projekt Veselé zúbky, Evička nám ochorela,
Filipove dobrodružstvá, Svetový deň
mlieka. Uvedené projekty sú len malou
časťou z aktivít, ktoré sú orientované na
osvojenie si správnych stravovacích
návykov. Dôraz kladieme na význam
pohybovej kultúry. Využívame školskú
telocvičňu, areál školskej záhrady na
zimné aj letné športy, organizujeme
turistické vychádzky do blízkeho aj
vzdialenejšieho okolia, každodenne sa
venujeme pohybovým hrám a relaxačným cvičeniam.
Zdravý životný štýl nie je len otázkou
momentálneho trendu, ale záležitosť
celoživotná. Štatistika nárastu civilizačných chorôb už u detí školského veku je
dosť alarmujúca – problémy s vysokým

krvným tlakom, vysokým cholesterolom, apatia, obezita, to sú faktory, ktoré
nám chcú povedať, že niečo nerobíme
správne.
Mudr. Alžbeta Béderová, ktorá sa
venuje zdravému životnému štýlu dlhé
roky tvrdí, že naše deti trávia čoraz viac
času za počítačom a pred televízorom.
Fyzické aktivity nahrádza sedavý spôsob života. Celosvetovo trpí obezitou
a nadváhou viac ako 22 miliónov detí
do piatich rokov a 155 miliónov v školskom roku. U nás má nadváhu asi 13
percent chlapcov a 12 percent dievčat.
Až v 96% prípadov je obezita u detí
zapríčinená nesprávnymi stravovacími
návykmi a nedostatkom pohybu v kombinácii s genetickými faktormi. Väčšinu
zlých návykov si deti prenášajú aj do
dospelosti.
Hlavnú zodpovednosť za zdravotný
stav detí nesú rodičia. Mali by ich motivovať k zdravému životnému štýlu
a pomôcť im dosiahnuť a udržať primeranú hmotnosť až do dospelosti.
Najlepšou radou v tomto prípade je ísť
príkladom. Aj keby mal len jeden člen
rodiny problém s hmotnosťou, mali by
mu všetci ísť v ústrety a aktívne sa zapájať do celého procesu. Výsledky dokazujú, že pri zapojení rodičov do procesu
je znižovanie detskej nadváhy efektívnejšie, ako keď sa to ponechá len na
samotné deti či učiteľov.

Prichádza jar a s ňou ožíva nielen príroda, ale aj človek – veď sme jej súčasťou. Je tu teda viac chuti aj príležitostí
pre nás všetkých využiť nastávajúce
obdobie pre ozdravenie tela aj duše.
Tešíme sa, že sa naša školská záhradka
opäť zmení na Včelí úľ, Rozprávkovo,
Olympijské súťaženie, či iné detské šantenie. Nalaďme sa aj my dospelí na športovú nôtu, nech sme zdravým príkladom pre našu budúcu harmonickú
generáciu. Pevnú vôľu a veľa radostných zážitkov na cestách za zdravím
praje kolektív MŠ Skalité–Kudlov.
Mgr. Renáta Olešňanová
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Technická olympiáda
V tomto roku sme sa prvýkrát zapojili do technickej olympiády. V obvodnom kole získali 1. miesto Pavol Varmus
a Radovan Vojčiňák. Postúpili do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo 15. 2. 2013 v Dolnom Kubíne, chlapci sa umiestnili na 4. mieste s ocenením úspešný riešiteľ.

i–Bobor
Svoje počítačové zručnosti si žiaci 8. a 9. ročníka overovali
v on–line súťaži Informatický bobor, úlohou žiakov bolo za
určitý časový limit riešili on–line úlohy. V kategórii Kadet získali šiesti žiaci ocenenie úspešný riešiteľ. Medzi počítačovo zručných patria: Soňa Koperová, Janka Klingová, Pavol Varmus,
Radovan Vojčiňák, Kristína Truchlíková a Lucia Rovderová.
Biologická olympiáda – kat. C
Dňa 6. 2. 2013 sa uskutočnilo obvodové kolo biologickej olympiády kategórie C – projektová časť a teoreticko–prektická časť,
kde zo školského kola postúpili títo súťažiaci: Janka Klingová,
Kristína Truchlíková, Lucia Rovderová, Pavol Varmus. V obvodovom kole zaznamenali úspechy v teoreticko–praktickej časti sa
umiestnili: 1. miesto – Kristína Truchlíková, 2. miesto – Janka
Klingová, 3. miesto – Lucia Rovderová, 4. miesto – Pavol Varmus.
V projektovej časti obsadili: 1. miesto – Lucia Rovderová, 2. miesto – Janka Klingová, 6. miesto – Kristína Truchlíková. Do krajského kola postúpili dievčatá z 1. a 2. miesta.
Olympiáda anglického jazyka
V okresnom kole súťažili dve dievčatá, Lucia Rovderová
a Zuzana Majchráková. Súťaž sa skladá z dvoch častí – písomnej, ktorá pozostáva z čítania s porozumením, počúvania
s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky, ústna časť obsahuje voľný rozhovor a príbeh v obrázkoch. Lucia Rovderová
v súťaži obsadila 2. miesto.
Hviezdoslavov Kubín
V spádovom kole v prednese poézia a prózy získala Karin
Lašová 3. miesto v kategórii poézia 8.–9. ročník.
Dejepisná olympiáda
V obvodnom kole školu reprezentovalo 5 žiakov. V kategórii F
Simona Rucková a Arianna Anna Potočárová. Do úspešnosti im
chýbalo veľmi málo. Kategória D Kristína Truchlíková – 6. miesto – úspešný riešiteľ. Kategória C Alžbeta Matysová – 7. miesto
– úspešný riešiteľ, Soňa Koperová – 8. miesto – úspešný riešiteľ.
Žiaci súťažili v troch okruhoch: regionálne dejiny, ročníkové
učivo, monotematický celok (Slovenské národné obrodenie).
Žiaci sa pripravovali na súťaž v rámci krúžku Dejepis v kocke.

DO POZORNOSTI OBČANOV

Centrum voľného času Skalité

ZŠ Skalité – Kudlov
Výsledky súťaží za 1. polrok
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Obnova sociálnych zariadení

Sociálne zariadenia, ktoré v Základnej škole s MŠ
Skalité – Kudlov slúžia už vyše dvadsaťpäť rokov, sa
konečne dočkali obnovy. Tá je nevyhnutná vzhľadom
na súčasný havarijný stav. V prvej etape sa opravovali
sociálne zariadenia na 1. poschodí: vymenili sme staré,
poškodené a hygienicky nevyhovujúce obklady, dlažby,
vodovodné batérie, chlapčenské pisoáre, umývadlá a
toaletné misy.
Oprava sociálnych zariadení bola financovaná z rozpočtu školy vo výške 16 080 eur. Priestor na túto investíciu sa vytvoril vďaka úsporám, ktoré sa ukázali po úspešnej rekonštrukcii budovy školy v rokoch 2009 – 2010,
najmä jej zateplenia, investícií obce do nových rozvodov
kúrenia a plynofikácie školy ako aj zanietenosti učiteľov
našej školy v realizácii dvoch rozsiahlych projektov
„Kľúč k vzdelaniu“ (2009 – 2011) a „Kľúč k úspešnému
životu“ (2012 – 2014) financovaných z eurofondov a spolufinancovania obcou Skalité. Z týchto projektov škola
získava peniaze na zabezpečenie vyučovacieho procesu
ako sú moderné učebné pomôcky, moderná technika,
interaktívne tabule a vlastný interaktívny učebný materiál, ktorí si tvoria učitelia.
V ďalšej etape plánujeme v spolupráci so zriaďovateľom opravu sociálnych zariadení aj v materskej škole, na
prízemí základnej školy, pri telocvični a v kuchyni.
Teší nás, že meníme vzhľad našej školy a vytvárame
dôstojné hygienické podmienky pre našich žiakov.
Mgr. Ľubica Serafinová, riaditeľka školy

Zápis žiakov do 1. ročníka
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok
2013/2014 sa uskutočnil dňa 08. 2.2013. Rodičia mali
možnosť vybrať si vhodný čas na zápis svojho dieťaťa,
ktorý sa konal v čase od 12.00 do 17.00 hod.
Pani učiteľky si pre deti pripravili rôzne úlohy,
ktoré obsahovali počítanie predmetov, určovanie geometrických tvarov a farieb, pomenovanie obrázkov.
Deti zaspievali piesne, zarecitovali básne, ktoré sa
naučili v materskej škôlke.
Na záver ich čakalo milé prekvapenie, keď si mohli
vybrať darček a sladkú odmenu.
Do prvej triedy v školskom roku 2013/2014 nastúpi
28 žiakov.
Mgr. Marta Vojčiňáková

DDS Kolovrátok a jeho príprava
Od 1. septembra 2012 funguje v našej
obci novozriadené Centrum voľného
času Skalité, ktoré bolo zaradené do siete
škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, zriadené zriaďovacou listinou ako samostatná rozpočtová
organizácia obce. Zriaďovateľom CVČ je
Obec Skalité, ktorá sa rozhodla pre takýto krok po predchádzajúcom prerokovaní
v obecnom zastupiteľstve.
Hlavným cieľom CVČ Skalité je vytváranie príležitostí pre vypĺňanie voľného
času detí, mládeže, ale i dospelých formou výchovno–vzdelávacej, záujmovej a
rekreačnej činnosti. Záujem detí a mládeže o činnosť CVČ niekoľkonásobne prevýšil pôvodnú predstavu.
CVČ má sídlo v priestoroch OÚ Skalité
a združuje členov z obcí Skalité, Čierne,
Svrčinovec a Oščadnica, kde prebieha
hlavne pravidelná záujmová činnosť formou rozlične orientovaných záujmových
útvarov, krúžkov či klubov.
V súčasnej dobe v CVČ pracuje 200
záujmových útvarov, ktoré pôsobia v
materských školách, základných školách
a obciach Skalité, Čierne, Svrčinovec
a Oščadnica. Bohaté zastúpenie majú
športové záujmové útvary, vďaka ktorým
si deti pestujú zdravý životný štýl. Ide
hlavne o krúžky futbalu, hokejbalu, florbalu, stolného tenisu, volejbalu, vybíjanej,
ale svoje fyzické zdravie si deti upevňujú
aj na krúžkoch plávania, lyžovania, turistiky alebo cykloturistiky. Ďalšie záujmové
útvary – výtvarné, tvorivé dielne, šikovné
ruky – rozvíjajú v deťoch kreativitu a tvorivosť. Iné záujmové útvary poskytujú
odborné, praktické informácie a vedomosti – napr. počítačové, informatické,
šachové alebo matematické. V neposled-

Pri Najvýchodnejšom bode ČR
nom rade treba spomenúť veľký záujem
o útvary z oblasti kultúry a umenie, kde
patria čitateľské, spevácke a tanečné
krúžky, ale potešiteľný je i záujem o ľudový tanec a spev, vďaka čomu sa deti
a mladí učia zachovávať a ctiť si tradície
a zvyky našich predkov. Okrem týchto
najpočetnejších záujmových útvarov deti
a mládež trávia voľný čas i v krúžkoch
anglického jazyka, slovenského jazyka,
dejepisu, astronómie, prírodovedy, prvej
pomoci, požiarnictva a vo veľa iných.
CVČ chce osloviť všetkých – okrem pravidelnej krúžkovej činnosti CVČ chce
usporadúvať rôzne podujatia, športové a
vedomostné súťaže, olympiády, výlety,
exkurzie, výstavky, prezentácie, besiedky,
vystúpenia, klubové posedenia, prázdninovú činnosť realizovať formou miestnych a pobytových táborov, sústredení a
jednodňových akcií, spolupodieľať sa na
organizovaní kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí obcí. CVČ chce
zastrešiť aj spontánnu činnosť a vlastné
projekty záujmových útvarov, na ktorých
sa zúčastňujú aj deti, mládež a iné osoby,
ktoré nie sú prihlásené v CVČ. Tieto voľnočasové aktivity budú spočívať v ponuke

prednášok, kurzov, výstav, výchovných
koncertov, vystúpení súborov, poradenskej a konzultačnej činnosti. Dozvedieť sa
o nich môžete z priamej činnosti (prezentačné dni CVČ, besiedky) a propagačných
materiálov (plagátiky, pútače, webové
sídlo, nástenky, informačné tabule, upútavky na sociálnej sieti Facebook).
Činnosť CVČ samozrejme nie je možná
bez spolupráce, pomoci a pochopenia
obecného úradu, farského úradu, základných a materských škôl, kultúrnych, spoločenských, športových organizácií obcí,
ich obecných zastupiteľstiev a pomoci
externých zamestnancov – vedúcich záujmových útvarov. Od 1. 1. 2013 financie na
záujmovú činnosť detí v centrách voľného času dostávajú všetky obce bez rozdielu, či majú zriadené CVČ alebo nie.
Fungovanie a organizácia činnosti nášho

Pri Šanciach v Mostoch
u Jablunkova
CVČ preto závisí hlavne od finančnej
dotácie obcí, pre ktoré CVČ zabezpečuje
činnosť a ktoré na túto záujmovú činnosť
dostávajú financie.
V CVČ funguje aj turistický krúžok pre
dospelých, v rámci ktorého sa uskutočňujú túry a výlety k významným prírodným,
kultúrnym a historickým pamiatkam
a zaujímavostiam v regióne Kysúc a jeho
blízkom okolí.
Detský divadelný súbor Kolovrátok pri
CVČ Skalité úspešne reprezentuje obec,
školu a CVČ na detských divadelných
súťažiach, festivaloch s regionálnou aj
celoslovenskou pôsobnosťou.
Ostáva nám len veriť, že i napriek legislatívnym zmenám a zlej finančnej situácii centier voľného času na Slovensku si
všetci, ktorí sa podieľajú na chode a fungovaní nášho CVČ udržia entuziazmus
a chuť naďalej pracovať a vytvárať možnosti a aktivity, pri ktorých budú naše
deti a mladí zmysluplne a zdravo tráviť
svoj voľný čas, zamedziť tak šíreniu
sociálno – patologických javov, ako sú
šikana, záškoláctvo, drogy a kriminalita
mládeže...
CVČ Skalité

DO POZORNOSTI OBČANOV

Vývoz VOK v obci Skalité od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012
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Informácia o nákladoch na vývoz odpadu
za obdobie 1. – 12. 2012

Keď sa bližšie pozrieme na odpad ktorý vyprodukujeme, zistíme, že sa v ňom nachádza vo veľkej miere odpad ktorý je možné vytriedením posunúť na jeho recykláciu. V našom odpade sa nachádzajú, papier, sklo, plasty, textílie, drevo, zemina,
tráva, konáre – tieto odpady sú recyklovateľné.
Obec Skalité – Prevádzkáreň v ústredí obce prevádzkuje zberný dvor, kde občan Skalitého môže
elektroodpad, staré pneumatiky, železný šrot,
sklo, plasty doviezť. Triedenie odpadu sa v ostatných rokoch stalo moderným trendom a zeleno
zmýšľajúce rodiny sú všade okolo nás. Stále sa
však nájdu ľudia, ktorí pre naše životné prostredie
nerobia ani takú základnú vec, akou je triedenie
odpadu.

Prosíme občanov, aby sa pri plnení kontajnerov a popolníc zamýšľali nad odpadom, ktorý tam odkladajú, či tam vôbec
patrí.

Mgr. A. Časnochová

DO POZORNOSTI OBČANOV
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Záhradkári schôdzovali hodnotili plnenie úloh
za rok 2012 ako i prijímali úlohy na rok 2013
VČS sa konala dňa 10.2.2013 v reštaurácii
Silvester Skalité. Prítomných 41 členov t.j.
74,5 % z celkového počtu členov. Ako hostia
boli prítomní: p. PhDr. Šimurdová starostku
obce a zástupca OV p. Krehlik – predseda
ZO zo Svrčinovca. Po skončení programu
bola prednesená prednáška, ktorú vykonal
p. Ing. Golis na tému pestovania zemiakov
a zeleniny.
Zo správy o činnosti vyberáme:
Predseda ZO p. Šmatlava na úvod pozdravil prítomných, poprial im veľa zdravia, šťastia, pokojné dní v rodinách, na záhradkách
a v osobnom živote. Aj touto cestou úprimne
poďakoval všetkým aktívnym členom, členom Výboru a všetkým ostatným za ich
prácu, sponzorom za ich dary..
ZO správy o činnosti vynecháme pasáže,
ktoré boli uverejnené v obecnom spravodajcovi december 2012.
V krátkosti zhodnotil prácu Výboru, ktorý
pracoval v 13 člennom zložení. Účasť členov
Výboru na schôdzach bola u niektorých členov 100 %, u iných nižšia. Vybor pracoval
v tomto zložení: Šmatlava,Koričár, Krížek,
Ing. Kadela, Martiniak Miroslav, Jurišta,
Straka, Šimurda, Martiniak Ivan, Krenželák,
Legerská Margita Gonščák. Na každé zasadanie Výboru bol prizývaný predseda kontrolnej komisie p. Čanecký Jozef..
Celkom bolo uskutočnených 6 schôdzi
Výboru. Na výborových schôdzach boli prejednávané otázky zabezpečovania jednotlivých akcií a to: uskutočňovanie brigád, poriadanie zájazdu, výstav, guľášovky, členských
schôdzi, zabezpečovanie sponzorov, muštovanie, zabezpečovanie podkladov pre vydanie bulletinu a pod. Účasť ne jednotlivých
akciách, brigádach členov bola rozdielna,
u niektorých členov nulová.
Výsledky za rok 2012 možno hodnotiť
veľmi kladne. Predseda vo svojej správe
zhodnotil priemerný vek členskej základne,
ktorý je 60.8 roka. čo nás neteší. Zákonite
musíme prilákať medzi seba mládež a juniorov. Aj napriek tomu. že sme do svojich
radov prijali v roku 2011 a 12 mladých členov náš priemer sa neznížil pretože všetci
z roka na rok starneme. Z uvedeného prehľadu je omladenie nevyhnutné.
Naša práca v roku 2012 bola zameraná na
pomoc členom ale i všetkým občanom pri
pestovateľskej činnosti, pri strihaní stromčekov, štepení, šľachtení nových rezistentných
odrôd. Pri prednáškovej činnosti sme sa
zamerali na ekonomické, ekologické a zdraviu čo najmenej škodné používanie umelých
hnojív, chemických postrekov. Nielen
postrekmi ale aj využitím niektorých odpu-

dzujúcich vôni rastlín sa dajú likvidovať
škodcovia.
Niektoré dokonca zlepšujú chuť zeleniny..
Pri sadení rastlín je dôležité aj to či sa rastliny medzi sebou znášajú alebo neznášajú, taktiež či sme nesadili nevhodne po sebe.
Podľa dlhodobého skúmania našich predkov je taktiež dôležité dodržiavať pri sadení,
siati, zbere, ošetrovaní, sušení a pod. vplyv
Luny na rastliny (keď mesiac dorastá alebo
ubúda). Doporučujem preštudovať knihu
Pod vplyvom Luny. Napr. liečivé rastliny
nazbierané v rôznych obdobiach obsahujú
nerovnaké množstvo účinných liečivých
látok, alebo drevo zoťaté v rôznych obdobiach ma rozdielnu kvalitu. Pri sadení by sa
mala dodržiavať zásada: Rastliny, ktorých
užitočné vlastnosti rastú nad zemou treba
sadiť, siať v čase dorastajúceho mesiaca
alebo pri zostupnom mesiaci a rastliny, ktoré
nám dávajú úžitok pod zemou treba vysádzať
pri ubúdajúcom mesiaci. Niekto povie, že sú
to bludy, povery. Je na každom z Vás, aby ste
si vybrali svoj názor. Ľudová múdrosť sa prelína s nedokázateľnými pravdami zákonitostí prírody. Niektoré prírodne javy sa aj pri
súčasnej úrovni vedy dajú ťažko vysvetliť
a človek ich nevie pochopiť.
Schádzame sa v období, keď sa ovocné
stromy a celá príroda pripravujú na novú
úrodu, keď ich musíme starostlivo skontrolovať ako prezimovali. Nielen ovocné stromy,
ale musíme skontrolovať celú záhradu, náradie, nákup hnojiva, sadeníc, postrekov a pod
V mene predsedu ZO a Výboru vyzývame
všetkých členov SZZ, taktiež všetkých občanov Skalitého na vzájomnú pomoc, najmä
pri výmene nových poznatkov, rád, skúsenosti pri sadení stromčekov, skrášľovaní
záhradky a pod.
Od OÚ máme v bezplatnom prenájme
výkladnú skriňu (pri cintoríne oproti novinovej búdky). kde budú vystavované informácie o záhradkáreni. V prípade, že máte
zaujímavé informácie podeľte sa s nami
a vyveste tieto do skrinky – ďakujeme. Kľúče
od skrinky p. Šmatlava, Koričar.
Čo nás čaká v tomto roku ? Každá zima
zanechá po sebe nemalé škody či už na ovocných stromoch, okrasných drevinách,
tujach, kvetoch a pod. Som presvedčený
o tom, že na Skalitom je veľa zanietených
záhradkárov, ktorí v tradíciách svojich otcov
budú pokračovať a napáchané škody zminimalizujú.. Každý kto dopestoval vlastnoručne na svojej záhradke ovocie, zeleninu, kvety
vie, že je to ťažká ale zaujímavá práca.
Záhradníčenie prospieva nielen nám ale aj
celej našej rodine a celej spoločnosti.
Záhrady sú živými filtrami prachu, hluku

a stromy sú najlacnejšími klimatickými zariadeniami. Záhradkári sa priamo podieľajú na
ochrane a tvorbe životného prostredia.
Paradoxom je, že kyslík, ktorý produkujú
rastliny v záhradách pomáha aj tým, ktorí sú
proti záhradkárom.
Mladí ľudia modernej doby sa vysmievajú
starším ľuďom a ignorujú poznatky svojich
predkov. Spoliehajú sa na to, že všetko si
v obchode kúpia. Tak strácajú kontakt s prírodou a nevedomky ničia životné prostredie.
Kde sú dnes tí, čo hlásali: načo doma draho
pestovať, keď môžeme lacno doviesť. Sú priamo zodpovední za to, že podiel domácich
potravín v ponuke obchodných sieti klesol
na 45,3 %., čím sa SR zaradila na posledné
miesto v EU. V Nemecku je to 94 %.
Slovensko sa stalo potravinovým smetiskom
Europy. Čo nepredajú na západe dovezú
k nám za nízke ceny a my Slováci to kúpime.
Dve tretiny ovocia mierneho pásma dnes
dovážame. Naše zdravšie ovocie necháme
napospas. Nechajme si urobiť rozbory na
obsahy škodlivých látok v kupovanom
a doma vypestovanom ovocí a zelenine.
Budeme veľmi prekvapení s rozdielmi.
Koľko % z dovezeného množstva ovocia
a zeleniny sú schopné kontrolné organy preveriť? Je to minimum čo sa vráti späť ako
zdraviu škodlivé. Záhradkári nepotrebujú
nad sebou žiadnu zdravotnú kontrolu. Sú
kontrolórmi sami sebe.
Používaním strojovej ťažkej techniky, nadmerné hnojenie umelými hnojivami pôdu
vyčerpáva a ničí ju. Vyčerpaná pôda, nemá
možnosť brániť sa a regenerovať. Výnosy klesajú a škodcom sa darí. Už sme v takom štádiu, že bez chemických postrekov a umelých
hnojív sa kvalitné ovocie alebo zelenina nedá
dopestovať. Počas krízy, keď mnohí z nás
nemajú na dovolenky pri mori alebo pre svoj
vek po dovolenke už netužíme urobme si zo
svojej záhrady okolo svojho domu pravý
domov. Domov, kde sa dobre cítime, kde so
svojimi najbližšími môžeme prežiť väčšiu
časť roka.
Záhradky nielenže podporujú zdravie všetkých telesnou činnosťou, ale aj zdravou stravou. V záhrade dopestované ovocie a zelenina nie sú zaťažené chemickými produktmi,
sú chutné, oberané zrelé a nie transportované veľké diaľky a potom umelo dozreté.
Z uvedeného možno posúdiť aká je naša
práca v záhradke osožná. Zdravá výživa, zdravý človek. V niektorých oblastiach si s krádežami úrod a majetku záhradkárov, okupovaniu záhradkárskych osád bezdomovcami
nevedia poradiť záhradkári ani s políciou.
V našej organizácii takéto problémy nemáme
pretože každý má záhradku pri svojom dome.

17
Je na nás všetkých, aby sme našu organizáciu
udržali, zveľadili a odovzdali naším synom,
vnukom v plnom rozkvete.
Väčšiu pozornosť by sme mali venovať
našej mládeži. Poraďme sa všetci aj dnes ako
odlákať mládež od počítačov, televízorov,
hazardných hier a pod. Vštepme naším mladým lásku k prírode. Zorganizujme zo školami prednášky o pestovaní ovocných, okrasných stromčekov, kvetov, liečivých rastlín,
ich rozmnožovanie, štepenie, zalievanie,
hnojenie a pod. Zorganizujeme zo školami 7.
ročník súťaže vyhlásenej RV SZZ pre rok
2013 pod názvom Deti v záhradke.
V našej vitríne bude vyvesený na rok 2013
zoznam prednášok v klube záhradkárov OV
SZZ Žilina. Taktiež vo vitríne bude vyvesený
zoznám akcií výstav a veľtrhov v roku 2013
v skratke. V prípade záujmu podá informácie
predseda p. Šmatlava. Na dverách muštárne
bude umiestnená skrinka do ktorej môžete
vkladať svoje pripomienky, názory, návrhy,
návody, sťažnosti prípadne objednávky
a pod. Pri objednávkach cez túto skrinku je
nutné napísať druh–pomenovanie, telefónne
číslo alebo iný kontakt a taktiež množstvo.
Z prednášky vyberáme:
Pestovanie zemiakov:
príprava pôdy: najlepšie na jeseň zaorať
hnoj cca do hĺbky 10 cm a potom ešte raz
hlboko preorať ako nám terén dovolí /cca 20
cm/. Na Kysuciach je pôda kyslá. Treba ju
vápniť – ale pozor najlepšie je rok dopredu–
nie s hnojom. Hnojivom zo žumpy možno
hnojiť, ale len v jesení, aby saponáty vyprchali. Zelené hnojenie veľmi vhodné. Zemiaky
sadiť na tom istom mieste raz za 4 roky,
Zemiaky sadiť do teplej zeme od seba 30–35
cm, šírka riadku až 60 cm (každá tretia
skyba). Pri sadení do studenej zeme tieto prestanú klíčiť. Hĺbka sadenia 4–6 cm pri rovinnom sadení a potom ohrnúť. Krájané zemiaky je dobré sadiť, ale pozor pri krájaní môžete preniesť chorobu z jedného zemiaka na
veľké množstvo. Nôž po každom prekrojení
by sa mal namočiť do liehu na dezinfikovanie Nesadiť drobné zemiaky. Najvhodnejšia
veľkosť od 3,5 dom 5 cm. Z drobného bude
len drobný. Sadivo podľa možnosti vymeniť
každé tri roky. Pred sadením je dobre zemiaky predklíčiť.
Nesadiť zemiaky na ktorých je prilepená
čierna škvrna podobajúc sa na hnoj, Je to
choroba Koreňomor, ktorá by sa mohla rozšíriť na celý záhon.
Pred sadením možno prihnojiť napr. NPK
v malom množstve – zaorať. Počas vegetácie
prihnojiť napr. liadkom, NPK – ale v malom
množstve.
Zemiaky je nutné striekať proti plesní.
Postreky – uvádzaná doba ochrany znamená, že počas tejto doby je zemiak nekonzumovateľný. Neznamená dobu ochrany rastliny pred plesňou tá je oveľa nižšia cca polovica. Striekať vždy pred dažďom. Stačí, aby
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hodinu nepršalo po striekaní. Striekať zo
spodku rastliny. Zber zemiakov – keď je
šupka vyzretá – nelúpi sa. Nezberať za tepla
v auguste. Nepoužívať na jedenie zelené
a zahnité zemiaky – ani ich odkrojky.
Zahnitý zemiak, ovocie, zelenina, pleseň
v konzerve, kompóte znamená, že už je chorobou napadnutý celý zemiak, jablko alebo
celá konzerva. Konzumovanie takejto potraviny je veľmi škodlivé.
Kapusta – Erdeno – F l – Takúto kapustu
nemusíte presádzať. Presádzaním zničíte
určité množstvo korienkov a tým sa kapusta
dlho spamätáva. Kapustu Erdeno nasadíte
do riadkov 18 cm od seba šírka cca 60 cm.
Keď kapusta vyjde vytrhnete každú druhú,
kde nezišla presadíte na 36 cm od seba. Orba
pod kapustu : v jesení čo najhlbšie, na jar prekopete cca do hĺbky 15 cm a sadíte.
Postreky napr. Decis, Karate.
Mrkva – Sadiť od 24.4. – má rada fosfor.
Nehnojiť Amofotom. Mrkvu sadiť do hĺbky 3
cm, riadky 15 – 20 cm. Po zasadení zavalcovať – netreba veľa polievať.
Sadenie Mrkvy: nie takto............. do riad-

ku, ale takto do riadku :´:´:´:´:´ ciky–caky.
Takto nasadená má oveľa väčší priestor na
rast. Riadky zachovať.
Pri kúpe cibuľky na sadenie kupovať vždy
zo štítkom.
Na záver:
Lovenie krtov (receptár nápadov)
Krt sa hlavne pod zemou žijúcim hmyzom
živí napr. pandravami, červami, požiera
i mladé myši. Korienky rastlín neohlodáva.
Zasluhuje si ochranu a nie hubenie /je chránený/. Rozumný hospodár ho nezabíja.
Nielenže ničí hmyz, ale i pôdu prevzdušňuje.
Ak nechceme krtov v záhrade trpieť snadno to docielime tak, že do krtových dier
zakopeme rozličné smradľavé zvieracie
odpadky napr. hlavy z rýb, voda zo starého
syra,decht, resp. iné smradľavé látky. Krt má
veľmi jemný čuch a preto sám odíde (zo
žartu – susedovi do záhrady).
Na lepiace pásy proti mravcom je vhodné
lepidlo Chemstop.
Krížek Vendelín
taj. ZO SZZ Skalité
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Skaliťania sa predstavili na MSR v Osrblí

Futbalové okienko

V národnom biatlonovom areáli
v Osrblí sa 2. – 3. 3. 2013 konali
Majstrovstvá Slovenska v zimnom biatlone, kde sa v sobotu bežal rýchlostný
pretek a v nedeľu pretek s hromadným
štartom.Na uvedenom podujatí sa
predstavili aj deviati mladí pretekári
z klubu biatlonu ŠKP Skalité.
V najmladších žiakoch sme mali päť
nováčikov, ktorí si po prvýkrát vyskúšali atmosféru veľkého podujatia
umocnenú tým, že sa bežalo v areáli
v Osrblí, čo bol pre nich obrovský zážitok a impulz do ďalšej športovej činnosti.V žiakoch 10.–11.– roč. sa najlep-

Vážení športoví priatelia, priaznivci
futbalu!
V príprave na jarnú, odvetnú časť
súťaže sa naše mužstvo pripravovalo
v priestoroch telocvične ZŠ Kudlov a na
okolitých terénoch v blízkosti ihriska.
V rámci tejto prípravy mužstvo odohralo prípravné zápasy na umelej tráve
v Třinci. Káder mužstva zostal po jesennej časti v nezmenenej podobe. S mužstvom sa pripravovali aj naši dorastenci,
ktorí by mali byť v budúcnosti nástupcami terajších hráčov. Dúfajme, že jar
nám vyjde lepšie ako jesenná časť súťaže a po reorganizácii súťaží, ktorá je plánovaná od nového súťažného ročníka,
ostaneme v V. lige. Jarná časť súťaže
začne zápasom 24. 3. 2013 v Rakovej.

šie darilo Paľovi Baroňákovi, ktorý
v sobotu ako aj v nedeľu obsadil 7.
priečku a vybojoval si I.výkonnostnú
triedu. Filip Bury v tej istej kategórii
obsadil 9. a 12. priečku a Denis Šurík,
najmladší z trojice, obsadil 12. a 14.
miesto.
V kategórii žiačky 10–11–ročné
si Mirka Mikulová skvelým výkonom
vybojovala v sobotu II.výkonnostnú
triedu za 9. miesto v nedeľu skončila
na peknom 8. mieste. Katarína Čanecká obsadila v sobotu 11. miesto
a v nedeľu za 9. miesto získala
II.výkonnostnú triedu.

Naše najväčšie nádeje sa predstavili
v stredných žiakoch a žiačkach.
Simona Kaňová v sobotu v rýchlostnom preteku so streľbou 1,1 obsadila
veľmi pekné 5. miesto z 22 štartujúcich a Alexandra Varmusová dobehla
na 10. mieste pri streľbe 1,0. V nedeľu
sa dievčatám darilo menej, a to hlavne
na strelnici, kde S. Kaňová pri streľbe
3,3 obsadila 8. miesto a A.Varmusová
dobehla na 14. mieste.
Jediný náš zástupca v stredných žiakoch Damián Cesnek pochoval svoje
nádeje na lepšie umiestnenie na strelnici, keď v sobotu bežal 4 trestné kolá
a dobehol na 9. mieste a v nedeľu točil
až 9 trestných kôl a to stačilo na 13.
miesto.V najstarších žiakoch nás
reprezentovala žiačka Denisa Gomolová, ktorej bránila choroba podať
lepší výkon, a tak v sobotu skončila
v rýchlostnom preteku na 13. mieste
so streľbou 1,3 a v nedeľu v hromadnom štarte dobehla na 12. mieste.
V celkovom hodnotení klubov za
zimnú sezónu 2012/2013 vo Viessmann pohári náš klub obsadil spomedzi 22 oddielov biatlonu z celého
Slovenska veľmi pekné 9. miesto so
ziskom 4167,09 bodu.
Na záver všetci zverenci vyslovujú
poďakovanie trénerovi a servismanovi
v jednej osobe Vladislavovi Vranovi za
prípravu a super namazané bežky.
Ivan Čanecký

Družstvo dorastu sa pripravovalo
taktiež v telocvični na Kudlove.
Okrem toho sa chlapci zúčastnili
Vianočného turnaja v športovej hale
v Čadci. Tento turnaj vyhrali.
Odohrali aj jeden víťazný prípravný
zápas na umelej tráve v Jablunkove.
Zúčastnia sa ešte turnaja v Korni,
ktorý bude pod záštitou kysuckého
trianglu a tým aj našej obce Skalité.
Družstvo má dobre rozohranú súťaž
a záleží už len na nich, či sa podarí
v jarnej časti súťaže vybojovať postup
do V. ligy.
Družstvá SŽ, MŽ a prípravky sa pripravovali v telocvični na Kudlove. MŽ
odohrali Vianočný turnaj, kde podali
pomerne solídny výkon. SŽ odohrali

taktiež turnaj v Čadci. Výsledky neboli dobré, ale turnaje ukázali v čom
zaostávame za súpermi.
Chlapci z prípravky odohrali tri
mini turnaje v telocvični na
Kudlove,ktorých sa zúčastnili družstvá Skalité, Čierne a Raková. Okrem
toho družstvá žiakov U–11 a U–10 sa
zúčastnia turnaje vo Wegierskej
Górke. Druž-stvo žiakov U–9 v mesiaci apríl sa zúčastní turnaja v Rakovej.
Celý výbor TJ Slovan Skalité verí, že
jarná časť futbalových súťaží nám prinesie radosť, pekné zápasy a veľa
gólov v sieťach súperových brankárov.
Výbor TJ Slovan Skalité

Rozlosovanie jarných zápasov
V. liga dospelí – skupina A – 2012/13

III. liga U–15 – skupina A – 2012/13

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne 24.03.2013 15:00
Ne 31.03.2013 15:00
Ne 07.04.2013 15:30
Ne 14.04.2013 15:30
Ne 21.04.2013 16:00
Ne 28.04.2013 16:00
Ne 05.05.2013 16:30
Ne 12.05.2013 16:30
Ne 19.05.2013 17:00
Ne 26.05.2013 17:00
Ne 02.06.2013 17:00
Ne 09.06.2013 17:00
Ne 16.06.2013 17:00

Raková – Skalité
Divinka – Skalité
Skalité – Strečno
Rajec – Skalité
Skalité – S. Bystrica
Radoľa – Skalité
Skalité – Staškov
Predmier – Skalité
Skalité – Terchová
Bánová – Skalité
Skalité – Belá
N. Bystrica – Skalité
Skalité – Kotešová

St 01.05.2013 10:00
St 08.05.2013 10:00
So 06.04.2013 10:00
So 13.04.2013 10:00
So 20.04.2013 10:00
So 27.04.2013 10:00
So 04.05.2013 10:00
So 11.05.2013 10:00
So 18.05.2013 10:00
So 25.05.2013 10:00
So 01.06.2013 10:00
So 08.06.2013 10:00
So 15.06.2013 10:00

Oščadnica – Skalité
Turzovka – Skalité
Skalité – Zborov n. B.
Podvysoká – Skalité
Skalité – ZA Závodie
Staškov – Skalité
Skalité – Bánová
Terchová – Skalité
Skalité – Žilina C
K. Lieskovec – Skalité
Skalité – Čierne
S. Bystrica – Skalité
Skalité – Radoľa

QUICK SPORT I. trieda dorast ObFZ Kysúc

Dominik Šimaliak

Skalité 148, 023 14 Skalité
Tel. č.: 0907861447, 0905582917
e–mail: dominik–simaliak@post.sk

12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

07. 04. 2013 13:00
14. 04. 2013 13:00
21. 04. 2013 13:30
28. 04. 2013 13:30
05. 05. 2013 14:00
12. 05. 2013 14:00
19. 05. 2013 14:30
26. 05. 2013 14:30
02. 06. 2013 14:30
09. 06. 2013 14:30
16. 06. 2013 15:00

Slovan Skalité – Spartak Vysoká nad Kysucou
Tatran Oščadnica – Slovan Skalité
Slovan Skalité – Kysučan Ochodnica
OŠK Rudina – Slovan Skalité
Slovan Skalité – voľný žreb
Spartak Radôstka – Slovan Skalité
Slovan Skalité – voľný žreb
FK Lodno – Slovan Skalité
Slovan Skalité – TJ Nesluša
Kysučan Korňa – Slovan Skalité
Slovan Skalité – Beskyd Svrčinovec

ŠPORT

20

Nový stroj na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí
Združenie obcí Mikroregión Kysucký Triangel: Skalité, Čierne,
Svrčinovec, získalo v roku 2012
finančnú podporu z Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 –
2013 Fond mikroprojektov.
V rámci projektu Medzinárodná
stopa zdravia SK/FMP/005/08 s rozpočtom 34 840,– EUR zakúpili stroj
na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí,
takz. lavínu.
Lavína bude upravovať lyžiarske
trasy v skalitskej doline a to: zo
Skalité–Serafínova po poľskej hranici
cez Trojstyk v Čiernom do Hrčavy a vo
Svrčinovci od kostola na hrebeň k
chate Studeničné.
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