Kronika obce
Skalité
2015

1. Úvod
Rok 2015 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 2015 bol tento počet: 5221

-

počet narodených detí: 69

-

počet zomrelých občanov: 54
- v obci: 29
- mimo obce: 25

-

počet prisťahovaných občanov: 32 občanov

-

počet odsťahovaných občanov: 35 občanov

Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2015 boli zakladané rodiny vstupom do manželstva zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
počet sobášov

Mimo obce

cirkevné

spolu

17

14

31

I. Samospráva obce
Poslanci OZ sa v roku 2015 zišli celkom sedemkrát, z toho trikrát bolo zvolané
mimoriadne zasadnutie OZ. Hlavné témy jednotlivých zasadaní:
 2. 3. 2015
- Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ (predkladá starostka)
- l. zmena rozpočtu obce na rok 2015
- Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2015
- Pridelenie dotácií v zmysle VZN Obce Skalité č. 3/2010
- Delegovanie do Rady školy ZŚ s MŠ Skalité - Kuklov, MŠ Skalité - Ústredie
- Voľba OR, Komisií OZ, určenie Sobášiacich

Na prvom zasadnutí OZ zvolilo :
 1. Obecnú radu v zložení: Milan Vojčiniak (zástupca starostky), Mgr.
JUDr. Jozef Gonščák, Ľubica Lašová, Mgr. Milan Kubalík, Jozef Vojčiniak.
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 2. Komisie v zložení:
Finančná a správy majetku
 predseda: JUDr. M. Krčmárik,
 tajomník: A. Rucková,
 členovia: J. Bury, Mgr. M. Kubalík, V. Ondrašina, Mgr. E. Špilová, M.
Vojčiniak, Ing. M. Vojtáš.
Výstavby, územného plánovania a životného prostredia
 predseda: P. Mikula,
 tajomník: Ing. V. Bury,
 členovia: JUDr. M. Krčmárik, Mgr. M. Kubalík, M. Petrák, O. Rovňan, J.
Vojčiniak,

M. Vojčiniak.

Kultúry, mládeže a športu
 predseda: O. Rovňan,
 tajomník: J. Časnochová,
 členovia: M. Kurtová, Ľ. Lašová, M. Petrák, Mgr. Z. Révayová, Mgr. I.
Holáková, Mgr. Iveta Petráková, M. Tatarka.
Cestovného ruchu, obchodu a podnikania
 predseda: J. Bury,
 tajomník: K. Bulavová,
 členovia:Mgr. JUDr. J. Gonščák, Mgr. M. Kubalík, J. Vojčiniak, M. Vojčiniak,
V. Ondrašina.
Sociálna, bytová a zdravotná
 predseda: Mgr. Z. Révayová,
 tajomník: M. Špiláková,
 členovia: Mgr. JUDr. J. Gonščák, M. Kurtová, Ľ. Lašová, Mgr. E. Špilová, J.
Vojčiniak, I. Chromiaková.
Komisia na ochranu verejného záujmu
 členovia: Mgr. M. Kubalík, Ľ. Lašová, V. Ondrašina
Komisia na riešenie sťažností na volených predstaviteľov obce
 tajomník : Ing. V. Krčmárik,
 členovia: JUDr. M. Krčmárik, Ľ. Lašová, M. Vojčiniak
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Sobášiacich: Ľubica Lašová, Mgr. Edita Špilová
- Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2015
 10. 4. 2015 mimoriadné zasadnutie
- 2. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2015
- Zmena sídla CVČ Skalité
- Zámer odpredaja uvoľneného pozemku v IBV Cupeľ II
Hlavné témy OZ v roku 2015 boli:
 25. 5. 2015
- VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzani
odpadových vôd

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Skalité.

- Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015
- Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie – Obec Skalité Prevádzkareň
- Záverečný účet obce za rok 2014, Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Správa
nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej 31. 12. 2014
- Správa o výsledku inventarizácie 2014
- Určenie platu starostu obce
- 3. zmena rozpočtu 2015 obce Skalité
- Nakladanie s majetkom obce
 6. 2015 mimoriadné zasadnutie
- Pridelenie bytu č. 13 v BD 16 b.j. – prestavba nebytových priestorov a nadstavba
Zdravotného strediska Skalité.
 24. 8. 2015
- Informácia o pripravovanej Monografii obce Skalité (predkladá Ing. Pavol Laš, CSc.)
- VZN č. 2/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných
prostriedkov (predkladá prednosta OcÚ)
- Správa o kontrolnej činnosti HKO Skalité za l. polrok 2015 (predkladá p. Stašová)
- Plán kontrolnej činnosti HKO Skalité na 2. polrok 2015 (predkladá p. Stašová)
- Informatívna správa o Rozpočtovom opatrení starostky obce – Júl 2015
- Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce Skalité ku dňu 30. 6. 2015
- zmena rozpočtu Obce Skalité 2015
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 23. 11. 2015
- Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2015
- Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2015
- Návrh rozpočtu obce Skalité na roky 2016-2018, Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu
- VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a
školských zariadení so sídlom na území obce Skalité ( predkladá prednosta)
- VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach obce Skalité
9. VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Skalité
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
- Harmonogram zimnej údržby 2015/2016
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité za školský rok 2014/2015
- Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2014
 17. 12. 2015 mimoriadné zasadnutie
- Novelizácia č. 1/2015, ktorou sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Novelizácia č. 2/2015, ktorou sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008, ktorým sa určuje
postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci Obce Skalité
- Nakladanie s majetkom obce

Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2015 a v priebehu roka bol
zmenený trikrát.
Bežné príjmy

1 937 071

Bežné príjmy RO

42 600

Bežné príjmy spolu

1 979 671

Kapitálové príjmy

183 683

Finančné operácie - príjmy

29 000

PRÍJMY SPOLU

2 192 354
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Bežné výdavky

831 968

Bežné výdavky RO

885 143

Bežné výdavky spolu

1 717 111

Kapitálové výdavky

365 863

Finančné operácie - výdavky

109 380

VÝDAVKY SPOLU

2 192 354

Bežný rozpočet príjmy - výdaje

262 560

HOSPODÁRENIE OBCE

0

Obec v roku 2015 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

26 000

-

Biatlon

2 500

-

Hokejbalový oddiel

600

-

Futsalový oddiel

350

Poľovníci

200

DPZ

350

Klub SM pri SZSM KnM

50

Únia nevidiacich

50

OZ Detstvo Kudlov

200

Jednota dôchodcov

350

Kysucký heligonkári

300
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II. Štátna správa
a) Významné návštevy:
Našu obec počas roka navštívili:
Mons. Tomáš Galis navštívil Skalité
 22. januára 2015 našu obec navštívil pri príležitosti Kánonickej vizitácie farnosti
Skalité Mons. Tomáš Galis, ktorého slávnostne privítala starostka obce, poslanci
Obecného zastupiteľstva a pracovníci Obecného úradu. Po príjemnom stretnutí
sa konala sv. omša v kostole sv. Jána Krstiteľa a v poobedných hodinách pán
biskup navštívil aj kaplnku Povýšenia sv. kríža na Kudlove.
 16. Septembra na Obecnom úrade privítali návštevu z Floridy. Pani Denise
Dages si osobne prišla pozrieť rodisko svojich predkov p. Doroty Rokyčákovej
r. Kocúrkovej, ktorá v roku 1909 emigrovala do USA. Pani Denise Dages je
pravnučkou nebohej Doroty Rokyčákovej.

b) Družobné vzťahy:


c) Podniky a služby v obci:
V obci je rozvinutá dostatočná obchodná sieť, občania môžu využívať služby rôzneho
charakteru a zabezpečená je aj dostatočná zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce.

d) Výstavba v obci
 V ústredí sa na budove kultúrneho domu vymenili vchodové dvere do bývalej
„svadobky“, aj celý rad okien na poschodí.
 V budove TJ Slovan Skalité sa cez zimné obdobie zrealizovali práce spojené s
kompletnou modernizáciou priestorov na prízemí – šatní, sociálneho zariadenia
a všetkých prislúchajúcich miestností na poschodí v celej časti turistickej
ubytovne.
 V objekte Zš s Mš Skalité Kudlov sa podarilo zmodernizovať priestory šatní pre
ženy. Vymenili sa všetky zariaďovacie predmety, dlažby a obklady.
Obec Skalité - Prevádzkareň v roku 2015 realizovala.
 Oprava miestnej komunikácie do Pľaskura.
 Oprava miestnej komunikácie Serafínov.
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 Oprava výtlkov pri Skaľanke.
 Údržba miestnej komunikácie u Jargašov.
 Osvetlenie IBV Cupeľ.
 Oprava mosta Čanecký potok.
 Oprava chodníka k vlakovej zastávke pod Poľanou.
 Oplotenie cintorína Ústredie.
 Údržba verejných priestranstiev

Odovzdávanie nájomných bytov
V júli boli odovzdané kľúče od nových nájomných bytov v budove bývalého
zdravotného strediska. Osem dvojizbových a osem jednoizbových bytov vzniklo
prestavbou nevyužívaných nebytových priestorov a nadstavbou objektu. Celková výška
obstarávacích nákladov vrátane projektovej dokumentácie, infraštruktúry, stavebného
dozoru a pripojovacích poplatkov pre SSE – D je 637 305,74 €, z toho úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania 429 000 € (úrok 1 %, úver splácame z peňazí z nájmu) a
nenávratná dotácia z MDVaRR SR v sume 183 860 €. Vo všetkých bytoch je kuchynská
linka, sporák, digestor, samostatné WC a kúpeľňa vybavená vaňou, umývadlom a
pripojením na automatickú práčku, dvojizbové byty majú priestranné balkóny. V rámci
infraštruktúry bolo vybudovaných 20 nových parkovacích miest priamo v areáli,
zostáva ešte dokončiť oplotenie a povrch prístupovej cesty.

Revitalizácia poškodených častí krajiny vo vybraných lokalitách v
katastri obce skalité
Obec Skalité v snahe riešiť

a minimalizovať škody po letných silných búrkach

pristúpila k rozhodnutiu, ktoré bolo najmenej ovplyvňujúce život občanov a finančne
najprístupnejšie. Jedná sa o návrat k myšlienkam a skúsenostiam našich predkov, ktorí v
praxi realizovali stavby „hatí“, hlavne pri križovaní tokov lesnými cestami. Tieto v celej
obci boli stále udržiavané, lebo slúžili na prístup k poliam a lesom. Na týchto lesných
cestách boli budované drevené „odrazy“ na dažďovú vodu, ktoré ju vracali späť do
prírody tak, že sa rozptýlila a čiastočne vsiakla do pôdy. Zabránilo to prudkému odtoku
dažďovej vody.
Pre obec Skalité bolo vybratých päť povodí v miestnych častiach, ktoré boli za
posledných pätnásť rokov trikrát postihnuté miestnymi záplavami. Životnosť
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prekladaných hrádzok, ktorými sa uvedené povodia realizujú sa odhaduje na dvadsať až
tridsať rokov. Letné mesiace budú skúškou v praxi aké účinné sú povodňové
revitalizačné opatrenia. Naše myšlienky po konzultácií s odborníkmi v danej
problematike preniesol do projektu „Revitalizácia poškodených častí krajiny vo
vybraných lokalitách v katastri obce Skalité„ autor projektu Ing. Michal Kravčík, CSc.,
v novembri roku 2014.
Lokality projektu: U Petrákov, U Krupeľov, U Tomice, Fuckov potok, U Šimurdov.
Zrealizované v roku 2014 a 2015:
• U Petrákov – 17 hrádzok
• Fuckov potok – 14 hrádzok
• U Šimurdov – 20 hrádzok
• U Krupeľov – 35 hrádzok.
V súčasnosti prebiehajú práce v lokalite U Tomice.
Projekt realizuje spoločnosť EKOSTAV Oščadnica a príspevková organizácia obce:
Obec Skalité – Prevádzkáreň.
Projekt je realizovaný v úzkej spolupráci Obce Skalité a jej obyvateľov, s využitím
dreva od občanov. Pri prácach sú využité aj pracovné sily z ÚPSVaR Čadca, t. j.
občania, ktorí si majú odpracovať dávku v hmotnej núdzi.

e) školstvo:
MŠ Skalité - Ústredie
V MŠ Skalité – Ústredie - uplynulý ro mali bohatý na rôzne divadelné predstavenia,
súťaže,vystúpenia pre rodičov a akcie pre deti. Vo februári usporiadali rodičovské
združenie na ktoré pozvali aj pani učiteľku zo základnej školy Mgr. Beátu Bosákovú a
následne absolvovali s predškolákmi zápis do 1. ročníka ZŠ. Zapojili sa do projektu
„Vráťme knihy do škôl“. V rámci tohto projektu čítali slovenské rozprávky, ktoré
deťom slúžili ako predloha výtvarných prác. V marci prebehol zápis do materskej
školy.
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MŠ Kudlov
MŠ Kudlov pripravilo pre svojich žiakov množstvo aktivít nad rámec ŠVP, aby bola
MŠ atraktívna, deti do nej rady chodili a dobre sa v nej cítili. Nechýbal týždeň zdravia,
Mikuláš a

karneval. Škôlkari absolvovali aj naozajstnú olympiádu pre škôlkárov

s medailami a olympijským ohňom a Maturitou predškoláka.

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
V uplynulom školskom roku navštevovalo školu 302 žiakov. Zlepšilo sa vybavenie
školy modernými učebnými pomôckami. Škola sa zapojila do národných projektov
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Digipédia, z ktorých
získali 3 interaktívne tabule. Ďalším projektom, do ktorého sa škola zapojila bol
národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, do ktorého
sa zapojili učiteľky 1. stupňa. Získali pre školu netradičné učebné pomôcky na TSV a
počas vzdelávaní si osvojili nové prístupy vyučovania TSV. Dňa 30. 3. 2015 sa
uskutočnila multikultúrna akcia Svet našimi očami s cieľom „stať sa vnímavejšími voči
potrebám iných“.
Hosťovali deti z Detských domovov Horný Kelčov a Semeteš. Tradične prebiehali
tvorivé dielne, v ktorých bolo možné ochutnať jedlá chudobných: čapati, ugali, sukuma
waki, vyrobiť si hračku z odpadového materiálu a iné úžitkové predmety. Veľa žiakov
zo ZŠ AS a B bolo ocenených v literárnych, športových a vedeckých súťažiach.

ZŠ Skalité – Kudlov
Vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo výške 35 000 eur,
ktorú obec Skalité získala na riešenie havarijného stavu sa zrealizovala v letných
mesiacoch výmena podlahy hlavnej chodby na prízemí základnej školy s materskou
školou. V roku 2015 začali aj s postupnou opravou osvetlenia v triedach, výmenou
svetiel a elektrických rozvodov. Tieto opravy budú prebiehať v dlhodobejšom
horizonte, nakoľko ich realizácia je priamo úmerná výške finančných prostriedkov,
ktoré má škola k dispozícii. V marci boli namontované nové šatníkové skrinky, ktoré
zabezpečili vyšší štandard a účelnosť. Nové šatníkové skrinky zakúpili z rozpočtu
materskej školy, pričom tieto prostriedky účelovo pridelil zriaďovateľ – Obec Skalité na
nákup šatníkových skriniek.
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f) Kultúrne a športové podujatia
► Január:


10.01. sa v hoteli Koloniál konal 8. Reprezentačný ples Obce Skalité. Po
slávnostnom prípitku a zahájení plesu sa o úvodný program postaral imitátor
a zabávač p. Stanislav Vítáloš. Zlatým klincom programu bola Ľudová hudba
Kameničan z Oravy. Dobrá zábava trvala ako tradične do skorých ranných
hodín.

 V mesiaci január oslávil životné jubileum, 70 rokov, zakladateľ Goralských
slávnosti v Skalitom a člen ĽH Capkovci pán Pavol Capek. Oslávencovi zaželali
veľa zdravia, Božieho požehnania a pohodu v rodine starostka obce PaedDr.
Andrea Šimurdová, členovia kultúrnej komisie pri OZ Skalité a aj bývalí
kolegovia poslanci.

► Február:
 15. 2. 2015 pripravilo CVČ Skalité, Obec Skalité a Spoločenstvo mládeže
karneval pre všetky deti v našej obci.
 V predvečer Popolcovej stredy sa v Skalitom pochovávala basa. „Dolores“ sa
stala hviezdou večera v reštaurácii DESERVIO, kde jej nedobrovoľný odchod
oplakávali plačky. Všetci prítomní sa poriadne bavili na rozlúčkových litániách
falošného farára a vtipných „odobierkách“ trúchliaceho smútočného sprievodu.
Neutíchajúci potlesk a smiech bol neklamným znakom toho, že fašiangový
program sa prítomným hosťom páčil.

► Marec:
 Dňa 7.03. sa konala beseda o Veľkonočných tradicích a zvykoch na Kysuciach
spojená s predajnou výstavou .
 25.03. zorganizovalo CVČ 2. Ročník prednesu poézie a prózy.

► Apríl:
 Vo štvrtok 30. apríla 2015 si na Spomienkovom stretnutí pripomenuli 70.
výročie oslobodenia obce Skalité a ukončenia 2. Svetovej vojny v európe.
Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnila aj delegácia ruskej federácie, ktorú
viedol veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov,
delegáciu ŽSK viedol podpredseda ŽSK p. Jozef Štrba, podpredseda Szpb plk.
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Juraja Drotár, poslanci OZ, zamestnanci OcÚ a občania obce. Atmosféru osláv
doplnilo vystúpenie mažoretiek

pod vedením Mgr. Beáty Bosákovej a

vystúpenie členov JD Skalité pod vedením p. Rovňanovej. Na spomienkovom
stretnutí odovzdal podpredseda Szpb plk. Juraja Drotár "čestné uznanie obci
Skalité" za zásluhy v národnom boji proti fašizmu za oslobodenie za rozvíjanie
odkazu Slovenskoho národného povstanie a udelil medailu "Milana Rastislava
Štefánika 3. stupňa" starostke obce. Naša obec bola oslobodená 30. apríla 1945
ako prvá v okrese Čadca, preto je práve tu vybudovaný pamätník červenej
armáde, ktorý bol odhalený 16. septembra 1945. V roku 1959 bol prebudovaný
ako pamiatka na vojnu. Vďaka Veľvyslanectvu Ruskej federácie v Slovenskej
republike bol tento pamätník v minulom roku komplexne zrekonštruovaný.
Ruské veľvyslanectvo financovalo a zabezpečovalo všetky potrebné stavebné
práce. Pamätník je dnes v takej podobe, ako ho naši predkovia postavili v roku
1945.
 Obecná knižnica v Skalitom v spolupráci s CVČ Skalité a Spoločenstvom
mládeže Skalité sprístupnila dňa 24. apríla 2015 svet kníh svojím najmenším
čitateľom. Po zoznámení sa s knižnicou a zložení sľubu, boli deti slávnostne
pasované za čitateľov. S rešpektom a očakávaním si prevzali nové čitateľské
preukazy dekorované ilustráciami rozprávkových bytostí.
 Dňa 16. 4. 2015 sa v Hoteli Kolonial konalo stretnutie pedagógov so starostkou
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 pod vedením p. uč. Milady Kadelovej.

► Máj:
 Druhá májová nedeľa (10. 5. 2015) patrila už tradične naším mamám. Obec
Skalité v spolupráci s CVČ Skalité, žiaci MŠ a ZŠ v Skalitom pripravili bohatý
kultúrny program. Všetkým mamám k ich sviatku zablahoželal krásnymi
ľudovými piesňami aj Kysucký prameň z Oščadnice.

 Biblia na cestách V zasadačke obecného úradu bola umiestnená v dňoch 12.
- 21. 5. 2015 unikátna putovná výstava „biblia na cestách“. Jej súčasťou boli
historické slovenské i zahraničné biblie, unikátne novodobé biblie, študijné aj
detské biblie a ďalšie zaujímavé materiály. Lektorom výstavy bol Milan Šuran.
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 22.05. sa v knižnici konala Andersenova noc. Deti si pripomenuli významného
spisovateľa čítaním rozprávok, divadielkom a rôznymi súťažami. Organizátorom
bolo CVČ, Spoločenstvo mládeže a Obecná knižnica.

► Jún:
 Dňa 2. 6. 2015 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo uvítanie detí
do života. Atmosféru slávnosti obohatili kultúrnym programom deti z MŠ
Skalité Ústredie.
 Dňa 7. 6. 2015 bol amfiteáter zaplnený do posledného miesta a všetci veľkým
potleskom privítali hudobníkov z Kolačkova pri Starej ľubovni – Kollárovcov.
V bohatom kultúrnom progame odzneli všetky „kollárovské hity“ . Ich živá
hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvorili nezabudnuteľnú
atmosféru.
 V nedeľu 14. 6. 2014 sa námestie v obci Skalité zaplnilo zumba nadšencami
nielen zo Skalitého, okolia Čadce, Krásna nad Kysucou, Kysuckého Nového
Mesta, Žiliny, Martina, ale aj Ostravy a Frídku Místku. Zumba Fitness Párty
usporiadala obec a CVČ Skalité, trvala 3,5 hodiny a zúčastnilo sa jej 64
účastníkov. Po skončení mali účastníci možnosť vyhrať zaujímavé ceny
v tombole.
 21. júna 2015 sa na ihrisku TJ Slovan Skalité uskutočnil už 7. ročník
futbalového podujatia „Osadový turnaj o pohár starostky obce“.
Konečné poradie mužstiev v turnaji:
1. miesto: Notorik Bory
2. miesto: Dynamo Mlaky
3. miesto: Cechospol
4. miesto: Pašerák Martiniak
5. miesto: Úlet
6. miesto: SP Fan Tomas
Najužitočnejší hráč: Alojz Serafín
Najlepší strelec: Rudolf Mikula
Najlepší brankár: Slavomír Tatarka

 Dňa 23. júna 2015 sa v zasadačke OcÚ konalo prijatie úspešných žiakov našich
škôl starostkou obce. Boli ocenení žiaci, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy vo
vedomostných a športových súťažiach.
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 Obec Skalité dňa 25. júla 2015 zorganizovala už 7. ročník Skalitskej varešky –
súťaž vo varení gulášu. Súťaž prebiehala v areáli TJ Slovan Skalité.

Goralské slávnosti
 Dňa 28. 6. 2015 sa v obci Skalité uskutočnil už 24. Ročník Goralských slávností.
Jeho organizátormi boli obec Skalité a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.
Podujatie bolo spolufinancované MK SR. Na nádvorí starej základnej školy
v Skalitom sa konal tradičný jarmok „NA SKALICKOM RYNECKU“. Jarmok
spríjemnili svojim vystúpením na námestí ľudová hudba Ondreja Rovňana,
ľudová hudba Capkovci, Spevácka skupina Seniorka pod vedením Hanky
Rovňanovej a spevácka skupina Černica z Čierneho. Popoludní krojovaný
sprievod, sprevádzaný spevom ľudových piesní, slávnostne priniesol do
amfiteátra erb obce Skalité a štátne vlajky SR, ČR, PL a vlajku EÚ. Po
sprievode nasledoval hlavný kultúrny program – VITAJTE V SKALITOM,
ktorý skalitskou hymnou – „ej Skalité, Skalité, syndžolkem pobité“, otvorili
členovia Klubu dôchodcov zo Skalitého, potom nasledoval príhovor starostky
obce Skalité, ktorá vyjadrila radosť z toho, že už po 24. krát sa konajú tieto
významné slávnosti, ktoré spájajú nielen organizátorov ale i hostí v hľadisku.
Návštevníkov pozdravil aj vzácny hosť – poslankyňa NR SR Viera Mazúrová,
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková, starostovia
obcí nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska, predstavitelia kultúrnych
i spoločenských organizácií. V hlavnom programe, ktorý moderovala rodáčka zo
Skalitého Ivana Holáková, sa predstavili: ĽH Capkovci, Spevácka skupina
Seniorka zo Skalitého, ĽH zwyrtni z poľska, ľh Kamenčan zo zakamenného, FS
Mionši z Jablunkova a FS Drevár z Krásna nad Kysucou. Aj napriek
nepriaznivému počasiu divákov nadchol umelecký súbor ekonóm z Bratislavy,
ktorý bol hlavným bodom programu. Počas hlavného programu starostka obce
Andrea Šimurdová všetkých prítomných informovala, že sa podarilo
v zahraničných

archívoch nájsť dokumenty so zatiaľ najstaršou písomnou

zmienkou o jestvovaní obce, ktorá je pravdepodobne aj prvou písomnou
zmienkou o Skalitom. Ak toto zistenie verifikuje odborná vedecká komunita,
potom Skalité na budúci rok oslávi 415. výročie zatiaľ najstaršej písomnej
zmienky. Sprievodným programom bol futbalový zápas internacionálov Skalité Lednické Rovne
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► Júl
 Obec Skalité dňa 25. júla 2015 zorganizovala už 7. ročník Skalitskej varešky –
súťaž vo varení gulášu. Súťaž prebiehala v areáli TJ Slovan Skalité. O najlepší
guláš súťažilo 19 družstiev. 1. miesto – „Záhradkársky guláš“ (víťazný guláš sa
podarilo uvariť naším zahradkárom). 2. miesto – „Guláš od starostky“ (uvarili
pracovníci miestnej prevádzky), 3.miesto – patrilo gulášu, ktorý varilo družstvo
z Poľského Kesova. Vo večerných hodinách bola zapálená Vatra Zvrchovanosti,
počas dňa sa o zábavu staral a hral do tanca DJ Banderas zo Skalitého.

► August
 V amfiteátri Skalité sa 23. augusta 2015 sa konal koncert, kde sa predstavili:
dievčenská skupina ONE REASON z Prievidze, skupina The Bluebeat, skupina
ARZÉN zo Žiliny a hlavný hosť programu bola slovenská poprocková skupina
HEX z Bratislavy.
 Dňa 23. augusta 2015 sa v amfiteátri konal prvý ročník Skalitskej cifrovačky.
Organizátormi podujatia boli Roman Capek a Obec Skalité. V programe sa
pradstavili heligonkári zo Slovenska, Čiech a Poľska.
 Dňa 30. augusta 2015 sa uskutočnil XXIII. ročník hasičskej súťaže o putovný
pohár starostky obce Skalité. Po skončení súťaže si víťazné družstvá prevzali
diplomy, poháre aj peňažnú odmenu.

► September:
 V obci Skalité sa 12. septembra konal prestížny hokejbalový turnaj o „Putovný
pohár starostky obce Skalité 2015“. Turnaj má už svoju tradíciu a množstvo
tímov sa naň rado vracia a je to taktiež skvelá príprava pred začiatkom novej
sezóny Kysuckej hokejbalovej ligy.
 Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie,15. septembra 2015, sa v kostole
svätého Jána Krstiteľa konal už 11. Ročník Mariánskej piesne. Svojim spevom
obohatili toto vystúpenie: Dospelý spevácky zbor pri kostole sv. Jána Krstiteľa a
Spevácky zbor Seniorka pri Jednote klubu dôchodcov v Skalitom pod vedením
p. Anny Rovňanovej. Hlboký umelecký zážitok zanechalo v divákoch
vystúpenie heligonkárky a speváčky Vlasty Mudríkovej. Na záver koncertu
udelil pán farár prítomným požehnanie, aby všetci mohli kráčať cestou za
Ježišom, ktorú nám ukázala Panna Mária cez svoje bolesti.
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 Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité a rímsko-katolícka farnosť
Skalité, pripravili dňa 26. septembra 2015 v amfiteátri, 5. ročník Slávenia svätej
omše ku cti svätého Huberta, ktorú celebroval Mgr. Anton Duník, dekan r. k.
Farnosť Bytča.

► Október:
 Dňa 21. 10. 2014 sa na Obecnom úrade konalo Slávnostné stretnutie pri
príležitosti udeľovania Ďakovných listov dobrovoľným bezpríspevkovým
darcom krvi – držiteľom Diamantovej a Zlatej Jánskeho plakety z obce Skalité.
Podujatie bolo spojené so zápisom do pamätnej knihy našej obce. Pozvanie na
toto podujatie prijali aj riaditeľ KNsP Ing. Martin Šenfeld a riaditeľka ČK v
Čadci p. Helena Tomašíková. Cenu starostky obce Skalité si na tejto slávnosti
prevzala aj p. Júlia Petráková, ktorá v MO SČK pracuje od roku 1954 vo funkcii
tajomníčky. Ocenenie jej bolo udelené za celoživotnú nezištnú a obetavú prácu v
oblasti Červeného kríža. Dňa 10. 10. 2014 sa členky MO ČK p. Marta a
Papíková a p. Viera Zoňová zapojili do akcie zberu potravín pre sociálne slabé
rodiny, ktorým potom tieto potraviny spolu s riaditeľkou ČK
v Čadci odovzdali dňa 21. 10. 2014. Červený kríž aj touto cestou ďakuje
obyvateľom našej obce a všetkým, ktorí túto akciu v predajni Kaufland v Čadci
podporili.
 ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité usporiadali dňa 4. októbra 2015
obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, ktorá sa konala v zasadačke
obecného úradu. Na výstave vystavovalo celkom 51 pestovateľov.
 Celkom na výstave bolo vystavených 267 exponátov, z toho:
jablká 188 ks, hrušky 32 ks, slivky 10 ks, vinič 8 ks, broskyňa 4 ks, ostatné
ovocie 7 ks, liečivé rastliny 3 ks, zelenina 15 ks. Na výstave bolo udelených 26
cien. Vyhodnotenie vykonala 6-členná komisia

► November:
 Dňa 09.11. oslávila p. Margita Slanináková krásne životné jubileum – 100
rokov. Zablahoželať jej prišli p. starostka obce, poslanci OZ a bývalí kolegovia.
 28. novembra 2015 sa na námestí v ústredí obce Skalité konali tradičné vianočné
trhy.Po sv. omši p. farár rozsvietil prvú sviecu na adventom venci. Mikuláš
rozdával sladkosti. O zábavu sa postarali dievčatá zo ZUŠ Čadca pod vedením p.
Školníkovej, ĽH Ondreja Rovňana a deti zo ZŠ .
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► December:
 20. decembra 2015 bola predstavená kniha o Skalitom „Obec pod Trojakom“.
Kniha prináša množstvo krásnych a rôznorodých pohľadov na našu obec pod
Trojakom – kopcom, s ktorým je Skalité historicky späté od nepamäti.
 Obec Skalité neporušila svoju dlhoročnú tradíciu a 31. 12. 2015 po sv. omši na
námesti v ústredi obce spoločne oslávili Silvestra a Nový rok 2016. Všetkým
prítomným sa prihovorila starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová, ktorá
všetkým zažela do Nového roku zdravie, silu a dobrú vôľu, veľa radosti,
porozumenia a lásky. Nechýbal symbolický prípitok, hymna a samozrejme
ohňostroj, ktorý si mohli pozrieť nielen dospelí ale hlavne deti.

g) Zaujímavosti
Natálka Rotková – veľký spevácky talent
V Bratislave sa 7. a 8. februára konal v priestoroch divadla Nová scéna tretí ročník
celoslovenskej speváckej súťaže „Muzikálová hviezda“. Cieľom súťaže je podporiť,
zviditeľniť a podchytiť spevácke talenty. Natálka prišla už druhýkrát. Vo svojej vekovej
kategórií sa umiestnila na krásnom druhom mieste. V rámci prezentácie spievala v
Central parku v Bratislave. Potom to bolo vystúpenie pre nadáciu Markíza na
charitatívnej akcii. V závere koncertu spoločne s Mirom Jarošom spievala pieseň Tichá
noc. Svojím vystúpením si získala nových priateľov a obdivovateľov.

h) Spolky a oragnizácie
Záhradkári
Dňa 15. 2. 2015 sa konala v zasadačke OU členská schôdza záhradkárov. Celkom sa
schôdze zúčastnilo 45 členov. Schôdzu viedol p. Krížek Vendelín. Predsedajúci privítal
prítomných členov a hostí p. PhDr. Andreu Šimurdovu starostku obce a zástupcu OV
SZZ p. Ing. Antona Kovačika. Na členskej schôdzi boli z príležitosti 65. výročia
založenia organizácie odovzdané vyznamenania – diplomy týmto členom:
za aktívnu činnosť: p. Jozefovi Koričárovi, Tomicovej Jane, Šimurdovej Monike,
Šimurdovi Jozefovi, Rybarovi, Jozefovi, Šmatlavovej Emilii, Stenchlákovi Františkovi,
Legerskej Margite a Stašovi Jozefovi.
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za dlhodobé členstvo: Ivanek Pavol, Jašurek Anton, Kocúr Michal, Kozák Štefan,
Martiniak Ivan, Martiniak Miroslav, Mikulová Žofia, Papik Rudolf, Papik Dominik,
Petrák Marian, Petrák Michal, Vojčiniak Milan, Časnocha Jozef a Gavlák Pavol.
Záhradkári aj v roku 2015 nezaháľali a pre občanov obce Skalité zorganizovali výstavy,
prednášky, odborné semináre, muštovanie a návšetvy rôznych výstav a veľtrhov.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Skalité
Na prvom stretnutí v mesiaci Január bola zabezpečená účasť členov organizácie na
slávnostnom udeľovaní ocenení podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra Róbertom
Kaliňákom, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2015 v SND v Bratislave pri príležitosti
novoročného koncertu hudby MV SR. Medzi pozvanými boli aj členovia DHZO Skalité
a veliteľ Anton Laš za zbor prevzal čestnú plaketu ministra vnútra SR za mimoriadny
prejav statočnosti, odvahy a úsilia pri záchrane osôb a majetku počas povodní a
následného odstraňovania škôd v obci Terchová v júli 2014.
Výročná členská schôdza sa konala v zasadačke organizácie dňa 31. 1. 2015, na ktorej
sa zúčastnilo 40 členov organizácie, teda nadpolovičná časť členskej základne. Za OV
DPO Čadca sa na schôdzi zúčastnil pán Pavol Kreana. Na schôdzi bola prednesená
správa o stave financií DHZO Skalité za rok 2015 a správa o činnosti DHZO Skalité za
rok 2015. Dňa 7. 3. 2015 v podvečerných hodinách pri príležitosti MDŽ výbor DHZO
Skalité zorganizoval stretnutie pre aktívne ženy–hasičky, pripomenul si tak ich sviatok a
poďakoval im za pomoc a podporu. Posedenie sa konalo v komornej atmosfére
zasadačky DHZO Skalité, kde veliteľ Anton Laš odovzdal ženám kytičky kvetov a po
slávnostnom prípitku začal stretnutie v úvode ktorého ženám zahrala a zaspievala ĽH
Ondreja Rovňana.

i) Šport a športové kluby


Strieborný hokejbalový klub Skalité - získalo titul vicemajster senior KHL.
Po finálovej prehre s mužstvom Dream team to bol historický úspech seniorskej
kategórie. V tíme majstra malo Skalité taktiež zastúpenie – za Dream team hral
Tomáš Firek.

 TJ Slovan Skalité - Novým trénerom mužstva „A“sa stal p. Jaroslav Petrák.
Mužstvo „A“ skončilo po tejto časti súťaže na konečnom 8 mieste s počtom 36
bodov. Družstvo zúčastnilo turnaja v Banskej Bystrici – 4. 7. 2015, dňa 12. 7.
2015 usporiadali 40. ročník Memoriálu des. Šmatlavu a 19. 7. 2015 hrali na
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turnaji v Čiernom. Družstvu dorastu sa podarilo zachrániť v IV. lige. Družstvá
SŽ a MŽ sa po rokoch ocitli v okresnej súťaži, keď sa im nepodarilo zachrániť v
III. lige.
 Biatlon – v biatlonovom areáli vo Vyhniach sa 23. augusta 2015 uskutočnil prvý
pretek zo seriálu Majstrovstiev SR v letnom biatlone, a to vytrvalostný pretek.
Veľmi dobre si počínali pretekári ŠKP Skalité – CVČ Skalité, keď v prvom
preteku získali dve strieborné medaily, o ktoré sa zaslúžili v žiačkach 12 – 13
roč. Katarína Čanecká po bezchybnej streľbe a v kategórii žiaci 14 – 15
roč.Vratko Šimek po streľbe (1,2). Ďalšie dva zvyšné preteky zo seriálu M SR sa
uskutočnili v dňoch 12. – 13. Septembra 2015 v horehronskej obci Predajná, kde
sa za pekného slnečného počasia bojovalo na strelnici Šimán o tohtoročné tituly
majstrov SR v letnom biatlone za účasti pretekárov Slovenska, Česka a
Maďarska.V sobotu bol na programe rýchlostný pretek, najhodnotnejší výkon z
našich podala Vanesa Ruceková, ktorá obsadila veľmi pekné 4.miesto. V nedeľu
bol na programe pretek s hromadným štartom, kde si výborne počínali sestry
Ruckové, keď mladšia Vanesa po bezchybnej streľbe vybojovala svoju prvú
veľkú medailu a to bronzovú a hneď za ňou dobehla tak isto po bezchybnej
streľbe jej staršia sestra Sandra. K striebru pridal bronz v kategórii 14 – 15. roč.
žiakov Vratislav Šimek

j) Farnosť obce
 Dňa 01.07. prišli do našej obce noví duchovní.
Duchovní vo farnosti
Mgr. Jozef Možiešik - administrátor farnosti, nar. 1979, ord. 2005
 predchádzajúce pôsobenie: Rajec, Raková, Žilina - mesto
Mgr. Miroslav Klobučník – kaplán, nar. 1985, ord. 2011
 predchádzajúce pôsobenie: Žilina - Vlčince

k) Počasie
 Za rok 2015 napršalo 888 mm vody, čo je v porovnaní s minulým rokom menej
o 196 mm. Celý rok bol veľmi suchý a zima bola veľmi mierna. V decemri
prevládali prevažne plusové teploty. Najnižšia teplota nameraná v mesiaci
december bola 30.12. a to – 15°C. Január patril medzi chladnejšie mesiace kedy
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ranné teploty boli v rozmedzí od – 21 do – 10 °C. Cez zimné obdobie
dosahovala výška snehovej pokrývky najviac 22 cm. Leto bolo suché a veľmi
teplé. Teplota počas leta mnohokrát dosahovala až 32°C.

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