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1. Úvod
Vážme si všetko pekné a poučme sa zo všetkého zlého, čo je súčasťou našej minulosti.
Priblížme si veci príjemné i nepríjemné, bežné i výnimočné a starajme sa o to, čo nás s našou
obcou zoznamuje a zbližuje stále väčšmi. Snažme sa o to, aby bol dnešok, ktorý bude raz
súčasťou našej ďalšej minulosti, stále krajší, príjemnejší a zaujímavejší.

2. Demografické údaje
Počet obyvateľov obce
· Počet obyvateľov k 31.12.2018:

5228 obyvateľov

· Prihlásení občania k trvalému pobytu za rok 2018: 66 občanov
· Narodené deti za rok 2018:

55 detí

· Odhlásení občania z obce Skalité z trvalého pobytu za rok 2018: 41 občanov
Úmrtie občanov za rok 2018:
· v obci Skalité:

31 občanov

· mimo obec Skalité :

33 občanov

Uzavretie manželstva za rok 2018:
· uzavretie manželstva v obci Skalité :

35 sobášov

· uzavretie manželstva mimo obec Skalité:

15 sobášov

I. Samospráva obce
Poslanci OZ obce Skalité zasadali v roku 2018 celkom osemkrát.
Hlavné témy zasadnutí OZ:
· Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2017,
· Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2017,
· Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci,
· Informácia o príprave výstavby športovej haly v obci Skalité,
· Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu,
· Nakladanie s majetkom obce,
· Štatút obecnej knižnice,
· Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2017,
· Zásady odmeňovania poslancov OZ Skalité,
· Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018,
· Komunitný plán sociálnych služieb obce Skalité na roky 2018 – 2023,
· Komunálne voľby 2018,
· Výročná správa o obci Skalité za rok 2017,
· Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí,
· Územný plán obce,

· Harmonogram zimnej údržby MK 2018/2019,
· Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2018,
· Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021,
· Dňa 10. 12. 2018 sa v zasadačke Obecného úradu Skalité konalo prvé ustanovujúce
zastupiteľstvo, na ktorom novozvolený starosta obce PaedDr. Jozef Cech a poslanci
zložili slávnostný sľub.

Komunálne voľby 2018
Komunálne voľby sa konali 10.11.2018.
· Počet volebných obvodov: 2
· Počet volebných okrskov:4
· Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 4 190
· Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 2 544
· Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 2 542
· Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva: 2 481
· Počet zvolených poslancov: 13
· Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce: 2 503
Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva obce Skalité:
1. Volebný obvod
Meno
Iveta Bazgerová
Ján Bury
JUDr. Milan Krčmárik
Marián Ramšák
Mgr. Zdenka Révayová
Jozef Vojčiniak

Strana
SMER-SD
SMER-SD
nezávislý
SMER-SD
nezávislý
nezávislý

Počet hlasov
487
648
385
422
369
564

2. Volebný obvod
Meno
Mgr. Roman Capek
Mgr. Michal Časnocha
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák
Ľubica Lašová
Mgr. art. Vlasta Mudríková
Miloš Petrák
Ondrej Rovňan

Strana
Nezávislý
Nezávislý
Nezávislý
SMER-SD
SMER-SD
Nezávislý
Nezávislý

Počet hlasov
494
564
412
651
425
491
489

Novozvoleným starostom obce Skalité sa na základe výsledkov volieb stál PaedDr. Jozef
Cech s celkovým počtom získaných platných hlasov: 1 163

Životopis:
Paedr. Jozef Cech sa narodil 31.10.1981 rodičom Alojzii a Jozefovi. Pochádza zo štyroch
detí. Má manželku Veroniku a syna Jozefa. Zíkladnú školu navštevoval v rokoch 1988 – 1996
na ZŠ Kudlov.
Od roku 1996 – 2000 bol študentom Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline.
Magisterský titul získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na pedagogickej fakulte na
odbore vzdelávania v rokoch 2003 – 2008. Doktorandský titul získal na tej istej fakulte
v rokoch 2016 – 2017.
Od roku 2001 do roku 2012 vykonával funkciu obchodného riaditeľa vo firme Cechospol
s.r.o., Skalité.
Od roku 2003 zastáva funciu poslanca zastupitelstva samosprávneho kraja za obvod Čadca.
Od roku 2012 do roku 2017 bol riaditeľom odboru sociálnych vecí a rodiny v Čadci.
Od roku 2017 do roku 2018 zastával fumkciu riaditeľa Úradu práce a sociálnych vecí a
rodiny.
Po úspěšných komunálnych voľbách v decembri roku 2018 sa stal starostom obce Skalité.
Dňa 10.12.2018 na OZ boli zriadené komisie a zvolení predsedovia a členovia
jednotlivých komisií.
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda: Mgr. Roman Capek
Tajomník: Alojzia Rucková

Členovia: JUDr. Milan Krčmárik, p. Ján Bury, p. Ľubica Lašová, Mgr. JUDr. Jozef Gonščák,
Mgr. Michal Časnocha p. Vladislav Ondrašina, p. František Mudrík, Ing. Marián Vojtáš
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Predseda: Mgr. JUDr. Jozef Gonščák
Tajomník: Ing. Vladimír Bury
Členovia: Mgr. Michal Časnocha, p. Ondrej Rovňan, p. Miloš Petrák, p. Ján Bury,
Ing. Ľuboslav Mikula, p. Ján Sojka
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
Predseda: Ondrej Rovňan
Tajomník: Janka Časnochová
Členovia: Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Roman Capek, p. Miloš Petrák, p. Iveta
Bazgerová, Mgr. Zdenka Révayová, p. Milan Tatarka, Mgr. Iveta Petráková, PaedDr. Renáta
Koperová, p. Jozef Krčmárik, p. Rudolf Sojka, p. Jozef Baroniak, RNDr. Edita Brisudová,
Mgr. Ivana Holáková
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: p. Iveta Bazgerová
Tajomník: Mária Špiláková
Členovia: Mgr. JUDr. Jozef Gonščák, p. Jozef Vojčiniak, Mgr. Zdenka Révayová, p. Iveta
Truchlíková, p. Mária Časnochová, p. Mária Papíková, p. I. Chromiaková
Komisia cestovného ruchu, podnikania, obchodu a služieb
Predseda: p. Marian Ramšák
Tajomník: Katarína Bulavová
Členovia: p. Jozef Vojčiniak, p. Ján Bury, JUDr. Milan Krčmárik, p. Jozef Urbánek,
p. František Mudrík, Ing. Ladislav Sventek
Komisia na riešenie sťažností na volených predstaviteľov
Predseda:
Tajomník:
Členovia: JUDr. Milan Krčmárik, p. Marian Ramšák, Mgr. Roman Capek
Komisia na ochranu verejného záujmu
Mgr. art. Vlasta Mudríková, p. Miloš Petrák, p. Marian Ramšák
Krízový štáb obce Skalité
Predseda: PaedDr. Jozef Cech
Podpredseda: p. Ľubica Lašová
Tajomník: Ing. Peter Ivanek

Členovia: Ing. Vladimír Bury, p. Peter Martiniak, p. Anton Laš, ml. p. Alojz Petrák, p. Ján
Bury, p. Martin Gonščák
Dňa 10.12.2018 na OZ boli zvolení členovia obecnej rady, ktorá plní funkciu poradného
orgánu starostu.
Členovia obecnej rady:
Ľubica Lašová - zástupkyňa starostu
Mgr. Michal Časnocha
Mgr. art. Vlasta Mudríková
JUDr. Milan Krčmárik
Jozef Vojčiniak

Rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2018. V priebehu roka bol zmenený
päťkrát jednotlivými uzneseniami OZ.

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciach na podporu všeobecne
prospešných služieb a na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
fin. prostriedkov €

TJ Slovan Skalité

26 500

Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité 400
DHZ Skalité

1000

Klub SM pri SZSM Kys. Nové Mesto

100

Priatelia umenia Čadca

500

OZ Detstvo Kudlov

400

Únia nevidiacich

200

SKI Team Oščadnica

500

Spoločenstvo rodičov Skalité

500

SPOLU:

30 100

II. Štátna správa

a) Výstavba v obci
Investičné aktivity obce Skalité v uplynulom roku 2018.
· Výstavba športovej multifunkčnej haly,
·

Rekonštrukcia chodníka okolo hlavnej cesty,

· Vynovenie areálu TJ Slovan Skalité,
· Rekonštrukcia kuchyne a školskej jedálne v MŠ Skalité – Ústredie
· Obnova pamätníka 1. Svetovej vojny centre,
· Nové osvetlenie v celkovej dĺžke 1 700m (od Dr. Gilánik až do Greguša),
· Modernizácia verejného osvetlenia na ceste popri železnici,
· Elektrifikácia námestia,
· Modernizácia požiarnej zbrojnice,
· Zatepľovanie budovy CVČ
· Nový asfaltový povrch na cestách: u Kultána, MK Serafínov, MK Hodruši, MK do
Strakov, MK u Kreany, MK Bory, MK u Pľaskura

b) Školstvo:
V obci Skalité naďalej fungujú dve základné školy. Celková odbornosť vyučovania na
základných školách dosahuje okolo 90%. Žiaci oboch základných škôl sa zúčastňujú rôznych
súťaží a olympiád, kde dosahujú vynikajúce výsledky a reprezentujú nielen svoju školu, ale aj
našu obec.
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: 293

Počet žiakov: 240

Pokles žiakov: 11

Pokles žiakov: 7

Deti v MŠ sa vzdelávajú podľa štátneho vzdelávacieho programu. Vzdelávací proces je
doplňovaný a obohacovaný rôznymi didaktickými technikami, internetom a uplatňovaním
moderných a netradičných foriem práce. Materské škôlky v našej obci sú veľmi aktívne
o čom svedčí aj množstvo súťaží a aktivít do ktorých sa zapájajú a dosahujú výborné
výsledky.

MŠ Skalité - Ústredie

MŠ Kudlov

Riaditeľ: Marta Koričárová

Zástupca ZŠ pre MŠ: Mgr. Magda Jašurková

Počet žiakov: 84

Počet žiakov: 58

c) Kultúrne, športové podujatia, práca spolkov a organizácií v našej obci
► Január:
· 20. januára 2018 sa v hoteli Koloniál konal už 11. reprezentačný ples, ktorý organizuje
obec Skalité. Po slávnostnom prípitku a zahájení plesu starostkou obce sa o kultúrny
program postarala Malika Dance - brušné tance Čadca, ĽH Capkovci a DJ Banderas.
Ako už je zvykom na našom obecnom plese vynikajúca zábava pokračovala až do
skorých ranných hodín.
· V dňoch 25. – 28. januára 2018 sa v susednej Oščadnici konal 51. Zimný zraz Klubu
slovenských turistov, stretnutie TOM a 10. Medzinárodný zimný zraz turistov. V
sobotu 27. januára sa turisti zastavili aj v našej obci v rámci trasy Skalité – Vreščovské
sedlo – Moravské – Dedovka.

► Február:

·

S fašiangovým obdobím sme sa v Skalitom rozlúčili 13. februára 2018 v hoteli
Koloniál, symbolickým „Pochovaním basy.“ O zábavu sa starala spevácka skupina
Seniorka a ĽH Ondreja Rovňana. A nechýbali tradičné „fašiangové" šišky a sprievod
masiek, ktoré vyrobilo CVČ Skalité.

► Marec:
· Dňa 12.3.2018 sa v hoteli Kolonial konala výročná členská schôdza Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Skalité. Pri tejto príležitosti starostka obce udelila
ďakovné listy.
Ďakovný list obce Skalité p. Márií Papíkovej za úspešné reprezentovanie Obce
Skalité a ZO JD Skalité na celoslovenských podujatiach v prednese poézie a prózy.
Ďakovný list obce Skalité p. Milanovi Gerátovi za úspešné reprezentovanie Obce
Skalité a ZO JD Skalité na celoslovenských športových podujatiach seniorov.
· 23.03.2018 svoje brány otvorila novo zrekonštruovaná obecná knižnica. Pribudlo
množstvo nových kníh, útulná čitáreň, ale aj študovňa pre všetkých dychtivých, či už
malých alebo veľkých čitateľov.

· Na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 sa na námestí v ústredí obce po druhýkrát
uskutočnila veľkonočná výstava ručných výrobkov a prác. Návštevníci si mohli
obzrieť a zakúpiť krásne zdobené kraslice, ručne vyšívané obrusy s veľkonočnými
motívmi.

► Apríl:
· Dňa 10.4.2018 sa žiaci zo ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom stretli v
Obecnej knižnici v Skalitom s pani spisovateľkou Katarínou Mikolášovou na besede o
knihe: Bojnickí búbeli. Autorka predstavila deťom literárnu tvorbu, porozprávala im o
svojich básnických začiatkoch a odpovedala na ich zvedavé otázky.
· Dňa 13. apríla 2018 starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová privítala v Hoteli
Koloniál v Skalitom nielen pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ale aj
pedagógov na dôchodku. Vyjadrila im úctu a poďakovanie za ich náročnú a obetavú
prácu.
· V termíne od 19. apríla do 23. apríla 2018 pri príležitosti DŇA ZEME sa v našej obci
uskutočnilo „ Veľké jarné upratovanie obce“. Zúčastnených, ktorým záleží na krajšom
a zdravšom prostredí našej obce každoročne pribúda.
· Dňa 27.4.2018 sa na námestí obce pri pamätníku padlým v 2. svetovej vojne konalo
spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. 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, predsedníčka ŽSK p. Erika Jurinová, pplk. Miroslav Gardl – veliteľ 5. pluku
špeciálneho určenia v Žiline, p. Peter Šimčisko - prednosta Okresného úradu v Čadci,
Juraj Drotár- predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, starosta obce
Čierne p. Pavol Gomola, starosta družobnej obce Rajcza p. Kazimierz Fujak, delegácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci na čele s p. Milanom
Paršom, delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Vysokej nad
Kysucou na čele s podpredsedom p. Polkom, poslanci OZ Skalité, členovia Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Skalitom a obyvatelia
obce. Slávnostnú atmosféru osláv umocnila kultúrnym programom spevácka skupina
Seniorka zo Skalitého a prednesom básni p. Mária Papíková - predsedníčka Jednoty
dôchodcov Skalité a Kristinka Papíková – žiačka ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité.

► Máj:
· Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, naši hasiči usporiadali dňa 04. mája 2018 „Deň
otvorených dverí“ pre škôlky, školy a všetkých občanov. Počas tohto dňa prebiehala
ukážka techniky a odborný výklad v priestoroch hasičskej zbrojnice a v areáli ZŠ s
MŠ Skalité Kudlov.
· Dňa 17.5.208 sa v zasadačke Obecného úradu konalo slávnostné uvítanie detí do
života. Malých občanov a ich rodičov slávnostne privítala starostka obce. Rodičom
zaželala veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí. Následne si prítomní z jej
rúk prevzali malý darček a kvety pre mamičky. Atmosféru slávnosti obohatili
kultúrnym programom deti z MŠ Skalité Ústredie pod vedení p. učiteľky Márie
Buryovej.
· V nedeľu 20. mája 2018 sa v našej obci uskutočnila slávnosť Deň matiek.
Moderátorka programu Mgr. Ivana Holáková privítala v amfiteátri všetky mamičky,
babičky a ostatných hostí. Po slávnostnom príhovore starostky obce PaedDr. Andrei
Šimurdovej sa s kultúrnym programom predstavili deti z materských škôl,

žiaci

základných a umeleckých škôl a centra voľného času Skalité.
· Dňa 26.05.2018 bol slávnostne otvorený tretí ročník Kudlovskej kopačky. Na umelej
tráve súťažili štyri družstvá o pohár predsedníčky OZ Kudlov. Dobrá športová
atmosféra bola doplnená dobrou hudbou a výborným jedlom. Prvé miesto v kategórií
dospelý si odnieslo družstvo – Pašeráci ml. a v kategórií žiaci družstvo – Suché tričká.

► Jún:
· V piatok 1. júna 2018 sa v areáli TJ Slovan Skalité konal, pri príležitosti Dňa detí,
športový deň pre deti z Mikroregiónu Kysucký Triangel, ktorý tvoria obce Čierne,
Svrčinovec, Skalité. Zúčastnili sa : ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne - Ústredie, ZŠ Čierne Vyšný koniec, ZŠ sv. Andreja Svorarda a Benedikta Skalité, ZŠ Skalité - Kudlov.
Počas tejto akcie deti súťažili v rôznych športových aktivitách, s cieľom získať čo
najviac bodov pre svoju školu, ktorá sa potom stala i celkovým víťazom. Deti prežili
síce horúci ale príjemný spoločný deň plný športového zápolenia, z ktorého si odniesli
nielen plno krásnych zážitkov a nové priateľstvá, ale aj pekné ceny. Pri športových
disciplínach súťažiacich povzbudzovali nielen spolužiaci, ale aj riaditelia jednotlivých
škôl a starostovia obcí.
· Tohtoročné 27. slávnosti boli výnimočné tým, že program začal už vo štvrtok 14. júna
2018 slávnostnou vernisážou s názvom „Z palety kysuckých výtvarníkov“

v

priestoroch Obecnej knižnice v Skalitom. Pre návštevníkov Goralských slávností a
občanov obce Skalité bola nainštalovaná výstava diel členov Štúdia neprofesionálnych
výtvarníkov regiónu Kysúc, ktoré pracuje pri KKS v Čadci. Vernisáže výstavy sa
zúčastnila starostka obce Skalité Andrea Šimurdová, zástupca starostky Milan
Vojčiniak a riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková.
Medzi hosťami nechýbali aj niektorí výtvarníci: Ľudmila Hudecová zo Skalitého,
Iveta Buková Štětinová z Krásna nad Kysucou a Dušan Chilý z Dunajova. „
Piatkový večer patril mladšej generácii, pre ktorú bol pripravený koncert originálnej
prešovskej kapely Heľenine oči. Sobotňajší večer sa už niesol v tradičnej ľudovej
atmosfére. V tomto roku organizátori nadviazali na dávnu tradíciu organizovania
Goralského bálu, ktorého jedinečnú atmosféru si návštevníci mohli užiť na námestí
obce.
Hlavná časť Goralských slávností sa konala 17. júna 2018. Začala slávnostným
zasadnutím obecného zastupiteľstva a udeľovaním Ceny obce Skalité 2017 a Ceny
starostky obce 2017. Nasledoval krojovaný sprievod do miestneho amfiteátra, kde
všetkých návštevníkov Goralských slávností srdečne privítala starostka obce Andrea
Šimurdová. V úvode hlavného programu sa divákom predstavili domáci účinkujúci:
Detský folklórny súbor Skalnička, Ľudová hudba Capkovci, Vlasta Mudríková a
Goroľ muzička zo Skalitého. V programe vystúpili Spevácka skupina Makovanka z
Makova, ZT Trzanowice z Třanovíc a FS Ludowa Jetelinka z Jaworzynky.
Návštevníkom sa predstavili aj Folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny, ktorí si
pripravili tradičné piesne a tance z nášho regiónu. Vrcholom podujatia bolo vystúpenie
umeleckého telesa Parku kultúry a oddychu v Prešove Folklórneho súboru Šarišan z
Prešova.
· Farnosť je ako úľ, každý je dôležitý – 10.06.2018 sa v našej obci konal „Farský deň“.
Veľmi peknú akciu pre našich občanov zorganizovali učitelia ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta, Farská charita, záhradkári, ktorí sa postarali o guláš; Obecný úrad
a Prevádzkáreň poskytli a pripravili väčšinu technického zabezpečenia, Capkovci
prispeli ľudovou hudbou. Celý farský deň moderovali Mgr. Marta Jobčíková a Peter
Potočár. Počas celého farského dňa bolo vydaných 100 litrov gulášu, 700 langošov,
100 litrov kapustnice, množstvo koláčov, štrúdlí a škvarkových pagáčov.
· Dňa 19. júna 2018 starostka obce Skalité, PaedDr. Andrea Šimurdová, prijala a ocenila
žiakov našich základných škôl v obci. Ocenení boli žiaci, ktorí svojou prácou v škole a

rôznych krúžkoch reprezentovali školu a aj celú obec na rôznych okresných, krajských
a celoslovenských súťažiach.
· Dňa 20. júna 2018 prijala starostka obce predškolákov z Materskej školy Skalité
Ústredie, ktorí sa slávnostne rozlúčili so škôlkou a dostali Vysvedčenie o ukončení
predprimárneho vzdelávania. Svojich rodičov, ktorí sa neubránili slzám dojatia,
obdarovali krátkym kultúrnym programom. Veľkú oslavu predškoláci zavŕšili
slávnostným prípitkom, sladkou tortou a dobrotami, ktoré upiekli ich šikovné
mamičky.
· V piatok 22. júna 2018 sa v amfiteátri v Skalitom uskutočnilo veselé pesničkové
divadlo pre najmenších s lienkou Tanculienkou a čmelkom Smejkom. Predstavenie si
prišlo pozrieť viac ako 500 detí a rodičov. V priebehu vystúpenia si deti so Smejkom a
Tanculienkou zaspievali známe pesničky a na záver si všetci spolu zatancovali.

► Júl:
· Dňa 01.07.2018 sa na futbalovom štadióne TJ Slovan konal už 9. ročník tradičného
osadového turnaja o pohár starostky obce. Víťazom sa opätovne stal tím Cechospol.
· 42. ročník medzinárodného futbalového turnaja Memoriál des. Rudolfa Šmatlavu sa
konal 08.07.2018 za ideálneho futbalového počasia na TJ Slovan Skalité. V prestávke
sa odohral zápas starých gárd TJ Slovan a FK Čadca. Z víťazstva sa však radovali
hostia.
· V nedeľu 8. júla 2018 sa konala sv. omša pri príležitosti 50. výročia kňazskej
vysviacky Mons. Ondreja Sandanusa, ktorý v minulosti pôsobil v našej obci ako kňaz.
· Dňa 28.7.2018 sa v areáli TJ Slovan Skalité uskutočnil jubilejný 10. ročník súťaže vo
varení gulášu – Skalitská vareška. Súťažné družstvá, ktorých bolo 22, varili podľa
vlastných receptúr. Kuchárske umenie každého družstva na záver zhodnotila porota.
Ako najlepší guláš porota vyhodnotila ten, ktorý uvarili záhradkári zo Skalitého. Na
druhom mieste skončil „Guláš od starostky“ a tretie miesto obsadila partia statných
mužov, ktorí varili „Macov guláš“. Organizátori podujatia nezabudli v tento deň ani na
deti. V spolupráci s CVČ Skalité pre ne pripravili rôzne atrakcie – skákací hrad,
kolotoč, maľovanie na tvár a iné. Vo večerných hodinách sa na futbalovom ihrisku
zapálila tradičná Vatra zvrchovanosti a pri dobrej hudbe sa tancovalo do rána.

► August:
· 26.8.2018 sa uskutočnil XXVI. ročník Hasičskej súťaže o putovný pohár starostky
obce Skalité a 1.roč. súťaže mladých hasičov. V kategórii ženy sa na 3. mieste
umiestnil DHZ Staškov, 2. miesto patrilo DHZ Oščadnica „A“ a na víťaznej priečke
skončili ženy z DHZ Skalité. V kategórií muži sa na 3. mieste umiestnilo družstvo
DHZ Oščadnica, na 2. mieste skončili hasiči z SDH Dolní Lištná z Čiech a 1. miesto
si zaslúžene vybojovalo družstvo Skalité, ktoré získalo aj víťazný putovný pohár. V
druhom kolo hasičské družstva súťažili o „Motorovú striekačku PF 3“, ktorú do
súťaže venoval pán Anton Laš st. a ktorú získalo domáce družstvo s výsledným
časom 16,46 sekúnd.

► September:
· Obec Skalité pripravila pre priaznivcov bicyklovania, v nedeľu 9.septembra 2018
jedinečné cyklistické podujatie pod názvom „Rodinná cykloturistika“. Cieľom
podujatia bolo prilákať ľudí rôznych vekových kategórií, hlavne rodiny s deťmi na
cyklotúru, ktorá viedla katastrom našej obce Skalité v dvoch tratiach - 7km a 12 km.
· Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 15.septembra 2018, konal v
kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom XIV. ročník Mariánskej piesne. V programe sa
predstavili: Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa zo Skalitého, Spevácka skupina Seniorka
pri Klube dôchodcov Skalité, Gospelová kapela Horizon – Skalité. Hlboký umelecký
dojem zanechal v divákoch vystúpenie Mgr. Antona Mojáka z Čierneho. Na záver
koncertu udelil pán farár Jozef Možiešik prítomným slávnostné požehnanie.
· Dňa 15.9.2018 v krásnom tenisovom areáli v Skalitom sa za pekného jesenného
počasia uskutočnil druhý ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár
Kysuckého Trianglu. V troch vekových kategóriách bojovalo 9 družstiev zo Skalitého,
Čierneho a Svrčinovca o postup do finálových zápasov. Víťazom druhého ročníka o
putovný pohár Kysuckého Trianglu sa stalo znova družstvo Skalitého.

· V Skalitom sa 16. septembra 2018 konal už 12. ročník prestížneho hokejbalového
turnaja o „Putovný pohár starostky obce Skalité 2018“. Tento rok sa turnaja zúčastnilo
päť mužstiev: HBC Slovan Skalité, HBC Čadečka, HBC Čierne, HBC Podzávoz a
Retro Panters. Turnaj má svoju dlhoročnú tradíciu a kvalitu, čo sa prejavilo aj v
samotných zápasoch. Diváci mali možnosť sledovať ofenzívne ladený hokejbal s
množstvom gólov, ku ktorému patrili napínavé a herne vyrovnané zápasy, osobné
súboje a vysoké nasadenie hráčov. Na turnaji udelila starostka obce Skalité

Branislavovi Chromiakovi - hráčovi z mužstva HBC Slovan Skalité Cenu starostky
obce Skalité.

Ocenenie mu bolo udelené

výsledky v oblasti športu - hokejbalu.

za reprezentáciu obce a mimoriadne

Branislav Chromiak hral v júli 2018 za

reprezentáciu Slovenska do 20. rokov na hokejbalových Majstrovstvách sveta v
Kanade, kde s reprezentáciou Slovenska získal krásne

3. miesto. Najlepším

brankárom turnaja sa stal Jakub Grochal – HBC Slovan Skalité. Cenu najlepšieho
hráča turnaja získal Dávid Reľovský taktiež z HBC Slovan Skalité a najlepším
strelcom sa stal Lukáš Buček z HBC Čadečka.
· ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité s obcou Skalité usporiadali dňa
23.09.2018 výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v Základnej škole 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. Na výstave vystavovalo celkom 46 pestovateľov ovocia
a 29 pestovateľov zeleniny. Celkom na výstave bolo vystavených 268 exponátov.
· Poľovnícke združenie Skaľanka, Obec Skalité a Rímskokatolícka cirkev - Farnosť
Skalité pripravili dňa 30.9.2018 už 8. roč. „Slávenia sv. omše ku cti sv. Huberta“.
Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ diecézneho katechetického
úradu. Omša so slávnostným sprievodom a obetnými darmi bola 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.
Po skončení slávnosti si všetci prítomní mohli pozrieť výstavu fotografií Mons.
Šelingu, ktorá bola umiestnená v priestoroch starej školy a samozrejme pochutnať na
výbornom poľovníckom guláši.

► Október:
· V nedeľu 7. októbra 2018 sa konalo "Stretnutie jubilantov", ktorí oslávili v tomto roku
70, 75, 80, 85,90 a viac rokov. Pozvanie na oslavu prijali aj najstarší jubilanti a to:
pani Katarína Maliňáková, pán Peter Gonščák a pán Anton Jašúrek. Oslávencom sa
prihovorila starostka obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová a popriala im veľa
zdravia, elánu, radosť a potešenie z najbližších. Ako pamiatku na tento sviatočný deň
im odovzdala malé darčeky. K blahoželaniu sa pripojili a vdp. Miroslav Klobúčník,
vdp. Róbet Stenchlák a poslanci obecného zastupiteľstva.
· Dňa 17.10.2018 sa v zasadačke Obecného úradu uskutočnilo slávnostné stretnutie pri
príležitosti oceňovania dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi – držiteľov Zlatej

Jánskeho plakety, ktorí ju získali za obdobie posledných štyroch rokov. Poďakovanie
a vecný dar si z rúk starostky obce Skalité prevzali: p. Pavol Gavlák, p. Mgr. Tomáš
Konečný, p. Ing. Vladimír Krčmárik, p. Janka Kultánová, p. Janka Stasinková a p.
Jozef Šimaliak. Pozvaným hosťom sa prihovorila aj námestníčka riaditeľa Kysuckej
nemocnice v Čadci p. PhDr. Mária Papíková a predsedníčka ZO SČK v Skalitom p.
Viera Zoňová.
· 20.10.2018 holubári Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Skalité
slávnostne ukončili tohtoročnú pretekovú sezónu. Pri tejto príležitostí bol
vyhodnotený aj pretek o „Putovný pohár starostky obce Skalité“ – Slaný 1, ktorý sa
uskutočnil 3.6.2018 zo vzdialenosti 355 km. Zo ZO CHPH Skalité bolo nasadených
273 holubov a na 1. mieste sa umiestnila chovateľská dvojica Rucek J + J, ktorá
zároveň získala aj putovný pohár.
· Obec Skalité pripravila dňa 21.10.2018, v zasadačke obecného úradu, prvý ročník
módnej prehliadky s názvom Nedeľa módy v Skalitom. Svoje modely na nej
predstavili: Maja Móda Čadca, Móda Veronika Skalité a Made With Heart – Stanka
Lašová zo Skalitého. Modely s ľudovým motívom prestavila p. Janka Krčmáriková a
modely pre deti p. Erika Časnochová Tajblová.

► November:
·

Dňa 4.11.2018 obec Skalité pripravila po sv. omši "Spomienkové podujatie pri
príležitosti 100. výročia ukončenia 1.svetovej vojny". Osobitné poďakovanie patrí
nášmu rodákovi p. Pavlovi Lašovi za jeho zanietenosť a osobnú angažovanosť pri
obnove pamätníka a zároveň autorovi publikácie Skalitčania vo Veľkej vojne. Taktiež
akademickému sochárovi p.Štefanovi Kovaľovi, ktorý pamätník padlých v 1.sv.vojne
opravoval.
Pietneho aktu sa zúčastnili: starostka obce Skalité p. Andrea Šimurdová, starosta obce
Čierne p. Pavol Gomola, starostka obce Svrčinovec p. Renáta Majchráková, predseda
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pluk. Juraj Drotár, podplukovník vo
výslužbe Rudolf Gonščák, zástupca veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline,
podplukovník Pavol Šebík, rodák zo Skalitého. Vdp. Michal Križák, Vdp. Jozef
Možiešik, poslanci obecného zastupiteľstva Skalité, spevácka skupina Seniorka s
kultúrnym programom a obyvatelia obce. Po príhovoroch hosti prečítal podplukovník
vo výslužbe p. Rudolf Gončšák mená tých skalitčanov, ktorý padli v 1.svetovej vojne
a nasledovalo predstavenie publikácie Skalitčania vo Veľkej vojne.

·

Dňa 25. 11. 2018 sa konal Svätokatarínsky deň "Copky s orlem", ktorý organizovala
Rímskokatolická cirkev farnosť Skalité a železničiari zo Skalitého.

► December:
· Vianočné trhy majú v našej obci už svoju tradíciu a každoročne prilákajú množstvo
návštevníkov. Tie tohtoročné sa uskutočnili 8. decembra, na námestí v ústredí obce
Skalité. V úvode sa všetkým prítomným, ktorí zaplnili celé námestie, prihovorila
starostka obce PaedDr. Andrea Šimurdová a spolu s deťmi rozsvietila vianočný
stromček. Počas večera bola vyhodnotená aj fotografická súťaž: „Skalité mojimi
očami“. Najkrajšou tohtoročnou fotografiou našej obce sa na základe hlasovania stala
snímka s názvom "Dokonalé počasie počas prechádzky na Kykuli" od Izabely Márie
Potočárovej. Po kultúrnom programe, v ktorom sa tento rok prestavili speváčky p.
Veronika Časnochová, Natálka Rotková a SZUŠ Skalité pod vedením p. Kristíny
Urbánkovej, prišiel medzi deti Mikuláš s anjelom, čertom a samozrejme s plným
košom sladkostí.
· Rozlúčka so starým rokom sa konala 31.12.2018 na námestí a starosta obce Skalité
PaedDr. Jozef Cech zaželal všetkým prítomným pevné zdravie, úspech, šťastie, božie
požehnanie a pohodu v rodinách. Rozlúčku so starým rokom zakončil famózny
ohňostroj.

d) Zaujímavosti
· Uznanie za humánny čin si zasluhuje Ivan Michal, ktorý sa stal darcom kostnej drene.
Kostnú dreň daroval pacientke v Bratislave a tak jej pomohol zachrániť život.
· Skromný športovec – Vladimír Ballek, Vlado patrí k trom zakladajúcim členom Goral
maratónu na Trojmedzí, kde sa od začiatku veľmi aktívne zapája do organizácie.
Hlavnou náplňou jeho práce v posledných ročníkoch GM je značenie tratí. Je to veľmi
náročná a zodpovedná práca, Vlado musí označiť trať maratónu (50 km), polmaratónu
(26 km) a minimaratónu (7 km), toto všetko zvláda v náročnom horskom teréne, pešo
a takmer sám. Okrem organizovania pretekov je Vlado aj zanieteným športovcom.
Aktívne sa venuje disciplíne Nord Walking, v ktorej reprezentuje obec. Pravidelne sa
zúčastňuje série pretekov pod názvom Running Tour Tatry.
· Od septembra 2018 začne v obci Skalité pôsobiť Jazyková škola Globe, ktorú v roku
2003 založila Mgr. Andrea Hanuliaková ako prvú modernú jazykovú školu.

· V priestoroch bývalej Družby vzniklo prvé fitnescentrum v našej obci Goral Gym SK
& Fitness. Moderné fitnescentrum je určené pre všetkých, ktorý majú radi pohyb.
· Úspešný športovec a jubilant – p. Milan Gerát, na celoslovenských športových hrách
seniorov 2018 získal 2 prvé miesta, 1 tretie miesto a bol ocenení ako druhý
najúspešnejší športovec hier.
· Členom Poľovníckeho združenia Skaľanka Skalité bola udelená medaila za „Rozvoj
poľovníctva Kysúc“, ktorú im udelil Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna
organizácia Kysúc dňa 6. 10. 2018 počas Dní sv. Huberta v Oščadnici.
· Bratia Truchlíkovci obhájili titul majstra Slovenska v armwrestlingu. Našu obec
Skalité aj Slovensko dlhodobo úspešne reprezentujú Peter, Pavol a Dávid Truchlíkovci
po celej Európe.

e) Počasie
· Úhrn zrážok za rok 2018 bol 848mm, čo je o 382mm menej ako v predchádzajúcom
roku. Najmenej zrážok bolo v mesiaci november – 9,2mm. Leto bolo teplé
s priemernými teplotami od 20,00 do 25,00°C. Zima bola mierna. Najnižšia teplota
bola – 15 °C a najvyššia snehová pokrývka dosahovala výšku 15 – 20 cm.

Záver
Tak ako sme obracali stránku našej knihy života jednu za druhou, tak plynuli aj naše dni, až
sme sa dostali k poslednej stránke a k poslednému dňu. V našej dedine plynul život svojim
bežným tempom, prežívali sme radosti, ale aj starosti. Čas sa nezastaví a my sme opäť o rok
starší a skúsenejší. Na záver však môžeme skonštatovať, že sme prežili celkom pokojný rok.

