Kronika obce
Skalité
2013

1. Úvod
Obec Skalité počas uplynulého roka 2013 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 2013 bol tento počet: 5220

-

počet narodených detí: 42

-

počet zomrelých občanov: 52
- v obci: 27
- mimo obce: 25

-

počet prisťahovaných občanov: 37 občanov

-

počet odsťahovaných občanov: 46 občanov

-

vývoj počtu obyvateľstva: mierny pokles

Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2013 boli zakladané rodiny vstupom do manželstva zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
počet sobášov

Mimo obce

cirkevné

spolu

22

26

48

Miera nezamestnanosti
Miera nezamestnanosti v obci Skalité za rok 2013 bola 12,93%.

I. Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom rokovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce.V roku 2013 zasadalo celkovo 6 krát.
Január: Prestavba zdravotného strediska na 16 b.j.,
Odpredaj bývalej Pošty č. p. 106 vrátane pozemku,
Prenájom Espresa Snežienka.
Apríl: Informatívna správa o úprave rozpočtu k 31.12.2012,
Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkareň,
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Záverečný účet obce 2012, stanovisko HKO k záver. účtu,
Výročná správa obce za rok 2012,
Poskytnutie dotácii CVČ Žilina a CVČ Čadca na I. polrok 2013,
I. zmena rozpočtu obce Skalité na r. 2013,
Správa o výsledku inventarizácie 2012,
Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce v zmysle VZN č.3/2010,
Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2013, Správa o kontrolnej činnosti HKO za
II. polrok 2012,
Nakladanie s majetkom obce.
Máj: Prenájom Reštaurácie TJ Slovan Skalité.
Júl: Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2013,
Správa nezávislého audítora,
Programový rozpočet Obce Skalité 2013,
Vyhodnotenie zimnej údržby 2012/2013,
Prerokovanie platu starostu obce - zákon č.154 /2011 Z.z. v platnom znení,
Nakladanie s majetkom obce.
Október:3. zmena rozpočtu obce Skalité na r.2013,
VZN č.1/2013 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité,
Správa o kontrolnej činnosti HKO za 1.polrok/2013,
Nakladanie s majetkom obce.
December:Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti škôl za obdobie 2012/2013,
4. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2013,
Rozpočet Obce Skalité na roky 2014 - 2016, Stanovisko HKO k rozpočtu
Obce Skalité r. 2014 – 2016,
VZN č.3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka a dieťaťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité,
VZN č. 2 /2013 O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania,
Harmonogram zimnej údržby 2013/2014,
Cena obce Skalité 2013,
Nakladanie s majetkom obce,
Výstavba Diaľnice D 3 Svrčinovec - Skalité - informatívna správa,
Zápis do kroniky Obce Skalité r. 2012.
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Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2013 dňa 17.12.2012 a v priebehu
roka bol zmenený šesťkrát.
Rozpočet v EUR:
Bežné príjmy

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

1 849 371

2 134 680

ZŠ –Kudlov

19 065

167 301

MŠ – Ústredie

23 600

27 161

CVČ

102 300

143

Spolu

1 994 336

2 329 285

OcÚ

641 321

197 367

Spolu

641 321

197 367

OcÚ

487 124

21 097

Spolu

487 124

21 297

3 122 781

2 547 749

OcÚ

785 934

914 941

ZŠ –Kudlov

524 470

659 428

MŠ – Ústredie

224 400

235 250

CVČ

191 736

137 026

Spolu

1 726 540

1 946 645

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom:
Bežné výdavky
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Kapitálové výdavky
OcÚ

1 285 208

367 730

ZŠ –Kudlov

5 600

14 516

MŠ – Ústredie

5 600

5 373

1 296 408

387 619

OcÚ

99 833

102 208

Spolu

99 833

102 208

3 122 781

2 436 472

Spolu
Výdavkové fin. operácie

Výdavky celkom:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

2 111 571

2 134 680

% Plnenia
101,09

Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013

1 264 123

1 264 148

% Plnenia
100

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013

48 074

48 109

% Plnenia
100

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciach na podporu všeobecne
prospešných služieb a na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Telovýchovná jednota

15 000

Poľovníci

200

DPZ

200

Spoločenstvo mládeže

1 472

Klub SM pri SZSM KnM 50
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Únia nevidiacich

50

OZ Detstvo kudlov

150

CVČ Žilina

99,63

Jednota dôchodcov

100

Prehľad o stave a vývoji dlhu obce za rok 2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
-

krátkodobé: 407 418,03 €

-

bankové úvery: 503 050,48 €

-

úver zo ŠFRB: 1 256 904,33 €

-

splátka nečerpaného úveru: - 4765,58 €

Úvery zo ŠFRB vrátane úrokov majú dobu splatnosti 30 rokov a splácajú sa mesačne
vrátane úrokov. Bankový úver je splatný v roku 2026.

Voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a voľby
predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a voľby predsedu Žilinského
samosprávneho kraja sa konali 9.11.2013.
Počet oprávnených osôb volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

4085
1248
1247
1235
1182

Počet kandidátov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja bol 43.
Počet kandidátov na predsedu ŽSK bol 5. Predsedom ŽSK sa stal Ing. Juraj Blanár,
spoločný kandidát za strany SMER – SD, SNS, Strana zelených.
Do VÚC ŽSK postúpili naši dvaja kandidáti a to starostka obce Skalité Paedr.Andrea
Šimurdová a Mgr. Jozef Cech.
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II. Štátna správa
a) Významné návštevy:
Návšteva Oľgy Kozlovskej v Skalitom
Dňa 22.8.2013 pricestovala na Slovensko a navštívila obec Skalité pani Oľga
Kozlovská, neter ruskej nadporučíčky LiubovAlexandrovna Ivanova, ktorá zahynula
1.5.1945 a bola pochovaná pri kostole v obci Skalité. Zápis o tejto udalosti z roku 1945
je zaznamenaný aj v obecnej kronike.

b) Družobné vzťahy:
► Program cezhraničnej spolupráce:
►OBEC RAJCZA SA PROPAGUJE
V prvých

jarných mesiacoch začala naša obec realizovať projekt s názvom:

„Spolupráca v oblasti propagácie pohraničného územia v obci Rajcza a obci Skalité”.
Hlavným cieľom tohto predsavzatia je posilnenie vzťahov a spolupráce na pohraničnom
území v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu, a to vďaka realizácii odbornej a
intenzívnej propagácie tohto územia. Zámerom je, aby sa s týmto projektom oboznámil
čo najväčší počet osôb, bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie alebo bydlisko a
umožniť tak väčšiu propagáciu informácií o turistických atrakciách a geograficko prírodných hodnotách nášho milovaného prihraničného územia. Kľúčom k úspešnej
realizácii projektu je uskutočnenie mnohých aktivít, ktoré vedú k väčšiemu záujmu o
prihraničnú oblasť.
► OBCE TROCH ŠTÁTOV SPOLOČNE
Združenie obci Mikroregión Kysucký triangel začal novú éru tri laterálnej spolupráce
obcí troch štátov: Slovenska, Poľska a Českej republiky. Aj keď územie Kysúc je
jedinečné, predsa je historicky, jazykovo aj geograficky späté so svojimi zahraničnými
susedmi. Rozvoj tohto trojštátneho územia je myšlienkovo prepojený. Aby neostalo len
pri myšlienkach, Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, do ktorého patria obce
Skalité, Čierne a Svrčinovec, uskutočnilo v utorok 23.4.2013 významnú udalosť.
Starostovia dotknutých obcí podpísali zmluvu o cezhraničnej regionálnej spolupráci
prihraničných regionálnych združení. Českú časť regiónu v tejto zmluve zastupuje
Regionální sdružení územní spolupráce TěšínskéhoSlezska – český partner Zmluvy o
Euroregióne

TěšínskéSlezsko

–

ŚląskCieszyński

a

poľskú

stranu

StowarzyszenieRozwoju i WspółpracyRegionalnej „Olza“ – polský partner Zmluvy o
EuroregionuTěšínskéSlezsko – ŚląskCieszyński. Územie TěšínskéhoSlezska zahrňuje
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východnú (sliezsku) časť mesta Ostrava, okres Karviná (Karviná, Havířov, Orlová,
Bohumín a Český Těšín), časť okresu Frýdek-Místek (Frýdek, Třinec, Jablunkov,
Hnojník). Na poľskej strane je to súčasný poľský okres Cieszyn až po dvoj mesto
Bielsko-Biała, ktorého polovica je v Sliezsku ( Bielsko) a polovica v Malopoľsku
(Biala). Táto jedinečná zmluva dá nový rozmer spolupráci a bude nástrojom na
možnosti získavania finančných dotácií z eurofondov a iných dotačných schém,
podporujúcich cezhraničnú spoluprácu na vyššej úrovni.
► KULTÚRA BEZ HRANÍC
Obec Skalité spolu s poľskou obcou Rajcza začala implementovať projekt Kultúra bez
hraníc. Projekt prinesie novú spoluprácu s našim dlhoročným poľským partnerom. Na
začiatku letných mesiacov máj a jún bola v rámci realizácie projektu vykonaná
rekonštrukcia amfiteátra. V amfiteátri boli vymenené lavice na sedenie, podlaha pódia,
prerobené žľaby a oplechovanie prístrešia pódia. Zrekonštruovaný amfiteáter bude
slúžiť ako dôstojný kultúrny stánok pre rôzne podujatia konajúce sa v našej obci.

c) Podniky a služby v obci:
V obci máme dostatočnú obchodnú sieť, a to 15 predajní s potravinami, 16
nepotravinárskych predajní, 5 ubytovní, 14 pohostinstiev, Hotel, pneuservis
a autoservis.
Podnikajúce subjekty v obci:
- HOSPOL, s.r.o. – drevovýroba,
- VERONIKA MÓDA,
- WESTING Slovakia, s.r.o. – drevovároba,
- Stolárska dielňa – Eduard Turcer,
- COOP Jednota SD,
- Pohrebná služba,
- Kaderníctva,
- Kvetinárstva,
- Čerpacia stanica Jurki – Hayton,
- Hotel Koloniál,
- Penzión Silvester,
- Penzión Cechospol,
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- Penzión Mária,
- Reštaurácia TJ Slovan Skalité.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
- drevársky,
- reštauračné služby.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- PD Skalité
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 júli 2013 sa začalo s výstavbou 16 nájomných bytov v budove zdravotného
strediska, ktoré sa týmto zmení na polyfunkčnú budovu. Na prízemí bude lekárka pre
dospelých, lekárka pre deti a dorast, lekáreň, veterinárna ambulancia a Prevádzkáreň.
Jedno poschodie sa nadstaví a vznikne 8 jednoizbových a 8 dvojizbových nájomných
bytov. Rozpočet stavby je 711 546 EUR, z toho nenávratná dotácia z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je 214 000 EUR, zvyšok je úver zo ŠFRB
z úrokom 1%. Predpokladaný termín ukončenia stavby je máj 2015.
► 26.08. 2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska na Kudlove
a v Ústredí obce. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť dospelým, deťom ale aj žiakom zo
základných škôl.
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e) školstvo:
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 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
► V roku 2013 sa ZŠ Skalité – Kudlov podarilo zrealizovať nasledovné pracovné
aktivity, ktoré boli financované z rozpočtu školy, rozpočtu obce, z štukturálnych fondov
a sponzorskými darmi :
–

boli zmodernizované 4 kmeňové učebne vybavené interaktívnymi tabuľami a

vizualizérmi s novým stolovým vybavením,
–

boli vymenené nové dvere vo všetkých učebniach, kabinetoch a kanceláriách

základnej školy,
– bola zmodernizovaná 1 kmeňová učebňa s interaktívnou tabuľou s elektrickým
posunom,
– v areáli školy bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou
a osvetlením,
– boli opravené sociálne zariadenia so sprchou a podlahy v školskej kuchyni
– bol zakúpený konvektomat do školskej kuchyne,
– a bola zrealizovaná aj kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení materskej školy.
ZŠ a MŠ Skalité – Kudlov má ambíciu stať sa najlepšou a aj najkrajšou školou v celom
regióne, preto všetky svoje aktivity zameriava na splnenie tohto cieľa.
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MŠ Skalité – Kudlov
Zástupca pre MŠ: Mgr. Magda Jašurková
Počet detí: 57
Počet tried: 3
Počet pedagogických pracovníkov: 6
Počet nepedagogických pracovníkov: 1

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom
V ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta aj v roku 2013 prebiehal projekt „V Skalitom sa
učí moderne“ vďaka ktorému sa žiaci môžu zúčastňovať rôznych exkurzií, ktoré boli
zamerané na poznávanie historických a geografických zaujímavostí našej obce, na
poznávanie Kysúc a na poznávanie rôznych zaujímavých miest v susedných štátoch.
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: 92
Počet tried: 4
Počet pedagogických pracovníkov: 8
► V roku 2013 sa v spolupráci so zriaďovateľom MŠ, obcou Skalité, a vďaka p.
starostke a Obecnému zastupiteľstvu podarila čiastočná výmena okien a vchodových
dverí.
► MŠ Skalité – Ústredie sa podarilo vyhrať v celorepublikovej súťaži "Pomáhajme
školám a deťom rásť" a získala 6 000 eur na nákup vybavenia a renováciu.
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VIII. ročník behu základných škôl a IV. ročník Memoriálu des. R. Šmatlavu
► Dňa 4.10.2013 zorganizoval Klub biatlonu ŠKP Skalité v spolupráci s Obecným
úradom Skalité a ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov už 8.ročník behu základných škôl obce
Skalité a 4. ročník Memoriálu desiatnika Rudolfa Šmatlavu. Na trať, ktorá bola v areáli
školy na Kudlove, sa v peknom počasí postavilo 100 pretekárov z obidvoch našich
škôl. Po príhovore pani starostky PaedDr. A. Šimurdovej sa v ôsmich rozbehoch začali
tuhé boje medzi deťmi o popredné umiestnenia.

f) Kultúra:
► Január:
● Reprezentačný ples obce Skalité
V sobotu 12. januára 2013 sa v hoteli Koloniál

už tradične konal 6. ročník

reprezentačného plesu obce Skalité. Po slávnostnom prípitku a zahajaní plesu starostkou
obce, sa o úvodný kultúrny program postarala skupina Kysucká muzika z Čadce. Na 6.
ročníku reprezentačného plesu obce nechýbala bohatá tombola, dobré jedlo
a vynikajúca hudba skupiny MAT. Všetci pozvaní hostia sa v príjemnom prostredí
hotela Kolonial zabávali do skorých ranných hodín.

► Február:
● V dňoch 8.2. až 10.2 2013 sa v poľskej Rajczy konal XLV. celopoľský, XXI.
medzinárodný lyžiarsky pretekRajdChlopski v behu na lyziach pod názvom ,,Beskydy
bez

hraníc"

Rajcza

–

Zwardoň

–

Skalité

–

Osčadnica

2013.

► Marec:
●V obecnej knižnici v Skalitom sa dňa 22. marca 2013 konalo podujatie s názvom
„Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“. Cieľom akcie bolo priblížiť svet kníh aj tým
najmenším čitateľom našej obci. Po zoznámení sa s knižnicou boli deti slávnostne
pasované za čitateľov a s očakávaním si prevzali nové čitateľské preukazy dekorované
ilustráciami rozprávkových bytostí.

► Apríl:
● Dňa 4.4.2013 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo tradičné prijatie
pedagógov u starostky obce pri príležitosti Dňa učiteľov. Táto malá slávnosť bola
obohatená kultúrnym programom, ktorý si pre pedagógov pripravili žiaci ZŠ sv. A.
Svorada a Benedikta v Skalitom a ZŠ Skalité - Kudlov.
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● Občianske združenie Detstvo Kudlov zorganizovalo už VII. ročník stolnotenisového
turnaja, ktorý sa uskutočnil 14. apríla v telocvični ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov.
● Dňa 30.4.2014 sa konal „Skalitský deň zeme“, akcia bola zameraná na zlepšenie
životného prostredia. Do aktivity sa zapojili deti, mládež aj dôchodcovia a vyčistili
okolie svojich domov a ulice našej obce od odpadov.

► Máj:
● Každoročné obecné oslavy 68. výročia oslobodenia obce Skalité a ukončenia 2.
svetovej vojny sa konali 9. mája 2013. Veniec k pamätníku položila starostka obce
spolu s poslancami OZ a prednostom OcÚ Skalité. Pietneho aktu sa zúčastnil aj
podpredseda oblastného výboru SZPB p. Jozef Šúpola, predseda OVKSS p. Milan
Paršo, predseda SZPB v Skalitom p. Milan Zoň. Prítomní boli aj občania obce a žiaci
ZŚ Skalité Ústredie.
● Ani v roku 2013 sme nemohli zabudnúť na druhú májovú nedeľu, ktorá patrí naším
drahým mamám. Pri tejto príležitostí sa 12.05.2013 v kultúrnom dome konalo podujatie
s bohatým kultúrnym programom, ktoré si pripravili deti z MŠ Skalité Ústredie, žiaci
ZŠ a deti z CVČ. Mamičkám zablahoželala aj starostka obce a odovzdala kvetinový
darček, ktorý venovala obec Skalité.
● 31.05. sa uskutočnilo už tradičné podujatie – „Váľanie mája“, všetci návštevníci si
pochutnali na výbornom poľovníckom guláši a vypočuli si príjemnú hudbu v podaní
Skalitských heligonkárov.

► Jún:
● Dňa 8.6.2013 sa uskutočnil v amfiteátri v Skalitom koncert najznámejšieho českého
pesničkára. Jarek Nohavica a jeho hosť Róbert Kuśmierski (PL) predviedli úchvatné
vystúpenie, ktoré odmenili burácajúcim potleskom fanúšikovia zo Slovenska, ale aj z
Čiech a Poľska.
● Dňa 17.6. sa na Obecnom úrade v Skalitom predškoláci z MŠ Skalité Ústredie spolu
so svojimi pani učiteľkami, p. riaditeľkou a rodičmi stretli s pani starostkou obce.
V tento deň si budúci prváci slávnostne prevzali osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania. O tom, že sa deti tešia do školy, presvedčili prítomných
krátkym kultúrnym programom. P. starostka im zaželala veľa úspechov v škole a
rodičom veľa trpezlivosti.
● Dňa 30. júna 2013 sa v obci Skalité uskutočnil už 22. ročník Goralských slávností.
Podujatie bolo organizované v rámci projektu Kultúra bez hraníc zo zdrojov Európskej
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únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Od rána boli na nádvorí starej
základnej školy v Skalitom pripravení tradiční ľudoví remeselníci v rámci jarmoku
„NA SKALICKOM RYNECKU“. Po slávnostnej svätej omši v kostole sv. Jána
Krstiteľa sa v priestoroch Obecného úradu v Skalitom uskutočnila vernisáž výstavy
niektorých artefaktov, ktoré sa viažu k histórii Skalitého- dobové mapy sliezskoslovenského pomedzia z 18. storočia a zároveň bola predstavená nová publikácia pod
názvom „Pamätná kniha Železničnej stanice Skalité“ ako ďalší zaujímavý výsledok
mapovania histórie obce. Hlavný program „VITAJTE V SKALITOM“ otvorili
skalitskou hymnou členovia Klubu dôchodcov zo Skalitého. Po nich sa už všetkým
návštevníkom prihovorila starostka obce Skalité. Návštevníkov pozdravil predseda
Žilinského samosprávneho kraja, Juraj Blanár a Riaditeľka Kysuckého kultúrneho
strediska v Čadci, Silvia Petreková. Medzi účinkujúcimi sa predstavili ĽH Capkovci,
heligónkarka a speváčka Vlasta Mudríková zo Skalitého,

Kysucký prameň z

Oščadnice, Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, z Českého Jablunkova prišli
členovia Folklórneho súboru Jackovci a z Poľska folkloristi zo ZiemieRajczanskej z
Rajcze. Na záver programu predstavili svoj fantastický repertoár členovia Folklórneho
súboru Rozsutec zo Žiliny. V areáli amfiteátra boli umiestnené drevené sochy, ktoré v
rámci rezbárskeho plenéru zhotovili umeleckí rezbári z Čiech i zo Slovenska.

► Júl:
● Dňa 7. júla 2013 sa uskutočnil v areáli TJ Slovan Skalité osadový turnaj o pohár
starostu obce Skalité. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá, ktoré odohrali turnaj
systémom každý s každým.
Umiestnenie družstiev po odohratí turnaja bolo:
1 Cechospol
2. Pašerák Martiniak
3. Notorik Bory
4. Dynamo Mláky
● 27. júla 2013 sa prvýkrát uskutočnilo spoločenské podujatie s názvom ,,Pohraničná
sobota‘‘, ktorá spájala prihraničné obce hudbou. Počas podujatia vystúpili skupiny:
Lepsze Ciśnienie z Wieprza, Selesz z Glinky, Siewcy z Rajcze, Kapela Baciarka z
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Ujsol, goralská kapela Zbójnicy zo Szczyrku, Capkovci zo Skalitého a účastníci
kastingu „Ukáž nám svoj talent”.
► AUGUST
● Dňa 10.8.2013 sa uskutočnil v amfiteátri v Skalitom Benefičný koncert pre
dôchodcov, na ktorom sa zúčastnili seniori z Poľska , z Čiech a zo Slovenska. Podujatie
bolo financované z projektu Kultúra bez hraníc zo zdrojov Európskej únie, Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 - 2013.

► September:
● Dňa 1.9.2013 sa v obci Skalité, v nie práve najlepšom počasí uskutočnil pri
príležitosti 87. výročia založenia DHZ Skalité XXII. ročník hasičskej súťaže o putovný
pohár starostu obce Skalité 2013. Na súťaži, ako prvé vybehlo družstvo DHZ Skalité
žiaci, avšak pri ukážkovom útoku došlo k fatálnej technickej poruche čerpadla /
mašiny/, ktorú v minulosti používalo na súťaž družstvo DHZ Skalité muži, ktorí
dosahovali prvenstvá v súťažiach na úrovni Slovenska, v dôsledku ktorej družstvo útok
nedokončilo a mašina s najväčšou pravdepodobnosťou skončila práve v dnešný deň
svoju súťažnú činnosť. Následne prebehla súťaž družstiev mužov a žien, ktorá sa niesla
v réžii slovenských družstiev, pretože družstvá so susednej Českej republiky, ktoré sa v
minulosti našej súťaže zúčastňovali, i napriek písomnému pozvaniu na súťaž neprišli.
● 22. 9. 2013 sa uskutočnil v kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom 9. ročník
Mariánskej piesne. Koncert, na ktorom sa predstavili: domáci zbor sv. Jána Krstiteľa,
mládežníčky spevácky zbor Piacere a spevácky zbor Seniorka (členky klubu dôchodcov
Skalité) , priniesol prítomným divákom bohatý umelecký a duchovný zážitok.

GORALSKÝ MARATÓN SPOJIL TRI KRAJINY
● Dňa 15. septembra 2013 sa uskutočnil prvý ročník Medzinárodného Goralského
maratónu, ktorého štart bol na Trojmedzí - priamo na spoločnej hranici Slovenskej
republiky, Českej republiky a Poľska. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, hajtmana Moravsko sliezského
kraja

a Sliezského

wojewodstva

a

bolo

spolufinancované

z

prostriedkov

Medzinárodného Višegradského fondu a ŽSK.
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Pre pretekárov boli pripravené 3 bežecké trate, pričom každá z nich viedla cez tri
krajiny – Slovensko, Česko a Poľsko:
Maratón – 42,2 km s prevýšením 1600 metrov viedol cez 3 krajiny, 4 okresy a14 obcí.
Na Slovensku viedla po horskom hrebeni územím Svrčinovca, Čadce, Čierneho pri
Čadci, Oščadnice a Skalitého a obchádzala celú skalitskú dolinu z juhu. Cieľ boľ na
Ochodzitej v Poľsku.
Polmaratón –23,5 km s prevýšením 1.135 metrov . Na Slovensku viedla trasa územím
Čierneho pri Čadci a Skalitého. V Skalitom bola pri športovom areáli aj občerstvovacia
stanica pre pretekárov, ktorú zabezpečovala obec Skalité. Trasa polmaratónu viedla
centrom obce a pokračovala severným hrebeňom skalitskej doliny - cez Poľanu a
Kikuľu až na horu Ochodzita, kde bol cieľ.
Minimaratón – 6,85 km s prevýšením 217 metrov . Na Slovensku viedla trasa územím
Čierneho pri Čadci. Svojím charakterom organizátori pripravili jedinečné podujatie,
jediné podujatie takéhoto druhu v Európe. Pre účastníkov bol pripravený veľmi bohatý
kultúrny program, ktorý začal vystúpeniami folklórnych súborov Ozvena z Čierneho a
detského súboru Jatelinka z Jaworzynky. Pre divákov boli iste atraktívne vystúpenia
zbojníckej skupiny z Poľska a kuruckého regimentu z Liptova. Zbojníci a kuruci
výstrelmi z pušiek a pištolí odštartovali aj samotné preteky a sprevádzali pretekárov na
trati i v cieli na Ochodzitej.
Každý pretekár dostal štartovné číslo s vlastným menom, medailu, odznak, klobúk a v
cieli žurek –tradičné poľské jedlo. Na podujatí bolo zaregistrovaných vyše 350
pretekárov. Podujatie organizoval Goral marathon team, zložený z bežcov a zástupcov
miest a obcí a štátnej správy zo Slovenska, Poľska a Česka. Hlavný podiel na tom, že sa
podarilo zorganizovať takéto podujatie však majú bežci zo Skalitého – Ladislav Sventek
a Ivan Čanecký, ktorí prišli so samotnou myšlienkou a pracovali na tomto podujatí vyše
6 mesiacov. Zástupcovia Goral marathon teamu zo Slovenska, Poľska a Českej
republiky sa po skončení podujatia stretli aj spredsedom vlády Slovenskej republiky
Róbertom Ficom a predsedom Žilinského samosprávneho kraja.

► Október:
● Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité, Obec Skalité a Farský úrad Skalité pripravili
v sobotu, 5. októbra 2013 v amfiteátri v Skalitom, pre všetkých poľovníkov, lesníkov,
priateľov prírody a širokú verejnosť, sv. omšu slávenú ku cti sv. Huberta, patróna
poľovníkov a lesníkov. Sv. omšu celebroval rektor Redemtoris Máter v Žiline a vdp.
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Ján Hlávka. Podujatie bolo spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská
republika 2007 - 2013.
●

ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité usporiadala dňa 6.10.2013 obecnú

výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Výstava sa konala v zasadačke obecného
úradu. Na výstave vystavovalo celkom 29 pestovateľov, z toho 26 záhradkárov.
Celkom na výstave bolo vystavených 271 exponátov. Súťaž „JABLKO ROKA“ vyhral
p. Varmus Jozef s odrodou Bohemia.

► November:
● Nedeľa 3. novembra 2013 sa zmenila pre tohtoročných jubilantov na deň sviatočný.
Pod záštitou starostky obce Skalité PaedDr. A. Šimurdovej sa konalo v hoteli Koloniál
Skalité "Stretnutie jubilantov", ktorí oslávili v tomto roku 70, 75, 80 a viac rokov.
Pozvanie prijal aj pán Karol Gelačák, ktorý oslávil svoje 102 narodeniny a pani Anna
Lašová, ktorá oslávila 96 narodeniny. Oslávencom sa prihovorila starostka obce. V
príjemnom prostredí sa o dobrú zábavu postarali žiaci z MŠ Skalité, ZŠ Skalité Kudlov
A CVČ Skalité.

► December:
● K najkrajším a nenahraditeľným symbolom Vianoc patrí vianočný stromček. V našej
obci sme ten náš, ktorý na túto príležitosť venovala rodina Kožáková z Cupľa, spoločne
požehnali a rozsvietili v sobotu 07.12.2013.Od 13-tej hodiny sa už po siedmykrát pre
všetkých na námestí otvoril svet vianočných trhov, ktorý pokračoval až do večerných
hodín. Návštevníci si mohli pochutnať na rôznych mäsových pochúťkach, či ochutnať
vianočný punč, alebo inú dobrotu na zahriatie, nechýbala ani pravá zabíjačka so svojimi
špecialitami. Jedinečnú atmosféru dotvárali stánky z množstvom vianočných ozdôb,
venčekov, sviečok, perníkov a iných zaujímavých vecí. Ani tento rok nechýbal Mikuláš
s anjelom a čertami, ktorí prítomným deťom rozdali plný kôš sladkostí. Napriek
mrazivému a veternému počasiu bolo námestie zaplnené mladými i staršími, ktorí takto
prispeli k hrejivej atmosfére blížiacich sa Vianoc. Organizáciu celého podujatia
zabezpečovala Obec Skalité spolu s CVČ Skalité.
● V rámci projektu "Separovanie odpadu v obci Skalité" dňa 19. decembra 2013
dostala obec predčasný vianočný darček,

novú techniku - špeciálne vozidlo Multicar
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M30 FUMO 4x4 s hydraulickým žeriavom M30A.13 a kolesový traktor John Deere
6115M s čelným nakladačom.

g) Spolky a spoločenské organizácie:
V roku 2013 v našej obci naďalej aktívne pracovali tieto spolky a spoločenské
organizácie:
1. SČK,
Ján Majchrák, bytom Skalité č. 1166 bol ocenený diamantovou plaketou za 90
dobrovoľných odberov. Cenu prevzal od riaditeľa NsP v Čadci.
2. Slovenský zväz záhradkárov,
Výbor SZZ pracoval v roku 2013 v 13 člennom zložení. V roku 2013 SZZ pripravil
a zorganizoval:
-

posedenie pri guľáši,

-

uskutočnili prednášku o pestovaní zemiakov a zeleniny.

-

zorganizovali v našej obci výstavu ovocia, zeleniny, liečivých rastlín a
okrasných súborov,

-

zabezpečili nákup ovocných stromčekov, kríkov, jahodových sadeníc,
granulovaných hnojív a iných záhradkárskych potrieb,

-

brigádu v rámci akcie „Deň Zeme“

SZZ spolupracuje so školami a MŠ. Žiaci materských a základných škôl sa v roku 2013
zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval RV SZZ na tému Deti v záhrade, kde
štyri naše žiačky boli úspešné, za čo ich RV odmenil hodnotnými vecnými cenami.
3. Poľovnícke združenie „Skaľanka Skalité,
Poľovný revír Skalité bol na základe žiadosti uznaný Obvodným lesným úradom v
Čadci, jeho aktuálna rozloha je 2892 ha (mimo zastavanej plochy a nepoľovných
pozemkov). Z uvedenej výmery je 1056 ha lesa a 1836 ha ostatných pozemkov.
Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité má dlhoročnú tradíciu a snaží sa vykonávať
svoju činnosť podľa poľovníckych tradícií a v duchu „ľudového poľovníctva“. Všetci
členovia združenia pochádzajú, alebo bývajú v Skalitom a majú vlastnícky vzťah k časti
poľovných pozemkov. Mimo poľovníckych aktivít ako je zabezpečovanie krmiva,
prikrmovanie a lov sa podieľajú aj na príprave rôznych spoločenských akcií obce akými
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sú

napr.

varenie

gulášu

pri

príležitosti

váľania

mája,

organizovanie

tzv.

Svätohubertovskej omše, prispievajú varením poľovníckych špecialít na vianočných
trhoch, upratujú a čistia prírodu pri príležitosti „Dňa Zeme a pod.
4. Dobrovoľný hasičský zbor,
5. Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
6. Spoločenstvo mládeže,
7. Klub dôchodcov
Organizácia bola založená v roku 2009 s počtom členov 16. V roku 2013 už evidovala
81 členov. Rok 2013

mali veľmi bohatý na kultúrne a spoločenské podujatia.

Pravidelne sa stretávajú 1-krát v mesiaci v KD Skalité, kde nechýba zábava
občerstvenie, vzájomné rozhovory, spev, gratulácie a informácie o dianí v JD.
Zúčastňujú sa všetkých akcií, ktoré pripravuje obec. KD veľmi úspešné reprezentuje
našu obec v speve, poézii ale aj športe

h) Telovýchova a šport:
HOKEJBAL
● Juniorský hokejbal na Kysuciach spoznal po šiestich rokoch nového majstra, stali sa
nimi hokejbalisti Panthers Skalité. Tím okolo kapitána Patrika Grochala utvoril skvelú
partium a jeden silný bojovný celok. Z osemnástich zápasov neprehrali ani jeden.
Celková bilancia: 17 víťazstiev, 1 remíza a žiadna prehra. Hru našich juniorov
sprevádzala kolektívna súdržnosť, najväčšími ťahúňmi tímu boli Ľubomír Gerát a
brankár Jakub Grochal. V roku 2013 hokejbalisti vstúpili do seniorskej ligy. S novými
tvárami a novou klubovou hymnou. Naši seniori majú jasný cieľ a to bude postúpiť do
playoff a v nej čo najlepšie uspieť a dostať sa čo najďalej v boji o titul.
Celkové poradie ligy na Kysuciach:
1. HBC Panthers Skalité,
2. HBK Raková,
3. HBK Turzovka.

BIATLON
● V biatlonovom areáli vo Vyhniach sa v dňoch 14. - 15.9.2013 konali Majstrovstvá
Slovenska v letnom biatlone, kde sa v sobotu bežal vytrvalostný pretek a v nedeľu
rýchlostný

pretek.

Veľmi

dobre

si

opäť

počínali

pretekári

ŠKP

Skalité.
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V nedeľu majstrovstvá pokračovali rýchlostným pretekom a hneď v úvodnej kategórii
žiakov 10 – 11 - ročných nás potešil Filip Bury, ktorý si dobehol po svoj prvý titul
majstra Slovenska v letnom biatlone. V žiačkách 10 – 11 - roč. Mirka Mikulová po
bojovnom výkone a výbornej streľbe vybojovala pre Skaliťanov ďalšiu medailu,
tentoraz bronzovú a o ďalšiu medailu sa zaslúžil Patrik Baroňák v kategórii žiaci 12 - 13
- roč. , keď dobehol po streľbe na bronzovom mieste.
● Dňa 7.9.2013 sa v

Predajnej uskutočnilo III. kolo SP v letnom biatlone.

Na programe bol rýchlostný pretek. Hneď v úvode sa členka Klubu biatlonu ŠKP
Skalité Miroslava Mikulová postarala v kategórii 10 – 11 - ročných dievčat o veľké
prekvapenie, keď po bezchybnej streľbe a rýchlom behu nenašla premožiteľku
a s prehľadom zvíťazila. Naša druhá zástupkyňa v tejto kategórii Katarína Čanecká po
streľbe za 4 trestné skončila na 11. mieste.
V kategórii 10 – 11 - ročných chlapcov Filip Bury opäť potvrdil, že patrí medzi
najlepších a po streľbe za 2 trestné obsadil pekné tretie miesto.
● V sobotu 9.2.2013 bol na programe pretek v behu na lyžiach detí a amatérov, ktorý sa
konal v Rycerke Gornej. Našu obec reprezentovali členovia Klubu biatlonu ŠKP Skalité
a zverenci trénera Vladislava Vranu. V konkurencii 135 pretekárov si vybojovali 7
zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily.
V nedeľu 10.2.2013 bol v rámci Rajdu Chlopskiego na programe hlavný pretek na 18
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, Svrčinovca, Starej Bystrice a Lutíš. V kategórii M1 si po tretie
miesto dobehol Peter Ivanek a na štvrtom mieste skončil Peter Hlušek. V kategórii M3
na prvom mieste skončil Ladislav Sventek a na treťom Ivan Čanecký. V kategórii M5 sa
na štvrtom mieste umiestnil Jozef Hlušek.
● Biatlonisti z klubu biatlonu ŠKP Skalité si v nedeľu 17. marca 2013 zmerali svoje
sily s pretekármi z Poľska a Čiech na XIX. ročníku v behu na lyžiach klasickou
technikou s názvom „Międzynarodny narczarski puchar Bacy“. Pretek sa uskutočnil v
známom

bežeckom

areáli

na

Kubalonke

za

krásneho

slnečného

počasia.

Na štart sa postavilo okolo 120 pretekárov. Organizátorom preteku bol pán Edward
Dudek, ktorý pripravil pre mužov trať dlhú 10 km, pre ženy a dorast 5 km a žiaci bežali
trať dlhú 2 km. Naši pretekári zabojovali ako sa patrí a v silnej konkurencii v kategórii
muži 20 - 30 roční vybojoval Peter Ivanek pekné druhé miesto a na štvrtej pozícii
dobehol Peter Hlušek. V kategórii mladších žiačok patrilo celé pódium pre víťazov
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Skaliťankám, keď na prvom mieste dobehla Simona Kaňová, za ňou na druhom mieste
Miroslava Mikulová a na treťom mieste skončila Alexandra Varmusová, piate miesto
patrilo Kataríne Čaneckej. V kategórii mladších žiakov sme mali troch zástupcov, Filip
Bury dobehol na krásnom druhom mieste, Denis Šurík na štvrtom mieste a Dávid
Horeličan na šiestom mieste. V mladších dorastencoch skončil Daniel Mišúr na peknom
treťom mieste. Týmto pretekom sa pre našich športovcov skončila zimná sezóna.

i) Zaujímavosti
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.MichalKotian, 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 uskutočnilo 10. augusta tohto roku v amfiteátri v Skalitom. Pozvaní boli členovia
JDS z celého Žilinského kraja, ďalej z Poľska a Česka. Súčasťou podujatia bolo okrem
folklórnych vystúpení aj turistický pochod, návšteva zaujímavostí Kysúc.
Poklopanie základného kameňa Diaľnice D3, úsek Svrčinovec - Skalité
V stredu 30. októbra 2013 sa za účasti ministra dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Jána Počiatka a ďalších hostí, konalo na našom námestí poklopanie základného kameňa
Diaľnice D3, úsek Svrčinovec - Skalité. Všetci veríme, že nezostane len pri tom a po
zime sa začnú vlastné stavebné práce na celom viac ako 12 kilometrovom úseku.
Viceprezident Policajného zboru SR v Skalitom
Dňa 27.novembra 2013 zasadali predstavitelia obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec, ktoré
tvoria Mikroregión Kysucký triangel. Hlavným bodom programu boli témy posilnenia
poriadkovej polície v skalitskej doline, možnosti zlepšenie vjazdu do Čadce od
Svrčinovca a zahustenie osobnej železničnej dopravy na trati Čadca – Skalité.
Starostovia obcí vysoko ocenili, že na rokovaní Mikroregiónu Kysucký triangel sa
osobne zúčastnil plk. JUDr. Ľubomír Ábel, viceprezident policajného zboru Slovenskej
republiky spolu s plk. JUDr. Jozefom Olekszym, PhD. riaditeľom odboru poriadkovej
polície Policajného zboru SR. Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Čadci.
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k) Počasie:
Celkový úhrn zrážok v roku 2013 bol 939,2 mm. V letných mesiacoch bola teplota
veľmi premenlivá a to 8 až do 32,5 °C. Zimné mesiace boli mierne. Teplota
v mesiacoch január – marec sa pohybovala od -4 do -18°C a snehová pokrývka
dosahovala výšku 36cm.

Záver
Pri bilancovaní uplynulého roka môžeme konštatovať, že úspechy sú vždy spojené aj
s nesplnenými cieľmi, ktoré tvoria krivku nášho života.
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