Kronika obce
Skalité
2014

1. Úvod
Rok 2014 predstavoval obdobie bohaté na udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili
každodenný život obyvateľov našej obce. Uskutočnilo sa množstvo športových
a kultúrnych podujatí.
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2. Demografické údaje
Počet obyvateľov obce
-

na konci roka 2014 bol tento počet: 5217

-

počet narodených detí: 56

-

počet zomrelých občanov: 53
- v obci: 24
- mimo obce: 29

-

počet prisťahovaných občanov: 26 občanov

-

počet odsťahovaných občanov: 32 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

12

8

20

I. Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 6krát. Hlavné témy boli počas roka rôzne v závislosti
od situácií a problémov, ktoré vznikali a akú nutnosť riešenia si vyžadovali.
Január:
 Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok,
 Reštrukturalizácia investičného úroku OTP banky Slovensko ,
 Cena obce Skalité 2013 – udeľovanie.
Apríl:
 Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení,
 Informatívna správa o úprave rozpočtu k 31.12. 2013,
 Inventarizácia, zmena rozpočtu, správa kontrolnej činnosti,
 Prerokovanie platu starostu,
 Program odpadového hospodárstva,
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 Plán kultúrnych a športových podujatí ,
 Vyhodnotenie zimnej údržby,
 Novelizácia VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov na MŠ, ŠKD a ŠJ,
 Nakladanie s majetkom obce.
Máj:
 Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení,
 Nakladanie s majetkom obce – predaj a prenájom pozemkov v Ski areáli
Serafínov.
Júl:
 Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2013,
 Správa nezávislého audítora,
 Informatívna správa o rozpočtovom opatrení starostky,
 Zmena rozpočtu obce,
 Nakladanie s majetkom obce.
August:


Zmena rozpočtu obce, správa o rozpočtovom opatrení starostky

 Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení,


Návrh na zrušenie VZN – zásobovanie pitnou vodou počas mimoriadnych
udalostí,



Novelizácia VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ
a ŠK.



Nakladanie s majetkom obce.

Október:
 Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení,
 Zápis do kroniky obce,
 Novelizácia VZN o miestnych daniach a poplatkoch na komunálne odpady
a odpady pri drobných stavbách,
 Voľba hlavného kontrolóra,
 Výročná správa obce, nakladanie s majetkom obce.
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Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2014 dňa 10.12.2013 a v priebehu
roka bol zmenený trikrát.
Rozpočet v EUR:
Bežné príjmy

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

1 934 551

2 124 327

ZŠ –Kudlov

19 160

25 363

MŠ – Ústredie

24 000

27 812

CVČ

-

8 712

Spolu

1 977 671

2 186 259

OcÚ

553 696

285 263

Spolu

553 696

285 263

340 033

424 793

2 853 400

2 896 325

OcÚ

881 238

991 403

ZŠ –Kudlov

533 474

614 373

MŠ – Ústredie

255 000

263 341

CVČ

50 000

60 843

Spolu

1 719 712

1 929 960

Kapitálové výdavky

Rozpočet

Plnenie

OcÚ

1 011 478

785 048

9 454

9 455

-

-

1 020 932

794 503

112 756

108 217

2 853 400

2 832 680

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie

OcÚ
Príjmy celkom:
Bežné výdavky

ZŠ –Kudlov
MŠ – Ústredie
Spolu
Výdavkové fin. operácie
OcÚ
Výdavky celkom:
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

2 089 355

2 124 372

% Plnenia
101,67

Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014

1 335 628

1 355 637

% Plnenia
100

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014

135 448

135 453

% Plnenia
100

Obec v roku 2014 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

20 000

Poľovníci

200

DPZ

150

Klub SM pri SZSM KnM 50
Únia nevidiacich

50

OZ Detstvo Kudlov

200

CVČ Žilina

300

Jednota dôchodcov

350

Obec v roku 2013 podpísala zmluvu o vystavení platobnej bankovej záruky v prospech
ŠBFRB – zaplatenie istiny úveru na výstavbu 16. tich nájomných bytov, ktorá trvá.
Obec v roku 2014 neprevzala záruku na žiadny úver, obec nemá žiadnu podnikateľskú
činnosť, vedie podvojné účtovníctvo.
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Komunálne voľby 2014
Voľby do orgánov samosprávy obce a voľby starostu sa konali 15.11.2014.
Výsledky komunálnych volieb:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 4 100
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 2 463
Počet odovzdaných obálok: 2 463
Počet platných hlasovacích lístkov do OZ : 2 402
Počet platných hlasovacích lístkov za starostu: 2 441
Percentuálna účasť: 60,07%
Kandidát zvolený za starostu: PaeDr. Andrea Šimurdová – SDS – 1439 hlasov
Kandidáti nezvolení za starostu: Mgr. Jozef Cech – SMER – 724 hlasov
Judr. Milan Krčmárik – nezávislý kandidát – 224
hlasov
Jozef Choluj – nezávislý kandidát – 54 hlasov
Kandidáti ktorí boli zvolení za poslancov OZ:
Volebný obvod č.1.:
Jozef Vojčiniak - nezávislý kandidát – 538 hlasov ,
Ján Bury – SMER – 499 hlasov ,
Mgr. Milan Kubalík - SDS – 423 hlasov,
Judr. Milan Krčmárik - nezávislý kandidát – 307 hlasov,
Mgr. Zdenka Rávayová – SDS – 303 hlasov,
Vladimír Ondrašina - nezávislý kandidát – 297 hlasov,
Volebný obvod č.2.:
Ľubica Lašová – SMER – 433 hlasov,
Mgr. Edita Špilová - nezávislý kandidát – 403 hlasov,
Ondrej Rovňan – SDS – 326 hlasov,
Judr. Jozef Gonščák - nezávislý kandidát – 315 hlasov,
Milan Vojčiniak - SDS – 314 hlasov,
Miloš Petrák - nezávislý kandidát - 297 hlasov,
Milada Kurtová – SDS – 292 hlasov.
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II. Štátna správa
a) Významné návštevy:
Našu obec počas roka navštívili:
 Oľga Kozlovskaja z Moskvy, ktorá navštívila miesto, kde je pochovaná jej teta,
ktorá zahynula počas 2. svetovej vojny.
 Predseda ŽSK – Juraj Blanár – zúčastnil sa na slávnostnom otvorení 23. ročníka
Goralských slávností.
 Viceprezident policajného zboru SR – plk. Ľubomír Ábel spolu so starostkou
obce riešili otázku bezpečnosti v Skalitskej doline.
 Minister dopravy Ján Počiatek a riaditeľ NDS si pozreli prebiehajúce práce na
výstavbe diaľnice a tunela Poľana, zároveň si vypočuli problémy s ktorými ich
oboznámili starostovia dotknutých obcí.

b) Družobné vzťahy:
 Na základe iniciatívy starostov obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec sa na úrade
ŽSK dňa 21.1.2014 konalo pracovné rokovanie so zástupcami železníc, témou
rokovania bola neúnosná situácia v úseku Skalité – Čadca. Predpokladá sa, že
počas výstavby diaľnice D3 dôjde ešte k výraznému zhoršeniu, žiadali posilniť
vlakovú dopravu.
 Snem ZMOK sa konal 31.3.2014 v Skalitom za hojnej účasti primátorov
a starostov. Boli prebraté mnohé dôležité otázky života našich miest a obcí

c) Podniky a služby v obci:
V obci sa nachídza dostatočnú obchodnú sieť, občania môžu využívať služby rôzneho
druhy a zabezpečená je aj zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce.

d) Výstavba a zmeny charakteru obce:
 Pri hokelbalovom ihrisku bola vybudovaná nová šatňa. Slávnostný ceremoniál
strihania pásky vykonala starostka a vedúci mužstva HBC Panthers Skalité
Nórbert Chovanec.
 V osadách U Šimurdov, Fuckov potok, U Tomice, U Krupeľa, U Petráka boli
realizované protipovodňové opatrenia. Materiál použitý na výstavbu hrádzok
poskytli obyvatelia postihnutých lokalít.
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 Vo februári sa zrealizovala modernizácia sociálnych zariadení pri telocvični
Kudlov. Vznikli nové sprchy, WC, šatňa, boli osadené nové svietidlá, dlažba
a dvere. Všetky práce boli zrealizované z dotácie MŠ SR.
 Dňa 30.09.2014 bolo v rámci projektu „Kľúč k bezpečnosti na cestách“
slávnostne otvorené novovybudované detské dopravné ihrisko. Projekt bol
zameraný na rozvoj špeciálnych pohybový zručností u detí predškolského
a školského veku a rozšírenie vedomostí o doprave.
 7.10. 2014 bola zahájená rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Boli vymenené
okná, vstupné dvere so zabezpečovacím systémom. Výmena prebehla v réžií
dodávateľskej firmy a členov DHZ.
 Za rok 2014 bolo vydaných 18 kolaudačných rozhodnutí pri stavbe RD a 10
stavebných rozhodnutí na stavbu RD.

e) školstvo:
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
Žiaci spolu s učiteľmi sa zúčastnili na medzinárodnom projekte „ Česko – Slovenská
setkání žáku a škol“. Cieľom projektu bolo stretnutie žiakov od 2. po 9. ročník a plnenie
rôznych sprievodných aktivít.

MŠ Skalité – Kudlov
Zástupca pre MŠ: Mgr. Magda Jašurková
Počet detí: 57
Počet tried: 3
Počet pedagogických pracovníkov: 6
Počet nepedagogických pracovníkov: 1
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V školskom roku pracovali podľa školského vzdelávacie programu „ Kľúč k detským
srdiečkam“, ktorého cieľom je vytvárať sociálne zručnosti, uplatňovať environmentálnu
výchovu cez praktické zručnosti. Poriadali výlety do blízkeho okolia, besedy, karneval,
besiedky pre rodičov, športové olympiády.

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom
Riaditeľ: Mgr. Edita Špilová
Zástupca: Mgr. Peter Najdek
Počet tried: 16
Počet žiakov: 313
Počet pedagogických pracovníkov: 21
Počet nepedagogických pracovníkov: 6

Školský klub detí:
Počet pedagogických pracovníkov: 1
Počet detí: 31
Rok 2014 bol pre celú školu veľmi aktívny. Zapájali sa do rôznych súťaží, olympiád.
Bol ukončený projekt „ V Skalitom sa učí moderne“. Vďaka projektu sa výrazne
zlepšilo materiálno technické vybavenie školy. Škola pokračuje v medzinárodnom
projekte „ Happy Childhood“. Žiaci v marci navštívili partnerská školu v Bulharsku.
V máji skupina žiakov a učiteľov vycestovali do Ankary (Turecko), kde zorganizovali
umeleckú výstavu výtvarných prác. V októbri cestovali zamestnanci školy do
Španielska, kde sa stretli s kolegami z Turecka, Bulharska a Španielska. Podelili sa so
skúsenosťami, čo bolo veľkým prínosom v ich pedagogickej praxi.

MŠ Skalité – Ústredie:
Riaditeľ: Marta Koričárová
Počet detí: 91
Počet tried: 4
Počet pedagogických pracovníkov: 8
MŠ organizuje rôzne aktivity pre deti, zapájajú sa do okresných, celo slovenských
a medzinárodných súťaží. V celoslovenskej súťaži „ Rastieme s chuťou sa im podarilo
získať výhru v hodnote 7 200 Eur. Z peňazí zakúpili interaktívne tabule, s ktorými sa
stane edukačný proces zaujmavejiším .
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f) Kultúrne a športové podujatia
► Január:
 V sobotu 18. januára 2014 sa v hoteli Koloniál konal 7. ročník reprezentačný
ples obce Skalité. Po slávnostnom prípitku a zahajaní plesu starostkou obce, sa o
úvodný kultúrny program postarali tanečníci z tanečnej školy Plešinger zo
Žiliny, ktorí predviedli ukážky spoločenských tancov, nasledovala výborná
zábava pod vedením hudobnej skupiny MAT.
 Na slávnostnom zasadnutí OZ dňa 21.1. 2014 bola udelená Cena obce Skalité
týmto občanom:
Ing. Pavol Laš – za mimoriadny prínos v oblasti histórie a propagácie našej
obce,
Anna Rovňanová – za celoživotnú pedagogickú prácu, prínos v oblasti folklóru
a zborového spevu,
Mária Baculová – za dlhoročnú prácu poslankyne OZ, prácu v zdravotníctve,
Mgr. Zdenka Révayová - za pedagogickú prácu a prácu poslankyne OZ,
Marta Vasiľová – za pedagogickú prácu a prínos v oblasti folklóru,
Jozef Martiniak s manželkou - za obetavú prácu kostolníka a starostlivosť vdp.
Dek. Petra Černého,
Agnesa Tomicová - za obetavú prácu kostolníčky, starostlivosť o Kaplnku
povýšenia sv. kríža,
Ladislav Sventek – za mimoriadne športové výsledky, reprezentáciu obce,
Božena Serafínova – za celoživotnú pedagogickú činnosť v obci,
Mudr. Mariana Kľačková – za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva –
ceny sa vzdala.

► Február:
 Pretekári ŠKP sa zúčastnili na majstrovstvách Slovenska v biatlone. Prvá časť
prebehla v Osrblí dňa 16.2.2014, kde si naši pretekári vybojovali 1krát zlato
a 2krát bronz. Druhá časť pretekov sa konala v dňoch 1 – 2.03. 2014. Za našu
obec nastúpilo na štart 8 žiakov a 3 dospelí. V silnej konkurencií dokázali
vybojovať 2 zlaté , 5 bronzových a 6 tzv. zemiakových medailí za 4 miesto.
Skvelú prácu odviedol tréner Vladimír Vrana.
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► Marec:
 V hoteli Koloniál sa dňa 4.3. obyvatelia obce symbolicky pochovali basu.
Nechýbali tradičné šišky, masky zvierat a dobrá hudba.

 26.3. sa konal nultý ročník v prednese poézie a prózy, ktorý organizovalo CVČ
pre všetkých žiakov ZŠ a MŠ.

 Dňa 28. 3. boli prváci pasovaní za čitateľov knižnice.
► Apríl:
 Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 3.4. stretli na OÚ, kde im pani starostka
poďakovala za prácu.

 22.4. pripravili CVČ, Záhradkári, OÚ podujatie pod názvom Stromček želaní.
Deti za pomoci dospelých zasadili stromčeky, na ktoré si zavesili svoje priania.
O stromčeky sa budú starať.

► Máj:
 V klube CVČ sa dňa 7. 5. uskutočnila Andersenova noc. Po špagetovej večeri si
čítali rozprávky do neskorej noci.
 Druhá májová nedeľa patrila mamám. Krásny kultúrny program a kvet bol
darčekom pre naše mamy.
 Obecné oslavy 69. výročia oslobodenia obce sa konali 13.5. . Pietneho aktu sa
zúčastnili p. Šúpola, p. Maslák, p. Zoň, poslanec europarlamentu p. Kozlík, p.
starostka a poslanci OÚ.

► Jún:
 Prvý jún patril deťom. V CVČ sa konali rôzne aktivity, ktoré rozžiarili detské
oči.
 Lokalita Rieky sa dňa 8.6. zmenila na rozprávkový les. V čarovnom lese asi sto
detí vstúpilo do sveta fantázie.
 Slávnostný akt uvítania detí do života sa konal 17.6. bol obohatený kultúrnym
programom.
 Dňa 25.6. si z rúk starostky prevzali ocenenia žiaci za mimoriadne úspechy
v olympiádach, súťažiach a športe.
 Dňa 26.6. odovzdala pani starostka a riad. MŠ za prítomnosti rodičov
vysvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania predškolákom.
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 23.ročník Goralských slávností – jeho cieľom bolo pripraviť program pre všetky
vekové kategórie. V sobotu sa konal atraktívny historický zábavný program pre
deti. Na podujatí sa zúčastnili aj deti z okolitých obcí. Zaujala ich hlavne
lukostreľba, prehliadka dobového oblečenia a šermovanie. Nedeľný hlavný
program pozostával z množstva kvalitných vystúpení. Najväčším lákadlom bolo
vystúpenie súboru Lúčnica. Návštevnosť lámala doterajšie rekordy.Dvojdňové
slávnosti sa podarilo zrealizovať vďaka projektu financované 95% z EÚ.

► Júl:
 26. 7. sa konala súťaž vo varení gulášu – Skalitská vareška. Kuchárom vyhrávala
ĽH Ondreja Rovňana, ktorá sa postarala o dobrú zábavu. Ako tradične bola
zapálená Vatra zvrchovanosti.

► September:
 Pre milovníkov hudby bolo dňa 7.9. pripravené hudobno – zábavné posedenie.
Vystúpili ĽH Ondreja Rovňana, Kysucké duo, Duo Sonet, Amadeo
a Kubačkovci.
 Hokejbalový turnaj o Pohár starostky obce sa konal 20.9.
 V nedeľu 21.9. sa v našom kostole konal 1O. ročník Mariánskej piesne.
O mimoriadny umelecký zážitok sa postarali nevidiaci manželia z Bratislavy
Maroš a Alexandra Bangovci.
 Celkovo 129 exponátov vystavili Záhradkári na výstave ovocia a zeleniny
v zasadačke OÚ dňa 28.9. Vystavovalo celkom 28 pestovateľov, z toho 23
záhradkárov.

► Október:
 Dňa 2.10. sa konalo stretnutie starostky s úspešnými športovcami z Klubu
dôchodcov, ktorí reprezentovali obec na Športových hrách seniorov 2014 na
okresnom, krajskom a celoslovenskom kole. Stretnutia sa zúčastnili : Milan
Gerát, Anna Papíková, Ferdinant Papík, Pavlína Ramšáková a predsedníčka KD
Anna Mikulová. S neskrývanou hrdosťou ukázali všetky získané medaile
a diplomy. Príjemné stretnutie zavŕšil zápis do Pamätnej knihy.
 Poľovnícke združenie Skaľanka, OÚ, a Farský úrad pripravili v sobotu 5.10.
v amfiteátri pre všetkých milovníkov prírody svätú omšu ku cti sv. Huberta,
ktorú celebroval vdp. Peter Holbička. Po skončení omše nasledovalo slávnostné
agapé v podobe divinového gulášu.
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 9. ročník behu ZŠ a 5. ročník Memoriálu des. Rudulfa Šmatlavu sa konal 10.10.
na Kudlove. Na štart sa postavilo 74 pretekárov, ktorí bojovali o popredné
umiestnenie.
 Obecná knižnica, CVČ zorganizovali pre deti dňa 17. 10. zábavné podujatielampiónový sprievod spojený s riešením úloh s rozprávkovými bytosťami.
Najväčším prekvapením bolo stretnutie so spisovateľkou Teréziou Mešťanovou
v knižnici.
 Dňa 21. 10. sa na OÚ konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti udeľovania
Ďakovných listov dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi. Podujatie bolo
spojené so zápisom do pamätnej knihy.
Ocenení: Diamantová Janského plaketa – Ján Majchrák – 97 odberov,
Zlatá plaketa – Miroslav Čanecký, Ján Tatarka, Peter Tatarka, Jozef
Krčmárik, Peter Krčmárik, Jana Jurkyová.
Cenu starostky si prevzala aj Júlia Petráková za celoživotnú prácu v ČK.
Hosťom bol riaditeľ Kysuckej nemocnice – Martin Šenfeld a riaditeľka SČK –
Helena Tomašíková.
 Na MS stáli na stupni víťazov v armwreslingu na stupni víťazov bratia
Truchlikovci. Kategória senior – Peter Truchlík 3. miesto, Kategória jurnior –
Dávid Truchlík – 2. miesto a Pavol Truchlík – 4. miesto.

► November:
 6. 11.2014 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo slávnostné
uvítanie detí do života. Slávnostný akt viedla starostka obce PaedDr. A.
Šimurdová, ktorá vo svojom príhovore zablahoželala prítomným rodičom k
narodeniu našich najmenších a najmilších spoluobčanov.
 Dňa 8. novembra 2014 sa konala súťaž chovateľov poštovýchholubov o putovný
pohár starostky obce Skalité. Hlavnú cenu získal Jozef Rucek a syn.
 29. 11. 2014 sa uskutočnili vianočné trhy a slávnostné rozsvietenie vianočného
stromčeka na námestí v ústredí obce Skalité. Starostka obce PaedDr. Andrea
Šimurdová sa prihovorila prítomným, ktorí zaplnili celé námestie. Po kultúrnom
programe, ktorí si tento rok pripravili žiaci zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a
Benedikta, prišiel medzi deti Mikuláš s anjelom, čertom a aj so sladkosťami.
Návštevníci si mohli zakúpiť adventné vence, vianočné oblátky, medovníčky,
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výrobky z vosku, vianočné ozdoby a občerstviť sa vianočným punčom a
medovinou.

► December:
 Dňa 11. 12. 2014 starostka obce spolu s členmi sociálnej komisie OZ navštívili
soc. zariadenia v Čadci, kde sa stretli, porozprávali a milým darčekom
obdarovali našich starších spoluobčanov.

 Rozlúčka so starým rokom sa začala ďakovnou svätou omšou. Po skončení
nasledoval príhovor starostky a prípitok. Vianočné koledy zaspievali členky
JKD. Silvestrovskú atmosféru umocnil ohňostroj, ktorí obdivovali veľkí i malí.

g) Zaujímavosti
 Dňa 15. 1. 2014 bola na Obec Skalité doručená Petícia občanov obce Skalité
proti výstavbe betonárne a stavebného dvora v Skalitom (32 ks petičných
hárkov, kde je podpísaných 233 občanov). V tento deň sa uskutočnilo aj
stretnutie starostky obce s členmi petičného výboru. Dňa 23. 1. 2014 sa konalo
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Skalité, na ktorom bola táto petícia
prerokovaná. OZ Skalité prijalo uznesenie, v ktorom sa stotožňuje s obsahom
petície a nesúhlasí s výstavbou betonárne a stavebného dvora v Skalitom v danej
zastavanej oblasti. Obec Skalité s plnou vážnosťou berie do úvahy potrebu
vybudovania Diaľnice D3 aj potreby a obyvateľov našej obce.

Historicky prvý film o našej obci
 „Skalité bolo po stáročia hraničnou obcou, a s tým súviseli ťažké životné
podmienky jeho obyvateľov. Od svojho vzniku bolo Skalité vzmáhajúcou sa
obcou so životaschopným obyvateľstvom. Filmové nahliadnutie zo Skalitého –
ako ho poznáme dnes – do jeho zaujímavej minulosti sa

podarilo vďaka

kolektívu autorov. Osobitné poďakovanie patrí pánovi Lašovi, zanietenému
propagátorovi skalitskej histórie. Film vznikol v čase, ktorý je pre obec, aj celú
skalitskú dolinu, určitým medzníkom, keď stavba diaľnice navždy zmení jej
výzor. Uvedenie filmu o obci Skalité ako aj uvedenie filmu o obciach
Mikroregiónu Kysucký Triangel bolo pripravené ako sprievodné podujatie
Goralských slávností. Film si návštevníci mohli pozrieť na veľkoplošnej
obrazovke na námestí obce.
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Publikácia o kaplnkách a krížoch
 Pri slávnostnom otvorení 23. Goralských slávností boli opäť prezentované tri
zaujímavostí z bohatej histórie obce. V prvom rade je to publikácia o kaplnkách
a krížoch v obci, ktorých je dvadsať štyri. Tradícia ich stavieb sa začala pred 180
rokmi, keď v r. 1834, bol postavený kamenný kríž na Kudlove. Ten je dnes
súčasťou kaplnky Povýšenia sv. kríža, v ktorej sa slúžia sv.omše a preto nie je
uvedený v tejto knihe. Tradícia týchto drobných sakrálnych stavieb pokračuje až
do dnešných dní. Kaplnky a kríže vždy boli a sú súčasťou duchovného života
ľudí v obci. Nie toho života, ktorý sa odohráva medzi múrmi kostola, alebo v
domoch a bytoch, ale na verejnosti. Podarilo sa zistiť, že aj ďalšie dva kríže v
obci majú viac ako 150 rokov a to kríž na Kudlove v miestnej časti U Jargaši
a každému známy kríž pri železničnej stanici. Aj kríž pri Starom cintoríne v
Ústredí má dnes 102rokov.Ďalej ide o veľmi zaujímavý dokument, ktorý určoval
život našich predkov dlhé roky a niektoré zásady tam uvedené platia dodnes. Ide
o Urbár obce Skalité z r. 1772. Urbár definoval vzťah poddanýchk zemepánovi,
práva, ale predovšetkým povinnosti našich predkov. Hoci ide o dokument z
doby známej ako „osvietenstvo“ stanovuje tvrdé robotné povinnosti,
odovzdávanie finančných dávok i dávok v naturáliách do takých podrobnosti, že
pripomína knihu kontingentov z 50-tych rokov minulého storočia, zavedenú
predchádzajúcim režimom. V archíve sa podarilo nájsť pôvodný takmer
nepoškodený text urbáru. Bola z neho urobená kópia a vyhotovená kniha
v jedinom výtlačku, ktorá bola odovzdaná pri tejto príležitosti obci. Tretím
dokumentom, ktorý môžeme považovať za jeden z posledných prejavov
zhasínajúcej sily a autority feudalizmu, je list Pavla Esterháziho, majiteľa
strečnianského panstva všetkým obciam, ktoré do panstva patrili. V liste sa
zakazuje akékoľvek rozširovanie kopaníc, stavby domov bez vedomia úradníkov
panstva. List bol vybubnovaný a prečítaný v obci pred kostolom, pred viac ako
160 rokmi. Tu bol z neho prečítaný úryvok vo vtedy používanej slovenčine.
Z dokumentu bola vyhotovená replika odovzdaná obci.
V lete 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy na kaplnke Povýšenia sv. kríža na
Kudlove. Bola financovaná z OÚ, farského úradu,

združením individuálnych

vlastníkov lesa a zbierok od obyvateľov. Vežička je zdobená Jabloneckou bižutériu,
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ktorú darovali p. Juricová a p. Krčmáriková. Zároveň tam vložili list pre budúce
generácie v znení:
„Na večnú Božiu slávu a úctu k Bohorodičke Panne Márií sa v máji roku pána 2014
vykonala výmena strechy na kaplnke povýšenia sv. Kríža v Skalitom – Kudlove.
V tomto čase vo farnosti pôsobil vdp. farár Anton Duník a jeho brat Stanislav. Žilinskú
diecézu spravoval biskup Tomáš Gális. Funkciu starostky vykonávala p. Andrea
Šimurdová. Pred výmenou bola strecha z pozinkovaného plechu, ktorý bol na
niektorých miestach značne skorodovaný. Do veže dlhodobo zatekalo, čo spôsobilo
hnilobu niektorých trámov a laťovania. Krov kaplnky bol v relatívne dobrom stave.
poškodené časti boli vymenené a celý krov vrátane nového laťovania boli natreté
impregnačným

náterom.

Strecha bola pokrytá

medeným plechom.

Tesárske

a klampiarske práce boli prevedené klampiarskou dielňou – Stanislav Hlušek zo
Skalitého za pomoci horlivých farníkov. V roku 2011 pribudol do interiéru kaplnky
pútnicky obraz „Mliečnej Panny Márie“, ktorý daroval rodák kňaz Róbert Stenchlák
a rok 2014 bol vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Z týchto bola na čestnom mieste pod krížom osadená koruna Sedembolestnej Panny
Márie. Nový nerezový kríž aj korunu zhotovila dielňa Stanislava Hluška. Pán Boh
odplať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k oprave a skrášleniu kaplnky
a jej okolia“.

h) Počasie
Celkový úhrn zrážok: 1070 mm, čo znamená 1070 l/m2. Najviac zrážok padlo
v mesiacoch: júl – 164 mm, august – 140 mm, september – 146 mm. Letné teploty boli
priemerné až podpriemerné (17 – 27 °C). Zima bola veľmi mierna. Výška snehu bola
nízka, najviac 12 cm vo februári.

Záver
Aj tento rok bol bohatý na rôzne aktivity. Spoločnými silami sa podarilo prekonávať
prekážky, stavať a rozvíjať veci začaté.
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