Kronika obce
Skalité
2017

1. Úvod
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.

2

2. Demografické údaje
Počet obyvateľov obce
-

na konci roka 2017 bol tento počet: 5211 v porovnaní s predchádzajúcim rokom
je to pokles o 20 obyvateľov

-

počet narodených detí: 60

-

počet zomrelých občanov: 51
- v obci: 18
- mimo obce: 33

-

počet prisťahovaných občanov: 34 občanov

-

počet odsťahovaných občanov: 45 občanov

Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2017 boli zakladané rodiny vstupom do manželstva zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
počet sobášov

Mimo obce

V obci

Spolu

18

41

59

I. Samospráva obce
Poslanci OZ obce Skalité zasadali v roku 2017 celkom šesťkrát.
Hlavné témy zasadnutí OZ:
• Informácia o príprave výstavby športovej haly v obci Skalité (predkladá Ing. V.
Bury)
• Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu
• Nakladanie s majetkom obce
• Zásady hospodárenia s majetkom obce Skalité
• Projekt - Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
• Projekt – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním dňa 21.8.2017 v
Skalitom
• Zmena zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
•
Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2017 a v priebehu roka bol
zmenený štyrikrát jednotlivými uzneseniami OZ.
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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.
Názov organizácie

Suma poskyt. finanč. prostriedkov
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Voľby do orgánov ŽSK
Voľby do orgánov ŽSK sa konali dňa 4.11.2017. Voliči si vyberali zo šiestich županov
a zo 48 kandidátov za poslancov VÚC. Novým županom Žilinského kraja sa stala Ing.
Erika Jurínová kandidátka politických strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS.
Volebná účasť v obci: 34,85%.

II. Štátna správa
a) Významné návštevy:
Podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák navštívil našu obec dňa 8.10.2017
a slávnostne odovzdal DHZ Skalité repasované vozidlo Tatru 138.

b) Družobné vzťahy:
► V stredu 8. marca 2017 sa na obecnom úrade v Skalitom stretli predstavitelia 4 obcí:
Ing. Henryk Gazurek – Wójt Gminy Istebna (PL), Ing. Petr Staňo, starosta obce Hrčava
(ČR), Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne, PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka
obce Skalité, spolu s riaditeľkou RRA Kysuce Čadca, Mgr. Martou Slávikovou. K
hlavnému zámeru trojhraničného mosta starostovia pridali návrhy na doplnenie
turistickej infraštruktúry o zaujímavé prvky. Obec Čierne plánuje vytvorenie nového
turistického chodníka na Valy, kde by vznikla zaujímavá pripomienka fortifikačného
systému Šance–Valy – replika strážnice, malej vyhliadkovej veže zo 17. storočia.
Ďalšou časťou zámeru bude výstavba viac ako 20 m rozhľadne na Trojaku – v Skalitom.
Medzi Trojmedzím a Trojakom by vznikla ďalšia zaujímavá turistická trasa vedúca po
štátnej hranici raz na poľskej raz na slovenskej strane. Na financovanie tohto
investičného zámeru vypracujú obce spoločný projekt do Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg PL – SK v rámci nasledujúcej jesennej výzvy.
► V utorok 21. marca 2017 sa v zasadačke obecného úradu Skalité konalo rokovanie
Mikroregiónu Kysucký triangel za účelom riešenia problémov s vytekaním sústredenej
vody zo stavby „Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité“. Okrem starostov obcí sa ho
zúčastnili zástupcovia NDS, a. s., projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavby a
správca toku.

c) Výstavba v obci
V roku 2017 prebehli v obci rôzne rekonštrukcie a úpravy ciest. Niektoré rekonštrukcie
boli financované z europrojektov v spolupráci s Prevádzkarňou obce.
• Asfaltovanie miestnej komunikácie „U Kavaly“
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• Nový úsek cesty ako prepoj medzi štátnou cestou a IBV Chajsovka
• Osadenie novej orientačnej ortofotomapy obce, na ktorej sú vyznačené pľace
a čísla domov
• Rekonštrukcia a zateplenie budovy MŠ
• Povrchové úpravy ciest po stavbe vodovodu (Poľana a cesta do Filipov)
• Povrchové úpravy ciest po stavbe tunela Poľana
• Opravy výtlkov v pľacoch Kudlov a Potok

d) školstvo:
Škola je živí neustále sa meniaci sa organizmus pozostávajúci z ľudských bytostí. Svoje
ciele dosahujú žiaci rôznymi cestami. Mnohé veci sa naučia v škole, veľa toho pochopia
na základe praktických zručností a skúseností pri príprave rôznych projektov a súťaží.
Okrem plnenia štátneho vzdelávacieho programu si školský život spestrujú rôznymi
aktivitami a športom.
ZŠ – sv. Andreja Svorada a Benedikta

ZŠ Kudlov

Riaditeľ: Mgr. Edita Špilová

Riaditeľ: Mgr. Ľubica Serafínová

Zástupca: Mgr. Peter Najdek

Zástupca: Mgr. Marta Vojčiňáková

Počet žiakov: 305

Počet žiakov: 249

Deti MŠ sa vzdelávajú podľa štátneho vzdelávacieho programu. Získavajú tak nové
vedomosti a informácie pre svoj ďalší rast. Všetky aktivity smerujú k tomu, aby mali
deti pocit istoty, bezpečia a úspechu. Výchovno – vzdelávací proces dopĺňajú
zážitkovým vyučovaní. Zapájajú sa do rôznych súťaží.
MŠ Skalité - Ústredie

MŠ Kudlov

Riaditeľ: Marta Koričárová

Zástupca ZŠ pre MŠ: Mgr. Magda Jašurková

Počet žiakov: 84

Počet žiakov: 58

e) Kultúrne a športové podujatia
► Január:
• 21.01.2017 sa konal už 10. Jubilejný ročník plesu Obce Skalité. Hlavným
hosťom programu bol Pavol Hamel. Ples je už tradične zárukou dobrého jedla,
zábavy a kvalitnej hudby.
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► Február:
• Dňa 28. februára 2017 sa v hoteli Koloniál konalo symbolické „pochovávanie
basy“.

• Dňa 19.02.2017 sa konal detský karneval, ktorý zorganizovalo CVČ
v spolupráci s obcou.

► Marec
• V dňoch 14 – 15.03.2017 sa na Štrbskom plese uskutočnila zimná olympiáda
detí a mládeže Kalokagatia 2017. Našu obec reprezentovalo 10 športovcov
z klubu biatlonu. Hneď prvý deň žiačky Katarína Čanecká a Vanesa Rucková
získali zlato v biatlonovej štafete. Bury, Šurík v tej istej disciplíne získali bronz.
V rýchlostných pretekoch získal striebornú medailu Pavol Baroňák.

► Apríl:
• Na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 sa na námestí v ústredí obce po prvýkrát
uskutočnila veľkonočná výstava ručných výrobkov a prác.
• Dňa 27.4.2017 sa pri pamätníku v obci Skalité konalo spomienkové stretnutie pri
príležitosti 72. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2.svetovej vojny v
Európe. Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili: starostka obce Skalité p.
Andrea Šimurdová, prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR N. S. Ryžov,
poslanec ŽSK p. Jozef Cech, pplk. Pavol Švelka- Ministerstvo obrany SR, p.
Marián Haladej- vedúci katastrálneho odboru Okresný úradu v Čadci, Juraj
Drotár- podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, starosta
obce Čierne p. Pavol Gomola, delegácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Čadci na čele s p. Milanom Paršom, poslanci OZ Skalité, členovia
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Skalitom a obyvatelia obce.

► Máj:
• V nedeľu 14. mája 2017 mali oslavu všetky naše mamičky, babičky a
prababičky.
• Dňa 26. mája 2017 sa v areáli ZŠ Skalité Kudlov konal, pri príležitosti Dňa
deti, športový deň pre deti z mikroregiónu Kysucký Triangel za účasti škôl: ZŠ
Svrčinovec, ZŠ Čierne – Ústredie, ZŠ Čierne – Vyšný koniec, ZŠ sv. Andreja
Svorarda a Benedikta Skalité, ZŠ Skalité – Kudlov.
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• 27. 5. 2017 sa na námestí v obci Skalité konal už tretí ročník Zumba Fitness
Párty, na ktorom sa zišlo veľa zumba nadšencov z nielen z okolia Čadce, ale aj
Českej republiky.

• 31. 5. 2017 sa v zasadačke Obecného úradu v Skalitom konalo slávnostné
uvítanie detí do života.

► Jún:
• Farnosť Skalité, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta a obec spolu s ľuďmi
dobrej vôle pripravili dňa 10.06.2017. Farský deň. Bol plný zaujímavých atrakcií
pre deti, nechýbalo občerstvenie a veľa súťaží.
• V nedeľu 11. 6. 2017 sa stretli priaznivci futbalu a zábavy. Na ihrisku s umelou
trávou sa zišlo deväť súťažných družstiev. Druhý ročník Kudlovskej kopačky sa
opäť niesol v duchu vzájomnej spolupráce rodín a školy.
• Dňa 18.06.2018 sa konal už 26. Ročník Goralských slávností . Popoludní sa
uskutočnil tradičný a obľúbený krojovaný sprievod od obecného úradu k
amfiteátru, kde všetkých hostí, návštevníkov a účinkujúcich privítala starostka
obce Skalité p. Andrea Šimurdová. V bohatom umeleckom programe sa
verejnosti predstavili: Ľudová hudba Capkovci zo Skalitého, DFS Kelčovan z
Čadce, Ľudová hudba Torka z Českého Tešína, Ľudová hudba Rajwach z
Poľska, Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice, Gorol muzička zo Skalitého
a folklorista Pavol Kužma. V závere hlavného programu svojím vystúpením
očaril divákov SĽUK z Bratislavy. Počas hlavného programu bola predstavená
publikácia Pamätnica 25 rokov Goralských slávností v Skalitom, ktorú napísal
rodák zo Skalitého Ing. Pavol Laš CSc.
• Dňa 20. júna 2017 prijala p. starostka Andrea Šimurdová predškolákov z
Materskej školy Skalité Ústredie, ktorí sa slávnostne rozlúčili so škôlkou a
dostali Vysvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.
• Dňa 22. júna 2017 a 27. júna 2017 p. starostka prijala a ocenila najúspešnejších
žiakov základných škôl v obci. Boli prijatí žiaci, ktorí svojou prácou v škole a v
rôznych krúžkoch reprezentovali školu a aj celú obec na rôznych okresných,
krajských a celoslovenských súťažiach.
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• 25.06.2017 sa konal „Obecný Kermáš“ pri tejto prípežitosti bola slávnsostná sv.
omša a futbalový zápas internacionálov. Boli pripravené stánky, rôzne atrakcie a
nechýbali ani kolotoče.

► Júl:
• Dňa 2.7.2017 sa na futbalovom štadióne TJ Slovan Skalité konal už tradičný
Osadový turnaj o pohár starostky obce Skalité.
• V nedeľu 16. 7. 2011 sa za ideálneho futbalového počasia uskutočnil v Skalitom
už 42. ročník medzinárodného futbalového turnaja Memoriál des. Rudolfa
Šmatlavu.

• V sobotu 29. júla 2017 rozvoňal areál futbalového ihriska TJ Slovan Skalité
vôňami guláša. Celé poobedie sa varil výborný guláš na deviatom ročníku
podujatia „Skalitská vareška“, na ktorý sa prihlásilo dvadsať družstiev. Cenu za
víťazný guláš a putovnú varechu získal „Guláš od deduška“ ktorý uvarili
členovia Jednoty dôchodcov Skalité.

► August:
• 27.8.2017 sa uskutočnil XXV. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostky
obce Skalité.

► September:
• V obci Skalité sa 10. septembra konal prestížny hokejbalový turnaj o „Putovný
pohár starostky obce Skalité 2017“. Z hokejbalovho pohára sa mohlo nakoniec
tešiť družstvo z našej obce - HBC Slovan Skalité.
• Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.09.2017 sa konal v kostole sv. Jána
Krstiteľa už 13. ročník Mariánskej piesne. V programe sa predstavili spevácky
zbor pri kostole Sv. Jána Krstiteľ, spevácka skupina Seniorka pri Klube
dôchodcov Skalité, sólista Dalibor Rómer a novovzniknutá gospelová kapela
Horizon.

• Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité a Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Skalité, pripravili dňa 24.9.2017 - 7. roč. „Slávenia sv. omše ku cti sv. Huberta“,
ktorú celebrovali hovorca Žilinskej diecézy ThLic. Zdeno Pupík, PhD a vdp.
Jozef Možiešik.
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► Október:
• Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom usporiadala
dňa 1.10.2017 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 a
pokračovalo jarmokom. Na výstave vystavovalo celkom 31 pestovateľov a
celkom bolo vystavených 162 exponátov.
• 15. októbra 2017 sa v hoteli Koloniál konalo "Stretnutie jubilantov". Pozvanie
na oslavu prijal aj pán Anton Jašurek, ktorý v auguste oslávil 90 rokov.
• Dňa 28.10.2017 holubári ZO CHPH Skalité slávnostne ukončili tohtoročnú
pretekovú sezónu. Pri tejto príležitostí bol vyhodnotený aj pretek o „Putovný
pohár starostky obce Skalité“ – Slaný 1, ktorý sa uskutočnil 3.6.2017 zo
vzdialenosti 355 km. Zo ZO CHPH Skalité bolo nasadených 322 holubov.
Putovný pohár získala chovateľská dvojica Varmus M. + J. Počas tejto sezóny
sa letelo celkovo 24 pretekov, ktorých bolo 7 dlhších pretekov z Nemecka.

► November:
• Dňa 17.11.2017 sa v penzióne Mária v lokalite Skalité-Serafínov uskutočnil prvý
ročník Country bálu, ktorého organizátorom bola Obec Skalité.

• V sobotu 25.11.2017 farnosť Skalité a železničiari z obce usporiadali
Svätokatarínsky deň „Copky s orlem“ s mottom „Život je ako koľaje, ktoré
končia vo večnosti“.

► December:
• Vianočné trhy majú v Skalitom už svoju tradíciu a každoročne prilákajú
množstvo návštevníkov. Tie tohtoročné sa uskutočnili 9. decembra, na námestí v
ústredí obce Skalité.
• 25.12.2017 sa mladí i starší, deti aj dospelí, muži aj ženy stretli pri jasličkách
a všetkým obdivovateľom ľudovej hudby zaspievali úžasnú zvesť o narodení
Ježiška.

• Obec Skalité neporušila svoju dlhoročnú tradíciu a 31.12.2017 na námesti v
ústredi obce oslávila Silvestra.
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f) Zaujímavosti
► V pondelok 10. apríla 2017 sa na Obecnom úrade v Čiernom stretli predstavitelia
MKT starostka obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková, starostka obce Skalité
PaeDr. Andrea Šimurdová, starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola spolu s
pracovníčkou RRA Kysuce Mgr. Katarínou Jantošovou a pracovníčkou obce Čierne
Ing. Máriou Stráňavovou.
Témy rokovania:
•

Rozpočet MKT na rok 2017

•

Výstavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité

•

Riešenie náhradných vodných zdrojov v jednotlivých obciach

•

Oprava komunikácií a poškodených objektov po dostavbe Diaľnice D3

•

Oprava cesty 1/12 a Oprava chodníkov popri ceste 1/12

•

Eurofondy

► Obec Skalité pri príležitosti 25. výročia založenia GoralSkých Slávností vydala
pamätnicu, ktorá je zároveň prezentáciou obce. Autorom pamätnice je Ing. Pavol Laš,
CSc.,ktorý sa dlhodobo venuje bádaniu a publikovaniu v oblasti histórie obce Skalité.
► Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským
festivalom s medzinárodnou účasťou a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej
kultúry a jej folklorizovaných prejavov. V tomto roku bolo súčasťou tejto veľkolepej
oslavy našej ľudovej kultúry a tradícií aj folklórne zoskupenie ĽH Rovňanovci z našej
obce.
► Pekný výsledok dosiahol na 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v
Košiciach náš rodák zo Skalitého kpt. Bc. Ján Straka, ktorý reprezentoval Colný úrad
Bratislava a SR na Medzinárodných majstrovstvách colníkov v polmaratóne.
► Ladislav Sventek má za sebou opäť veľmi úspešný rok podarilo sa mu vybojovať 4x
zlato z ME a 3x zlato z MS v behu cez prekážky a minimaratóne.
► 02.10.2017 sa ĽH Ondreja Rovňana zúčastnila na vysielaní RTVS programu
KAPURA. Po hlasovaní sa umiestnili na prvom mieste.
► p. Stenchlák daroval do Kaplnky na Kudlove kamennú sochu Ježiša Krista
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g) Spolky a organizácie
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,
4. Dobrovoľný hasičský zbor,.
5. Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
6. Spoločenstvo mládeže,
7. Klub dôchodcov
8. ČK Základná organizácia
9. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

h) Šport
V obci pôsobí niekľko športových klubov:
• TJ Slovan Skalité
• Hokejbalový klub HBK Panters Skalité
• Klub Biatlonu ŠKP Skalité
• Arm Wrestling klub
• Moravsko – Slovenský Cup bike

i) Počasie
• Úhrn zrážok za rok 2017 bol 1230mm. Najviac napršalo v mesiaci september
210mm. Najteplejší mesiac bol august. Teplota dosahovala až 30 °C. Zima bola
tuhá, vyskytovali sa mrazy až do – 30 °C. Snehová prikrývka dosiahla
maximálnu výšku 38 cm. 10 – 11.05.2017 bol prízemný mráz – 5 °C, ktorý
zničil úrodu na ovocných stromoch.
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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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