Kronika obce
Skalité
2019

1. Úvod
Kľúčom k tomu, aby ste dostali všetko, čo chcete, je nechcieť všetko naraz.

2. Demografické údaje
Počet obyvateľov v obci :
Prehľad obyvateľov r. 2019
Prihlásení občania k trvalému pobytu: 38 občanov
Odhlásení občania z trvalého pobytu: 68 občanov

Narodené deti:
59 narodených detí
Zomretí občania:
V obci Skalité:
21 občanov
Mimo obec Skalité: 30 občanov
Spolu zomrelo za rok 2019: 51 občanov

Počet manželstiev za rok 2019:
V obci Skalité uzavreté manželstva: 36
Mimo obec Skalité:
16
Spolu:
52
K 31.12.2019 počet obyvateľov: 5206

I. Samospráva obce
Poslanci OZ obce Skalité zasadali v roku 2019 celkom päťkrát.
Hlavné témy zasadnutí OZ:
1. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ
2. l. zmena rozpočtu na rok 2019
3. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité
4. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2019
5. Informácia o podaní projektu „Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“
v spolupráci s obcou Mosty u Jablunkova - informácia o podaní projektu – „Zníženie
kriminality a výtržníctva v obci Skalité pomocou doplnenia kamerového systému“
6. Športová hala - aktuálny stav a dobudovanie infraštruktúry
7. Náplne práce komisií OZ Skalité
8. Nakladanie s majetkom obce
9. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov a MŠ - Skalité Ústredie
10. Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2018
11. Prijatie úveru na dofinancovanie výstavby športovej haly

12. II. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019
13. Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019
14. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu, Audit verejného osvetlenia v obci
15. Prehodnotenie koncepcie vývozu odpadu, TKO a triedeného odpadu v obci Skalité
16. Zmena otváracích hodín Zberného dvora v obci Skalité
17. Pohrebné služby v obci
18. Krízový štáb obce – zmena tajomníka komisie
19. Schválenie projektov
20. Nakladanie s majetkom obce
21. 3.zmena rozpočtu na rok 2019 , Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019
22. Prerokovanie petície za zákaz hazardu v obci Skalité
23. Harmonogram zimnej údržby MK 2019/2020
24. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za šk.rok 2018/2019
25. Prezentácia štúdie realizovateľnosti územia v centre obce Skalité
26. Prezentácia žiadosti spoločnosti Nanokon s.r.o., Staškov č.310 na vybudovanie Domu
dôchodcov v obci Skalité
27. Návrh VZN obce Skalité č.3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité
28. Návrh VZN obce Skalité č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
29. Návrh VZN obce Skalité č. 5/2019 o hazardných hrách
30. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
31. Správa z kontroly CVČ
32. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2020

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby
prezidenta SR, z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo
16. marca 2019 a druhé kolo 30. marca.

Výsledky volieb 1. kola z volieb prezidenta SR v obci Skalité
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

4134

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
2005
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
2004
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 1986

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednolivých kandidátov
Kandidáti
1. Béla Bugár
2. Zuzana Čaputová
3. Martin Daňo
4. Štefan Harabin
5. Eduard Chmelár
6. Marián Kotleba
7. Milan Krajniak
8. František Mikloško
9. Maroš Šefčovič
10. Róbert Švec
11. Bohumila Tauchmanová
12. Juraj Zábojník
13. Ivan Zuzula
Spolu počet platných hlasov

Počet
27
321
6
455
50
379
21
140
563
9
0
3
3
1986

Volebná účast: 48,50 %.
Výsledky volieb 2. kola z volieb prezidenta SR v obci Skalité
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

4167

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
1662
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
1662
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 1611

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednolivých kandidátov
Kandidáti
1.
Zuzana Čaputová
2.
Maroš Šefčovič
Spolu počet platných hlasov

Volebná účast: 39,88 %.

Počet
431
1180
1611

Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2019
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnili v sobotu 25.
mája 2019. V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu a zároveň štvrté na
Slovensku.

Výsledky volieb do Európského parlamentu v obci Skalité
Politická strana
Smer - SD
ĽSNS
KDŽP
Kresťanská únia
KDH

Počet hlasov
159
136
91
71
63

Novými europoslancami za Slovensko sa stali:
Politická strana Zvolení Europoslanci
Michal Šimečka
PS a Spolu
Vladimír Bilčík
Martin Hojsík
Michal Wiezik
Monika Beňová
Smer - SD
Miroslav Číž
Robert Hajšel
Milan Uhrík
ĽSNS
Miroslav Radačovský
Ivan Štefanec
KDH
Miriam Lexmann
Lucia Ďuriš Nicholsonová
SaS
Eugen Jurzyca
Peter Pollák
OĽaNO

Rozpočet obce
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. V priebehu roka
bol upravený celkovo päťkrát jednotlivými uzneseniami OZ.

Obec v roku 2019 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 €
1. TJ Slovan Skalité
22600,00
2. Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité
400,00
3. DHZ Skalité
1000,00
4. Klub SM pri SZSM Kys. Nové Mesto
100,00
5. Priatelia umenia Čadca
500,00
6. OZ Detstvo Kudlov
400,00
7. Únia nevidiacich
200,00
8. SKI Team Oščadnica
500,00
9. Spoločenstvo rodičov Skalité
1000,00
10. Slovenský červený kríž
200,00
11. Záhradkári
300,00
12. Kasprof Oravské Veselé
600,00
SPOLU:
27 800, 00

II. Štátna správa
a) Družobné vzťahy a významné návštevy
· Starostovia a primátori z Kysúc vyjadrili nespokojnosť so stagnujúcou výstavbou D3
na Kysuciach ďalším protestom pred ambasádami Poľskej republiky, Spolkovej
republiky Nemecko, Českej republiky, Kórejskej republiky a zastúpením Európskej
komisie na Slovensku, aby zdôraznili, že chýbajúca tranzitná infraštruktúra je
medzinárodný problém.

· Obec Skalité a obec Čierne v zastúpení starostami obcí sa dňa 10. 1. 2019 zúčastnili
medzinárodného stretnutia v Gmine Istebna, a to aj za účasti českých samospráv mesta Jablunkov, obce Bukovec a obce Hrčava za účelom menovaných obcí
vypracovať spoločný dokument aktivít pre vybudovanie infraštruktúry širšieho územia
okolo Trojmedzia.
· 17. júna 2019 sa konalo ďalšie spoločné rokovanie na odbore dopravy ŽSK, kde boli
podrobne zapracované požiadavky obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec, firmy Schaeffler
Kysuce, ŽSK, ale aj požiadavky Ministerstva dopravy zo spoločného rokovania
k novému grafikonu platnému k 1. 12. 2019. Spoločné požiadavky boli prerokované v
rámci voľných kapacít Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..
· Dňa 18. 10. 2019 sa konalo zasadnutie Združenia miest a obcí Kysúc. Spolupráca
samospráv, výmena skúseností, nové iniciatívy a nápady sú pre mestá a obce veľmi
dôležité.
· Starosta obce Skalité sa zúčastnil dvojdňového rokovania 30. snemu Združenia miest a
obcí Slovenska, kde boli prerokované rôzne témy, ktoré majú pomôcť rozvoju danej
obce, či mesta.
· Našu obec navštívil poslanec Národnej rady SR PhDr. JUDr. Ján Podmanický.
Starosta obce PaedDr. Jozef Cech mu predstavil štruktúru, základné činnosti
a hospodárenie obce a oboznámili ho s jej podrobným fungovaním. Stretnutie sa nieslo
v priateľskej atmosfére a prispelo k ďalšiemu šíreniu dobrého mena obce Skalité v
širokej verejnosti. Pán poslanec prisľúbil našej obci všestrannú pomoc.

b) Výstavba v obci
Investičné aktivity a výstavba obci Skalité v 2019.
· Výstavba športovej multifunkčnej haly
·

Rekonštrukcia chodníkov v havarijnom stave

· Modernizácia verejného osvetlenia
· Oprava havarijného stavu zasadačky OÚ
· Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu
· Dovybavenie školských jedálni z dôvodu zvýšenej kapacity stravníkov
· Asfaltovanie cestných výtlkov, čistenie a oprava vodných odtokov, strihanie kríkov,
kosenie trávy a orez drevín
· Výstavba altánku na Trojaku
· Osvetlenie hokejbalového ihriska

· Opravy verejného rozhlasu
· Doplnenie zvodidiel – Čanecký potok
· Oprava mostného zábradlia do Koryčárov
· Oprava cesty od Snežienky na hranicu s Poľskom
· V rámci poskytnutej dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 z Úradu vlády
Slovenskej republiky sa koncom marca 2019 vybudovalo nové detské ihrisko, ktoré
slúži pre všetky deti, mládež a širokú verejnosť. Nové detské ihrisko sa nachádza pri
Základnej škole s materskou školou Skalité – Kudlov. V priebehu januára 2019 bolo
odovzdané aj športové vybavenie pre športové kluby - futbal, hokejbal a biatlon.
Projekty boli realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a z rozpočtu obce.

c) Schválené projekty v rámci rozvoja obce Skalité
· Dobrovoľnícka služba
· Praxou k zamestnaniu
· Informačno-turistické tabule OCR
· Dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z úradu vlády Sr – výstavba detských
ihrísk
· Žilinský samosprávny kraj -– Kultúra – Goralské Slávnosti v obci Skalité
·

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Odkrývanie a ochrana
spoločného dedičstva

Z Operačného programu – Kvalita životného prostredia s názvom: „Predchádzanie vzniku
odpadu kompostovaním“ obec bezplatne zabezpečila pre svojich obyvateľov dizajnové
kompostéry s dlhou životnosťou.
V rámci dotácie na podporu rozvoja športu z úradu vlády Slovenskej republiky obec
Skalité nakúpila a odovzdala športovú výbavu pre našich nádejných mladých športovcov.
Okrem nákupu športových pomôcok sa dotácia použije aj na výstavbu detského ihriska na
Skalitom – Kudlove.

d) Vyhlásenie mimoriadnej udalosti
· V súvislosti s dlhotrvajúcim a intenzívnym snežením, sprevádzaným silným
nárazovým vetrom od utorka 01.01. 2019 vznikla v obci Skalité vážna snehová,
kalamitná situácia. Napadlo 70 až 100 cm nového prachovitého snehu a so silným
nárazovým vetrom spôsobili, že na miestnych komunikáciách a chodníkoch sústavne

vznikali preveje a záveje. Vlastnými silami a technikou už obec nedokázala
zabezpečiť bezproblémový chod obce . Boli ohrozené životy a majetok občanov, preto
krízový štáb obce odporučil starostovi, aby dňa 3. 1. 2019 vyhlásil v obci mimoriadnu
situáciu, ktorá trvala do 10. 1. 2019. Avšak poveternostné podmienky sa nezlepšovali.
Intenzívne sneženie a silný nárazový vietor situáciu neustále komplikovali. Preto bola
vyhlásená dňa 15. 1. 2019 opäť mimoriadna situácia v obci. Nasadená bola všetka
vlastná technika, stroje domácich podnikateľov, NDS, SSC, technika Dobrovoľného
hasičského zboru Skalité, záchranná brigáda Hasičského záchranného zboru Žilina,
taktiež HZZ Čadca a dobrovoľníci. Odľahčovali sa strechy od snehu a ľadu z
obecných budov, škôl. Sprejazdňovali, sprístupňovali sa miestne komunikácie pre
záchranné zložky do osád. Odpratal sa sneh z chodníkov. Dobrovoľný hasičský zbor
robil prerezávky padnutých stromov, odstraňoval sneh zo striech a pomáhal starým
osamelým občanom pri snehovej kalamite. Zamestnanci elektrárni odstraňovali časté
poruchy na elektrickej sieti v niektorých častiach obce.

d) školstvo:
V obci Skalité naďalej fungujú dve základné školy.
ZŠ Kudlov- učitelia a žiaci sa zapojili do veľkého a náročného projektu „ Cesta k úspechu
cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ a MŠ Skalité Kudlov „ s poskytnutým nenávratným
finančným

príspevkom

z európskych

štrukturálnych

fondov,

štátneho

príspevku

a spolufinancovaným Obcou Skalité v celkovej výške 166 495,98 eur počas dvoch rokov.
projekt je zameraný na skvalitnenie výchovno – vzdelávací proces

v oblasti čitateľskej

,finančnej a prírodovednej gramotnosti.
ZŠ sv . Andreja Svorada a Benedikta – žiaci pod vedením p. uč. M. Padyšákovej a M.
Papíkovej sa zapojili do Projektu Koščelisko. Je zameraný na spropagovanie historicky
zaujímavej lokality, ktorá sa nachádza pod vrchom Oselné. Na tomto mieste usadili
informačnú tabuľu, veľký drevený kríž, ktorý typickými ornamentami z toho obdobia
ozdobila Karolína Potočárová, drevené stoly a lavice. Zaujímavá lokalita slúži ako učebňa
v prírode. Projekt finančne podporila aj naša obec.
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 v ktorých dosahujú
výborné výsledky.

e) Kultúrne, športové podujatia a práca spolkov a organizácií v našej obci
► Január:
· Dňa 1. januára 2019 sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa slávnostná svätá omša,
ktorá bola obetovaná za obec.

► Február:
► Marec:
· Dňa 2. marca 2019 sa konal XII. Reprezentačný ples obce Skalité v krásne vyzdobenej
sále hotela Koloniál, kde všetky dámy a pánov pri vstupe privítal pán starosta s
manželkou. Po slávnostnom príhovore nasledovalo otvorenie plesu prvým tanečným
kolom. Program bol skutočne pestrý a počas večera vystúpilo niekoľko hostí. Imitátor
a zabávač Stano Vitáloš svojim humorom a piesňami pobavil ľudí. Svetelná show
Draco Flameus upútala pozornosť s farebnými efektami a viacnásobný majster sveta
Roman Volák to perfektne roztočil na parkete s excelentnými zostavami bojových
umení. Na ľudovú nôtu zahrali heligonkári Vrchári a naša domáca folklóristka
Vlastička Mudríková s Jankom Žabčíkom. Skvelá zábava gradovala počas celého
plesu.
· Dňa 05. marca sme sa už tradične v hoteli Koloniál rozlúčili s obdobím radosti
a veselosti symbolickým pochovávaním basy.
· Obdarovanie kvetom a posedenie v príjemnej atmosfére pri príležitosti Dňa učiteľov
bolo príjemným momentom počas každodenných povinností. V kultúrnom programe
zaspievali aj naši najmenší. Starosta obce pri tejto príležitosti nezabudol vzdať úctu a
vďaku všetkým učiteľom, ktorí v obci Skalité pôsobia – v materských, základných
školách, či v centre voľného času.

· Dňa 30. marca 2019 naša obec zapojila do najväčšej svetovej kampane na ochranu
planéty. Po večernej sv. omše zhasli dominantu obce – kostol sv. Jána Krstiteľa do
21:30. Symbolickým aktom sme podporili myšlienku akútnej potreby chrániť prírodné
zdroje našej planéty.

► Apríl:
· Od soboty 13.4. do stredy 17.4. 2019 prebiehala v našej obci pri príležitosti Dňa Zeme
brigáda pod názvom „Za čistejšie a krajšie Skalité “. Na brigáde sa vo viacerých
častiach obce zúčastnilo veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí postupne vyčistili
znečistené lokality. Svojím nasadením prispeli ku skrášleniu našej obce a životného
prostredia. Vyzbieralo sa veľké množstvo odpadu.
· Tohtoročná Kvetná nedeľa sa niesla v našej obci v duchu Veľkonočnej výstavy
kraslíc, veľkonočných dekorácií a prútených výrobkov spojenou s ich predajom. Po
prvýkrát sa jej zúčastnilo až 18 vystavovateľov. K miestnym vystavovateľom a
výrobcom sa pridali, ďalší z okresu, zariadenie pre seniorov, výrobné družstvo
Okrasa, Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a ďalší. Na
námestí pribudol vyzdobený veľkonočný strom s veľkonočnými vajíčkami a
stužkami, čo taktiež prispelo k veľkonočnej atmosfére v našej obci.
· Dňa 26.4.2019 sa pri pamätníku padlým v 2 svetovej vojne v obci Skalité konalo
spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia
2.svetovej vojny v Európe.

► Máj:
· Dňa 3.mája 2019 sa pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov konal deň
otvorených dverí DHZ Skalité. Hasičov navštívili aj deti z MŠ a ZŠ Skalité Kudlov a
niektorí boli na slávnosti v Milówke s družobnou OSP Milówka
· Pri príležitosti „DŇA 155“ sa vo štvrtok 16. 05. 2019 v Obecnej knižnici Skalité
uskutočnila beseda s operátormi z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
SR na linke 155.
· V nedeľu 19. mája 2019 sa v našej obci uskutočnila slávnosť „Deň matiek“ .

► Jún:
· V nedeľu 02. júna 2019 sa konalo stretnutie motorkárov. Mohli sme počuť a vidieť
jedinečnú prehliadku motocyklov, ktoré mali zastávku aj v našej

obci v rámci

podujatia "Jazda cez tri štáty".
· Dňa 10. júna 2019 sa farskou svätou omšou o 10.00

začal „Farský deň“ . Po

slávnostnej omši nasledovala už len zábava a súťaže na námestí.
· Dňa 26. júna 2019 privítal starosta obce Skalité v sále kultúrneho domu talentované,
šikovné deti zo ZŠ Skalité - Kudlov a ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Ocenení

boli žiaci, ktorí svojou prácou v škole a rôznych krúžkoch reprezentovali školu a aj
celú obec na rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Poďakovanie
patrí učiteľom, ktorí s deťmi pracujú a hlavne rodičom, ktorí svoje deti podporujú v
mimoškolských aktivitách.
· Dňa 30.06.2019 tradičné folklórne podujatie privítalo tento rok opäť veľké množstvo
divákov, ktorí si do amfiteátra prišli pozrieť bohatý kultúrny program. Podujatie
otvoril starosta obce Skalité PaedDr. Jozef Cech. Medzi hosťami boli primátori
kysuckých miest a starostovia obcí, návštevníci zo zahraničia, domáceho a širokého
okolia.
Moderátor podujatia Martin Kopor predstavil a postupne uviedol všetkých
účinkujúcich - domácich, kysuckých a zahraničných, ktorými v tomto roku boli: DFS
Skalnička - Skalité, Vlasta Mudríková - Skalité, ĽH Capkovci - Skalité, Goroľ
muzička - Skalité, recitátorka p. Mária Papíková - Skalité, Heligonkári Jaroslavy
Jelínkovej so Sofiou Králikovou, FS Račan z Oščadnice, SS Štepnicka Skala zo
Streženice a taktiež hostia z Českej republiky - FS Zaolzi Jablunkov a z Poľska Kapela Góralska - Istebná. Hlavným hosťom programu bol FS Rozsutec zo Žiliny.
Obecné hody „KERMAS“ a Goralské slávnosti mali viaceré sprievodné podujatia.
Hodový krojovaný sprievod obcou a jarmok remesiel. Novinkou bol program, najmä
pre najmenších, pod názvom „Príď a nafúkaj si balón“. V časovom úseku sedem
hodín sa návštevníci snažili nafúkať, čo najväčší počet balónov. A podarilo sa.
Celkovo bolo nafúkaných 1149 pestrofarebných balónov a obec Skalité sa tak zapísala
do Knihy slovenských rekordov.
Súčasťou hodovej nedele bol už po 25-krát priateľský futbalový zápas Internacionálov
Skalité - Lednické Rovne na ihrisku TJ Slovan, ktorý sa skončil výhrou domáceho
tímu 5:3. Návštevníci Goralských slávností mohli využiť aj jedinečnú jazdu štýlovým
historickým autobusom, ktorý premával v tento deň na linke Skalité - Čadca.
Vyvrcholením hodovej nedele bola slávnostná svätá omša k liturgickej oslave patróna
farnosti sv. Jána Krstiteľa. Slnečná nedeľa tak ponúkla pohodu, radosť, priateľstvá a
oddych v príjemnej atmosfére obecných hodov a 28. ročníka Goralských slávností.
Obec Skalité, touto cestou ďakuje všetkým návštevníkom podujatia a priaznivcom
folklórneho umenia, cez ktoré si ctíme tradície našich predkov a uchovávame ich tak
pre ďalšie generácie.

► Júl:
· Dňa 07. júla 2019 sa konal v areáli TJ Slovan Skalité - XI. ročník osadového
futbalového turnaja o pohár starostu obce Skalité.
Konečné poradie:
1. miesto - Cechospol
2. miesto - Dynamo Mláky
3. miesto - Pašerak Martiniak
4. miesto - FK Úlet
5. miesto - Notorik Bory
6. miesto - SP Fan Tomas
· V podvečer 13. júla 2019 bolo v Skalitom v amfiteátri veľmi veselo. Videli sme,
zažili sme neopakovateľnú atmosféru televízneho natáčania obľúbeného programu
Otto Weiter show, ktorý pravidelne beží v TV Senzi. V Skalitom sa podarila krásna
akcia, ktorá taktiež odprezentuje našu obec v TV. Otto Weiter show bola opäť o niečo
zaujímavejšia, pretože sa uviedlo do života nové CD skupiny Bystrická Kasňa,
predviedlo sa množstvo interpretov ako Vlastička Mudríková, Otto Weiter, Andrea
Fisher Pavol Laták, skupina Galaktic, Duo Lapaji, Marcel Zmožek, Milan Iván, Silvia
a Peter Klimentovci, Peter Tokoš a z Kysúc Bystrická kasňa. Vlasta Mudríkova s
Andrejkou Fisher a Ottom Weiterom tvorili vydarené moderátorské trio. Celú Otto
Weiter show natáčal televízny štáb a v jeseni sa môžete tešiť na TV vysielanie.
· 27.7.2019 sa v areáli TJ Slovan Skalité uskutočnil 11. ročník súťaže vo varení gulášu –
Skalitská vareška 2019. 21 súťažných družstiev varilo guláš podľa vlastných receptúr.
Kuchárske umenie každého družstva na záver zhodnotila porota, ktorá kládla dôraz na
chuť, vôňu a vzhľad guláša. Pri každom kritériu porotca udelil známku od 1 po 10,
kde 10 bola najvyššia hodnota. Po súčte všetkých bodov nasledovalo určenie poradia a
vyhodnotenie. Návštevníci podujatia si mohli pochutnať aj na nesúťažnom GULÁŠI
OD STAROSTU. Okrem dobrého jedla sa na futbalovom ihrisku večer zapálila aj
vatra zvrchovanosti a pri dobrej hudbe sa tancovalo do rána.
Poradie družstiev:
1. miesto: TOP guláš
2. miesto: ŠMAKRDO guláš
3. miesto: POHODA guláš
4. miesto: BAČAPA guláš
5. miesto: Guláš Čerňansko – Skalitského priateľstva.

► August:
· V piatok 02.08.2019 sa ozýval v amfiteátri detský smiech, rozdávala sa dobrá nálada,
pri veselých pesničkách od Mira Jaroša. Spoločne sme odštartovali Amfik tour 2019
Mira Jaroša, ktorá bola plná milých prekvapení. Lístok si zakúpilo neuveriteľné
množstvo detí, rodičov i starých rodičov, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru
koncertu. Napriek tomu, že autogramiáda nebola, neodišli bez podpisu. Miro Jaroš
napodpisoval kartičky pre všetky deti, ktoré sa zúčastnili podujatia. Deti ich dostali po
koncerte ako darček.
· V sobotu 10. augusta 2019 našou obcou prešiel peší pochod šiesteho ročníka Vrba
Wetzler Memorial z Auschwitzu-Birkenau pri Osvienčime smerujúci do Žiliny. Pri
pamätníku Pochodu Vrba-Wetzler Memorial na štátnej hranici ich privítali:
predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, predseda ŽNO Žilina Pavel Frankl, starosta obce
Skalité Jozef Cech, prednosta OcÚ Skalité Peter Ivanek a poslankyňa NR SR Anna
Verešová.
· Dňa 24. augusta sa slávila na Trojmedzí už po 11. krát spoločná svätá omša troch
národov.

· Dňa 25.8.2019 sa pri príležitosti 93. výročia založenia DHZ Skalité uskutočnil XXVII.
ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Skalité a motorovú striekačku
PS3, zároveň II. ročník súťaže mladých hasičov.

► September:
· V krásnom tenisovom areáli Skalité-Trojmedzie sa 7.9.2019 uskutočnil 3. ročník
tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár Kysuckého Triangla. Za dobrého
tenisového počasia, s výborným burčiakom z Mikulova, špeciálnym čierňanskym Najdekovým gulášom a Skalitskými špecialitami od p. Mikulovej sa vo výbornej
tenisovej atmosfére úporne bojovalo od 08:00 do 16:30 na troch kurtoch o víťaza už
prestížneho a kvalitného turnaja medzi obcami horných Kysúc. V troch vekových
kategóriách bojovalo 9 družstiev zo Skalitého, Čierneho a Svrčinovca o postup do
finálových zápasov.
Do finále o 1. až 3. miesto postúpili družstvá:
Čierneho II - v zložení - Mikula Vlado a Jurga Dávid
Skalitého I- v zložení: Čanecký Braňo a Papík Jozef
Skalitého III - v zložení: Mikula Ľubo a Cerchlan Jozef

· V nedeľu 8. septembra sa konal na hokejbalovom ihrisku XIII. ročník hokejbalového
turnaja o "Putovný pohár starostu obce Skalité". Víťazom XIII. ročníka hokejbalového
turnaja o „Putovný pohár starostu obce Skalité“ po 4 - krát v rade HBK Skalité ,2.
miesto získalo HBC PODZÁVOZ ČADCA a 3. miesto HBK RYTIERI BOJNICE.
· 14. septembra sa konala v kaplnke na Kudlove hodová svätá omša z príležitosti
patrocínia Povýšenia svätého kríža.

· 15. september v našom kostole už patril už 15-tému ročníku Mariánskej piesne. Diváci
zažili veľmi emotívny zážitok a oslavu sviatku Sedembolestnej Panny Márie v
Skalitom.
· Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité spolu s RKC Farnosťou Skalité a Obcou
pripravili dňa 22. septembra 2019 v kostole sv. Jána krstiteľa „Slávenie svätej omše ku
cti svätého Huberta, patróna poľovníkov a lesníkov, ktorou sa skalitskí poľovníci a
priatelia prírody už po deviatykrát poďakovali za všetky dobrodenia, dary prírody a
priazeň ľudí dobrej vôle. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol náš
rodák Mgr. Jozef Tomica, správca farnosti Nitra - Klokočina. Po skončení omše boli
všetci pozvaní na námestie obce na tradičné pohostenie z poľovníckych špecialít.
· ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité usporiadala dňa 29.09.2019 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. Na výstave vystavovalo celkom 40
pestovateľov. Celkom na výstave bolo vystavených 162

exponátov. Výstavu

navštívili zástupcovia Okresného výboru SZZ aj záhradkári

z iných základných

organizácii : Nová Bystrica, Staškov, Raková a predseda ZO ČSZ Dobrá, okres
Frýdek Místek, ktorý priniesol 10 nových odrôd jabĺk.
· V nedeľu 29. septembra 2019 sa konalo v centre obce Skalité ukončenie MOTO
sezóny na Kysuciach s prehliadkou motocyklov.

► Október:
· 08. októbra sme slávnostne privítali našich najmenších medzi občanov obce Skalité. V
slovanskej kultúre má strom symboliku znovuzrodenia. Pri narodení dieťaťa bolo
zvykom zasadiť strom. Týmto rituálom sa strom akoby spojil so životom nového
človeka. Preto sme sa pri príležitosti uvítania našich najmenších obyvateľov rozhodli

darovať deťom ovocnú sadeničku stromčeka. Sadenička stromčeka bude rásť spolu
sním, jeden bude rodiť ovocie a druhý zas plody života.
· Dňa 27. októbra 2019 sme privítali medzi nami všetkých tých, ktorí v tomto roku
oslávili a ešte len oslávia významné životné jubileum. Túto príležitosť sme využili na
to aby sme prejavili úctu a vďaku za plodný život a tvorivú prácu naším jubilantom.
Pripomenuli sme si okrúhle životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. P. starosta
poprial našim oslávencom zdravie, pokoj na duši, radosť a životný optimizmus. O
spestrenie programu a dobrú náladu sa postarali Jožko Opatovský z Trenčína a naša
rodáčka Terezka Časnochová.

► November:
· V nedeľu 10. novembra sa už po 3. krát konal Svätokatarínsky deň copky s orlem.
Program sa začal sprievodom od hlavnej železničnej stanice Skalité so sochou svätej
Kataríny, pokračoval slávnostnou svätou omšou a modlitbou za železničiarov vo
farskom kostole v Skalitom a sprievodným programom. Pozvanie prijal kazateľ vdp.
Igor. Škrabák.
· „Na prázdninách u babičky“, pod týmto názvom sa konala beseda v obecnej knižnici
vo štvrtok 14. 11. 2019. Klasické driapačky peria sa zo slovenských dedín postupne
vytratili, preto sa rozhodli priblížiť najmladšej generácii tradície mladosti starých
materí – páranie peria a výrobu vlastného vankúšika. Besedu viedla Mgr. Anna
Časnochová, ktorá ukázala deťom to, čo poznajú už iba z rozprávok. Deti zistili, že
napárať perie a zhotoviť malý vankúšik nebolo jednoduchou a rýchlou záležitosťou, že
je to práca zdĺhavá a náročná. Na záver bola pripravená malá hostina, ktorá bola
poďakovaním pre deti za odvedenú prácu. Na podujatí za zúčastnilo 50 detí z CVČ a
deti z ŠKD.

·

V obci sme si dňa 11.11. o 11. hodine a 11. minúte pietnou spomienkou pripomenuli
výročie ukončenia 1. svetovej vojny pri Pamätníku padlých v 1. svetovej vojne.
Pietnej spomienky sa zúčastnilo vedenie obce spoločne s obyvateľmi a členmi JDS,
SZPB, SČK Skalité.

·

30. novembra 2019 sa konali v našej obci Adventné trhy. Pre všetkých
návštevníkov boli pripravené dobroty ako zabíjačkové špeciality, medovníky,
trdelníky, oplátky ale hlavne tradičný vianočný punč. V rámci kultúrneho programu sa
predstavili deti zo SZUŠ v spolupráci s Veronikou Časnochovou. Ďalej vystúpila
folklórna skupina Gorole z Mostov u Jablunkova a Czymuni z ČR. Vďaka projektu z

európskeho fondu regionálneho rozvoja „Odkrývanie
dedičstva“ obec
Betlehemu.

a ochrana spoločného

dostala finančné prostriedky na realizáciu krásneho dreveného

Počas Adventných trhov si obyvatelia našej obce mohli vyzdvihnúť

tradičný Obecný kalendár na rok 2020.

► December:

·

Obec Skalité pripravila v nedeľu 29. decembra Benefičný koncert plný kolied, vinšov
a tradícií pre všetkých priaznivcov dobrej hudby. Kostol svätého Jána Krstiteľa sa
zaplnil a koncert v podaní umelcov: Mgr. art. Vlasta Mudríková, ĽH Stropkoviani,
Jozef Opatovský, Polhorská Muzika, Spevácka skupina Svrčinka sa mohol začať. V
rámci koncertu mohli návštevníci prispieť na dobrú vec. Zbierka bola určená na
zakúpenie defibrilátora. Defibrilátor bude dostupný na budove obecného úradu pre
VŠETKÝCH OBČANOV.

·

Posledný decembrový večer sa obyvatelia našej obce stretli na námestí, aby spoločne
oslávili Silvester. Všetkým prítomným sa prihovoril starosta obce p. PaedDr. Jozef
Cech a p. farár Jozef Možiešik. Zaželali občanom našej obce do nového roku veľa
zdravia, šťastia, radosti, dobrej vôle a vzájomného porozumenia. Nechýbal ani
prípitok, hymna, starostovský punč pre deti aj dospelých a malý ohňostroj. O dobrú
náladu sa postarala. Spevácka skupina Seniorka a Ľudová hudba Capkovci.

f) Zaujímavosti
· Dňa 04.04.2020 si najvyššie ocenenie ako člena Dobrovoľného hasičského zboru
osobne prevzal p. Anton Laš - zaslúžilý člen DPO SR spolu s ďalšími 52 ocenenými z
rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha v Žiline za svoj celoživotný príkladný prístup a
prácu v Dobrovoľnej požiarnej ochrane.
· 29. mája 2019 bola odovzdaná starostovi obce „petícia za napojenie na diaľnicu D3“.
petíciu podpísalo 1188 obyvateľov, čím žiadajú napojenie cesty I.triedy v obci Skalité
na diaľnicu D3., následne bola odovzdaná 11. júna 2019 na podateľňu Ministerstva
dopravy. 11. júna 2019 sa konalo na Ministerstve dopravy a výstavby slovenskej
republiky spoločné rokovanie starostu obce Skalité PaedDr. Jozefa Cecha, starostky
obce Svrčinovec Renáty Majchrákovej, vedúceho odboru dopravy ŽSK Juraja Kanisa,
zástupca integrovanej dopravy ŽSK zuzany Lokšovej na úrovni generálneho riaditeľa
sekcie železničnej dopravy a dráh s ing. Jánom Farkašom. rokovanie sa uskutočnilo z

dôvodu požiadavky obcí na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati č. 129
Čadca – Svrčinovec – Čierne – Skalité – Serafínov a späť.
· Lucia Cerchlánová s tenisom začala v Skalitom, no za lepšími podmienkami odišla
časom až do Ameriky. Nielen obec Skalité, ale aj celá Slovenská republika sa dostáva
do povedomia širokej verejnosti vďaka našej úspešnej rodáčke, ktorá rozvíja prospech,
aj priateľské styky vo svete.
· Naša rodáčka Natálka Kubicová žiačka ZŠ Skalité – Kudlov získala na majstrovstvách
SR a ČR vo vzdušných športoch v kategórii aerial hoop amatérky deti krásnu
striebornú medailu.
· Obec predstavila novú mobilnú aplikáciu pre obyvateľov. Aplikácia prináša prehľad
najnovších aktualít z našej obce, upozorní v lište notifikácií na novo vložené oznamy
o výpadkoch prúdu, plynu alebo vody a včas sa dozviete o organizovaných akciách
alebo si môžete pozrieť fotografie z podujatí v našej obci.

·

Annička Mikulová, žiačka 6.ročníka ZŠ Skalité-Kudlov sa dňa 27.1.2019 umiestnila
na prvom mieste v slalome na Martinských Holiach v rámci štvrtého kola Slovenského
pohára, organizovaného Slovenskou lyžiarskou asociáciou, úsekom Alpského
lyžovania.

· V dňoch 25.- 27. januára 2019 sa v poľskej Rajczi uskutočnil 51. ročník
medzinárodného kultúrno- športového podujatia Rajd Chlopsky.

g) Počasie
Za rok 2019 bol celkový úhrn zrážok 1076 mm, čo je viac o 228 mm ako minulý rok. Najviac
zrážok padlo v mesiaci máj až 228 mm. Zimné obdobie bolo bohaté na snehovú nádielku.
V januári napadlo až 60 cm snehu, čo spôsobilo snehovú kalamitu. Teplota sa pohybovala od
-6 do – 20 stupňov.
Leto bolo horúce. Najvyššia teplota bola + 31 stupňov.

Záver : Najkrajšie momenty v živote zachytíš svojim srdcom...
a najlepšie ich uchováš v Kronike života.

