Cena Obce Skalité - 2008
Dominik Bulava za šírenie dobrého mena obce a celoživotnú prácu v dobrovoľnom
hasičskom zbore v Skalitom.Od roku 1974 do roku 2007 bol členom požiarneho zboru
v Skalitom, pracoval ako zástupca veliteľa požiarneho zboru a rozhodca Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Stál pri zrode Goralských slávností, je poslancom
OZ v Skalitom, členom OR
Pavol Capek - aktívny folklorista, založil folklórnu skupinu, ktorú tvorili Roman Capek,
Veronika Rokyčáková, Janka Šuriková a Gusto Gomola. Zaslúžil sa o vznik Goralských
slávností v Skalitom a o vybudovanie amfiteátra ako trvalého riešenia ich konania v roku
1996. Má veľkú zásluhu na šírení goralskej kultúry a goralských tradícií v rámci Slovenska,
i v susedom Poľsku a Česku, vo folklóre reprezentuje obec. Bol poslancom OZ, aktívne
pracoval v kultúrnej komisii.
Jozef Čanecký – aktivizoval sa vo futbale v Skalitom od r. 1946. V roku 1960 bol hrajúcim
trénerom futbalového mužstva a predsedom TJ Slovan Skalité. Významnou mierou sa zaslúžil
o výstavbu štadióna a tribúny. TJ Slovan viedol aj v rokoch 1995-96, keď sa futbalové
mužstvo prebojovalo do 5. Ligy. Bol poslancom OZ a členom OR.
Justína Časnochová – v miestnej ľudovej knižnici v Skalitom pracovala od roku 1972 do
roku 1995, kedy odišla do dôchodku. Za pôsobenia pani Časnochovej v roku 1975 obdržala
knižnica Čestné uznanie od Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v roku
1978 získala knižnica najvyššie rezortné vyznamenanie titul Vzorná knižnica, ktorú
udeľovalo Ministerstvo kultúry najlepším knižniciam na Slovensku.
Dkn. Peter Černo- In memoriam – ako správca farnosti v Skalitom pôsobil od roku 1937
do roku 1974, aj v dôchodku naďalej vypomáhal v pastoračnej činnosti. Zaslúžil sa
o výstavbu Kalvárie Sedembolestnej Panny Márie, oporného múru, elektrifikáciu kostola
a v roku 1971 zadovážil doň nové lavice. Počas svojej činnosti viedol zápisky o farnosti, ktoré
sú cenným zdrojom informácií o živote obce, najmä v období 2. svetovej vojny. Zomrel
29.12.1981, pochovaný je v Skalitom, na cintoríne v Riekach ( cenu prevzal p. Jozef
Martiniak).
MUDr. Rudolf Gilánik – lekár pre dospelých aj deti. Ako obvodný lekár pôsobil v Skalitom
v rokoch 1962-2006. Angažoval sa v miestnej organizácii Československého červeného kríža,
spolupracoval so Základnou školou v Skalitom, farským úradom a Zväzom žien. Pri stavbe
ZS presadzoval jeho skoré dokončenie a zabezpečenie základných liekov priamo v Skalitom.
Pavel Hrdý- učiteľ a riaditeľ Základnej školy na Serafínove v rokoch 1932-1952, neskôr
zástupca riaditeľa a riaditeľ ZŠ Ústredie až do roku 1973. Vyučoval biológiu, pestovateľské
práce, angažoval sa v Spolku záhradkárov. Bol trénerom dorastu a žiactva vo futbale,
angažoval sa v pri nácviku ochotníckeho divadla v Skalitom. Aktívne pracoval ako poslanec
OZ v Skalitom ( cenu prevzala dcéra Oľga).
Agnesa Husárová – učiteľka Národnej školy Hornej na Serafínove v rokoch 1952-57. Na
jednotriednej ZŠ pracovala ako riaditeľka Materskej školy Kudlov od r. 1971. Stála pri zrode
MŠ u Tomasa, kde v rokoch 1978-89 robila riaditeľku. Aktívne pracovala v rámci okresu
v pedagogickom stredisku, kde sa venovala problematike jednotriednej materskej školy,
v Slovenskom zväze žien , založila spevácku skupinu s ktorou nacvičili pásmo Ľudové zvyky
na Jána.

Dominik Krčmárik- dobrovoľný bezpríspevkový darca krvi. Je držiteľom zlatej
a Diamantovej jánskeho plakety.
Svojim nezištným a vysoko humánnym prístupom
k záchrane ľudského života je vzorom pre všetkých mladých ľudí. K dnešnému dňu daroval
krv celkom 97 krát.
Anton Laš najst. – dobrovoľný požiarnik. Bol veliteľom Obecného hasičského zboru
v Skalitom v rokoch 1957-2007. Aktívne sa zaslúžil o vybavenie miestnych hasičov
požiarnou technikou, reprezentáciu obce v hasičských súťažiach. V súčasnosti je predsedom
Dobrovoľného hasičského zboru v Skalitom.
Dominik Legerský- na obecnom úrade v Skalitom pracoval od roku 1946 ako účtovník,
v rokoch 1970-1986 bol predsedom MNV. Zaslúžil sa o výstavbu Domu služieb, dokončenie
stavby KD a PZ, výstavbu bytoviek, stavbu ZŠ na Kudlove a MŠ u Tomasa. Počas jeho
pôsobenia v vznikla Drobná prevádzka, kde našlo prácu 80 ľudí.
Rudolf Majchrák- obecný kronikár v Skalitom až do roku 2007. Takmer 30 rokov bol
riaditeľom detskej ozdravovne na Serafínove v Skalitom. Dlhé roky pôsobil ako člen pléna
a člen rady MNV v Skalitom. Bol jedným z aktivistov pri výstavbe lyžiarskych vlekov na
Serafínove – (z dôvodu PN cenu prevzal zať Ivan Petrák.)
Vdp. Pavol Mitáš – je pôvodom z Dolného Moštenca. Je správcom farnosti Skalité od roku
1997 až dodnes. V roku 1999 dal pokryť medeným plechom vežu kostola a následne strechu
celého kostola a kaplniek Kalvárie. Dal zrekonštruovať ozvučenie kostola, mechaniku
zvonenia a vitráže okien. Zabezpečil omaľovanie kostola zvonku a v roku 2007 aj omaľovanie
zvnútra, a zreštaurovanie pôvodných stropných malieb v kostole.
Mons. Ondrej Sandanus – pochádzal z Kamennej Poruby. V Skalitom pôsobil ako správca
farnosti v rokoch 1974 – 1986, . V roku 1980 zabezpečil rekonštrukciu starého organu
kostola.
Margita Slanináková- učiteľka základnej školy, dnes na dôchodku. V základnej škole
v Skalitom pôsobila spolu so svojim manželom, pedagogickú prácu vykonávala v rokoch
1947 – 1975, viedla metodické združenie. Pracovala v miestnej ľudovej knižnici v Skalitom.
Angažovala sa v práci v Československom červenom kríži, zväze žien, bola
spoluzakladateľkou Zväzu československo-sovietského priateľstva.
Jozef Tatarka – poslanec Obecného zastupiteľstva v Skalitom - 4 volebné obdobia.
V súčasnosti aktívne pracuje v stavebnej a obchodnej komisii OZ. Angažuje sa pri príprave
GS, v práci TJ Slovan Skalité. Osobne sa podieľal na stavbách v obci v „Akcii Z“- Ihrisko TJ,
Kultúrny dom v Skalitom, materská škola. Ako šofér záchrannej služby pracoval
v zdravotníctve 20 rokov.
Vladislav Vrana- športovec, tréner, organizátor súťaží, od r.1991 začal svoje trénerské
schopnosti zameriavať na biatlon, jeho systematickou prípravou detí na zimný biatlon
vyrástli vynikajúci pretekári zo Skalitého, majstri Slovenska. Okrem biatlonu sa venuje
horolezectvu, zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných výstupov a tak šíri meno obce aj na tie
najvyššie časti našej planéty.
Viera Zoňová – v roku 1959 pracovala ako detská zdravotná sestra v detskej ozdravovni na
Serafínove. Detskou terénnou sestrou sa stala od roku 1960 a na túto prácu vykonávala do
roku 1993. Od roku 1977 je predsedkyňou miestnej organizácie Červeného kríža v Skalitom
a túto funkciu vykonáva do dnes, má veľkú zásluhu na organizovaní dobrovoľného
darcovstva krvi.

