Cena Obce Skalité - 2009
Anna Čanecká – Cenu obce Skalité 2009 získava za obetavosť a príkladnú starostlivosť pri
výchove svojich jedenástich detí a to šiestich synov a piatich dcér. Vzhľadom na jej zdravotný
stav, nemôže prevziať ocenenie v dnešný deň. Cenu si prevezme osobne z rúk pani starostky
doma v kruhu svojich najbližších.
PhDr. Rudolf Gerát – kultúrny pracovník, publicista. Narodil sa 3. októbra 1932 v Skalitom.
Po štúdiách pôsobil v Čadci ako vedúci odboru kultúry Okresného národného výboru.
Zaslúžil sa o založenie Kysuckého múzea, Múzea kysuckej dediny a Kysuckej galérie, ktorej
bol neskôr riaditeľom. Trvalo sa venuje publicistickej činnosti, výsledkom, ktorej sú okrem
iného knihy Kysuce, Kysucké premeny, Pamäť Kysúc, Čadca a okolie. Je zostavovateľom
a spoluautorom encyklopédie Kysuce a Kysučania, monografie mesta Čadca a monografie
obce Skalité. Dlhé roky pôsobí aj v dobrovoľnej ochrane prírody. Zorganizoval rad
seminárov k aktuálnym otázkam o ochrane životného prostredia na Kysuciach, o ochrane
ovzdušia, vodných tokov a o trvalom udržateľnom hospodárení v lesoch. Je jedným
iniciátorov záchrany kostola v zátopovej oblasti vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Kostol
pôvodne určený na demoláciu je dnes kultúrnou pamiatkou, aj vďaka nemu.
Peter Gonščák – dlhoročný člen organizácie Slovenského Zväzu Záhradkárov. Od roku 1966
sa aktívne zapájal do činnosti Slovenského zväzu záhradkárov, pôsobil ako člen, tajomník a
predseda Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom. V rokoch 1984 – 2005 bol členom
Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Čadci. Vedie kroniku Slovenského
zväzu záhradkárov v Skalitom od r. 1979. Zúčastňuje sa rôznych seminárov, prednášok,
publikuje rôzne články v miestnom združení záhradkárov. Svoje exponáty – výpestky
predstavuje na výstavách v obci, ale aj mimo okres. Za svoje pôsobenie získal viaceré
vyznamenania a čestné uznania za dlhoročnú aktívnu činnosť v Slovenskom zväze
záhradkárov získal striebornú plaketu, bronzovú plaketu od Ústredného výboru Slovenského
zväzu záhradkárov v Bratislave, bronzovú plaketu Okresného výboru záhradkárov, I. miesto
v aranžovaní kvetov Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov a iné.
Anton Kubalík – v dobrovoľnom hasičskom zbore v Skalitom pôsobí od roku 1958, počas
tohto obdobia sa zúčastňoval na záchranných akciách, pri požiaroch, živelných pohromách.
Taktiež sa aktívne podieľal na prácach pri prístavbe a nadstavbe požiarnej zbrojnice v obci.
Ako člen Dobrovoľného hasičského zboru reprezentoval našu obec na súťažiach s mládežou
na Slovensku, ale aj v Poľsku a v Českej republike. Aktívne sa podieľal pri organizovaní
hasičských súťaží v Skalitom. Ako profesionálny hasič, veliteľ oddielu, pôsobil od roku 1969
do roku 2003 v hasičskom zbore v Čadci. Každoročne sa aktívne zapája do príprav,
organizovaní a realizácií rôznych kultúrnych akcií a podujatí, ako sú aj najväčšie slávnosti
v obci Skalité a to „Goralské slávnosti“, Vianočné trhy. Bol poslancom Obecného
zastupiteľstva od roku 1994 do roku 2006.
Peter Tatarka - začal pracovať vo výbore TJ Slovan Skalité od roku 1998, kedy bol zvolený
za predsedu TJ Slovan Skalité. Túto funkciu vykonával až do roku 2005, kedy sa stal
manažérom futbalového klubu. V tejto pozícii pracuje dodnes. Počas práce vo futbalovom
oddiele sa podarilo pánovi Petrovi Tatarkovi ako predsedovi a manažérovi doviesť mužstvo
dospelých v roku 1999 do V. ligy a o 10 rokov neskôr v roku 2009 do IV. Ligy Sever.
Vďaka jeho organizačným a manažérskym schopnostiam sa futbalový klub TJ Slovan
Skalité, nachádza na veľmi dobrých pozíciách, či už vo IV. Lige- mužstvo, alebo mládež, kde
družstvá štartujú v súťažiach riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom. Nemalou
mierou podporuje finančne chod klubu, čo je ďalšou neoceniteľnou pomocou pre rozvoj
športu a osobitne futbalu v obci Skalité.

Miroslav Truchlík – pôsobí od roku 1971 v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Skalitom. Vo
funkcii predsedu DHZ bol šestnásť rokov. Aktívne sa podieľal pri prístavbe a nadstavbe
hasičskej zbrojnice. Naďalej pôsobí ako okrskový veliteľ. V roku 2008 bol ocenený za prácu
DHZ, popri okresných a krajských vyznamenaní, medailou za mimoriadne zásluhy
Ústredným výborom v Bratislave, čo bolo jedným z najväčších vyznamenaní a v roku 2009
ho Ústredný výbor ocenil medailou za výcvik. Bol dlhoročným poslancom Obecného
zastupiteľstva, taktiež vykonával funkciu zástupcu starostu. Bol pri zrode Goralských
slávnosti a aktívne sa dlhé roky zapájal do ich prípravy a organizácie. Taktiež bol pri zrode
družby - partnerstva obce Skalité a Gminy Rajcza a obce Lednické Rovne. Aktívne sa
zúčastňoval budovania, diania a rozvíjania obce k spokojnosti občanov.
Milan Vojčiniak – je poslancom Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Skalitom už 3.
volebné obdobie . Je dlhodobým členom komisií. V súčasnosti aktívne pracuje v stavebnej a
finančnej komisii pri OZ. . Každoročne sa aktívne zapája do príprav, organizovaní a realizácií
najväčších slávností v obci Skalité a to „Goralské slávnosti“ a Vatra zvrchovanosti. V roku
2006 kandidoval ako poslanec do Národnej rady Slovenskej republiky. Je dlhoročný člen
organizácie Slovenského Zväzu Záhradkárov v Skalitom.

