Cena Obce Skalité - 2013
Mária Baculová – od roku 1970 pracovala ako zdravotná sestra na zdravotnom stredisku
Skalité v ambulancii MUDr. Rudolfa Gilánika. Od roku 1994 je poslankyňou Obecného
zastupiteľstva a členkou komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. V období rokov 2006 až
2010 pracovala ako jej predsedníčka. Je dlhoročnou aktívnou členkou MO SČK
v Skalitom.Cena Obce Skalité je p. Márii Baculovej udelená za dlhoročnú prácu poslankyne
OZ Skalité a za dlhoročnú prácu v zdravotníctve.
Pavol Laš – rodák zo Skalitého, ktorý väčšinu aktívneho pracovného života strávil vo
výskumnom ústave dopravnom v Žiline, kde pracoval na všetkých pozíciách, od výskumného
pracovníka až po riaditelia ústavu, ktorým bol od roku 1996 do roku 1999. Od roku 2003
pracoval ako vedúci certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov v doprave. Je členom
genealogicko – heraldickej spoločnosti a členom Slovenskej asociácie novinárov. P. Pavol
Laš je autorom publikácie Pamätná kniha Železničnej stanice Skalité a publikácie Skalité vo
fotografii ukryte, z ktorej časť fotografii je nainštalovaná ako stála výstava v zasadačke
Obecného úradu Skalité, kde sa práve nachádzame. Cena Obce Skalité je pánovi Pavlovi
Lašovi udelená za mimoriadny prínos v oblasti histórie a propagácie obce.
Jozef Martiniak a Žofia Martiniaková - sa obetavo a s láskou starali o vdp. Dekana Petra
Černu a potom aj o Paulinu Buchovú, ktorá mu viedla domácnosť. Celý jeho život je spojený
s Kostolom sv. Jána Krstiteľa, kde ešte aj teraz bez ohľadu na svoj vek a zdravotný stav
aktívne vykonáva prácu kostolníka. Cena Obce Skalité je p. Jozefovi Matiniakovi
s manželkou Žofiou udelená za celoživotnú obetavú prácu kostolníka a starostlivosť o vdp.
Dekana Petra Černu.
Zdenka Revayová – od roku 1966 do roku 2005 pracovala ako učiteľka na ZŠ v Skalitom
a od roku 1991 do roku 2004 pôsobila ako riaditeľka na ZŠ Skalité Kudlov. Je poslankyňou
Obecného zastupiteľstva, členkou Obecnej rady a taktiež dlhodobou členkou obecných
komisii. Každoročne sa aktívne zapája do príprav Goralských slávnosti a ďalších kultúrnych
a športkových akcií poriadených obcou Skalité. Cena Obce Skalité je Mgr. Zdenke
Revayovej udelená za celoživotnú pedagogickú prácu a prácu poslankyne OZ Skalité.
Anna Rovňanová – od roku1972 do roku 2009 pracovala ako učiteľka v MŠ Skalité
Ústredie, kde určitý čas pôsobila aj ako riaditeľka. Od roku 1974 pracovala v Zbore pre
občianske záležitosti ako hudobníčka a speváčka pri sobášoch, uvítaní deti do života
a rôznych jubileách. Vo februári v roku 1998 založila cirkevný zbor sv. Jána Krstiteľa a roku
2010 spevácky zbor seniorov. Obidva zbory pod jej vedením reprezentujú obec doma aj
v zahraničí. Je dlhoročnou aktívnou členkou MO SČK v Skalitom. Cena Obce Skalité je p.
Anne Rovňanovej udelená za celoživotnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti folklóru
a zborového spevu.
Ladislav Sventek – aktívny športovec, turista, vedúci viacerých medzinárodných expedícii
a výprav, napr. do Alp. Afriky ´, na Kaukaz, na Kamčatku, 7 – násobný majster SR polície
v maratóne, Majster SR v lesnom behu. Reprezentoval obec Skalité na MS a ME polície
v maratóne, je víťazom vyše 80- tich bežeckých pretekov. Aktívne sa zapája do
organizovania bežeckej štafety betlehemské svetlo. Je autorom myšlienky a organizátorom
Goral maratónu, ktorého nultý ročník sa konal v roku 2013. Cena Obce Skalité je pánovi
Ladislavovi Sventekovi udelená za dosiahnuté mimoriadne športové výsledky, propagáciu
a reprezentáciu obce.
Agnesa Tomicová – v roku 2012 bola nápomocná pri organizovaní zbierky na opravu
Kaplnky povýšenia sv. kríža na Kudlove. Aktívne pomáhala s celou rodinou pri jej opravách
a pri zabezpečovaní všetkého potrebného. V súčasnej dobe sa o Kaplnku obetavo stará ako
kostolníčka. Cena Obce Skalité je p. Agnesi Tomicovej za obetavú prácu kostolníčky
a starostlivosť o Kaplnku povýšenia sv. kríža v Skalitom.

