Kronika obce
Skalité
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1. Úvod
Obec Skalité počas uplynulého roka 2012 prekonávala prekážky, no napriek tomu
sa tešila z dokončených diel a úspechov. Všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané
práce sa uskutočňovali najmä pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov našej obce.
Napriek hektickej dobe v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom sa spoločnými silami darí
zveľaďovať našu obec a zvyšovať tak úroveň kvality života obyvateľov. Kultúra, šport
a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života obce. Uskutočnilo sa množstvo
kultúrnych a športových podujatí.
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2. Demografické údaje
Počet obyvateľov obce
-

na konci roka 2012 bol tento počet: 5245

-

počet narodených detí: 58

-

počet zomrelých občanov: 15

-

počet prisťahovaných občanov: 32 občanov

-

počet odsťahovaných občanov: 28 občanov

-

vývoj počtu obyvateľstva: mierny vzostup

Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2012 boli zakladané rodiny vstupom do manželstva zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
počet sobášov

Mimo obce

cirkevné

spolu

16

20

36

Miera nezamestnanosti
Nezamestnanosť v obci Skalité: disponibilná 12,93%,
Nezamestnanosť v okrese Čadca: 15,14%,
Vývoj nezamestnanosti v obci je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2011.

I. Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom rokovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. V roku 2012 zasadalo celkovo 6 krát.
Január: Oblastné združenie cestovného ruchu Kysuce – vstup obce Skalité,
Prenájom nájomných priestorov – budova č.106.
Marec: Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 2012,
Územný plán obce,
1.zmena rozpočtu,
Vodovod Kudlov,
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Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2012,
Správa kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2011,
Správa o výsledku inventarizácie 2011,
Dotácie obce v zmysle VZN 3/2010,
Hodnotiace správy organizácií a komisií za rok 2011,
Správa o hospodárení Prevádzky za rok 2011,
Záverečný účet obce za rok 2011.
Jún: 21. Goralské slávnosti,
Vyhodnotenie zimnej údržby 2011/2012,
September: 2.zmena rozpočtu obce – 2012,
Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2012,
Správa kontrolnej činnosti HKO za 1.polrok 2012,
Spoločné rokovanie OZ Kys. Trianglu,
VZN o odpadoch.
November: 3.zmena rozpočtu obce,
Správa o činnosti škôl,
Cena obce Skalité za rok 2012,
Harmonogram zimnej údržby – 2012.
December: Udeľovanie cien obce,
Návrh rozpočtu 2013,
VZN miestne dane a poplatky,
VZN dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa v MŠ.

Rozpočet obce
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12. 2011 uznesením
č. 129/2011 a v priebehu roka 2011 bol zmenený šesťkrát.
Rozpočet v EUR:
Bežné príjmy

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

1 905 420

1 988 615

ZŠ – Kudlov

12 850

103 495

MŠ – Ústredie

22 600

22 930

1 940 570

2 115 040

Spolu
Kapitálové príjmy

4

OcÚ

741 079

105 698

Spolu

741 079

105 698

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

476 091

4 219

Spolu

476 091

4 219

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

822 658

882 435

ZŠ – Kudlov

481 716

598 038

MŠ – Ústredie

220 018

222 491

CVČ

3 000

23 135

Spolu

1 587 390

1 726 099

Kapitálové výdavky

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

1 476 749

396 020

ZŠ – Kudlov

-

-

MŠ – Ústredie

-

-

Výdavkové fin. operácie

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

1 301 121

89 248

Spolu

1 301 121

89 248

Príjmové finančné operácie

Bežné výdavky

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR:
Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

1 988 619

1 988 615

% Plnenia
100

Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

1 135 932

1 135 928

% Plnenia
100

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

% Plnenia

5

373 887

373 884

100

Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevázdkáreň za
rok 2011
Hlavná činnosť (TKO, údržba MK, VO, Vodovody, Cintoríny, VR, VPaZ, Ver.
WC):
Schválený rozpočet na rok 2012:
302 500 Є
Upravený rozpočet na rok 2012:

300 000 Є

Čerpanie: z prostriedkov obce:

300 000 Є

z vlastných prostriedkov
Výdavky spolu za rok 2012

25 338 Є
325 338 Є

Hospodársky výsledok za hlavnú činnosť:
Náklady:

291 970 Є

Výnosy:

320 832 Є

Hospodársky výsledok:

+ 28 862 Є

Hospodársky výsledok za vedľajšiu – podnikateľskú činnosť za rok 2012
Náklady:

131 362 Є

Výnosy:

119 874 Є

Výnosy z kapit. transféru:
Hospodársky výsledok (účtovný)

5 616 Є
- 5 772 Є

Predčasné voľby do NR SR
Predčasné voľby do Národnej rady SR sa konali 10. marca 2012. Z počtu oprávnených
voličov 4 392 451 sa nakoniec hlasovania zúčastnilo 2 596 443, čo tvorilo volebnú
účasť 59,11 %, no platne odvolilo len 58,14 %. Vo voľbách kandidovalo 26 politických
subjektov.
Voľby vyhrala strana SMER – SD so ziskom 44,42 % hlasov a utvorila vládu. Do
parlamentu sa dostalo ďalších 5 strán , v poradí: Kresťanskodemokratické hnutie so
ziskom 8,82 %, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom 8,56 %, Most-Híd
6,90 %, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana so ziskom
6,10 % a Sloboda a Solidarita so ziskom 5,88 %.

Parlamentné strany
Strana
Počet hlasov Počet kresiel Pomer v parlamente
83
55,33%
SMER – SD 1 134 280
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KDH
OĽaNO
Most-Híd
SDKÚ - DS
SaS

225 361
218 537
176 088
155 744
150 266

16
16
13
11
11

10,67%
10,67%
8,67%
7,33%
7,33%

Výsledky volieb v obci Skalité
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali náhradnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa§ 30
Počet platných odovzdaných hlasov

3973
2478
1
2475
2446

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie
alebo koalíciu
Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Náš kraj
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER- sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť- naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST- HÍD
99% - občiansky hlas
Ľudová strana- HZDS
Strana + 1 HLAS
Robíme to pre deti- SF
Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická strana
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície
STRANA SLOBODNÉ SLOVO- NORY MOJSEJOVEJ
Strana živnostníkov Slovenska

1
219
2
163
104
58
4
1
4
17
1707
12
35
10
0
5
20
28
0
3
2
31
3
0
11
4
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II. Štátna správa
a) Významné návštevy:
b) Družobné vzťahy:
► Program cezhraničnej spolupráce – v uplynulom roku v rámci projektu s názvom
Šance - Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev sa uskutočnilo niekoľko
aktivít . Nositeľom tohto projektu bolo Združenie obcí, Mikroregión Kysucký triangel,
ktorého členovia sú obce Svrčinovec, Čierne a Skalité. Samotný projekt bol podporený
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a to z fondu mikroprojektov.
Partnerom v tomto projekte bolo Těšínske múzeum v Českom Těšíně. Dňa 25. januára
tohto roku sa v Čadci uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej boli prezentované
výsledky hlavných aktivít projektu.
Prvá aktivita bola zameraná na očistenie jednej časti obranného systému zo 17 - 18
storočia, ktorý sa rozprestiera v dĺžke asi 1,5 kilometra nad obcou Čierne a ktorý bol
vybudovaný pôvodne ako ochrana Sliezska proti predpokladaným nájazdom Turkov po
prehranej bitke pri Moháči 29. augusta 1526 a ich následnej expanzii na sever. Neskôr
toto opevnenie zohralo svoju úlohu počas 30 ročnej vojny a protihabsburgských
povstaniach, ktoré sa na tomto území odohrávali v 18 storočí.
Druhou aktivitou, umožnenou vďaka zdrojom tohto mikroprojektu bol študijný pobyt
historikov najmä v Kriegsarchíve vo Viedni s cieľom nájsť zatiaľ neznáme dokumenty
alebo mapové podklady ktoré by bližšie osvetlili zatiaľ neznáme detaily fungovania
tohto, nielen v našom regióne ojedinelého obranného systému, ktorý mal v časoch
svojho najväčšieho rozmachu celkovo 17 jednotlivých objektov, ktoré sa dnes
nachádzajú na území troch štátov a to Čiech, Slovenska a Poľska.
► Združenie obcí Mikroregiónu Kysucký triangel: Skalité, Čierne, Svrčinovec zvolalo
na 26. 11. 2012 v Skalitom spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev, ktoré sa
uskutočňuje pravidelne raz ročne.
Hlavnou témou zasadania bolo nastavenie poplatkov za odvoz smetí a dane z
nehnuteľností. V minulom roku sa obce dohodli na spoločnom postupe a oporučili
rovnakú výšku poplatku za tuhý komunálny odpad.
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Ďalším bodom programu bolo financovanie projektu Medzinárodná stopa zdravia
podporeného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013,
Fond mikroprojektov.
V záverečnom bode PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka združenia predstavila
novo fungujúce Centrum voľného času v Skalitom. CVČ od septembra navštevujú deti
zo Skalitého, Čierneho Svrčinovca a Oščadnice.

c) Podniky a služby v obci:
V obci Skalité sa nachádza dostatočná obchodná sieť, v prevádzke je 15 predajní
s potravinami, 16 ostatných predajní, 5 ubytovní, 14 pohostinstiev, Hotel, Pneuservis
a Autoservis.
► Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb v obci patria:
-

HOSPOL,

-

TREND,

-

VERONIKA.

► Najvýznamnejší priemysel v obci je:
-

drevársky priemysel,

-

reštaurácie a služby.

► Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

PD Čierne

Obvodné zdravotné stredisko:
Názov

Lekár

Počet

Praktická ambulancia pre dospelých MUDr. Marcela Fuchsová

1

Detská ambulancia

MUDr. Ingrid Tischlerová

1

Zubná ambulancia

MUDr. Milan Pišček

1

d) Výstavba a zmeny charakteru obce:
► V roku 2012 začala obec realizovať z účelových peňazí multifunkčné ihriska. Jedno
bude umiestnené v ZŠ s MŠ Kudlov a druhé v areáli MŠ v Ústredí.
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Ukončené stavby
Názov

Počet

Rodinný dom

6

COOP Jednota

1

Garáž

3

Polyfunkčný objekt

1

► Po dlhých a náročných rokovaniach so spoločnosťou Váhostav – SK a.s. Žilina sa
obci podarilo vybaviť novú asfaltovú úpravu miestnej komunikácie Tridsiatok –
Kavalov.
► V rámci projektu Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta boli v obidvoch
budovách vybudované plynové kotolne a vymenené okná. Na tzv. starej škole sa
zrealitovalo zateplenie budovy a výmena strešnej krytiny. Žiaci majú možnosť využívať
aj novú jazykovú učebňu.

e) školstvo:
Základným cieľom rozvoja školstva je premeniť tradičné postupy vo výchovnovzdelávacom procese a vytvárať podmienky na humanizáciu a demokratizáciu výchovy
a vzdelávania. Vytvoriť v škole centrum vzdelávania, športu a kultúry.

Základná škola Skalité – Kudlov
Riaditeľ: Mgr. Ľubica Serafinová
Zástupca: Mgr. Marta Vojčiňaková
Počet tried: 13
Počet žiakov: 265
Počet pedagogických pracovníkov: 19

Školský klub detí:
Počet pedagogických pracovníkov: 1
Počet detí: 29

MŠ Skalité – Kudlov
Zástupca pre MŠ: Mgr. Magda Jašurková
Počet detí: 57
Počet tried: 3
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Počet pedagogických pracovníkov: 6
Počet nepedagogických pracovníkov: 1
V ZŠ s MŠ Skalité Kudlov realizujú projekt Kľúč k úspešnému životu. Projekt bol
vypracovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie Premene tradičnej
školy na modernú. Cieľom projektu je inovovať výchovno-vyučovací proces
modernými metódami, formami a didaktickými prostriedkami.

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom
Riaditeľ: Mgr. Edita Špilová
Zástupca: Mgr. Peter Najdek
Počet tried: 16
Počet žiakov: 323
Počet pedagogických pracovníkov: 21
Počet nepedagogických pracovníkov: 6

Školský klub detí:
Počet pedagogických pracovníkov: 1
Počet detí: 31

MŠ Skalité – Ústredie:
Riaditeľ: Marta Koričárová
Zástupca: Ľubica Lašová
Počet detí: 85
Počet tried: 4
Počet pedagogických pracovníkov: 8
► 20. výročie založenia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta a slávnostná
kolaudácia budov školy
10. 10. 2012 bol dňom, ktorým si škola pripomenula už 20. výročie jej založenia.
Oslavy založenia sa spojili aj so slávnostnou kolaudáciou budov školy po jej
rekonštrukcii. Tejto slávnosti sa zúčastnili mnohí hostia: Mons. Tomáš Galis, žilinský
diecézny biskup, vdp. Anton Duník, duchovný správca našej farnosti, Ing. Mgr. Miriam
Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline, PaedDr. Andrea Šimurdová,
starostka obce Skalité, zástupkyne z Inšpekčného centra v Žiline, Mgr. Anton Moják,
bývalý riaditeľ našej školy, riaditelia cirkevných škôl Žilinskej diecézy a obce Skalité,
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dôchodkyne, ktoré kedysi pôsobili škole, poslanci a zamestnanci Obecného úradu v
Skalitom, zástupcovia stavebných firiem Feldom a Siluette, rodičia, žiaci a mnohí ďalší.
Program začal slávnostnou akadémiou v Kultúrnom dome, na ktorom sa predstavili
žiaci, absolventi školy i rodičia. Pokračoval slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval
otec biskup Mons. Tomáš Galis. Po jej skončení sa všetci presunuli pred budovu tzv.
starej školy, kde sa uskutočnila slávnostná kolaudácia budov školy po rekonštrukcii.

f) Kultúra:
► Január:
● V sobotu 21.januára 2012 sa v hoteli Koloniál konal jubilejný už 5.
Reprezentačný ples Obce Skalité. Po slávnostnom prípitku ples otvorila starostka obce
Skalité. V kultúrnom programe sa predstavila country tanečná skupina NIAGARA a
pred polnocou všetkých pozdravil známou piesňou „Medulienka„ a mnohými ďalšími
piesňami, hosť večera a legenda slovenskej populárnej hudby spevák Pavol Hamel.
Bohatá tombola opätovne pripravená pre všetkých pozvaných hostí, vynikajúca hudba
skupiny MAT, prispeli tradične k dobrej atmosfére a zábave až do skorých ranných
hodín.
● V dňoch 27.1. až 29.1. 2012 sa v Poľskej Rajczy konal už XLVI. celopoľský, XX.
medzinárodný lyžiarsky Rajd Chlopski a zároveň XIII. medzinárodný beh na lyžiach "
Beskydy

bez

hraníc"

Rajcza

–

Zwardoň

–

Skalité

–

Osčadnica

2012.

V sobotu 28.1.2012 sa v rámci uvedeného medzinárodného podujatia okrem iného
uskutočnilo v Rajczy stretnutie predstaviteľov samospráv z poľsko-slovenského
pohraničia, ktorí adresovali list predsedníčke vlády SR, pani Ivete Radičovej.
Starostovia obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec, Zywiec, Milowka, Rajcza, Wegierska
Gorka, Radziechowy – Wieprz sa v liste obrátili na predsedníčku vlády SR so žiadosťou
o pokračovanie výstavby cesty S-69 na poľskej strane a dostavby diaľnice D3 na strane
slovenskej.
V rámci prezentácie cestovného ruchu mala obce Skalité svoj stánok, v ktorom
ponúkali občerstvenie v duchu tradícií. V stánku ochutnal dobroty aj Juraj Blanár –
predseda VÚC Žilina. K výbornej nálade prispela aj ĽH Ondreja Rovňana.

► Február:
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● V mesiaci január a február roku 2012 sa krásneho životného jubileá dožili štyria
občania obce Skalité a to: pani Anna Lašová – 95 rokov, pán Pavol Varmus – 90 rokov,
pán Pavol Čanecký – 90 rokov a pán Jozef Legerský – 93 rokov. K narodeninám im boli
osobne zablahoželať starostka obce a poslankyne Obecného zastupiteľstva.

► Marec:
● Obecná knižnica v Skalitom sprístupnila dňa 13.4.2012 svet kníh svojím
najmenším čitateľom netradičnou formou - Pasovaním prvákov za čitateľov knižnice.
Okrem sveta rozprávok a čarovných knižiek na deti čakala "babička rozprávkárka ",
ktorá im prečítala rozprávku o Zakliatom kráľovstve. Po zoznámení sa s knižnicou deti
zložili

sľub

čitateľa

a

následne

boli

slávnostne

pasovaní

za

čitateľov.

S rešpektom a očakávaním si prevzali nové čitateľské preukazy dekorované ilustráciami
rozprávkových bytostí.
● Obec Skalité a CVČ Raková usporiadali v piatok 9. 3. 2012, v posledný deň
jarných prázdnin v stredisku Ski areál Skalité Serafínov symbolickú rozlúčku so
snehom. Športové podujatie bolo organizované pre deti, mládež ale aj rodičov. Súťažilo
sa v na lyžiach, sánkach, klzákoch, snowboardoch a „všeličom možnom.“ Porota
vyhodnotila troch najlepších z každej kategórie ale sladkú odmenu dostali všetci
súťažiaci.

► Apríl:
● Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 12.4.2012 konalo na Obecnom úrade v
Skalitom Slávnostné prijatie pedagógov u starostky obce. Na tomto stretnutí boli
udelené ďakovné plakety J.A. Komenského a to: Mgr. Terézii Varmusovej , učiteľke zo
ZŠ Skalité Kudlov , za celoživotnú obetavú prácu v školstve a Mgr. Janke Kubánkovej ,
učiteľke zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité, za mimoriadne úspechy v
mimoškolskej činnosti.
● Letná sezóna v amfiteátri, sa ako každoročne,

zahájila stavaním mája dňa

27.04.2012.

► Máj:
● Obecné oslavy 67. výročia oslobodenia obce Skalité a ukončenia 2. svetovej vojny
sa konali 9. mája 2011. Veniec k pamätníku položila staroska obce PaedDr. Andrea
Šimurdová v doprovode poslancov OZ a prednostu OcÚ Skalité. Pietneho aktu sa
zúčastnil aj podpredseda oblastného výboru SZPB p. Jozef Šúpola, predseda OVKSS p.

13

Milan Paršo, predseda SZPB v Skalitom p. Milan Zoň. Prítomní boli aj občania obce a
žiaci ZŠ Skalité Ústredie.
● Druhá májová nedeľa (13.5.2012) opäť patrila naším mamám. Pri tejto príležitostí
im Obec Skalité, deti MŠ Skalité Ústredie a žiaci ZŠ v Skalitom pripravili príjemné
popoludnie v amfiteátri s pestrým kultúrnym programom.
● V dňoch od 22.-25. mája 2012 sme v našom regióne privítali olympijskú štafetu.
Bolo to posolstvo Slovenska XXX. Olympiády Londýn 2012. V Skalitom sme privítali
olympijskú štafetu počas Olympijského dňa detí, ktorý sa konal 23.5.2012.
Usporiadateľmi boli ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité, Obec Skalité a CVČ Raková. Tento deň plný športových aktivít detí základných
škôl zo Skalitého, Čierneho i Svrčinovca spojil Mikroregión Kysucký triangel mottom
olympijského dňa: „Sme jeden tím!“ Okrem mladých športovcov sa Olympijského dňa
zúčastnili aj starostovia obcí celej doliny a riaditelia všetkých ZŠ. Prítomným sa
prihovoril aj predseda olympijského klubu Kysúc Mgr. Jaroslav Klus. Generálnym
partnerom a sponzorom celého podujatia boli Třinecké železárny, a. s.

► Jún:
● Dňa 7.6.2012 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo ďalšie slávnostné
uvítanie detí do života. Po slávnostnom príhovore starostky obce PaedDr. A.
Šimurdovej atmosféru slávnosti obohatili kultúrnym programom deti zo ZŠ Skalité Ústredie. Po zápise do pamätnej knihy dostali všetci darčekovú poukážku a mamičky
kvet
● V sobotu 16.6.2012 pripravila Obec Skalité pre fanúšikov rocku koncert - Rockové
Skalité. Divákom sa predstavila domáca formácia Stopa-X. Nasledovali dve skupiny z
Čadce a to: End of line a Haluzotvoristika. Českú republiku zastupovala skupina z Brna
Gate Crasher. Prvým headliner-om bola legendárna skupina HT. Vrcholom večera bola
skupina Metropolis a skvelé podujatie ukončila skupina Nirvana revival.
● Dňa 24.06 2012 starostka Obce Skalité v amfiteátri oficiálne otvorila 21. ročník
Goralských slávností. Privítala vzácnych hostí, primátorov, starostov, predstaviteľov
kultúrneho a spoločenského života regiónu Kysúc, i širokú verejnosť. Hostí pozdravil aj
poslanec NR SR a predseda Žilinského samosprávneho kraja, Juraj Blanár. V príhovore
zdôraznil potrebu uchovávania a pripomínania si odkazu našich predkov. Domáci
Skaliťania, návštevníci z kysuckých obcí, Poľska i Čiech navštívili podujatie, ktoré
tradične prezentuje ľudové zvyky a tradície. Program 21.ročníka bol bohatý a niesol sa
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v znamení krásnej slnečnej nedele. Folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby,
remeselníci, fotografi- všetci títo umelci vdýchli podujatiu tú pravú atmosféru.
Zaujímavým sprievodným podujatím bola vernisáž výstavy starých fotografií a
predstavenie rovnomennej publikácie „ Skalité vo fotografii ukryté“ od autora Pavla
Laša. Pre deti MŠ a ZŠ zo Skalitého bola pripravená výtvarná súťaž a výstava ich prác.
S ukážkou rezbárskych prác sa predstavili ľudoví majstri zo Slovenska a Čiech.
Neodmysliteľnou súčasťou oficiálneho programu bol aj slávnostný krojovaný
sprievod účinkujúcich obcou, ktorý dotvoril atmosféru centra obce plnej spokojných
návštevníkov. 21.ročník Goralských slávností finančne podporila Obec Skalité,
Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.

► Júl:
● Dňa 08. 07. 2012 sa konal tradičný osadový turnaj o Pohár starostu obce Skalité. Aj
tento rok sa podujatia zúčastnili dobre známe futbalové mužstvá: Cechospol, Notorik
Bory, Pašerák Martiniak, Dynamo Mláky.
● Obec Skalité dňa 21.júla 2012 zorganizovala 4.ročník Skalitskej varešky - súťaž vo
varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev. Súťaž prebiehala v areáli MŠ
Skalité - Ústredie. Porota po dôkladnej ochutnávke vyhodnotila 5 najlepších gulášov.
Celú akciu moderovala p. I. Holáková a do tanca hrala skupina Lašovci zo Skalitého.
Príjemnú atmosféru umocnilo zapálenie Vatry zvrchovanosti o 20:00 hod.
● Obec Skalité a CVČ Raková pripravili v amfiteátri dňa 27.7.2012 v Skalitom pre
priaznivcov folku jedinečný spoločný koncert Honzu a Františka Nedvědovcov so
skupinou. Českí folkoví bratia sú žiadanými hosťami slovenského publika a preto si
mnohí nenechali ujsť príležitosť vidieť a počuť ich na jednom pódiu.

► September:
● Dobrovoľný hasičský zbor v Skalitom zorganizoval dňa 2. septembra 2012 súťaž
hasičských družstiev v útoku s vodou pri príležitosti 86. výročia založenia DHZ v obci a
21. ročník o „ Putovný pohár starostu obce Skalité“. Súťaž sa konala v ústredí obce pri
pamätníku padlým v II. svetovej vojne. V kategóriach muži a ženy súťažilo celkom 11
hasičských družstiev.

15

● Už tradične sa druhú septembrovú nedeľu (09.09.2012) skrížili hokejky na
hokejbalovom ihrisku v Skalitom. Tento rok sa na 5. ročníku hokejbalového turnaja o
„Putovný pohár starostky obce Skalité“ predstavili tieto mužstvá: HBC Panthers Skalité,
Dream Team, Staré Páky, HBK Raková.
● Obec Skalité usporiadala dňa 15.septembra 2012 už 8.ročník Mariánskej piesne v
kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom. Predstavili sa: Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa
Skalité, Mládežnícky spevácky zbor Piacere, členky klubu dôchodcov pod vedením pani
Hanky Rovňanovej, Miško Vasiľ, FS Capkovci a FS Kysucký prameň z Oščadnice. Na
záver koncertu sa všetkým prihovoril a udelil požehnanie náš rodák vdp. Róbert
Stenchlák.
● V spojení poľovníckeho združenia SKAĽANKA, farského úradu a obce Skalité sa
(22.09.2012) opäť podarilo zorganizovať „Deň Svätého Huberta“. Slávnosť sa začala
medzinárodnou prehliadkou trofejí na obecnom úrade. Pokračovala svätou omšou v
miestnom amfiteátri, ktorú celebroval riaditeľ biskupskej kancelárie v Žiline Mons.
ThDr. Michal Baláž, PhD. Spolu s riaditeľom koncelebrovali aj miestny správca farnosti
Anton Duník a kaplán Stanislav Duník. Program poľovníckeho dňa bol spestrený aj
výborným poľovníckym guľášom, ktorí poľovníci pripravili v rámci agapé po sv. omši
pre všetkých prítomných. Dni Svätého Huberta sú vhodnou príležitosťou pre priateľské
stretnutie ako poľovníkov, tak aj nepoľovníkov a tiež sú zdrojom poučenia i zábavy pre
všetkých milovníkov prírody.

► Október:
● ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité v spolupráci s Obcou Skalité
usporiadala dňa 7.10.2012 obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Výstava
sa konala v zasadačke obecného úradu. Na výstave vystavovalo celkom 38
pestovateľov, z toho 29 záhradkárov. Celkom na výstave bolo vystavených 285
exponátov.
● Dňa 12. októbra 2012 zorganizoval Klub biatlonu ŠKP Skalité v spolupráci s
Obecným úradom Skalité a ZŠ Skalité-Kudlov už 7.ročník behu základných škôl obce
Skalité a 4.roč- ník Memoriálu desiatnika Rudolfa Šmatlavu. Na trať, ktorá bola v areáli
školy na Kudlove, sa v peknom počasí postavilo 106 chlapcov a dievčat z obidvoch
našich škôl. Po príhovore pani starostky sa v ôsmich rozbehoch začali tuhé boje medzi
deťmi o popredné umiestnenia.

► November:
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● V nedeľa 11. novembra 2012 sa konalo v hoteli Koloniál Skalité "Stretnutie
jubilantov", ktorí oslávili 70, 75, 80 a viac rokov. Pozvanie prijalo 51 jubilantov a aj
najstarší z nich, pán Karol Gelačák, ktorý oslávil svoje 101 narodeniny. Oslávencom sa
prihovorila starostka obce Skalité, dôstojný pán farár Anton Duník a Róbert Stenchlák .
V príjemnom prostredí sa o dobrú zábavu postarali muzikanti ĽH Ondreja Rovňana a
žiaci zo ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta v Skalitom.

► December:
● Po sv. omši, v sobotu 01.12.2012, privítala na Obecnom úrade v Skalitom,
starostka obce sprievod detí s lampášikmi, rodičov, miništrantov a vdp. Antona Duníka,
ktorí jej priniesli svetlo. Po posvätení a požehnaní adventného venca, starostka obce
zapálila prvú adventnú sviecu a popriala všetkým spokojný a požehnaný advent.
● V sobotu 08.12.2012 sa slávnostne rozsvietil vianočný stromček a otvoril sa svet
vianočných trhov, ktorý pokračoval až do neskorých večerných hodín.

g) Spolky a spoločenské organizácie:
V našej obci aj v roku 2012 aktívne pracovali tieto spolky a spoločenské organizácie:
1. SČK,
2. Slovenský zväz záhradkárov,
3. Poľovnícke združenie „Skaľanka Skalité,
4. Dobrovoľný hasičský zbor,
5. Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
6. Spoločenstvo mládeže,
7. Klub dôchodcov.
Všetci členovia spolkov a spoločenských organizácií sa aktívne zapájajú do
kultúrneho a spoločenského života našej obce. Spolupodieľajú sa na vytváraní akcií pre
deti, mládež a dôchodcov a zvyšujú celkovú vzdelanosť a informovanosť obyvateľov.
V roku 2012 sa Slovenskému zväzu záhradkárov podarilo vydať vlastnú publikáciu
pod názvom:“ Pamätnica od roku 1950 do roku 2012.“

h) Telovýchova a šport:
V súčasnosti je v TJ Slovan Skalité futbalový oddiel, ktorý má družstvo mužov,
dorastu, starších a mladších žiakov a družstvo prípravky. Naďalej funguje oddiel
biatlonu, hokejbalu, futsalu a tenisu.
Mužstvo“A“ - hrá už druhú sezónu v IV. Lige Sever v súťaží SsFZ.
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Mužstvo dorastu – bojuje v V. lige skup. A. V tomto kolektíve vyrastá niekoľko veľmi
kvalitných hráčov, ktorí v kategórií SŽ vybojovali postup do II. Ligy Sever.
Mužstvá SŽ a MŽ – hrajú II. ligu sk. Sever ako súťaž dvojičiek.

HOKEJBAL
Hokejbal je rýchla, dynamická hra podobná hokeju, len s tým rozdielom, že sa
nehrá na ľade, ale na asfalte bez korčúľ a pravidlami je totožná s hokejom. V obci sa
nachádza hokejbalové ihrisko, kde trénuje a reprezentuje našu obec náš doposiaľ jediný
hokejbalový tím, ktorý hrá aj v Čadci, kde prebieha Kysucká Hokejbalová liga - KHL.
IV. ročník hokejbalového turnaja o "Putovný pohár starostu obce SKALITÉ"
Tento rok sa na 4. ročníku hokejbalového turnaja o Putovný pohár Starostu obce
Skalité predstavili 4. mužstvá: HBC Panthers Skalité,
Dream Team,
Caribic Okružná,
HBK Raková.
Turnaj mal vynikajúcu úroveň nechýbali pekne góly a vysoké nasadenie hráčov až
do konca. Pri záverečnom udeľovaní cien sa starostka obce Skalité PaedDr. Andrea
Šimurdová poďakovala všetkým hokejbalistom za predvedené výkony.

BIATLON
Rok 2012 bol pre našich biatlonistov opäť veľmi úspešný:
Výborný vstup skalitských biatlonistov do sezóny
17.01.2013 sa v Osrblí uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára v biatlone pre
všetky vekové kategórie. Klub skalitských biatlonistov reprezentovalo päť pretekárov.
V kategórií mladších žiakov dominoval Damián Cesnek, ktorý si vybojoval svoju prvú
zlatú medailu v biatlone. V tej istej dievčenskej kategórii dobehla na treťom mieste
Simona Kaňová a na piatom mieste Alexandra Varmusová. V najstarších žiačkach naše
dve zástupkyne nesklamali, ale horšia streľba ich posunula na nižšie priečky. Denisa
Gomolová skončila na 12. mieste a Ľubomíra Papíková na 13. mieste.
Rajd Chlopski 2012
V nedeľu 29.1.2012 bol v rámci Rajdu Chlopskiego na programe hlavný pretek na 20
km, štart a cieľ pretekov bol pri penzióne na Beskidku na poľskej strane. Bežalo sa na
okruhu, ktorý mal dĺžku 6 km - bežal sa trikrát. Kysuce reprezentovali pretekári zo
Skalitého, Oščadnice a Svrčinovca. V kategórii M2 si po druhé miesto dobehol Peter
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Ivanek a na štvrtom mieste skončil Peter Hlušek. V kategórii M4 na druhom mieste
skončil Ivan Čanecký a na šiestom Ľubomír Kubanka.
Skalitskí biatlonisti úspešní na Majstrovstvách SR
V národnom biatlonovom areáli v Osrblí sa 3. - 4. 3. 2012 konali Majstrovstvá
Slovenska v zimnom biatlone, kde sa bežal rýchlostný pretek a vytrvalostný pretek.
V rýchlostnom preteku si v kategórii žiaci výborne počínal Damián Cesnek, ktorý sa
stal majstrom Slovenska. Vo vytrvalostnom preteku zopakoval krásne prvé miesto
a získal svoj tretí majstrovský titul.
V kategórii žiačky Simona Kaňová potvrdila svoj talent a v rýchlostnom
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vytrvalostnom preteku obsadila druhé miesto.
V dospeláckych kategóriách sme mali troch zástupcov. V najmladších mužoch
vybehol na trať v rýchlostnom preteku Peter Ivanek, ktorý obsadil 7. miesto. V mužoch
Ivan Čanecký obsadil 4. priečku a v najstarších mužoch nás reprezentoval Ľuboš
Cesnek, ktorý obsadil 6.miesto.
Zimná sezóna sa pre členov ŠKP Skalité skončila vcelku veľmi úspešne, veď
z Majstrovstiev SR sme priviezli 3 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily, čím sa
klub zaradil medzi najúspešnejšie kluby v rámci Slovenska.

i) Mimoriadne udalosti
Snehová kalamita: Dňa 16.02.2012 o 8:00 hodine, bola na celom území obce vyhlásená
mimoriadna situácia. Počas snehovej kalamity ťažká technika pracovala vo dne i v noci.
Pre nepriaznivú situáciu boli zavreté aj školy. Mimoriadna situácia trvala 5 dní
a skončila sa 21.02.2012 o 18 – tej hodine.

j) Zaujímavosti
10.12.2012 bol otvorený v obci Skalité Supermarket COOP Jednota Čadca, ktorý je
najmodernejší spomedzi obcí na Kysuciach. Pásku slávnostne prestrihli predseda
predstavenstva COOP Jednota Čadca Ing. Miroslav Janík a starostka obce Skalité Dr.
Andrea Šimurdová.

k) Počasie:
Celkový úhrn zrážok v roku 2012 bol 1039,4mm. V letných mesiacoch sa vyskytovali
silné búrky a padali aj teplotné rekordy. 01.07. 2012 dosiahla teplota až 31 °C. Zimné
mesiace boli taktiež bohaté na rekordy. V mesiacoch január a február klesla teplota až
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na – 28°C a snehová pokrývka dosahovala výšku až 103cm, čo spôsobilo snehovú
kalamitu.

Záver
Život človeka je sám o sebe pestrý a každého postretli aj zlé dni naplnené trápením,
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé radostné a šťastné. A na tom dobrom
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas
našej cesty prídu.
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