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▪ Súvislosti nášho rozhodovania
Spomínate si, čo ste robili pred
21 rokmi? Akoby bolo 17. novembra len pred nedávnom… Teraz
máme chvíľu čas, aby sme sa zastavili a popremýšľali, čo nám tých
dvadsaťjeden rokov slobody vlastne
prinieslo…
Asi najfrekventovanejšou témou
rozhovorov, ale aj manželských či
rodinných výmen názorov, sa stala
problematika finančných prostriedkov a ich nerovnomerného rozloženia
v prospech niekoľkých. Aj v evanjeliu
sa píše, že “každému, kto má, ešte sa
pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj
to, čo má.” (Lk 19, 26). Každý sa musí
snažiť na viac ako 100 percent, lebo
inak nás predbehnú iní a kto prv príde,
ten prv melie… Len aby sme necítili
ostrosť lakťov až príliš, len aby sme
nezabudli byť ľuďmi, nedolámali si
nohy a ruky v boji o kus “žvanca” a
neklaňali sa mamone… Ježiš nechce
podporovať nespravodlivosť, ale apeluje na rozvíjanie talentov.
Za socializmu existoval ľahko
rozpoznateľný nepriateľ. Stačilo na
to pamätať a podľa toho sa správať
a všetko bolo v poriadku. Niekedy
nás to viedlo k farizejstvu, niekedy
k hrdinstvu, niekedy k hrozným
kompromisom či zapretiam… Ale o
čo je to všetko teraz jednoduchšie?
O čo zriedkavejšie sme nútení ku
kompromisom (a ešte k akým!), do
akej miery stále hľadáme nejakých
nepriateľov a keď ich nemáme, tak
si ich vytvoríme… Zmena mentality
vraj trvá cca dvadsať rokov. Neviem,
či tým odborníci mysleli na jednu
generáciu, lebo v súčasnosti sa pojem
generácia vzťahuje na rovesníkov v
časovom horizonte cca päť rokov,
nie dvadsať. To by ale znamenalo, že
sme sa už zmenili, že sa zmenilo naše
myslenie a pohnútky a ciele. Chceme
viac. Ale za akú cenu?
Naučili sme sa búrať, naučili
sme sa byť proti. Ale ak máme ísť
budovať, konštruktívne riešiť problémy, to je už ťažšie… Zrazu sme v
koncoch. S tým súvisí ďalší charakteristický prvok ponovembrovej éry

– a to je roztrieštenosť. Začali sme
sa deliť na menšie a menšie skupiny
a skupinky a podskupinky, až sme
zostali takmer paralyzovaní, lebo
sme stratili silu. V jednote je sila
– to bolo jedno z hesiel novembra
89. Prirýchlo sme naň zabudli. Ak
v súčasnosti stagnuje rozvoj miest
a obcí, farností a spoločenstiev, je
to nie kvôli slabým nápadom alebo
nedostatku finančných prostriedkov,
ale kvôli nejednote, kvôli neochote
spolupracovať.
Témy, o ktorých sme na chvíľu
uvažovali, sa zdá, akoby sa netýkali
malej dedinky na Hornej Nitre. Veci
sa menia. Aj ľudia sa menia. Nevieme, čo bude s nami o dvadsať rokov,
čo bude s touto dedinou, čo bude s
plánmi – či sa stanú realitou alebo
len nerozvážnymi snami… Toto hodnotenie nemá za úlohu pomenovať
skutočnosti ponovembrového vývoja komplexne a možno vyznieva
negatívne. Je len jedným z analytických pohľadov – nehovoriac o tom,
že zrejme len málokto by sa chcel
vrátiť do doby reálneho socializmu...
Ak stojíme pred dôležitým rozhodovaním v obci, čo nás naštartuje,
aby sme sa nabudili, aby sme ťahali
za jeden koniec povrazu, aby sme sa
nevybíjali v žabomyších vojnách?
Možno sa pýtame sami seba: nastal čas striedania stráží? Alebo treba
začať z celkom inej strany? Biskup
žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis
napísal mladým ľuďom Slovenska
posolstvo, ktoré končí slovami, ktoré
by sme mohli prijať ako výzvu a
inšpiráciu: „Chceme vám zabezpečiť
ľudsky dôstojnú budúcnosť, chceme
vám zanechať mestá a obce ako
spoločenstvá, v ktorých sa dobre
žije, ako miesta, kde sa oplatí žiť.
Svätý otec Benedikt XVI. nás vyzýva, aby sme si očisťovali „odtlačok
nekonečna“ v našom srdci, aby sme
„nestrácali pamäť“. Vstúpme teda
do Božej zóny, hľadajme nový sen,
osvojujme si novú tvár a vytvárajme
nový ľud.
Zdeno Pupík

▪ Ako voliť?

27. novembra 2010 sa budú
konať voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Volebná
miestnosť v kultúrnom dome bude otvorená od 7.00 do 20.00 hod.
Zoznam kandidátov na starostu obce a na poslancov obecného
zastupiteľstva je zverejnený na úradnej tabuli obce pri hasičskej zbrojnici,
na webovej stránke obce a na 4. – 7.
strane týchto novín.
Volič dostane vo volebnej miestnosti dva hlasovacie lístky: jeden
hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce. Na
hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva zakrúžkovaním
poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže
zakrúžkovať najviac 9 kandidátov.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta,
pre ktorého hlasuje. Hlasovací lístok
vloží do obálky a obálku do volebnej
schránky.
Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, môže požiadať o
nový hlasovací lístok. Ak zakrúžkuje
viac čísel kandidátov ako 9, hlasovací lístok je neplatný. Menej môže
zakrúžkovať.
Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Volič, ktorý sa
zo závažných zdravotných dôvodov
nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo
volebnej miestnosti. Môže tak urobiť
do piatku 26. novembra do 15.00 hod.
na tel. č. 7488110 a 7488179 alebo
v čase konania volieb do 14.00 hod.
prostredníctvom príbuzných oznámiť
členom volebnej komisie. Volebná
komisia vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou.
vk

▪ KOMUNÁLNE
VOĽBY 2010
Opäť je tu čas rozhodovania o
starostovi a poslancoch obecného
zastupiteľstva – komunálne voľby,
ktoré sa uskutočnia 27. novembra
2010.
Predpokladáme, že každému z nás
záleží na tom, aby našu obec spravovali ľudia, ktorým nie je život v nej
ľahostajný, sú ochotní vypočuť si a
rešpektovať názory druhých, vedia sa
obetovať pre spoločné dobro.
Dnes už nie je obci nariadené
všetko zhora, ale o všetkom si rozhoduje sama. Samospráva má mnohé
kompetencie, preto je dôležité, aby v
jej jednotlivých oblastiach pôsobili
podľa možnosti odborníci, ktorí budú
niesť zodpovednosť a udávať smer
ďalšieho rozvoja obce.
Nepochybujeme o tom, že sa na
voľbách zúčastní prevažná väčšina
voličov a voľbu si dobre zvážime.
Veď ak by sme nevolili, nemáme
právo kritizovať a sťažovať sa,
lebo sme nevyužili našu možnosť
spolurozhodovať o tom, kto bude
hájiť naše záujmy.
Aby sme Vám, vážení voliči, Vaše
rozhodovanie uľahčili, aby ste si ešte
pred vstupom do volebnej miestnosti mohli svoju voľbu premyslieť,
prichádzame do Vašich domácností,
aby sme Vám predstavili 4 kandidátov
na starostu a 20 kandidátov na poslancov (volí sa 9). Všetkým kandidátom
sme položili rovnaké otázky. Ako a či
na ne odpovedali, posúďte sami.
redakčná rada

Viac sa o
komunálnych voľbách 2010
dočítate na
str. 4. - 7.
≥≥≥
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▪ Zo zasadnutia OZ
Na 5. tohtoročnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva 28. októbra 2010 sa zúčastnilo 8 poslancov, riaditeľka a ekonómka školy a
hlavná kontrolórka obce.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie:
▪ správu starostu obce o činnosti
od posledného zasadnutia OZ ,
▪ čerpanie rozpočtu obce
Skačany a Základnej školy s materskou školou Skačany k 30.09.2010,
▪ správu hlavnej kontrolórky o
dodržiavaní zákona č. 25/2006 o
verejnom obstarávaní,
▪ správu hlavnej kontrolórky o
dodržiavaní VZN č.2/2010 o miestnych daniach a VZN č. 1/2010 o
poplatkoch za komunálny odpad,
▪ záznam z miestneho zisťovania
komisie výstavby, životného prostredia a cestného hospodárstva
vykonaného v budove Základnej
školy s materskou školou Skačany,
▪ žiadosť Poľovníckeho združenia Háj o organizovanie akcie
,,Stavanie mája“ v roku 2011,
▪ list občanov Komenského ulice o vyriešenie technickej prekážky
v prípade povodní,
▪ právnu analýzu potrebnú pre
vedenie /používanie/ vozidiel so

BLAHOŽELANIE
zvláštnymi výstražnými zvukovými
znameniami alebo svetlami,
▪ žiadosť Jána Chrenku o vyplatenie cestovného z roku 1998,
▪ žiadosť Vlastimila Ďatelinku o
odkúpenie pozemku parc.č.3894/1,
3893/1, 3893/2.
Schválilo:
▪ úpravu rozpočtu obce Skačany
a Základnej školy s materskou
školou Skačany rozpočtovým opatrením č. 2/2010,
▪ žiadosť Jednoty dôchodcov
Skačany o zmenu účelu dotácie na
rok 2010,
▪ žiadosť občianskeho združenia
Šanca a nádej o zmenu účelu dotácie na rok 2010,
▪ vykonanie preškolenia a psychologického vyšetrenia osôb
schopných vykonávať výjazd s
cisternou Obecného hasičského
zboru,
▪ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Skačany za školský
rok 2009/2010,
▪ zriadenie 2. triedy v Materskej
škole v Skačanoch.
Neschválilo finančný príspevok Poľovníckemu združeniu Háj
Skačany na rok 2010 na nákup ad-

ministratívnych pomôcok a zariadenia.
Starostovi obce odporučilo
do 22. októbra 2010
▪ zistiť technické prekážky v
prípade povodní na Komenského
ulici,
▪ dať vypracovať znalecké posudky na Cintorínsku ulicu,
▪ ukončiť prezentáciu základov
Kostola sv. Juraja,
▪ realizovať projekt Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v obci Skačany,
▪ predložiť finančné plnenie
platenia dane z nehnuteľností a
poplatkov za odvoz komunálneho
odpadu za roky 2008,2009,2010,
do 31.01.2011
▪ vytvoriť funkčný systém obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami,
▪ prepracovať vnútornú smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní,
▪ vypracovať vlastný ročný plán
verejného obstarávania.
do 30.06.2011
▪ vypracovať geometrický plán
a znalecký posudok na odpredaj
pozemkov na Hviezdoslavovej
ulici.

▪ 2. miesto za webovú stránku obce

V mesiaci október 2010 oslávili
životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
--------------------60 rokov života:
--------------------70 rokov života:
Anton Ďuriš
č. d. 493
Pavol Miklaš
č. d. 73
80 rokov života:
Magdaléna Beňačková
č. d. 393
90 rokov života:
--------------------Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Anna Zemková
*17.11.1929
č. d. 437
+12.10.2010
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

NARODILI SA
Damian Kopál
14.10.2010
rodičia: František a Monika
Zara Ceizel
20.10.2010
rodičia: Peter a Kvetoslava
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Marian Bencúr
a Jana Máčaiová

V tomto roku bol vyhlásený
už 7. ročník súťaže ZlatyErb.sk.
Vyhlasuje ho spoločne eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a
Združenie informatikov samospráv
Slovenska pod záštitou vysokých
ústavných činiteľov a splnomocnenca vlády pre informatizáciu
spoločnosti Pavla Tarinu.
Hlavným
cieľom
súťaže
ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty,
podporiť výmenu skúseností a
ohodnotiť snahu zástupcov samo-

správ účinne využívať informačnokomunikačné
technológie
k
zvyšovaniu kvality a prístupnosti
služieb samosprávnych krajov, miest,
mestských častí a obcí.
V období od 10. septembra
do vyhodnotenia súťaže (október
2010) boli prihlásené stránky krajov, miest a obcí hodnotené porotou
podľa viacerých kritérií, napr. test
reakcie na žiadosť o poskytnutie
informácií, povinne zverejňované
informácie,
ovládanie
webu,
navigácia a prehľadnosť stránky,
test rýchlosti vyhľadávania in-

formácií, grafické spracovanie
s prihliadnutím na zobrazenie v
rôznych prehliadačoch, technická
správnosť, atď.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo
9.11.2010 v rámci Medzinárodnej konferencie ITAPA 2010 v
priestoroch hotela Crowne Plaza
v Bratislave. Ceny boli udelené
v troch hlavných kategóriách:
Najlepšia stránka samosprávneho
kraja resp. vyššieho územného
celku, Najlepšia stránka mesta,
resp. mestskej časti Bratislavy alebo Košíc a Najlepšia stránka obcí.
V tejto kategórii sa naša obec
umiestnila na 2. mieste.
Na slávnostnom odovzdávaní
ocenení sa zúčastnil a cenu pre
Obec Skačany prevzal starosta obce
Ladislav Struhár.
K. Kližanová

30.10.2010
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.

Zaujímavosti
z evidencie obyvateľstva
Stav obyvateľov obce Skačany
k 30.10.2010 je 1268 .
Počet obyvateľov podľa pohlavia:
649 žien a 619 mužov
Počet obyvateľov podľa ulíc:
Duklianska - 314 obyvateľov,
Námestie SNP -164 obyvateľov,
Hviezdoslavova - 116 obyvateľov,
Partizánska - 93 obyvateľov,
Komenského - 93 obyvateľov,
Cintorínska - 91 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa veku:
31- roční: 26 obyvateľov,
26 - roční: 25 obyvateľov,
48 - roční: 24 obyvateľov,
35 - roční: 23 obyvateľov,
54 - roční: 23 obyvateľov.
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▪ Daň za užívanie verejného priestranstva
Vo VZN č. 3/2011 o miestnych daniach, ktoré bude platiť od
01.01.2011, je jednou z miestnych
daní aj daň za verejné priestranstvo.
Daň za verejné priestranstvo
je povinná zaplatiť každá fyzická
a právnická osoba, ktorá využíva
verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce s výnimkou
pozemkov, ktoré obec prenajala.
Osobitným užívaním verejného
priestranstva sa podľa zák. č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a
iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo

stráženého parkoviska a podobne.
Obec určila, že sadzba za
užívanie verejného priestranstva
je za každý aj začatý m² osobitne
užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň:
▪ 4,- € pri jednorazových predajných akciách na predajnom
mieste,
▪ 0,10 € za dlhodobejšie užívanie
verejného priestranstva na základe
písomnej žiadosti a súhlasu obce
(napr. skládky stavebného materiálu, palivového dreva, nepojazdných
áut ...)
▪ 0,033 € za zábavné akcie,
kultúrne akcie, lunaparky, cirkusy ...
Každý, kto využíva verejné
priestranstvo v zmysle tohto VZN,
je povinný písomne oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane

– Obci Skačany najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti. Obec
vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Od dane za užívanie verejného
priestranstva môžu byť oslobodené
fyzické osoby, právnické osoby
a organizácie na základe písomnej žiadosti, ktoré užívajú verejné
priestranstvo pre účely usporiadania kultúrnej alebo športovej akcie,
alebo verejnoprospešnej akcie bez
vyberania vstupného. Podmienkou
oslobodenia je písomná žiadosť so
súhlasným stanoviskom starostu
obce.
OcÚ,
správa daní a poplatkov

▪ „Výkupcovia“ autobatérií a elektrozariadení
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne vo svojom liste
z 2.11.2010 upozorňuje všetkých
primátorov a starostov na nelegálny
výskyt tzv. výkupcov autobatérií
a elektrozariadení, ktorí svojou
činnosťou porušujú ustanovenia
zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Akumulátory a elektroodpad sú
komodity, ktoré sa musia zbierať
len oddelene od ostatných druhov
odpadov. Obec vo svojom VZN
upravila podrobnosti o nakladaní
s komunálnym a drobným staveb-

ným odpadom a elektroodpadmi
z domácností, ale aj spôsob zberu
a prepravy všetkých ostatných
druhov odpadov.
Pôvodca odpadov – občan,
nesmie nakladať alebo inak
zaobchádzať s odpadmi, ako v
súlade s VZN obce.
Na
základe
uvedených
skutočností bola obec upozornená
na porušenie zákona nielen zo strany tzv. výkupcov, ale aj zo strany
obce, pokiaľ im takúto činnosť povolí, resp. toleruje.

Vyzývame preto všetkých
občanov, že pokiaľ niekto má
vedomosť, že takýmto spôsobom
odovzdávajú autobatérie a elektroodpady aj osoby, ktoré podnikajú, či už ide o fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, alebo
právnické osoby, nahláste túto
skutočnosť obci a obec postúpi
ohlásenie príslušnému obvodnému
úradu životného prostredia, ktorý
následne začne konanie s dotyčným
podnikateľom.
OcÚ

▪ Nájomné byty v našej obci

Určite ste všetci postrehli, že v
našej obci začala výstavba prvých
nájomných bytoviek na Cintorínskej ulici. Aj napriek problémom
mnohých obcí zabezpečiť dotácie
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu
nájomných bytov sa nám podarilo
získať finančné prostriedky na tento
významný projekt v našej obci.

Výstavba prebieha podľa časového harmonogramu s termínom
ukončenia a odovzdania v roku
2011. Už v čase podania žiadosti
našej obce o dotáciu na bývalé Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR sme mali oveľa viac
záujemcov na pridelenie bytu ako
sme schopní týmito troma nájomnými bytovými domami poskytnúť.

Každý bytový dom pozostáva zo
štyroch dvojizbových bytov, jedného trojizbového a jedného jednoizbového bytu. Byty sa budú
odovzdávať v štandardnom vyhotovení s obkladmi, sanitou, plávajúcou podlahou, kuchynskou linkou,
samostatným kúrením, s balkónom
alebo terasou vrátane skladovej
miestnosti. V bytovom dome je
tiež spoločenská miestnosť.
Chcem poďakovať všetkým
spoluobčanom za trpezlivosť,
keďže aj pri výstavbe týchto bytov
sa vyskytli negatívne vplyvy ako
prašnosť či hlučnosť tak, ako je to
s akoukoľvek novou výstavbou, no
spoločnosť realizujúca projekt sa
snaží tieto vplyvy minimalizovať
na únosnú mieru.
Pevne verím,
že sa nám spoločnými silami
podarí prispieť k lepšej budúcnosti
našej obce aj výstavbou
nájomných bytov.
Ladislav Struhár

Nedoplatky na dani
z nehnuteľnosti
▪ r. 2010		
FO:
600,- €
PO:
832,- €
▪ predchádzajúce roky
FO:
79 €
PO:
70 €
▪ Spolu nedoplatky na dani
z nehnuteľností:
1 581 €

Nedoplatky na poplatku
za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
▪ r. 2010
FO:
1 615 €
PO:
0€
▪ predchádzajúce roky
FO:
592 €
PO:
0€
▪ Spolu nedoplatky na KO
a DSO:
2 207 €
▪ Nedoplatky na dani
a poplatkoch spolu:
3 788 €
(k 18.11.2010)
Neplatiči si už prevzali výzvy
na zaplatenie nedoplatkov. Niektorí
na výzvu zareagovali a nedoplatok vyrovnali. Pohľadávky, ktoré
nebudú vyrovnané do 30. novembra 2010, budú obcou vymáhané v
exekučnom konaní.
OcÚ,
Správa daní a poplatkov

Výdavky na nakladanie
s odpadmi v roku 2010
▪ vývoz komunálneho odpadu:
13 900,- €
▪ vývoz veľkoobjemových
kontajnerov:
14 400,- €
▪ separovaný zber:
2 000,- €
▪ nákup nádob:
600,- €
▪ Spolu výdavky:
30 900,-€
▪ Príjmy:
18 900,-€
▪ Obec dopláca:
12 000,-€

▪ POZVÁNKA
Občianske
združenie
Šanca a nádej pozýva všetkých, malých aj
veľkých, na mikulášske
popoludnie
spojené
s
pásmom
skačianskych
ľudových zvykov počas
adventu OD ONDREJA
DO VIANOC v nedeľu
5. decembra 2010 o 15.00
v kultúrnom dome v
Skačanoch.

Skačianske noviny číslo 6/2010

4. strana

Komunálne voľby 2010
▪ K a n d i d á t i
▪ 1. Prečo ste sa rozhodli
kandidovať na starostu obce?
▪ 2. Ak budete zvolený,
na čo sa chcete predovšetkým
zamerať?
▪ 3. Kde na to chcete vziať
finančné prostriedky?

| 1. | Ing. Dušan Grznár

▪ 48 r., technik
▪ Skačany č. 97
▪ Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
▪ 1. V tomto volebnom období
som bol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva, kde som až
do svojho odchodu robil predsedu
stavebnej komisie. Nakoľko môj uhol
pohľadu, ale aj ďalších poslancov, na
problematiku v obci bol diametrálne
odlišný od názoru starostu, rozhodli
sme sa rady poslancov OZ opustiť.
Problémy boli už v nesprávne naplánovanom rozpočte, kde boli zatajené
/ pozabudnuté ? / peniaze z fondov
na rekultiváciu skládky za Kaplnkou
sv. Barbory. Tieto peniaze boli bez
schválenia obecného zastupiteľstva
preúčtované firme, ktorá práce prevádzala, aj napriek tomu, že dielo
vykazovalo nedostatky v kvalite i v
rozsahu prevedených prác. Taktiež
aj ostatné investičné akcie financované resp. spolufinancované obcou
boli predražené / prístrešok na ihrisku
/, nedostatočne pripravené / projekt
chodníka / alebo práce neboli prevedené v požadovanej kvalite / už
spomínaná skládka, chodník v parku
na Pažiti /. Nakoľko tieto problémy
ťažia nielen odstúpených poslancov,
ale aj niektorých obyvateľov obce,
bol som nimi požiadaný o kandidatúru na post starostu. Títo ľudia veria v lepšiu transparentnosť, ktorú im
chcem poskytnúť.
▪ 2. Prvoradou úlohou bude zefektívnenie chodu obecného úradu a
jemu podliehajúcich inštitúcií / škola,
škôlka /. Dôležitá bude hlavne ekonomická stránka. V investičnej oblasti
sa bude musieť pokračovať v dobu-
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v o ľ b y

dovaní areálu nových nájomných bytov – terénne úpravy, oprava cestnej
komunikácie, parkovacie plochy... /
predpokladám, že je to financované
zo štátneho fondu rozvoja bývania so
spoluúčasťou obce, ale neviem rozsah
prác započítaných v samotnom projekte /. Ďalšou z úloh sú roky zanedbané cestné komunikácie, hlavne
opatrenia na bezpečnosť občanov
– vybudovanie chodníkov. V oblasti
ochrany životného prostredia sa treba
zamerať na likvidáciu organických
odpadov – možnosť vybudovania
kompostoviska. Z pohľadu likvidácie splaškových vôd skôr vidím cestu
v budovaní individuálnych odpadových čističiek ako centrálnej kanalizácie hlavne pre zložitý reliéf obce
a dôsledky terénnych úprav po realizácií. Je to však závislé od výziev a
spoluúčasti cez európske fondy.
▪ 3. V prvom rade budú dôležité
vlastné zdroje t. j. príjem zo štátneho
rozpočtu. Následne na to nastavenie
vlastného rozpočtu, v ktorom sa musia
vo výdavkových položkách objaviť
šetriace prvky voči predchádzajúcim
rokom. Nakoľko predpoklad vydania výziev z ministerstiev a následne
možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych
fondov je koniec roka 2013, je najvyšší
čas pripraviť projekty a zabojovať aj o
tieto peniaze.

| 2. | Ing. Juraj Kližan

▪ 29 r., elektromechanik
▪ Skačany č. 342
▪ Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko
▪ 1. Kandidovať na starostu obce
som sa rozhodol pretože chcem
prispieť k rozvoju a zveľadeniu našej
obce.
▪ 2. Ak budem zvolený za starostu obce, chcem sa predovšetkým
zamerať na vytvorenie podmienok
pre získanie finančných prostriedkov
na rekonštrukciu školy a na riešenie
problému spodnej vody v určitých
častiach obce. Chcem sa venovať
sociálnemu programu ako napr. podpora športových aktivít mládeže a
kultúrneho života v obci a iné.

s t a r o s t u

▪ 3. Finančné prostriedky chcem
získavať vypracovávaním rôznych
projektov z eurofondov a zo štátu.

| 3. | Miloslav Pokorný

▪ 56 r., technik,
▪ Skačany č. 17
▪ nezávislý kandidát
▪ 1. S úmyslom využiť všetky
moje doterajšie skúsenosti v prospech
občanov obce Skačany rozhodol som
sa kandidovať na starostu obce.
▪ 2. Hlavným cieľom môjho
volebného programu je:
▪ pokračovať v už začatých programoch a projektoch obce
▪ zlepšiť prevádzku a údržbu
ciest a miestnych komunikácií s
cieľom minimalizovať náklady na
údržbu, vybudovanie chodníkov a
odvodňovacie žľaby a vyriešiť problém s prívalovými vodami
▪ podporovať rozvoj kultúry,
športu, spoločenského života a
spoločenských organizácii, osobitne
tie, so zameraním na využitie voľného
času, športu, obnovu a udržiavanie
obecných tradícií
▪
podporovať
činnosť
mládežníckych a záujmových organizácií
▪ podporovať charitatívnu a
humánnu činnosť
▪ zlepšovať životné prostredie
a tvrdo postupovať proti tvorcom
čiernych skládok odpadov
▪ silnou sociálnou politikou
pomáhať tým, ktorí to potrebujú,
konkrétne rodinám s nezaopatrenými
deťmi a nízkymi príjmami, seniorom, zdravotne postihnutým a ďalším
ohrozeným skupinám – každý človek
je pre mňa dôležitý
▪ hľadať možnosti pre nezamestnaných ľudí žijúcich v obci a snaha o
vytvorenie nových pracovných miest
pre odkázaných ľudí
▪ podpora miestnych podnikateľov
v aktivitách prinášajúcich prospech
obci napr. vo forme získavania pracovných príležitostí
▪ pripraviť priaznivé podmienky
pre vstup investorov do obce
▪ postupné zlepšovanie materiálno-technických a priestorových podmienok a zvyšovanie kvality výchovy
a vzdelávania v ZŠ a ostatnej mládeže,

o b c e

podpora mladých talentov
▪ venovať pozornosť možnostiam
vzdelávania dospelej populácie hlavne rozširovaním jazykových schopností a počítačovej gramotnosti
▪ zlepšiť komunikáciu občanov
s úradom a úradu s občanmi, aby
žiadna pripomienka či myšlienka
nezostala nepovšimnutá, budem sa
snažiť vtiahnuť občanov do diskusie
o budúcnosti obce a o konkrétnych
riešeniach jej problémov
▪ zavedenie „Dňa otvorených
dverí“ – 1x ročne
▪ zavediem efektívnejší vývoz komunálneho odpadu
▪ zabezpečiť úpravu problémových
miest koryta a svahov potoka, aby sa
predišlo záplavám
▪ envirofond – snaha o získanie
dotácií na nákup pracovných mechanizmov pre obec
▪ 3. Finančné prostriedky na
konkrétne projekty pre zabezpečenie
volebného programu sa budem
snažiť získať z fondov EÚ, z
protipovodňového programu vlády
SR, envirofondu resp. zo štátneho
rozpočtu SR.

| 4. | Ing. Ladislav Struhár

▪ 49 r., stavebný inžinier
▪ Skačany č. 392
▪ Kresťanskodemokratické
hnutie
▪ 1. Ako vždy takéto rozhodnutie nie je jednoduché. Práve sa končí
moje tretie volebné obdobie. Robiť
starostu znamená slúžiť občanom. Je
to zodpovedná práca, ktorá ma baví.
Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na investičné akcie – výstavbu nájomných bytov, revitalizáciu
verejných priestranstiev. Začaté veci
treba dokončiť a nové naštartovať.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo kandidujem.
▪ 2. V prvom rade sa chcem
zamerať na už rozbehnuté akcie.
Treba ukončiť výstavbu nájomných
bytov a všetko, ...
pokračovanie na str. 5. ≥≥≥
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... čo s tým súvisí a začať práce
na revitalizácii verejných priestranstiev - námestia v centre obce, na
ktoré sme získali z eurofondov 626
tisíc eur. Obec má vypracované projekty na rekonštrukciu a prístavbu
kultúrneho domu, na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice, na vybudovanie chodníka na Nitrianskej ceste
a na rekonštrukciu a modernizáciu
Základnej školy s materskou školou
Skačany. Na ich realizáciu sa budem
snažiť získať finančné prostriedky,
rovnako ako aj na ďalšie investičné
akcie, ktoré nie je možné zafinancovať
z obecného rozpočtu. Obec potrebuje
rekonštrukciu miestneho rozhlasu,
opravy a budovanie miestnych komunikácií, kompostovisko, kanalizáciu a
v rámci protipovodňových opatrení sa
predpokladá prekládka kanála. Ktoré
z týchto akcií sa budú realizovať v
nastávajúcom volebnom období a v
akom poradí bude závisieť od toho,
na čo bude možné získať financie.
Myslím aj na mladé rodiny, preto sa
budem snažiť vytvoriť podmienky
pre individuálnu bytovú výstavbu
a v prípade záujmu pokračovať vo
výstavbe nájomných bytov.
▪ 3. Existuje viac možností, odkiaľ
získať finančné prostriedky. Sú to
vlastné zdroje, dotácie z jednotlivých
ministerstiev, granty z rôznych nadácií
a do roku 2013 z fondov Európskej
únie.

| 20. | Viera Zuzulová

▪ 45 r., technička
▪ Skačany č. 171
▪ KDH
▪ 1. V súčasnosti pôsobím ako
poslankyňa OZ, a preto by som chcela
svoje skúsenosti uplatniť aj v ďalšom
volebnom období.
▪ 2. Viem, v čom práca poslanca spočíva. Nie je to vôbec ľahké
rozhodovať za občanov o tom, čo je
pre obec dôležité, najmä keď nie je
dostatok financií. Som predsedníčkou
komisie kultúry a sociálnych vecí
pri obecnom zastupiteľstve. Mám
skúsenosti s organizovaním rôznych
kultúrnych akcií v obci a v tomto by
som chcela i naďalej pokračovať.
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▪ Kandidáti pre voľby poslancov

obecného zastupiteľstva

▪ 1. Prečo ste sa rozhodli
kandidovať na poslanca
obecného zastupiteľstva?
▪ 1. Ak budete zvolený/á,
ako konkrétne sa chcete
podieľať na správe obce?

| 1. | Ladislav Bánovský

▪ 55 r., majiteľ a konateľ
stavebnej spoločnosti
AVAL s.r.o. Partizánske
▪ Skačany č. 87
▪ KDH
▪ 1. Na základe oslovenia skupinou ľudí z KDH som sa rozhodol
kandidovať za poslanca aj v budúcom
volebnom období . Svojou činnosťou
sa chcem podieľať na rozvoji obce.
Tu chcem pripomenúť, že i napriek
oslovenia zo strany KDH sa necítim
vo svojom rozhodovaní byť stranícky
viazaný na KDH. Myslím si, že v komunálnych voľbách v našej obci by
sa nemali voliči orientovať podľa
politických strán. Naši spoluobčania
sa musia vzájomne rešpektovať bez
ohľadu na politickú príslušnosť, bez
ohľadu na náboženské vierovyznanie. Všetci máme spoločný cieľ
- skvalitňovať život v našej obci na
všetkých úrovniach.
▪ 2. V prípade zvolenia sa chcem
aktívne podieľať na správe obce
v stavebnej komisii, v ktorej som
pracoval aj v terajšom volebnom
období. Svojou činnosťou v komisii dohliadať, aby sa pri realizácii
stavebných diel dodržiaval stavebný
zákon. Chcem načúvať požiadavkám
voličov v oblasti investičného rozvoja
obce a tieto požiadavky s ohľadom
na finančné možnosti postupne podľa
dôležitosti realizovať.
Taktiež by som sa chcel podieľať
na rozvoji športovej činnosti v obci.
Budem sa snažiť vytvárať podmienky pre mladých ľudí tak, aby čoraz
viac svojho voľného času venovali
športovej činnosti či už aktívnej alebo
rekreačnej a podporovať v obci rozvoj malého a stredného podnikania s
možnosťou vytvárania nových pracovných miest.

| 2. | Iveta Barboríková

▪ 51 r., knihovník-archivár
▪ Skačany č. 536
▪ KDH
▪ 1. Som rodáčka zo Skačian, zaujímajú ma problémy občanov v mojom okolí, chcela by som prispieť k
zlepšeniu kvality života v našej obci.
▪ 2. Mám blízky vzťah ku kultúre,
pomáhala by som pri organizovaní
rôznych podujatí.
Svoje dlhodobé skúsenosti z práce
v školstve a v knižnici by som zúročila
pri podporovaní zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže.
Keďže som absolventkou Strednej knihovníckej školy v Bratislave,
odbor knihovník-archivár, angažovala
by som sa pri zriaďovaní obecného
múzea, v ktorom by sa nachádzali
predmety a dokumenty z minulosti,
čím by som prispela k prebúdzaniu
väčšej úcty k dedičstvu našich predkov.

| 3. | Mgr. Anna Beňačková

▪ 57 r., učiteľka
▪ Skačany č. 426
▪ KDH
▪ 1. Moje rozhodovanie nebolo
vôbec ľahké. Na jednej strane s prácou
poslankyne mám nejaké skúsenosti,
nepáčia sa mi však niektoré zaužívané
praktiky. Žiaľ, nebolo v mojich silách
ich zmeniť. To bol dôvod, prečo nie.
Na strane druhej som zvážila aj iné
veci. Poslanecká práca je náročná
a zodpovedná. Je to služba pre
spoločnosť, pre spoluobčanov, je to
niečo, čo ma baví. Okrem toho oslovilo ma viac ľudí, že by som predsa
len mala kandidovať. Uvedomujem si
aj spoluzodpovednosť za našu obec.
Keďže hlas ľudu, ako sa hovorí, je
hlas Boží, tak som sa rozhodla.
▪ 2. Ak budem zvolená, môj

konkrétny podiel na správe obce
bude závisieť od celkového zloženia
zastupiteľstva, teda od toho, akí odborníci sa do zastupiteľstva dostanú.
Svoje profesionálne skúsenosti by
som mohla využiť v oblasti školstva a
práce pre deti a mládež, prax v riadiacej práci zasa v ekonomickej oblasti.
Tak, ako doteraz, rada sa budem
podieľať na vypracovávaní projektov na získavanie grantov z rôznych
nadácií a fondov. Blízka mi je aj
kultúra. Za nemálo dôležitú pokladám
propagáciu obce, jej zviditeľňovanie
či už formou webovej stránky alebo
vydávaním Skačianskych novín. Už
som skúsila, že práca poslanca v tejto
oblasti je úplne iná ako práca neposlanca. Či v nej budem pokračovať,
nezávisí len odo mňa. Uvedomujem si, že moje aktivity, podobne
ako lieky, vyvolávajú u niektorých
občanov nežiaduce účinky.☺Viem, že
nemôžem vyhovieť všetkým, ale som
presvedčená, že to, čo robím, robím v
prospech obce a spoluobčanov.

| 4. | Peter Ďuriš
▪ 53 r., robotník
▪ Skačany č. 265
▪ ĽS – HZDS
▪ Na otázky
odmietol odpovedať.

| 5. | Zuzana Ďurišová

▪ 41 r., zootechnik
▪ Skačany č. 147
▪ SDKÚ – DS
▪ 1. Žijem v obci s manželom a
dvoma školopovinnými deťmi, preto
dianie v obci mi nie je ľahostajné.
▪ 2. Po zvolení za poslankyňu
obce Skačany mám záujem pomôcť
občanom pri riešení ich problémov.
Chcem sa podieľať na kultúrnych
a športových podujatiach, vytvoriť
kvalitné podmienky pre chod ZŠ s
MŠ a pre starých a nevládnych ľudí
zabezpečiť opatrovateľskú službu
(donášku stravy, nákupov, upratovanie)
pokračovanie na str. 6. ≥≥≥
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| 6. | Ľubomír Griač
▪ 43 r., elektromontér
▪ Skačany č. 93
▪ ĽS - HZDS
▪ Na otázky
odmietol odpovedať.

| 7. | Ing. Dušan Grznár

▪ 48 r., technik
▪ Skačany č. 97
▪ SDKÚ – DS
▪ Na otázky odpovedal
ako kandidát na starostu.

| 8. | Ing. Juraj Kližan

▪ 29 r., elektromechanik
▪ Skačany č. 342
▪ ĽS - HZDS
▪ 1. Kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva som sa rozhodol
preto, lebo sa chcem podieľať na rozvoji obce.
▪ 2. Ak budem zvolený za poslanca, chcem sa podieľať na správe obce
v oblasti športu a kultúry a pomáhať
pri realizácii projektov na získanie
finančných prostriedkov.

▪ 2. Ak dostanem od občanov
dôveru, chcel by som práve v spolupráci s nimi riešiť problémy, ktoré
pretrvávajú alebo sa vyskytnú v našej
obci. Zároveň by som chcel svoje
skúsenosti z ciest po Európe uplatniť
aj u nás, a tak prispieť k rozvoju a
skrášleniu Skačian.

| 10. | Ing. Vladimír Knápek

▪ 35 r., špecialista-technik
▪ Skačany č.134
▪ SDKÚ – DS
▪ 1. Na poslanca som sa rozhodol kandidovať z jednoduchého
dôvodu. Pomôcť obci. Mám veľmi
bohaté skúsenosti s riadením a dosť
široké znalosti z rôznych oblastí
– ekonomických, právnych, stavebných a iných. Pracujem ako technik
– špecialista v Hasičskom a záchrannom zbore. Popri tom externe
študujem doktorandské štúdium na
Technickej univerzite vo Zvolene.
Snažím sa byť prospešný pre našu
obec, v ktorej vykonávam funkciu
preventivár požiarnej ochrany obce.
▪ 2. Pri rozhodovaní chcem svoje
bohaté skúsenosti a znalosti využiť a
rozhodnúť vždy tak, aby to bolo čo
najlepšie pre obec. Bez predsudkov a
rôznych väzieb v obci.

| 11. | Ing. Mária Kosnovská

|9. | Marián Kližan

| 12. | Ing. Marián Krajčo
▪ 31 r., vedúci údržby
▪ Skačany č. 282
▪ ĽS – HZDS
1. Rád by som svojou prácou a
novými nápadmi prispel k rozvoju
našej obce.
2. Veľmi dôležité je riešenie operatívnych problémov a medziľudských
vzťahov, s čím súvisí komunikácia
a načúvanie našich spoluobčanov.
Taktiež by som rád pomohol pri získavaní finančných prostriedkov na
rekonštrukciu základnej školy, čo
považujem za veľmi dôležitú problematiku.

| 13. | Mgr. Iveta Kučerková

▪ 42 r., lekárnička
▪ Skačany č. 277
▪ SDKÚ – DS
▪ 1. Za poslankyňu OZ som sa
rozhodla kandidovať preto, že už v
tomto volebnom období som pracovala ako poslankyňa OZ, ako predseda
ekonomickej komisie. No po dvoch
rokoch som sa vzdala kandidatúry,
nakoľko som nesúhlasila s tým, ako
sa nakladalo s verejnými financiami
v našej obci.
▪ 2. Ak by som bola zvolená, rada
by som pracovala opäť v ekonomickej komisii. Chcela by som, aby sa
sprehľadnilo financovanie verejnej
správy, aby občania vedeli, na čo sa
peniaze z rozpočtu používajú. Aby
sa ušetrené peniaze (nakoľko už dlh
obce bol splatený), efektívne využili
na rozvoj obce.

| 14. | Drahomíra Máčaiová
▪ 36 r., živnostníčka
▪ Skačany č. 498
▪ SaS

▪ 43 r., technik
▪ Skačany č. 284
▪ KDH
▪ 1. Rozhodnutie kandidovať do
OZ vo mne dozrievalo postupne. Moje
bývalé povolanie mi neumožňovalo sa
zúčastňovať na riešení vecí verejných.
Toto volebné obdobie je pre mňa výzvou pomôcť pri zveľaďovaní a chode
obce.

▪ 1. Nakoľko žijem v dedine od
narodenia, nie je mi ľahostajné dianie
v nej. Je tu dosť vecí, ktoré sa dajú
zmeniť alebo robiť lepšie.
▪ 2. Ako samostatný človek nič
nezmôžem, pokiaľ to neodsúhlasí
väčšina. Aj o tom je zastupiteľstvo,
aby sa podieľalo na veciach verejných
a pre verejnosť. Je tu veľa vecí, ktoré
je potrebné pre obec a občanov
urobiť, či už sú to deti, alebo seniori.
Naša obec má ešte zopár nedostatkov,
ktoré treba odstrániť, a tak zabezpečiť
lepšiu životnú úroveň.

▪ 56 r., zdravotná sestra
▪ Skačany č. 537
▪ SDKÚ – DS
▪ 1. Žijem v Skačanoch viac
ako 30 rokov, v minulosti som bola
poslankyňou a pracovala som v sociálnej komisii.
▪ 2. Keďže celý život pracujem ako
zdravotná sestra a v tejto oblasti mám
bohaté skúsenosti, chcela by som ich

uplatniť v kontakte s ľuďmi, ktorí to
potrebujú, najmä so staršími a nevládnymi spoluobčanmi. Taktiež pomôcť
pri zriaďovaní opatrovateľskej služby,
prípadne pri zriaďovaní domova sociálnych služieb.

| 15. | Ing. Daniela Mekýšová

▪ 47 r., inžinier technológie
▪ Skačany č. 329
▪ KDH
▪ 1. V Skačanoch som sa narodila a
prežila som tu celý život. Ako rodáčke
mi nie je ľahostajná budúcnosť našej
obce. Záleží mi na ďalšom rozvoji
Skačian a skvalitňovaní života našich
spoluobčanov.
▪ 2. Uvedomujem si, že je dôležité
vzbudiť a prehlbovať záujem o život
v našej obci predovšetkým u mladých
ľudí. Sú to práve oni, na ramenách
ktorých leží budúcnosť Skačian. Je
potrebné zapájať ich do diania v obci.

| 16. | Pavol Miklaš

▪ 45 r., robotník
▪ Skačany č. 234
▪ SDKÚ - DS
▪ 1. Pretože mi život v obci nebol
a ani nie je ľahostajný. Záleží mi na
tom, aby sa obec rozvíjala k spokojnosti všetkých občanov. Keďže mám
skúseností ako poslanec obecného
zastupiteľstva z dvoch nie ľahkých
volebných období, chcel by som ich
zúročiť v prospech obce.
▪ 2. V prípade, že mi občania dajú
dôveru, budem funkciu poslanca
plniť zodpovedne, nakoľko poslanci
OZ rozhodujú o rozpočte obce, od
ktorého závisí ďalší chod obce, jej
rozvoj a s tým súvisiaca spokojnosť
občanov – čo je pre mňa prvoradé.
A na otázku „Ako konkrétne sa
chcete podieľať na správe obce – je
ťažko jednoznačne odpovedať. Myslím si, že poslanec by sa mal podieľať
na všetkých aktivitách obce.
pokr. na str. 7. ≥≥≥
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| 17. | Michal Myšiak

▪ 46 r., robotník
▪ Skačany č. 312
▪ ĽS – HZDS
▪ 1. Jednoducho preto, že chcem
pomôcť svojej obci. Chcem, aby po
každej stránke rozkvitala.
▪ 2. Ak budem zvolený, budem
sa zapájať do všetkých oblastí života
obce. Osobitne sú mi blízke šport a
kultúra, ale aj skrášľovanie a budovanie obce.

| 18. | Ing. Ivan Pšenko
▪ 48 r., živnostník
▪ Skačany č. 534
▪ ĽS – HZDS
▪ Na otázky odmietol odpovedať.

| 19. | Jozef Zajac
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▪ Cibuliar v pionierskej rovnošate
V kultúrnom dome vo Veľkých
Uherciach bolo v piatok 12. novembra veľmi rušno a veselo. Celé
popoludnie sa tu spievalo, tancovalo,
recitovalo, aj cvičilo. Dôvod – konala
sa tu v poradí už VIII. regionálna
prehliadka voľnočasových aktivít
seniorov základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubov
dôchodcov
okresu
Partizánske
JESEŇ JE DAR. Tohto podujatia sa
zúčastnilo 11 spevácko-dramatických
seniorských súborov. Desať bolo z
regiónu Partizánske, ten jedenásty bol
hosťujúci - z obce Diviacka Nová Ves.
Jednotlivé vystúpenia boli pútavé,
pestré, plné radosti a životného optimizmu.
Našu obec reprezentoval súbor
Cibuliar. Jeho členovia vystúpili ako
pionieri, ktorí z maľovaných detí
dorástli na maľovaných dôchodcov.
V pionierskom úbore, modrej košeli
s červenou šatkou okolo hrdla spievali piesne a prednášali básničky o
žiariacej červenej hviezde a večnom
priateľstve so Sovietskym zväzom.
Ich vystúpenie sa prítomným páčilo,
čoho dôkazom bol mohutný potlesk
počas vystúpenia i po jeho skončení.
Veľké Uherce zaspievali staré slo-

venské pesničky, Pažiť ospievala jeseň
v Pažiti, súbor JESEŇ z Partizánskeho zaspieval zmes piesní národností
žijúcich na území Slovenska, Klátova
Nová Ves spievala ľudové piesne,
Chynorany zahrali spevohru Rodná
zem a Hradište spievalo a spomínalo
na pasenie husí. Žabokrecká Araňa
s Piťom riešili sťažnosť na úrade.
Malé Kršteňany venovali svoj
prednes MAMÁM, seniorky z Diviackej Novej Vsi ako POUPATÁ
cvičili spartakiádu. Posledné boli
Bošany, ktoré temperamentným tancom KAZAČOK príjemne pobavili
a ukončili toto pekné a hodnotné
podujatie, ktorému právom patrí
názov GALAPROGRAM vytvorený
dôchodcami. Mnohí z prítomných

vystúpenia súborov nazvali aj veľkou
prehliadkou seniorských talentov,
ktoré by mohla kladne ohodnotiť
aj porota Markízáckej TALENTMÁNIE.
Na záverečnom posedení si ešte
všetci ako jedna veľká rodina spolu
zaspievali a pri rezkých tónoch muzikantov z Veľkých Uheriec aj zatancovali.
Za vzornú reprezentáciu obce a
skačianskych dôchodcov ďakujeme
všetkým členom súboru CIBULIAR, osobitne jeho vedúcej Janke
Bližniakovej a za hudobný doprovod
Milanovi Zuzulovi.

Partizánske tak obsadili 8. priečku
spomedzi 12 tímov.
V nižšej súťaži sa hrá ľahšie.
Dôkazom sú výsledky našich dorastencov v I. triede okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou.
V 14 zápasoch získali 27 bodov (8
výhier, 3 remízy, 3 prehry) a obsadili tak konečné 3. miesto z 15.
Na prvé Lazany strácajú síce až 10
bodov, ale veríme, že na jar statočne
zabojujú a umiestnia sa ešte vyššie.
Predpokladom pre ďalší úspech je
určite aj plánovaný návrat niektorých
zranených hráčov.

Snáď s najväčším napätím sme
sledovali pôsobenie našich mužov
v Majstrovstvách oblasti. Do tejto
súťaže prišli ako nováčikovia, avšak
svojou hernou pripravenosťou prekvapili nejedného súpera. V 15 zápasoch
vybojovali krásnych 30 bodov (9
výhier, 3 remízy, 3 prehry). Za sebou
majú aj predohrávku jarného kola,
v ktorej však na pôde Lazian prehrali 4:0. Prezimujú teda na 4. priečke
spomedzi 16 tímov súťaže.

text_ Mária Krajčová
foto_ BE

▪ Sme v polovici
▪ 68 r., robotník
▪ Skačany č. 331
▪ KDH
▪ 1. Dosť som váhal, či mám
kandidovať. Mám už svoj vek, ale
zvážil som, že by bolo dobré, keby
aj seniori mali v obecnom parlamente svojho zástupcu. Tak som sa
rozhodol.
▪ 2. Ak budem zvolený, chcel by
som v práci využiť svoje celoživotné
skúsenosti, aj skúsenosti z práce poslanca - člena komisie výstavby a
podporovať aktivity, ktoré sú rozbehnuté, ako výstavba bytoviek, revitalizácia námestia. Chcem sa zasadiť o
vybudovanie chodníka popri hlavnej
ceste.

Zimná prestávka… Zaslúžený
oddych pre trénerov i hráčov. Dostatok času na regeneráciu po náročnej
jesennej časti futbalovej sezóny
2010/2011.
Medzi našich najmladších zavítali
viacerí nováčikovia, v ktorých badať
veľké futbalové nadšenie a odhodlanie. Ako to však v prípade nového
zloženia tímu býva, je potrebný dostatok času na doladenie hry. Práve preto
sa v kabíne žiakov striedali radosť aj
sklamanie. V 11 zápasoch získali 12
bodov (3 výhry, 3 remízy, 5 prehier).
V konečnej tabuľke III. triedy okresu

Tešíme sa na jarnú časť!
text_ Denisa Mekýšová

▪ Sviečka za nenarodené deti
V
prvých
novembrových
dňoch ožívajú všetky cintoríny.
Ľudia merajú aj stovky kilometrov, len aby mohli prísť na miesta, kde odpočívajú ich najbližší.
Spomínajú si na rodičov, súrodencov, príbuzných, známych, no i na
obete vojen, teda na všetkých, čo
skončili svoju životnú púť.
Minulý rok zomrelo na Slovensku 53 000 ľudí, najmä zrelého
veku, avšak do večnosti odišlo aj
18 000 ľudských duší ešte pred
narodením, odišli skôr, než by zanechali nejakú stopu na tomto svete.

Aj na začiatku skačianskeho cintorína existuje pre ne už niekoľko
rokov symbolický hrob, pri ktorom
sa zastavuje veľa ľudí.
Tento rok deti na eRko stretku
vyrobili sviečky za nenarodené
deti. Pred sviatkom zosnulých
prišli s nimi na cintorín, zapálili
ich a predniesli Modlitbu o úctu k
životu. Prosili v nej o svetlo pravdy
pre tých, ktorí sa chystajú svoje
počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je Boží dar a nie ich
vlastníctvo. Prosili aj za lekárov a
zdravotníckych pracovníkov, aby sa

nespreneverovali svojmu poslaniu
a boli vždy na strane života. Prosili,
aby každý na svojom mieste a vo
svojom povolaní vydával svedectvo o dôstojnosti ľudského života
od počatia až po prirodzený skon.
V čase spomienky na našich
drahých zosnulých nechceme
zabudnúť ani na nevinné deti,
čím dávame najavo, že nám nie je
ľahostajný osud nenarodených detí.
text_ Eva Struhárová
foto_ Ivan Struhár
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Pohľady do histórie
▪ Náš Spolok svätého Vojtecha
Spolok svätého Vojtecha (ďalej
SSV) je inštitúcia známa širokej
verejnosti. Dnes, a vlastne od
začiatku svojej existencie sa zameriava na organizovanie členstva a
vydávanie dobrej slovenskej literatúry, ktorej mnohé zväzky už
desiatky rokov obohacujú naše
domáce knižnice. Spolok vznikol
v roku 1870. Na ustanovujúcom
valnom zhromaždení sa jeho zakladatelia zišli v Trnave 14. septembra 1870, teda presne pred
140 rokmi. Jedným z nich bol aj
farár v Pruskom Jozef Kompánek,
rodák z našej farnosti, konkrétne
z obce Hradište. Už v prvých rokoch svojho jestvovania SSV vydal veľmi potrebné učebnice pre
slovenské ľudové školy a v roku
1886 jeho poprední predstavitelia a
členovia, poväčšine katolícki kňazi,
vážne uvažovali o slovenskom
preklade Písma svätého. Spolok
ako náboženská a vlastne naša
jediná národná inštitúcia pretrvala
aj obdobie národnostného útlaku
Slovákov v závere existencie Uhor-

ska. Veď ako v roku 1907 napísal
jeho predseda Štefan Bezák, rodák
z neďalekých Chynorian, veľký
národovec a kňaz ostrihomskej
arcidiecézy (spolok spravoval v
rokoch 1892 – 1901 a v rokoch
1906 – 1918 bol jeho predsedom),
povolaním spolku bolo „vydávať
nielen spisy náboženského a
mravného, ale poskytnúť i prostriedky ku vzdelaniu odbornému, a
takto zo zaostalosti slovenský ľud
povzniesť na roveň dnešných časov
požiadaviek“. Len pripomenieme,
že práve od roku 1907, po prijatí
tzv. Appóniho zákonov, začala
najsilnejšia vlna maďarizácie.
Po vzniku Česko-Slovenska sa
vydavateľská a nezanedbateľná
národná činnosť Spolku svätého Vojtecha rozbehla v miere nevídanej.
Práve zo spolku vychádzali desiatky knižiek rôzneho charakteru,
náboženského, historického, vzdelávacieho, poézia i próza mnohých
autorov. Členovia SSV každoročne
dostávali množstvo tzv. podielových
kníh, nezriedka vysokej obsahovej i

umeleckej hodnoty, z ktorých aj v
dnešných skačianskych domácnostiach by sme ešte našli viacero titulov. Ba môžeme povedať, že určite
by sme ich našli. Toto však nie je
iba suché všeobecné konštatovanie.
K nemu nás oprávňuje skutočný
archívny záznam, svedčiaci o tom,
že aj obyvatelia Skačian po roku
1918 vstupovali do radov členov
tohto spolku. Z roku 1929 sa nám
zachoval ich kompletný menoslov.
Skačany boli sídlom jednateľstva,
jednateľstvo takmer vždy kopírovalo územný rozsah tej-ktorej farnosti. Skačianske jednateľstvo
viedol Florián Hudec. Členov teraz
uvedieme v abecednom poradí a v
podobe, v akej boli zapísaní: Ignác
Beňačka, Jozef Ďuriš ml., Jozef
Ďuriš, Ľudovít Ďuriš, Peter Ďuriš,
farár Alojz Fiebig, Lukáš Gahér,
Ján Hoda, Ján Horniak, Michal
Horňák, Albert Hudec, Ján Hudec,
Štefan Hudec, Mária Chovanec,
Pavel Kleman ml., Michal Kližan,
Tomáš Kližan, Štefan Lavro, Jozef
Pilad, Lukáš Pilát, Michal Pilát,

Jozef Struhár, Vincent Struhár,
Jozef Štefkovič, Antónia Zuzulová
a Rímskokatolícka ľudová škola ako
kolektívny člen. Do skačianskeho
jednateľstva SSV patrili aj členovia
z okolitých obcí, patriacich do
skačianskej farnosti. Z Hradišťa to
boli Vincent Cvešper, Štefan Kňaze,
Štefan Mikláš a Jozef Podmaník, z
Návojoviec Helena Struhárová,
Imrich Struhár a Michal Zábojník.
Skačianska organizácia Spolku sv.
Vojtecha mala v roku 1929 spolu 34
členov a patrila v rámci Slovenska
k stredne veľkým. Spolok prežil
aj ťažké obdobie vojny i komunistickej totality a po roku 1989 opäť
organizuje svoju členskú základňu
aj spomedzi obyvateľov Skačian.
V súčasnosti Miestnu skupinu
Spolku sv. Vojtecha s 95 členmi vedie Marcela Horniaková. Na prahu
140. výročia SSV tak môžeme hrdo
skonštatovať, že viac ako polovicu
tohto času osudy našej najstaršej,
nepretržite existujúcej inštitúcie
sprevádzali aj naši predkovia.
Erik Kližan

▪ Úcta k skôrnarodeným

▪ Prvé farské mariánske večeradlo

Nedeľa 17. októbra bola pre skôr
narodených Skačancov dvojnásobným sviatkom. V tento deň sa pri
príležitosti mesiaca úcty k starším
konalo kultúrno-spoločenské podujatie, na ktoré boli pozvaní seniori
obce nad 65 rokov. V prípade potreby im bola ponúknutá aj doprava.
Toto slávnostné posedenie pripravili komisia kultúry a sociálnych
vecí, obecné zastupiteľstvo a starosta obce Ladislav Struhár. Po jeho
slávnostnom príhovore, v ktorom
okrem iného poďakoval seniorom
za ich aktívnu prácu pre obec, sa
prihovorila predsedníčka miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Mária Krajčová.
Poďakovala za pripravené podujatie a najmä za to, že v Skačanoch sa
na skôr narodených nezabúda.
Potom nasledoval kultúrny prog-

V stredu 13. októbra 2010, v deň
80. výročia uznania fatimských zjavení Cirkvou, sa v kostole Všetkých
svätých v Skačanoch konalo prvé
farské mariánske večeradlo.
Večeradlu predchádzala sv.
omša, ktorú celebrovali pán farár
Jozef Tomica a pán kaplán Miroslav Kukla. V kázni pán farár
poukázal na úctu k Panne Márii, cez
ktorú sa možno dostať ku Kristovi.
Vychádzajúc z evanjelia o svadbe v
Káne uviedol nám ako vzor Máriu
a jej poslušnosť ku Kristovi.
Po sv. omši sa začalo večeradlo
ako spoločenstvo modlitby s
Máriou vzývaním Svätého Ducha.
Potom nasledovalo uvažovanie o
slovách Panny Márie o obrátení,
modlitba sv. ruženca a modlitba
zasvätenia sa Nepoškvrnenému

ram, počas ktorého prítomných
zabávali pásmom piesní a humorných scénok Veselí žabokreckí
dôchodcovia. K dobrej nálade prispel svojím vtipným vystúpením
aj dlhoročný člen bývalého
skačianskeho ochotníckeho divadla 91-ročný Jozef Hudec. Po
programe nasledovalo občerstvenie
– výborný guláš a čaj s kvapkou
rumu. Všetci si pochvaľovali, ako
bolo dobre, aspoň na chvíľu zabudli
na choroby a starosti, ich srdcia a
duše v družnej debate pookriali a
v spomienkach omladli. Len ťažko
pochopiť tých, ktorí tieto nádherné
podujatia odignorujú, na žiadnom sa
nezúčastnia, iba kritizujú a nešetria
poznámkami, že sa nič nerobí. No
čo už, sme len ľudia.
text_ Mária Krajčová
foto_ BE

Srdcu Panny Márie. Po požehnaní
sa účastníci večeradla – veriaci z
farnosti i okolitých obcí s horiacimi sviečkami a ozdobenou sochou Fatimskej Panny Márie za
spevu mariánskych piesní vydali
v procesii k Stĺpu Najsv. Trojice
na Trojičnom námestí. Tu bolo
večeradlo ukončené modlitbou
Anjel Pána a myšlienkou, ako sa
dostať cez úctu k Panne Márii k
Trojjedinému Bohu.
Počas svätej omše a večeradla
sme
vyprosovali
milosti
a
požehnanie pre seba, svoje rodiny,
našu farnosť. Sme vďační našim
duchovným za ich aktivitu a snahu
povzbudiť nás vo viere. Veď takéto
mariánske večeradlo v našej obci si
nepamätajú ani najstarší občania.
text_ foto_ BE
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▪ Misijná nedeľa
Pri príležitosti Misijnej nedele, ktorú sme slávili 17. októbra,
navštívili našu farnosť misionári zo
Spoločnosti Božieho slova. Páter
Pavol Kobliha z Nitry a diakon
Martin Madassery z Indie slávili
dopoludnia v našej farnosti všetky
sv. omše. Počas sv. omší sa v homíliách prihovoril P. Pavol a priblížil
nám svoje misijné pôsobenie v Afrike. Hovoril o kultúre, zvykoch,
spôsobe života, o viere a tradíciách

na kontinente, ktorý nám je veľmi
vzdialený.
Popoludní sa nám prihovoril diakon Martin a predstavil nám
krajinu, z ktorej pochádza – Indiu.
Na obrazovej prezentácii priblížil
život jeho krajanov. Deti si mohli
vyskúšať, ako sa ľudia v Indii
slávnostne obliekajú, a naučil ich aj
jeden indický tanec.
Na misijnú nedeľu sme sa
snažili aspoň sčasti splatiť dávny

dlh a vzdať úctu ľuďom, ktorí kedysi dávno prišli aj do našich krajov
ohlasovať vieru v Boha – opustili
svoje rodné miesta a zasvätili svoj
život ohlasovaniu evanjelia. Naše
poďakovanie patrí nielen sv. Cyrilovi a Metodovi, našim vierozvestom,
ale aj našim rodičom a blízkym,
ktorí nás k viere vychovávali a boli
našimi osobnými misionármi.
text_ Jozef Tomica
foto_ BE

druhých. Na záver vyzval veriacich,
aby sa snažili zamilovať si Krista,
žiť svoje povolanie, rešpektovať
Božie príkazy, a tak budovať Božie
kráľovstvo.

Slávnostnú atmosféru sv. omše
dotváral chrámový zbor Slnečnice
a dychová hudba Skačianka, ktorá
ju ukončila pápežskou hymnou a
slovenskou hymnickou piesňou

▪ Hody
Na sviatok Všetkých svätých
1. novembra bývajú v Skačanoch
hody. Stalo sa tradíciou, že na hody
sa pozývajú hostia a hosťa pravidelne pozýva aj správca farnosti.
Tak to bolo aj v tomto roku, keď na
hody slávil sv. omšu dekan z Partizánskeho vdp. Miroslav Baláž.
Vo svojej kázni pripomenul, že
téma tohto sviatku povzbudzuje,
nadchýna, motivuje k svätosti a
snažil sa vysvetliť, kto sú svätí a
čo svätosť znamená. Povzbudzoval prítomných žiť podľa vzoru
svätých – ľudí, ktorí zachovávali to,
čo im Boh dal a každý niečo tomuto
svetu zanechal. Každý je povolaný
stať sa svätým. Svätosť znamená
nielen sa modliť, ale vedieť žiť pre

▪ Kniha o histórii
▪ Návšteva dopravného ihriska
dychových hudieb
na Slovensku
Za účasti významných hostí z
kultúrneho a spoločenského života
bola dňa 14.11.2011 uvedená do
života kniha Jozefa Baláža História
dychových hudieb na Hornej Nitre,
na ktorej som sa zúčastnil ako kapelník DH Skačianka a zároveň ako
prispievateľ do tejto publikácie.
V knihe je zobrazená história
dychových hudieb na Hornej Nitre od začiatkov až po súčasnosť.
Kniha obsahuje históriu 44 kapiel a
je obohatená o množstvo fotografií.
Je to doposiaľ jediná publikácia,
ktorá zachytáva zrod a priebeh tohto
žánru na Slovensku. V tejto knihe je
priestor venovaný aj dychovej hudbe
Skačianka. Je tu historický graf, ktorý
potvrdzuje, že Skačianka je najstaršia
dychová hudba na Hornej Nitre a
zároveň sa radí medzi najstaršie na
Slovensku. V týchto dňoch bude
uvedená na trh v kníhkupectvách na
území Slovenska. V prípade záujmu občanov ju môžem osobne
zabezpečiť. Cena knihy je 7,- eur.
Pavol Miklaš,
kapelník DH Skačianka

Ovládanie pravidiel cestnej
premávky či už pre chodcov alebo
cyklistov mali možnosť vyskúšať si
žiaci 1.- 4.roč. dňa 1.októbra 2010.
Zúčastnili sa pravidelnej návštevy
dopravného ihriska, ktoré organizuje
autoškola SAŠA v Partizánskom.
Inštruktori rozdelili žiakov na 2 skupiny.
Žiaci 1. a 2.roč. najprv počúvali
výklad o tom, ako a po ktorej strane
chodia chodci či cyklisti, poznávali
dopravné značky, skúšali riešiť jednoduché križovatky, či učili sa, čo
všetko musí cyklista a jeho bicykel
mať. Odmenou za ich pozornosť boli
rozprávky s dopravnou tematikou.
Žiaci 3. a 4.roč. si v tom čase
skúšali jazdou na bicykli to, čo už vedia
z vlastných skúseností či predchádzajúcich návštev. Samozrejmosťou pri
jazde na bicykli boli prilby na hlavách
či reflexné vesty, ktoré sú povinnou
výbavou cyklistu.

Asi po hodine sa skupiny vymenili. Pre starších žiakov mali inštruktori
pripravený malý test, v ktorom si preverili svoje znalosti. Bolo zaujímavé
sledovať, ako sa žiaci správajú pri
jazde na bicykli a pozorujú dopravné
značky, či svetlá semaforov. Bohužiaľ,
nie všetci ich stíhali (alebo nechceli)
registrovať. Tak boli inštruktori nútení
podaktorým jazdcom, ktorí si nevedeli ustrážiť rýchlosť na bicykli, tento
aj zobrať a potom si skúšali pravidlá
ako chodci.
Aj napriek týmto okolnostiam
sme radi, že si opäť mohli žiaci
vyskúšať, ako je to v ozajstnej cestnej premávke. Veríme, že si uvedomili dôležitosť dodržiavania pravidiel
cestnej premávky nielen v mestách,
ale aj u nás, v Skačanoch.
Ďakujeme týmto autoškole SAŠA
a tešíme sa zase o rok.
text_ foto_
Darina Kurilová

Bože, čos´ ráčil. Po omši, ako býva
zvykom, ešte chvíľu koncertovala
pred kostolom.
texi_ foto_ BE

▪ Plavecký výcvik
V dňoch 8.10., 14.10., 19.10.,
21.10. a 26.10. 2010 sa 27 žiakov
(deväť žiakov 2. ročníka, osem
žiakov 3.ročníka a desať žiakov
4.ročníka) miestnej základnej školy s
materskou školou zúčastnilo základného a zdokonaľovacieho plaveckého
výcviku v plavárni Materskej školy
na sídlisku Šípok Partizánskom.
Žiaci boli počas plaveckého
výcviku rozdelení na dve skupiny
- chlapcov a dievčatá. V každej skupine boli aj plavci - začiatočníci, ale aj
žiaci, ktorí sa už plaveckého výcviku
zúčastnili. Snažili sme sa im hravou
formou základný plavecký výcvik
spestriť. Počas plaveckého výcviku sa
deti učili správne dýchanie vo vode,
splývanie a základy plaveckého spôsobu kraul a znak, skoky do vody a
lovenie predmetov. Po absolvovaní
plaveckého výcviku sa deti snažili
rôznymi plaveckými štýlmi preplávať
čo najväčšiu vzdialenosť v bazéne. Za
svoju snahu boli odmenení mokrým
vysvedčením. Teraz je už len na nich,
či budú mať chuť si nadobudnuté
skúsenosti rozvíjať. Veď plávať by
mal vedieť hádam každý.
text_
Adriana Juríková
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Zo života školy
▪ Medzinárodný deň školských knižníc
V rámci mesiaca október žiaci 1.4. ročníka navštevovali našu školskú
knižnicu a využívali ju nie len na
požičiavanie kníh. Mali tu vyučovacie
hodiny čítania, slovenského jazyka,
slohu, výtvarnej výchovy. Využívali
knihy z knižnice a vyhľadávali v nich
nové informácie.
Hovorí sa, že dobrých ľudí sa
všade veľa zmestí. V pondelok 25.10.
2010 sme si tento výrok trochu prispôsobili. Dobrých žiakov sa do knižnice
veľa zmestí a v tomto duchu sme oslávili Medzinárodný deň školských
knižníc.
Tu žiaci predviedli svoju tvorivosť,
nápaditosť, vynaliezavosť a hlavne
ukázali, že knihy sú ich verní priatelia. Naša školská knižnica sa premenila na malé javisko, kde žiaci zažili
netradičnú hodinu čítania. Každý tu
ukázal, ako vie pracovať s knihou.
Prváci, prvýkrát pred veľkým obecenstvom, predviedli bez trémy svo-

ju obľúbenú Rozprávku o Červenej
čiapočke . Druháci zahrali rozprávku
Domček, domček, kto v tebe býva.
Do knižnice prišli v maskách zvieratiek a priniesli si i svoj obrovský vyrobený domček. Tretiaci v krásnych
kostýmoch zahrali hru – Keď som
včera prala šaty, zatancovali a zaspievali pripravené piesne. Tí, ktorí ich
poznali, sa pridali a pomáhali v spievaní. Štvrtáci sa predviedli so svojou
obľúbenou povesťou Kráľ Matej
a bača a odprezentovali projekty o
mestách, ktoré navštívili počas prázdnin. Knižnica sa v tento výnimočný
deň ozývala detskými pokrikmi,
obrovským potleskom a radostným
smiechom. Nik z tejto hodiny neodchádzal naprázdno. Žiaci povzbudení z výmennej akcie - Záložka do
knihy spojuje školy, si vymysleli
nový výrok- Záložka do knihy spojuje triedy, a tak každá trieda priniesla vyrobené záložky pre svojich

spolužiakov. Všetky záložky mali
svoje miesto na pripravenej lavici a
na záver hodiny si každý žiak vybral
tú, ktorá sa mu najviac páčila.
Žiaci piateho ročníka s veľkým
zanietením prehľadávali na hodine
dejepisu virtuálnu knižnicu a súťažili
o najzaujímavejší obrazový i textový
materiál z dejín blízkeho regiónu a
Slovenska. Pre žiakov 6. – 9. ročníka
si pani učiteľka pripravila prezentáciu
v programe PowerPoint s názvom
Ako vzniká kniha. Mali tu predstavenie jednotlivých krokov vzniku
knihy. Sledovali cestu od autora,

prekladateľa, zberateľa i spôsobu,
ako vzniká jeho text, k redaktorovi a
edičnej rade. Žiakom boli sprostredkované etapy grafickej úpravy knihy
od zalamovania, korektúry, výberu
ilustrácií, väzby..., až po rôzne druhy
tlače. Oboznámili sa s významnými slovenskými vydavateľstvami.
Nechýbali ani úlohy na rozvoj
čitateľskej gramotnosti, rozbor a porovnanie kníh Exupéry: Malý princ a
Jean-Pierre Davidts: Návrat malého
princa.
text_ Adriana Juríková
foto_ DK

„vitamínové bomby“ z darov zeme:
jabĺk, hrušiek, hrozna i orechov.
Prácu si spríjemnili spievaním
piesní o jabĺčkach.
Triednické hodiny sa teda
ukončili veľkou hostinou – ochutnávkou všetkých zdravých dobrôt,
ktoré chutili o to viac, že boli pri-

pravené vlastným pričinením. Samozrejme, že nechýbal slávnostný
prípitok jablkovým džúsom so
želaním, aby v našom tele prebýval
zdravý duch a všetky choroby nás obchádzali.
text_
Martina Gašparovičová
foto_ DK

▪ Deň jabĺk a zdravej výživy
4.októbrové popoludnie prežili
žiaci VII. a VIII. triedy ZŠ s MŠ
Skačany netradične. Na triednických hodinách si pripomenuli
Deň jabĺk a zároveň aj Svetový
deň zdravej výživy, ktorý sa slávi
každoročne 16. októbra.
To, že správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave ľudí, ovplyvňuje
kvalitu a dĺžku života a je hlavnou
podmienkou prevencie a liečby
najvýznamnejších ochorení, prezentovali žiaci na nástenkách, ktoré
si spoločne zhotovili v triedach.
Poukázali najmä na nevyhnutnosť
zastúpenia ovocia a zeleniny v

životospráve.
A aby nezostalo iba pri teórii,
počas víkendu napiekli doma so
svojimi šikovnými mamičkami či
babičkami chutné jablkové záviny,
štrúdle a iné zdravé dobroty s
jabĺčkovou príchuťou. Spoločne
so svojimi triednymi učiteľkami v
triedach pripravili zdravé nátierky
a zeleninový šalát.
Aktivity ku Dňu jabĺk si pripravili spolu so svojimi triednymi
učiteľkami aj žiaci prvého stupňa
– tí najmenší. Prváci a druháci
súťažili, ktorý z nich najrýchlejšie
skonzumuje jablko, tretiaci a
štvrtáci im medzitým prichystali

▪ Skačianski žiaci sfárali do bane
Dňa 27.10.2010 žiaci VI.-VIII.
triedy sa zúčastnili exkurzie v Banskej
Štiavnici, kde si upevnili vedomosti z
predmetov biológia/prírodopis a geografia. V expozícii Kammerhof sa
žiaci oboznámili s históriou baníctva
na Slovensku. Dozvedeli sa o histórii
Banskej akadémie, videli historické
odevy, pomôcky baníkov v minulosti a súčasnosti. Mali možnosť
pozorovať funkčné modely strojov,
ktoré pomáhali baníkom pri práci.
V Mineralogickom múzeu – Berg-

gericht – si žiaci prezreli viac ako 400
minerálov z celého sveta, dozvedeli sa
o najznámejších ložiskách nerastných
surovín na Slovensku.
Sfáraním do bane v Banskom
múzeu v prírode si žiaci – baníci
- prezreli exponáty predstavujúce
namáhavú banskú prácu baníkov,
techniku a technológiu ťažby. Pri prehliadke povrchovej expozície sa žiaci
oboznámili s geologickým vývojom
Slovenska.
text_ foto_ Z.Šútorová
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