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1. Úvod
Obec Skalité sa počas uplynulého roka 2016 tešila z dokončených diel a úspechov.
Všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce sa uskutočňovali najmä pre zlepšenie a
skvalitnenie života občanov našej obce. Spoločnými silami sa nám darí zveľaďovať
našu obec a zvyšovať tak úroveň kvality života obyvateľov. Kultúra, šport a duchovná
oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života obce.
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2. Demografické údaje
Počet obyvateľov obce
-

na konci roka 2016 bol tento počet: 5231 v porovnaní s predchádzahúcim
rokom je to nárast o 10 obyvateľov

-

počet narodených detí: 44

-

počet zomrelých občanov: 44
- v obci: 17
- mimo obce: 27

-

počet prisťahovaných občanov: 40 občanov

-

počet odsťahovaných občanov: 30 občanov

Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2016 boli zakladané rodiny vstupom do manželstva zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
počet sobášov

Mimo obce

cirkevné

spolu

21

30

51

I. Samospráva obce
Poslanci OZ obce Skalité zasadali v roku 2016 celkom päťkrát.
Prvé zasadnutie OZ Skalité sa konalo dňa 7. 3. 2016
Hlavné témy zasadnutia OZ:
• VZN č. 1/2016 o určení miesta, času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skalité,
• Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2015,
• 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2016 ,
• Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2015, Súhrnná správa o kontrolnej
činnosti za rok 2015,
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2016 ,
• Dodatok správy audítora a overenie súladu Konsolidovanej výročnej správy s
Konsolidovanou účtovnou závierkou,
• Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité na roky 2015 2022,
• Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016,
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Druhé zasadnutie OZ Skalité sa konalo dňa 30. 5. 2016
Hlavné témy zasadnutia OZ:
• Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité-Prevadzkáreň za rok
2015,
• Záverečný účet obce za rok 2015, Stanovisko HKO aaudítora k Záverečnému účtu
Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2015,
• 2. zmena rozpočtu obce Skalité 2016, Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2016
Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2015,
• Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016,
• Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2016,
• VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Skalité,
• VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Skalité ,
• Rozdelenie dotácií spoločenským organizáciám pre rok 2016,
• Informatívna správa o príprave GS 2016 a Osláv 415. výročia l. písomnej zmienky o
obci Skalité ,
Tretie zasadnutie OZ Skalité sa konalo dňa 25.8.2016
Hlavné témy zasadnutia OZ:
• Čerpanie rozpočtu obce k 30. 6. 2016 - rozpočtové opatrenie starostky obce,
• 3. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2016,
• Určenie platu starostu obce,
• Nakladanie s majetkom obce,
Štvrté zasadnutie OZ Skalité sa konalo dňa 22.11. 2016
Hlavné témy zasadnutia OZ:
• Informatívna správa o oprave miestnych komunikácií v obci Skalité v roku 2016,
• Informatívna správa o nákladoch na TKO a Separovaný zber v roku 2016 v obci,
• Informatívna správa o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 3/2016 a Návrh na 4.
zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2016,
• VZN č. 4/2016 obce Skalité o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a
dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Skalité,
• Zásady odmeňovania poslancov v obci Skalité ,
• Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 (ZŠ s MŠ Skalité Kuklov, MŠ Skalité Ú stredie, CVČ Skalité),
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• Zápis do kroniky za rok 2015,
• Konsolidovaná výročná správa obce Skalité za rok 2015,
• Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na obdobie
2016/2017,
Piate zasadnutie OZ Skalité sa konalo dňa 14.12.2016
Hlavné témy zasadnutia OZ:
• VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Skalité,
• Plán zasadnutí OZ Skalité na rok 2017,
• Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2017,
• Správy o činnosti Komisií pri OZ za rok 2016,
• Správa o činnosti spoločenských organizácií za rok 2016,
Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2016 a v priebehu roka bol
zmenený päťkrát.
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Obec v roku 2016 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 z toho:

22 000 €

-

Biatlon

2 500 €

-

Hokejbalový oddiel

600 €

-

Futsalový oddiel

350 €

-

Futbalový oddiel

18 550 €
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OZ Náruč

300 €

PZ Skaľanka Skalité

300 €

Jednota dôchodcov

450 €

DHZ Skalité

450 €

OZ Detstvo Kudlov

350

Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže 600 €
Klub Sklerózy multiplex

80 €

Voľby do NR SR
Parlamentné voľby sa konali dňa 5.3.2016 a voliči si vyberali z 23 politických strán.
Volebná účasť v okrese Čadca bola 58,32%.
Výsledky za obec Skalité
Celkový počet zapísaných voličov v obci Skalité:

4129

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:

2522

Účasť v %:

61.08%

Politická strana
SMER SD
SNS
ĽS NAŠE SLOVENSKO
OĽANO- NOVA
KDH
SAS
SIEŤ
SME RODINA
MOST - HÍD

Počet hlasov (%)
49,1
12,5
11,2
6,5
5,9
4,9
3,5
3,0
0,01

Počet hlasov
1215
308
276
161
109
88
86
16

II. Štátna správa
a) Významné návštevy:
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.
V obci je v prevádzke je 15 predajní s potravinami, 16 ostatných predajní, 5 ubytovní,
14 pohostinstiev, Hotel, Pneuservis a Autoservis
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d) Výstavba v obci
V roku 2016 pribudli v našej obci tri nové detské ihriská pre tých najmenších.
Obec Skalité - Prevádzkareň v roku 2016 realizovala.
Opravy miestnych komunikácií :
• MK u Vempľa k RD č. 187– 888 – AB povrch,
• MK do Kocurkov – štrková úprava,
• MK na Poľunku – AB povrch, betón a odvodnenie,
• MK do Koryčárov k RD č. 471 – AB povrch, odvodnenie
• MK na Bulavovke k RD č. 368 – betón a odvodnenie,
• MK do Gerčáka – AB povrch
• MK pod „Gunsc“– betón,
• MK Bory – betó + asfalt,

e) školstvo:
MŠ Skalité – Ústredie
Do MŠ nastúpilo 92 detí do 4 tried. Aj v tomto školskom roku realizovali veľa aktivít
pre deti.
Piatok 13. mája bol pre škôlkarov z MŠ Ústredie šťastný, lebo si boli prevziať spolu s
rodičmi v Dunajskej strede ceny, ktoré získali na XVII. ročníku medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky 2016.
Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa realizuje európsky
výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v
Bruseli s názvom Eurorozprávky.Materská škola Skalité - Ústredie, ako jediná
z okresu, bola oslovená a vybraná Krajským školským úradom v Žiline k spolupráci
na tomto projekte. Túto ponuku sme dostali vďaka účasti a úspechom našich detí
na rôznych výtvarných súťažiach.

MŠ Kudlov
Do MŠ Kudlov nastúpilo v roku 2016 spolu 59 detí. Učiteľky pripravili pre deti rôzne
tradičné aj netradičné pohybové aktivity, ktorými deti motivovali k zdravému spôsobu
života. K dispozícii majú deti veľkú telocvičňu, multifunkčné ihrisko s umelou trávou,
dopravné ihrisko
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ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Školu v roku 2016 navštevovalo 305 žiakov. Na škole pracujespolu 23 pedagogických a
6 nepedagogických zamestnancov. Obidve budovy školy sú vybavené počítačovou i
didaktickou technikou. V rámci rôznych projektov, vzdelávaní či z prostriedkov
Spoločenstva rodičov sa zakúpili aj rozmanité pomôcky. V budove 5. – 9. ročníka
prebieha rekonštrukcia.Vnútorné priestory sú už čiastočne hotové. Na schodištiach boli
vymenené zábradlia, chodby i schody majú novú dlažbu a steny boli omaľované
sviežimi farbami. Vonku ešte prebieha zatepľovanie budovy, ktorá postupne dostáva i
novú fasádu.

ZŠ Skalité – Kudlov
Školu navštevuje 246 žiakov vzdeláva a vychováva 20 učiteľov, v tomto počte sú
zarátané dve vychovávateľky a jeden učiteľ na čiastočný úväzok. Počet žiakov vzrástol
o 10, zvýšil sa počet učiteľov o 1. Brány ZŠj školy sa v septembri 2016 otvorili po 30krát. Pri tejto príležitosti 20. – 21. 10. prebiehala oslava 30. výročia otvorenia školy.

f) Kultúrne a športové podujatia
► Január:
• 16.1. 2016 sa v hoteli Kolonial konal už 9. reprezentačný ples obce Skalité. Po
slávnostnom prípitku a zahajaní plesu starostkou obce sa o kultúrny program
postarala ĽH Kamenčan zo Zákamenného a DJ Banderas. Bohatá tombola
pripravená pre všetkých pozvaných hostí, príjemné prostredie hotela Kolonial,
dobré jedlo a vynikajúca hudba prispeli k dobrej zábave .

► Február:
• 9. 2. 2016 obec Skalité pripravila pre občanov tradičné „Pochovanie basy“.
Spev sprevádzaný hrou na heligónke dopĺňal fašiangový sprievod masiek. Pred
polnocou však zábavu ukončil smutný obrad – pochovávanie basy. Všetci sa
poriadne bavili na rozlúčkových litániách falošného farára a „odobierkach“
trúchliaceho smútočného sprievodu.
• V dňoch 6. a 7. februára 2016 sa v poľskej Rajczy konal už XLVIII. celopoľský
a XXVI. medzinárodný lyžiarsky pretek Rajd Chlopski v behu na lyžiach pod
názvom Rajcza–Zwardoň–Skalité–Oščadnica, ktorý privítal účastníkov zo
štyroch krajín: Slovensko, Poľsko, Česká republika a Taliansko. V sobotu 6.
februára 2016 v rámci oficiálneho otvorenia programu pozdravila hostí aj
starostka obce Skalité. V kultúrnom dome reprezentovala región Kysuce ĽH z
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Vysokej nad Kysucou – „Muzička spod Grúňa“. Kvôli nevhodným snehovým
podmienkam sa v nedeľu bežecká časť pretekov nekonala. Urputné boje však
predvádzali športovci v chôdzi s paličkami – Nordic Walking. Deti na 3 km a
dospelí 5 km okruh. Naši reprezentanti opäť nesklamali.

► Apríl:
• Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo slávnostné
stretnutie starostky obce Skalité, riaditeľov ZŠ a MŠ v obci a pani učiteliek,
ktoré sú už dnes na zaslúženom odpočinku. Slávnostné popoludnie spríjemnili p.
učiteľkám svojím vystúpením žiaci zo ZŠ Skalité Kudlov a starostka obce im
popriala ešte veľa spokojných rokov v kruhu najbližších.
• Dňa 28. 4. 2016 sa pri pamätníku v obci Skalité konalo spomienkové stretnutie
pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2. svetovej vojny v
Európe. Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili: starostka obce,pracovník
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike p. Mikhail Machekhin,
veliteľ Žilinskej posádky V. pluku špeciálneho určenia plk. Ľubomír Šebo,
poslanec ŽSK p. Jozef Cech, prednosta Okresného úradu Čadca p. Milan
Rebroš, podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj
Drotár, starostka obce Svrčinovec p. Renáta Majchráková, poslanci OZ Skalité,
predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Skalitom p. Milan Zoň a obyvatelia obce. Slávnostnú atmosféru osláv doplnili
kultúrnym programom žiaci zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité.
• 25. apríla 2016 sa na pôde Kysuckej knižnice v Čadci uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie čitateľskej anketovej súťaže Kniha Kysúc 2015. Podujatie
organizovala Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským
samosprávnym krajom. O víťazoch rozhodla výhradne čitateľská verejnosť –
elektronickou formou, alebo prostredníctvom hlasovacích anketových lístkov. V
kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 20 titulov. Víťazom sa podľa
počtu odovzdaných hlasov – 1998, stala naša nová monografia „Skalité obec pod
Trojakom“ od autora Ing. Pavla Laša, Csc. – rodáka zo Skalitého a ktorá bola
verejnosti predstavená 20. decembra 2015. Kniha prináša množstvo nových
nepublikovaných informácií o našej obci a dokumentuje premeny, ktoré sa udiali
od jej vzniku. Víťazné publikácie, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach
jednotlivých kategórií, sa vydajú na putovnú výstavu regiónmi Žilinského
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samosprávneho kraja a v novembri tohto roku budú slávnostne prezentované na
knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016 v Bratislave.

► Máj:
• V zasadačke Obecného úradu Skalité v stredu 4. mája 2016 zneli nádherné
piesne v podaní vokálnej skupiny, ktorú tvoria žiačky Základnej umeleckej
školy na ul. M. R. Štefánika v Čadci (ZUŠ): Veronika Bystřická, Soňa
Gaborová, Daniela Lašová, Lenka Lašová, Natália Rotková a Dominika
Rovňanová. Na stretnutí so starostkou obce PaedDr. Andreou Šimurdovou
vyrozprávali zážitky a dojmy z medzinárodného súťažného festivalu detí
a mládeže „Severná kantáta 2016“ v Petrohrade, kde získali hlavnú cenu
GRAND PRIX a ďalších päť individuálnych ocenení. Návšteva bola spojená so
zápisom do pamätnej knihy obce Skalité, keďže skupina pod odborným vedením
p. Mgr. Iriny Školníkovej preslávila nielen Slovensko, ale aj Kysuce a Skalité.
• V nedeľu 8. mája oslávili v amfiteátri svoj sviatok, Deň matiek, všetky naše
mamičky a babičky. O milý program sa postarali detičky z Materskej školy
Skalité – Ústredie a školáci zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité a ZŠ
Skalité – Kudlov.
• Dňa 24. 5. 2016 sa v obradnej sieni obecného úradu v Skalitom konalo
slávnostné uvítanie 25 novonarodených detí do života. Slávnostný akt viedla
starostka obce, ktorá vo svojom príhovore zablahoželala prítomným rodičom k
narodeniu našich najmenších a najmilších spoluobčanov. Následne si prítomní
rodičia prevzali malý darček a samozrejme kvety pre mamičky. Atmosféru
podujatia obohatili kultúrnym programom deti zo ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta Skalité.
• V nedeľu 29. mája 2016 Centrum voľného času Skalité zorganizovalo podujatie
určené pre všetky deti – Cestu rozprávkovým lesom. Medzi deťmi je toto
podujatie veľmi obľúbené. Pochvaľovali si ho aj dospelí, ktorí so svojimi
ratolesťami absolvovali peknú prechádzku prírodou, spestrenú ukážkami z
viacerých obľúbených rozprávok. Deti privítal napríklad Mickey Mouse,
Popoluška, Snehulienka, ale aj Zubatá z rozprávky Perinbaba. Pripravených bolo
sedem zastávok. Medzi jednotlivými stanovišťami robili sprievodcu lesom
a pomáhali s plnením úloh deti a mládež v maskách a kostýmoch mimoňov.
Spokojné úsmevy našich drobcov sú tá najväčšia odmena pre organizátorov
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tohto milého a nevšedného podujatia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí a v rámci projektu TACTIC, do ktorého sa CVČ
Skalité zapojilo. V rámci tohto projektu sa v mesiaci máj uskutočnili aj iné
podujatia, ako napríklad Turistický chodníček, Strašidelná noc v Klube CVČ.

► Jún:
• V nedeľu 26. júna 2016 sa v obci Skalité konali jubilejné 25. Goralské
slávnosti, ktoré sú známe nielen na Kysuciach, ale aj v priestore celého
Slovenska a taktiež v poľskom a českom pohraničí. Od skorého rána
predstavovali zruční remeselníci svoje výrobky sprevádzaní vystúpeniami
ľudovej hudby Capkovcov a Goralov z Čierneho. Po slávnostnej omši v kostole
sv. Jána Krstiteľa, p. Pavol Laš predstavil nové logo obce „Skalité obec
pod Trojakom“ a podaroval obci Skalité historické mapy kysuckého pohraničia.
Popoludní sa uskutočnil tradičný a obľúbený krojovaný sprievod účinkujúcich
folkloristov a hostí od obecného úradu k amfiteátru. Na doskách miestneho
amfiteátra privítala účinkujúcich, návštevníkov a hostí starostka obce Skalité.
Svojou účasťou podujatie poctili predseda Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Juraj Blanár, starostovia susedných a spriatelených obcí, riaditeľka
Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvia Petreková a miestni
poslanci. Ing. Juraj Blanár udelil starostke obce PaedDr. Andrei Šimurdovej
významné ocenenie Žilinského samosprávneho kraja- strieborný LITTERAS
MEMORIALES. Starostka obce následne odovzdala predsedovi ŽSK a ďalším
dlhoročným partnerom podujatia Pamätný list pri príležitosti 415. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Skalité a 25. ročníka Goralských slávností. V bohatom
umeleckom programe sa verejnosti predstavili Ľudová hudba Ondreja Rovňana,
Skalité, Ľudová hudba Capkovci, Skalité, speváčka ľudových piesní Janka
Holeštiaková a multiinštrumentalista Ľubomír Párička, Folklórny súbor
Svrčinka, Svrčinovec, Ľudová hudba Gorali z Čierneho, Čierne, Folklórny súbor
Forgaš, Ostrava Poruba, Česká republika, Folklórny súbor Frankovčan, Malá
Franková, Folklórny súbor Romanka, Sopotna Mala, Poľsko. V závere hlavného
programu svojím vystúpením očaril divákov Folklórny súbor Technik,
Bratislava.
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► Júl:
• Dňa 3. júla 2016 sa konal v areáli TJ Slovan Skalité osadový futbalový turnaj o
pohár starostky obce Skalité.
Konečné poradie:
1. miesto – Cechospol
2. miesto – Pašerák Martiniak
3. miesto – Notorik Bory
4. miesto – Dynamo Mláky
5. miesto – SP Fan Tomas
6. miesto – Úlet
• 16. júla 2016 v kultúrnom dome v Skalitom oslávila Ľudová hudba Capkovci už
25. narodeniny. Vo svojom vystúpení im zablahoželala aj známa hudobná
skupina Drišľak.
• Dňa 17. júla 2016 sa na našom námestí uskutočnila oslava 90. výročia založenia
DHZ Skalité. Po slávnostnej sv. omši sa všetkým prítomných prihovorila
starostka obce Skalité, poslanec NR SR a predseda ŽSK p. Juraj Blanár a
prezident DPO SR p. Ladislav Pethő, ktorí ocenili záslužnú prácu dobrovoľných
hasičov. Pamätnú plaketu Obce Skalité za dlhoročnú prácu v DHZ si z rúk
starostky obce prevzali Anton Laš, Jozefa Gonščáková a Anton Laš ml.
• Dňa 23. 7. 2016 sa v areáli TJ Slovan Skalité uskutočnil 9. ročník súťaže vo
varení gulášu – Skalitská vareška 2016. Súťažné družstvá, ktorých bolo 16,
varili podľa vlastných receptúr. Kuchárske umenie každého družstva na záver
zhodnotila porota, ktorá kládla dôraz na chuť, vôňu aj vzhľad gulášu. Okrem
dobrého jedla sa na futbalovom ihrisku večer zapálila aj vatra zvrchovanosti a
pri dobrej hudbe sa tancovalo do rána.

► August:
• Dňa 7. 8. 2016 sa amfiteáter v Skalitom zaplnil do posledného miesta a všetci
veľkým potleskom privítali kapelu Kandráčovci. V bohatom kultúrnom
programe odzneli všetky známe hity. Ich živá hudba, temperamentný spev a
humorné slovo vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarila na tvárach
publika úsmev, nadšenie, dobrú náladu a priazeň všetkých.
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• Dňa 28. 8. 2016 sa na námestí obce uskutočnil XXIV. ročník hasičskej súťaže o
putovný pohár starostky obce Skalité a zároveň okresné kolo Dobrovoľných
hasičských zborov okresu Čadca
Muži:
1. miesto DHZ Dolný Vadičov
2. miesto SDH Přiložany – ČR
3. miesto DHZ Stará Bystrica
4. miesto SDH Kojkovice – ČR
5. miesto DHZ Turzovka
Ženy:
1. miesto DHZ Korňa
2. miesto DHZ Dolný Hričov
3. miesto DHZ Oščadnica
4. miesto DHZ Čierne VK
5. miesto SDH Hrádek – ČR

► September:
• Dňa 4. 9. 2016 sa na hokejbalovom ihrisku v Skalitom konal 10. ročník
hokejbalového turnaja o putovný pohár obce Skalité. Hráči turnaj vnímajú ako
skvelú prípravu pred novým ročníkom Kysuckej hokejbalovej ligy.
• 8. septembra 2016 sa v našom amfiteátri konal koncert vynikajúcej českej
spevačky Lucie Bílej. Populárna speváčka naplnila amfiteáter a zaspievala
všetky svoje hity.
• Dňa 12. 9. 2016 nás na našej členskej schôdzi navštívila starostka obce
Skalité pani Andrea Šimurdová Po krátkom úvode ju privítala p. Mária
Papíková a predstavila jej úspešných športovcov. Tento rok bol znova
najúspešnejší p. Milan Gerát, ktorý získal celkovo 5 zlatých, 2 strieborné a 1
bronzovú medailu. Ocenia získal na seniorských majstrovstvách okresu Čadca,
na Stredoslovenských majstrovstvách v Martine, na Celoslovenských športových
hrách v Šamoríne a Turistickom zraze 2016. Za ženy nás reprezentovala pani
Pavla Ramšáková, ktorá na okresných športových hrách obhájila „Zlatý
certifikát športovca“. Pani starostka obidvom športovcom poďakovala
a odovzdala Ďakovný lista obce Skalité a vecné darčeky. Popriala im, ale aj
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nám všetkým, veľa úspechov, elánu a zdravia v činnosti a našich aktivitách
• XII. ročník Mariánskej piesne - 15. 9. 2016 sa konal v našom kostole XII.
Ročník Mariánskej piesne. Svätú omšu o 10:00 doprevádzala Ľudová hudba
Capkovci a ich hostia Goralská ľudová hudba Beskyd zo Žyvca. Po omši sa
predstavili spevácky zbor pri kostole Sv. Jána Krstiteľa a spevácka skupina
Seniorka pri Klube dôchodcov Skalité.
• Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom usporiadala
dňa 25. 9. 2016 obecnú výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v starej
budove Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom. Podujatie
sa začalo v kostole sv. Jána Krstiteľa svätou omšou - poďakovaním za úrodu. O
výzdobu kostola a obetné dary sa postarali členovia zväzu záhradkárov a p.
Milada Koperová. Po skončení svätej omše bola zahájená výstava. Na výstave
vystavovalo celkom 30 pestovateľov. Celkom na výstave bolo vystavených 267
exponátov, z toho: jablká 67, hrušky 23, slivky 26, vinič 4, broskyňa 1, ostatné
ovocie 7, liečivé rastliny 4, zelenina 15. Na výstave bolo udelených 23 cien.
Vyhodnotenie vykonala 7 členná komisia.

► Október:
• Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité a Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Skalité pripravili dňa 8. 10. 2016 v amfiteátri 6. ročník „Slávenia sv. omše ku cti
sv. Huberta“, ktorú celebroval biskupský vikár pri MV SR František Bartoš,
pplk. Mons. ThDr. Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom a
obetnými darmi bola, aj napriek chladnému počasiu, veľkou velebou prírody a
dôstojným obradom, ktorým skalitskí poľovníci a priatelia prírody poďakovali
za Božie dary a dobrodenia, ako aj za priazeň všetkých ľudí dobrej vôle.
• Dňa 22. 10. 2016 holubári ZO CHPH Skalité slávnostne ukončili tohtoročnú
pretekovú sezónu. Pri tejto príležitostí bol vyhodnotený aj pretek o Putovný
pohár starostky obce Skalité. Pretek s názvom Slaný 1 sa uskutočnil 5. 6. 2016
zo vzdialenosti 355 km. Zo ZO CHPH Skalité bolo nasadených 401 holubov.
1. miesto: chovateľská dvojica Rucek J + J
2. miesto: chovateľská dvojica Varmus M + J
3. miesto: chovateľská dvojica Sekáč P + Kožák
Putovný pohár získala už tretí krát chovateľská dvojica Rucek J + J.
Počas tejto sezóny sa letelo celkovo 25 pretekov, z toho bolo 7 dlhších pretekov
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z Nemecka a 5 pretekov mladých holubov.
• Tak ako po iné roky, aj tento rok sa zmenila nedeľa 23. októbra 2016 pre
tohtoročných jubilantov na deň sviatočný. Pod záštitou starostky obce Skalité sa
konalo v hoteli Koloniál „Stretnutie jubilantov“, ktorí oslávili v tomto roku 70,
75, 80, 85 a viac rokov. Pozvanie na oslavu prijala aj páni Katarína Maliňáková,
ktorá v septembri oslávila 90 rokov a pán Peter Gonščák, ktorý v tomto roku
oslávil 92. narodeniny. Jubilantom sa prihovorila starostka obce Skalité a
popriala im veľa zdravia, elánu, radosť a potešenie z najbližších. Ako pamiatku
na sviatočné popoludnie jubilanti prijali malý darček a o dobrú zábavu sa
postarala aj ĽH Ondreja Rovňana.

► December:
• V dňoch 6. a 7. decembra 2016 neobišiel Mikuláš ani nevládnych starých,
opustených a chorých ľudí na Skalitom. Potešili sa návšteve Mikuláša a anjela,
ktorí prišli spoločne s pani starostkou. Táto akcia vznikla v spolupráci so ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta a Farským úradom v Skalitom.
• Dňa 3. 12. 2016 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, ktorý si tento rok pripravili žiaci zo ZŠ s MŠ SkalitéKudlov a CVČ Skalité, prišiel medzi deti Mikuláš s anjelom, čertom a aj s
plným košom sladkostí. Návštevníci si mohli zakúpiť adventné vence, vianočné
oblátky, medovníčky, výrobky z vosku, vianočné ozdoby a občerstviť sa
vianočným punčom, medovinou, poľovníckym gulášom a zabíjačkovými
špecialitami.
• Dňa 31.12.2016 sa ako každoročne konal Silvester na námesti obce, príchod
nového roka bol zahájený veľkolepým obecným ohňostrojom a starostka obce
predniesla prípitok a popriala občanom všetko dobré do nového roka.

g) Zaujímavosti
► Zaujímavé výročia obce Skalité v roku 2016
415. výročie prvej písomnej zmienky o obci, 31. 3. 1601
215. výročie konsekrácie kostola sv. Jána Krstiteľa biskupom Františkom Xaverom
Fuchsom v r. 1801
185. výročie založenia cintorína v Cupli, 5. 1. 1831
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105. výročie postavenia drevenej kaplnky Povýšenia sv. Kríža na Kudlove, 1911
100. výročie narodenia Jána Majchráka, ktorý padol v SNP 28. 11. 1944 v Pohronskej
Polhore (* 1. 10. 1916)
95. výročie prvého ochotníckeho divadelného predstavenia „Anička Kováčovie“ v réžii
farára Jozefa Randika, Vianoce 1921
90. výročie založenia miestnej zdravotnej stanice pre deti (dojčence a matky), 1926
90. výročie založenia DHZ v Skalitom Dominikom Časnochom Mikšom, 16. 6. 1926
90. výročie založenia futbalového klubu (ŠK) v Skalitom farárom Jozefom Randíkom,
jeseň 1926
85. výročie odhalenia pomníka padlým v 1. sv. vojne, 28. 10. 1931
70. výročie zriadenia obvodnej Meštianskej školy v Skalitom, september 1946
75. výročie slávnostnej vysviacky Kalvárie Sedembolestnej Panny Márie
banskobystrickým biskupom Dr. Andrejom Škrábikom, 31. 8. 1941
70. výročie obnovenia činnosti futbalového oddielu, jeseň 1946
70. výročie prvých povojnových volieb v Skalitom, Demokratická strana 75% hlasov,
Komunistická strana Slovenska 25% hlasov, máj 1946
55. výročie otvorenia 14– triednej školy v Ústredí obce, 1. 9. 1961
30. výročie otvorenia školy na Kudlove, 29. 8. 1986
104. výročie začiatku stavieb Prostrednej a Hornej školy v Skalitom, otvorené 1912
98. výročie rekvirácie zvonov farského kostola maďarskou armádou, 11. 9. 1918
96. výročie inštalácie nových zvonov zakúpených zo zbierok Skalitčanov v Amerike,
1920
92. výročie založenia organizácie Červeného kríža
91. výročie založenia knižnice v Skalitom uč. Dobroslavou Zacharovou-Nostradovskou,
manželkou notára Samuela Zachara, 1925
86. výročie otvorenia prvého kultúrneho domu (budova vedľa súčasného kultúrneho
domu), 28. 10. 1930
84. výročie otvorenia druhého kultúrneho domu (Dom Katolíckej charity), 1933
77. výročie obsadenia časti obce Poľskou armádou, 25. 11. 1938
69. výročie elektrifikácie obce, 12. 6. 1947
64. výročie smrti Rudolfa Šmatlavu (*21. 1. 1930) des. in memoriam, zastreleného 16.
12. 1952 v Prahe gymnazistom Vladivojom Tomkom, vedúcim protikomunistickej
teroristickej skupiny „Othello“
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► V dňoch 18. až 21. 8. 2016 sa v Nitre uskutočnila 43. poľnohospodárska
a potravinárska výstava Agrokomplex 2016. V rámci výstavy sa konal už 11. ročník
súťaže o najlepší slovenský med, na ktorej Vladislav Vrana získal 1. miesto v kategórii
medovicový med.

► Pri príležitosti krásneho životného jubilea dňa 23. 9. 2016 pripravilo Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci vernisáž výstavy „Svetlo“ našej rodáčke p. Ľudmile
Hudecovej. Pani Ľudka pôsobí medzi neprofesionálnymi výtvarníkmi, ktorí sú združení
v Štúdiu pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Pod vedením akademického maliara Pavla Mušku
získala nové podnety a jej práce boli ocenené na mnohých súťažných prehliadkach.

► Dňa 4. 10. 2016 sa v americkom olympijskom centre Squaw Valley v štáte
Kalifornia konali Majstrovstvá sveta v extrémnom prekážkovom behu SPARTAN
RACE. Na pretekoch sa predstavil aj 51-ročný pretekár zo Skalitého Ladislav Sventek.
Ten sa v silnej konkurencii nestratil a na náročnej vyše 24-kilometrovej trati s
prevýšením vyše 1400 metrov a viac ako 40-timi náročnými prekážkami vo svojej
vekovej kategórii jasne dominoval a stal sa Majstrom sveta v Spartan Race v kat. mužov
nad 50 rokov.

► Otvorený list predsedovi vlády SR a ministrovi dopravy SR - Primátor mesta
Čadca a starostovia obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec zastupujúcich bezmála 40 tisíc
obyvateľov sa obrátili na predsedu vlády SR a ministra dopravy SR so žiadosťou o
urgentné riešenie neúnosnej dopravnej situácie v okresnom sídle Čadca a obcí Skalité,
Čierne a Svrčinovec, nakoľko odkladaním začatia výstavby úseku diaľnice D3 Čadca,
Bukov – Svrčinovec a uvedením do prevádzky dokončovaného úseku D3 Svrčinovec –
Skalité, hranica SR/PR sa súčasná situácia ešte výrazne zhorší.

h) Spolky a oragnizácie
V našej obci pôsobí niekoľko spolkov a organizácií, ktoré sa každoročne starajú
o kultúrne podujatia a oraganizujú množstvo podujatí, ktoré nielen potešia kultúrneho
ducha našich obyvateľov ale slúžia aj ako zdroj informácií a humánnych aktivít.
Spolky:
1. SČK,
2. Slovenský zväz záhradkárov,
3. Poľovnícke združenie „Skaľanka Skalité,
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4. Dobrovoľný hasičský zbor,.
5. Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
6. Spoločenstvo mládeže,
7. Klub dôchodcov
ČK Základná organizácia
Na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité pod záštitou CVČ Skalité pracuje pod
vedením Mgr. Jany Krčmárikovej a Mgr. Gabriely Ivanovej už piaty rok krúžok „Mladý
záchranár“. V tomto školskom roku mal okolo 40 členov a deťom poskytuje zručnosti a
vedomosti o poskytovaní prvej pomoci. 5. mája 2016 sa zúčastnili okresnej súťaže
„Mladý záchranár“ a umiestnili sa na 3. mieste. 8. júna 2016 obsadili na okresnej súťaži
mladých zdravotníkov 2. a 4. miesto. Družstvo najmenších záchranárov sa na súťaži
zúčastnilo po prvý krát a obsadili 6. miesto. Bol to úspech našich mladých
zdravotníkov. Od 1. 1. 2016 do 3. 8. 2016 darovalo svoju krv 98 darcov. Chceme
vyzdvihnúť ich humánne cítenie, ktoré prejavujú pri každom darovaní najvzácnejšej
životnej tekutiny.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Dňa 25. 8. 2016 sa členovia ZO – SZPB, ČK a Jednoty dôchodcov zúčastnili osláv 72.
výročia SNP na Makove. ZO – SVPB Skalité gratuluje svojim členom k ich jubileám:
Čanecký Pavol, Ivanek Pavol, Jargaš Michal, Serafínová Božena, Zvardoňová Mária,
Zoňová Viera, Tatarka

i) Šport a športové kluby
Dňa 12. 9. 2016

navštívila starostka obce Skalité pani Andrea Šimurdová

úspešných športovcov. Po krátkom úvode ju privítala p. Mária Papíková a predstavila
jej úspešných športovcov. Tento rok bol znova najúspešnejší p. Milan Gerát, ktorý
získal celkovo 5 zlatých, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Ocenia získal na
seniorských majstrovstvách okresu Čadca, na Stredoslovenských majstrovstvách v
Martine, na Celoslovenských športových hrách v Šamoríne a Turistickom zraze 2016.
Za ženy nás reprezentovala pani Pavla Ramšáková, ktorá na okresných športových
hrách obhájila „Zlatý certifikát športovca“. Pani starostka obidvom športovcom
poďakovala a odovzdala Ďakovný lista obce Skalité a vecné darčeky. Popriala im, ale aj
nám všetkým, veľa úspechov, elánu a zdravia v činnosti a našich aktivitách
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Hokejbalisti: Juniori: Novoročný hokejbalový turnaj juniorov sa konal 5. januára 2016
v Mestskej športovej hale v Čadci. Naša „juniorka“ začala svoju púť v skupine A, kde
ich prvým súperom boli rovesníci z Čierneho. Zápas vnímaný ako derby medzi dvoma
susediacimi dedinami zvládli lepšie naši hráči a zvíťazili pomerne hladko 9:2. Skupinu
uzavreli výhrou nad mužstvom z Nesluše 4:0. Semifinále bolo opäť v podaní našich
hráčov, ktorí sa do finále dostali víťazstvom nad Rakovou 4:2. Po postupe do finále
mohli zaútočiť na tretí triumf v rade. Tohto ročné finále bolo reprízou toho minulého,
keď sa vo finále stretli hokejbalisti Skalitého a Čadce akurát s iným vyvrcholením.
Skaliťania predviedli dominanciu, Čadčania efektivitu. Po tesnej prehre 4:5 v prospech
hokejbalistov Čadce si odviezli naši chlapci strieborné medaile.
Seniori: O pohár Kysuckej hokejbalovej únie – Memoriál Stanislava Jurgu 2016
bojovalo 10 mužstiev. Mužstvá boli rozhodené do dvoch 5–členných skupín. V skupine
B boli súpermi našich hráčov hokejbalisti: Dubnice, Žiliny, Krásna nad Kysucou a
extraligisti Čadčianskej U19. Hneď v prvom zápase si hokejbalisti Skalitého získali
sympatie fanúšikov Mestskej športovej haly v Čadci po prekvapujúcom a vysokom
víťazstve 5:1 nad Dubnicou. Po 3–bodovom úlovku prišli dve remízy: HBC Skalité –
MicroTec Žilina 2:2 a HBC Skalité – Krásno Sparrows 4:4. Skupinu uzavreli
víťazstvom 6:1 nad extraligovými mladíkmi z Čadce. Ako víťazi skupiny B v
štvrťfinále narazili na mužstvo HBK Drucker Čadca. V zápase plného bojovnosti sa
napokon radovali hráči Skalitého. V semifinále už na nich čakal náš odveký rival Dream
Team – Svrčinovec. Zápas medzi hokejbalistami Skalitého a Svrčinovca patril k jedným
z najlepších na turnaji. Hoci naši hráči dvakrát prehrávali dokázali vyrovnať a
vybojovať víťazstvo a postup do finále. Vo finále čelil HBC Podzávoz Čadca mladosti
a dravosti Skalitého.
V zápase Skalité viedlo 1:0 no po siréne tretej tretiny svietil stav 3:5 pre hokejbalistov
Podzávozu. Individuálne ceny si z turnaja odniesli aj hráči Skalitého: Jakub Grochal –
najlepší brankár a David Reľovský ako najlepší obranca hokejbalového turnaja.
Biatlon : V sezóne 2015/16 Najlepšie výsledky dosahovali: Katarína Čanecká –
víťazstvo v III. kole Slovenského pohára a druhé miesto na Majstrovstvách SR v
rýchlostných pretekoch a Pavol Baroňák – tretie miesto na MSR – vytrvalostné preteky.
V hodnotení rebríčkov Slovenského pohára sa tiež nezahanbili: v žiackych kategóriách
sa umiestnili na konečnom 10. mieste so ziskom 2936,06 bodov,v seniorských
kategóriách na 6. mieste so ziskom 538,59 bodov. Náš klub skončil na 6. mieste s
počtom bodov 5808,40.
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TJ SLOVAN SKALITÉ: Koniec tohto ročníka sa nesol v znamení významného
výročia pre TJ Slovan Skalité. Oslavuje 90. výročie vzniku organizovaného futbalu v
našej obci. Táto oslava prebehla formou futbalového turnaja, kde sa okrem domácich
mužov a starých pánov predstavili aj starí páni Spartak Trnava. Na tento futbalový
sviatok sa odohral dňa 10. 7. 2016.
Družstvo dorastu sa stabilizovalo a po počiatočných problémoch s kádrom vyzerá
situácia stabilne a všetci veríme, že družstvo zotrvá v súťaží a podarí sa nám vychovať
niekoľko dobrých hráčov, ktorí sa presadia v A mužstve.
Trošku zložitejšia situácia však je v družstvách žiakov a prípravky. V týchto vekových
kategóriách ide hlavne o nedostatok detí, ktoré sa zúčastňujú tréningového procesu a
samotných zápasov.
Freeride Kalinov: Naši jazdci Damián Kubuš a Martin Krčmárik zo Skalitého, jazdci
za Freeride Kalinov, ukončili sezónu DH CUP 2016. Zúčastnili sa všetkých 5. kôl DH
CUP 2016. Závody sa jazdili na Slovensku, Česku a v Poľsku. Jazdilo sa na ťažkých
tratiach, čo aj prilákalo nových fanúšikov tejto extrémnej disciplíny. Seriálu sa
zúčastnuje každoročne približne 500 jazdcov, prevažne z českej republiky, Slovenska,
Poľska, Maďarska a Rakúska. Damián Kubuš a Martin Krčmárik dosahovali dobré
výsledky vo svojej kategórii „Junior“.

j) Farnosť obce
Naša obec žije veľmi aktívnym duchovným životom p. Farár Možiešik a p. Kaplán
Klobučník organizujú mnoho duchovných podujatí a tématických kurzov. Aktívne
pracujú s mládežou, hlavne s birmovancami, ktorých sa snažia pripraviť na prijatie
sviatosti. Nezabúdajú však ani na ľudí, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva aj pre
tých majú pripravené niekoľko dňové stretnutia, ktoré sa venujú problematike
manželstva.

21

k) Počasie
Zrážky za rok 2016 boli 1298 mm, čo bolo o 412 mm viac ako v minulom roku.
Zima bola mierna. Snehová prikrývka bola od 1 - 20 cm. Ranné teploty od januára do
marca boli od -1 do -20 stupňov. Mráz sa vyskytol aj v apríli a to -6 stupňov.
15.5. 16.5 bol mráz -1 stupeň ,ktorý poškodil rozkvitnuté stromy.
Počas letných mesiacov bola teplota od 10 do 27 stupňov.25.7. dosiahla teplota rekord
a to 30 stupňov.
Najviac zrážok napršalo v mesiaci júl až 259 mm, pršalo 21 dní.

Záver
Naša obec sa neustále rozvíja, každým rokom pribúda nielen viac obyvateľov ale aj
športových a kultúrnych podujatí, ktoré zbližujú našich občanov. V našej obci žije
a pôsobí veľa šikovných ľudí, ktorí reprezentujú našu obec a dostávaju tak obec ležiacu
na severe Kysúc čoraz viac do povedomia.
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