Základná organizácia záhradkárov v Skalitom (ďalej len ZO
SZZ) vznikla v roku 1950 ako prvá v Čadčianskom okrese pod menom
„Základná organizácia československého ovocinárskeho zväzu.“
V marci v roku 1957 prešla pod názov „Slovenský zväz záhradkárov
a ovocinárov“ a v roku 1979 sa zmenil názov na „Slovenský zväz
záhradkárov.“ Základná organizácia v našej obci vznikla na podnet
učiteľa Pavla Hrdého. V roku 1950, mala organizácia 25 členov, pričom
v súčasnosti má už 60 členov, ktorých vekový priemer je 61 rokov.
Terajší výbor (od roku 2010) je trinásť-členný.
Zakladatelia organizácie:.

Ondrej Čanecký
predseda

Pavol Hrdý
Inštruktor

Jozef Čanecký
tajomník

Anton Cerchlán
hospodár

Michal Bacula
člen

Anton Kočí
pokladník

Súčasný Výbor :

Vpredu zľava: Peter Gonščák – čestný predseda, Jozef Čanecký – predseda kontrolnej komisie, Jozef Šmatlava –
predseda.
Zľava v stoji: Ing. Ján Kadela – pokladník, Štefan Jurišta, Jozef Straka, Jozef Šimurda. Miroslav Martiniak, Jozef
Krenželák, Vendelín Krížek – tajomník.

Chýbajúci: Jozef Koričár – podpredseda, Ivan Martiniak, Margita Legerská

Činnosť:
Medzi naše najznámejšie akcie, už od roku 1980, patrí usporiadavanie výstavy ovocia, zeleniny
a liečivých rastlín. Výstava prebieha každoročne v našej obci. Zapojiť sa môžu všetci spoluobčania, aj
keď nie sú členmi organizácie. Zúčastňujeme sa s našimi výpestkami okresných výstav a v poslednom
obdoby aj výstav v Jablunkove a v Ostrave.
V roku 1996 nám obec Skalité poskytla časť priestorov bývalej materskej školy, kde sme zriadili
muštáreň. Každú jeseň je možnosť vylisovať si ovocie a získať kvalitný mušt z vlastnej záhrady.
V roku 2012 sa nám podarilo vydať vlastnú publikáciu pod názvom: „Pamätnica od roku 1950 do
roku 2012“, ktorá obsahuje podrobnejšie informácie o ZO SZZ v Skalitom od jej vzniku až po súčasnosť.
Za vydanie publikácie patrí vďaka nielen členom, ale aj mnohým sponzorom, bez ktorých by pamätnica
neuzrela svetlo sveta. V prípade záujmu je možné si pamätnicu ešte stále zakúpiť.
Obecnému úradu Skalité vďačíme aj za prenajatie vývesnej skrinky pri starom cintoríne, kde
pravidelne uverejňujeme rady na pestovanie a ošetrovanie ovocných stromov a kríkov. Rovnako tam
môžete nájsť aj informácie o aktuálnych akciách našej organizácie pre verejnosť (napr.: predaj ovocných
stromčekov a kríkov, predaj hnojív, muštovanie,...)
Podujali sme sa na jar nakúpiť ovocné stromčeky, kry a krištalické hnojivo Kristalon Start, Plod
a kvet, prípadne iný záhradkársky materiál ako Granulované kravské, konské, slepačie hnojivo,
stimulátory, balzam na rany, igelitovú pásku na štepenie, štepársky vosk, dusíkaté vápno, hnojiva na
paradajky, papriku, jahody, čučoriedky a pod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnych číslach:
0948 039 930; 0907 834 274, 0905898706.
Pozývame všetkých, ktorí by mali záujem vstúpiť do našej organizácie, najmä mladú generáciu,
aby neváhali a pridali sa k nám.

Pre základné školy ponúkame realizáciu prednášok na tému pestovanie a ošetrovanie ovocných
stromčekov. Prednášky sú spojené aj s názornými ukážkami. Ak by mala nejaká škola záujem, stačí sa
ozvať na vyššie uvedené telefónne čísla.
Rady na uchovanie cesnaku v čerstvom stave.
1. Cesnak rozdelíme na strúčiky. Namočíme ho do vody, aby sa nám lepšie odstraňovala šupka.
Prelisujeme cez lis na cesnak, dáme na teflonovú panvicu, mierne podlejeme olejom, trocha posolíme a za
stáleho miešania posmažíme. Horúcu zmes naplníme do predhriatych malých fľaštičiek, uzavrieme
viečkom a obrátime hore dnom. Po vychladnutí uložíme v tmavej miestnosti. Vydrží aj dva roky.
2. Na 1kg vylúpaného cesnaku budeme potrebovať1l vody zvarenej s 20 dkg soli. Do malých
fľaštičiek poukladáme očistené strúčiky cesnaku, zalejeme lakom (zvarená voda so soľou) až po okraj
a hneď uzavrieme, a do budúcej úrody máme uloženú cesnakovú rezervu. Dobrú chuť.
Lovenie krtov / receptár nápadov/
Krt sa živí pod zemou hlavne hmyzom 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, ľahko
to docielime tak, že do krtových dier zakopeme rozličné smradľavé zvieracie odpadky napr. hlavy z rýb,
voda zo starého syra, decht, listy z čiernej bazy resp. iné smradľavé látky. Krt má veľmi jemný čuch
a preto sám odíde (napr. susedovi do záhrady ).

