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▪ Milí spoluobčania!

▪ Aj Boh má „svoje spôsoby“

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie
a najradostnejšie sviatky v roku. V
čase adventu sa stávame lepšími a
milšími k svojim blízkym. Počas
Vianoc si oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa v kruhu
svojich rodín čo najviac spríjemniť
tých pár pekných chvíľ, ktoré spolu
strávime. A keď Vianoce naozaj
prídu, po všetkom tom zhone s
upratovaním, varením a pečením,
zmocní sa nás vianočná nálada,
pokoj a láska z Božieho narodenia. Najväčšiu radosť určite majú
deti pri rozbaľovaní vianočných
darčekov a rodičia pri pohľade na
ne. Vôňa domova preplnená ihličím
túto atmosféru pokoja ešte viac
umocňuje.
Hlavne v tomto čase by sme nemali zabúdať na rodičov a starých
rodičov. Veď na svete majú iba nás,
svoje deti a vnúčatá. Prežime spolu
sviatky pokoja a rodiny s láskou,

Ak sa o niektorých ľuďoch
hovorí, že majú „svoje spôsoby“,
tak to určite môžeme povedať aj o
Bohu. Fulton Sheen, autor knihy
Život Krista píše, že žiadnej mysli
na svete by nebolo napadlo, že ten,
ktorý káže slnku ohrievať zem,
bude raz odkázaný na vola a osla,
aby ho zohrievali svojím dychom;
že ten, ktorý zaodel zem trávou,
bude nahý; že ten, z ktorého rúk
vyšli planéty a svety, raz svojimi
malými rúčkami nedočiahne mohutné hlavy dobytka; že nohy, ktoré
kráčali po večných pahorkoch raz
budú príliš slabé na to, aby urobili
krok; že večné Slovo onemie; že
Všemohúcnosť sa zaodeje do plienok; že vtáča, ktoré si postavilo
hniezdo, sa v ňom chytí; že spása
bude odpočívať v jasliach; že Boh
prichádzajúci na svet bude taký
bezmocný.
A práve preto ho mnohí prehliadajú. Boh je vždy tam, kde ho
človek najmenej očakáva. Dieťa v
jasliach našli iba dve skupiny ľudí:
pastieri a mudrci, prostí a učení; tí,
čo vedeli, že nevedia nič, a tí, čo
vedeli, že nevedia všetko. Nikdy
ho nenájde človek, ktorý prečítal
iba jednu knihu, a myslí si, že čosi
vie. Iba pokorní môžu nájsť Boha.
Bolo to prvýkrát v dejinách sveta,
keď nebolo „niekde tam hore“; lebo

šťastím a nádejou. Vytvorme si
príjemnú atmosféru Vianoc nielen vo svojej rodine, ale i v celej
dedine. Tým, že budeme k sebe
ohľaduplnejší a milší. Želám si, aby
to tak bolo nielen počas vianočných
sviatkov, ale po celý rok.
Tohtoročné Vianoce budú mať
osobitnú atmosféru v tom, že je to
čas pred zložením sľubu nových i
staronových predstaviteľov obce,
nastal čas odovzdávania štafety.
Touto cestou sa chcem poďakovať
za dôveru, ktorú ste mi vo voľbách
prejavili. Verím, že Vás nesklamem.
Všetkým spoluobčanom prajem
požehnané, pokojné, milosťou a
radosťou naplnené vianočné sviatky, veselého Silvestra a úspešný rok
2011.
Ladislav Struhár,
starosta obce

Prichádza Štedrý deň, už je tu Vianoc čas,
nech krásny je a plný lásky a zblíži všetkých nás.
Požehnané vianočné sviatky
a úspešný nový rok 2011
všetkým čitateľom
Skačianskych novín
želá redakčná rada

keď sa Mária pozerala na Dieťa vo
svojom náručí, pozerala sa „dole“
na nebo. Svet mohol očakávať,
že sa narodí Boží Syn v nejakom
dôstojnom, vznešenom a slávnom
meste. Maštaľ by bola tým posledným miestom na svete, kde by ho
niekto hľadal.
Vianočné sviatky sú časom pokory – pravdy o tom, akým spôsobom Boh prichádza medzi svojich. Nerobí revolúciu ani show.
Niektorí ani nezbadali, že prišiel,
lebo sa narodil uprostred noci, v
tichu, samote, ďaleko od ľudí...
Toto je spôsob, akým sa Boh rodí
aj dnes. Je tam, kde ľudia žijú svoj
každodenný život, prežívajú lásku,
prijímajú smútok, znášajú sa a
odpúšťajú si; kde jeden druhého
považuje za vzácneho a dôležitého;
kde sa spoločne modlia, konajú dobro; kde prijímajú sviatosti a posväcujú svoj život – oddych, prácu
a povinnosti.
Majme, milí čitatelia Skačianskych novín, požehnané Vianoce, buďme pozorní a pokorní
pred tajomstvom Ježišovho narodenia. Nech aj v novom roku je náš
život preniknutý myšlienkou, že
Boh je vždy tam, kde ho človek
najmenej očakáva.
Jozef Tomica
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OcÚ informuje
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▪ Výsledky komunálnych volieb
Účasť na voľbách
Počet oprávnených voličov:
Účasť:
Počet platných hlasov pre voľby starostu obce:
Počet platných hlasov pre voľby poslancov:

1077
(62,3 %) - 671
667
657

porastov využívaných na iný účel
ako na podnikanie zostáva ročný
poplatok 4,5 €.
Zmena nastala v poskytovaní
úľav. Úľava nebude poskytnutá
poplatníkom, ktorí nemajú vysporiadané záväzky voči obci (dane,
poplatky, nájomné, príp. iné plnenie voči obci Skačany).

V ostatnom čase sa mi od našich
občanov často dostávali dve otázky,
a to od jednej skupiny, kedy už
konečne odvolám riaditeľku školy
a potom od druhej – prečo bola
riaditeľka odvolaná. Odôvodnenie
odvolania bolo zverejnené na obecnom zastupiteľstve, ale využívam
možnosť odpovedať na obidve
otázky na tomto mieste.
Začiatkom októbra som bol upozornený na neadekvátne správanie
riaditeľky školy Zdenky Adamcovej voči zamestnancom školy, na
porušovanie školskej legislatívy a
právnych predpisov v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Tieto
problémy boli s ňou prediskutované na zasadnutí rady školy 11.
októbra 2010, na ktorom som sa
zúčastnil a z ktorého vzišlo uznesenie ukladajúce pani riaditeľke do
jedného mesiaca napraviť uvedené
nedostatky.
Zo zasadnutia rady školy 19.
novembra 2010, na ktorom boli
opätovne prerokované výhrady
voči metódam riadenia a správania riaditeľky, vzišiel návrh na jej
odvolanie. Návrh mi bol doručený
v súlade s §24, ods. 5, písm. c)
Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. s
podrobným odôvodnením. Tento
návrh som preskúmal a zistil nasledovné:
▪ Vzájomná komunikácia medzi
riaditeľkou a zamestnancami je
napätá a neprispieva k priaznivej
pracovnej atmosfére. Nepripúšťa
opačný názor a v konfliktných situáciách nedáva zamestnancom
priestor na vyjadrenie. Vyhráža sa
im prepustením a súdmi. Každý,
kto má odlišný názor, je podľa nej
arogantný.
▪ porušovanie školskej legislatívy,
▪ porušenie § 3 ods. 1 písm. c)
Zákona 552/2003 o výkone práce
vo verejnom záujme,
▪ porušenie § 33 ods. 3 Zákona
317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na
základe
uvedených
skutočností som pristúpil k odvolaniu riaditeľky školy dňom
3.12.2010.

OcÚ – správa daní a poplatkov

starosta obce

Meno a priezvisko

Politická strana - hnutie

1.
2.
3.
4.

KDH
ĽS - HZDS
SDKÚ - DS
nezávislý kandidát

268
187
173
39

Zvolení poslanci
1. Ing. Juraj Kližan
2. Marián Kližan
3. Ing. Marián Krajčo
4. Ing. Mária Kosnovská
5. Ladislav Bánovský
6. Ing. Dušan Grznár
7. Viera Zuzulová
8. Ing. Daniela Mekýšová
9. Mgr. Iveta Kučerková

ĽS - HZDS
KDH
ĽS - HZDS
SaS
KDH
SDKÚ - DS
KDH
KDH
SDKÚ - DS

356
352
307
306
282
276
265
244
213

Náhradníci
10. Ľubomír Griač
11. Mgr. Anna Beňačková
12. Ing. Vladimír Knápek
13. Pavol Miklaš
14. Jozef Zajac
15. Drahomíra Máčaiová
16. Michal Myšiak
17. Iveta Barboríková
18. Peter Ďuriš
19. Zuzana Ďurišová
20. Ing. Ivan Pšenko

ĽS - HZDS
KDH
SDKÚ - DS
SDKÚ - DS
KDH
SDKÚ - DS
ĽS - HZDS
KDH
ĽS - HZDS
SDKÚ - DS
ĽS - HZDS

212
211
194
183
182
160
156
135
134
92
73

Ing. Ladislav Struhár
Ing. Juraj Kližan
Ing. Dušan Grznár
Miloslav Pokorný

Počet hlasov

▪ Daň z nehnuteľností v roku 2011
Hodnoty pozemkov a sadzby
dane z nehnuteľností zostávajú
oproti roku 2010 nezmenené s
výnimkou stavebných pozemkov,
ktorých hodnota sa oproti roku
2010 zvyšuje na 18 €/m².
Vlastníci stavebných pozemkov
(do ukončenia kolaudačného konania) nie sú povinní podávať nové
daňové priznanie!
Daňové priznanie sú povinní
podať tí daňovníci, ktorým táto
povinnosť vyplýva zo skutočnosti,
že:
▪ v roku 2010 im bolo vydané
stavebné povolenie na výstavbu
nehnuteľnosti,
▪ skolaudovali stavbu, na ktorú
bolo vydané stavebné povolenie,

▪ nadobudli do vlastníctva
nehnuteľnosť, prípadne ju odpredali,
▪ zmenili adresu trvalého bydliska,
▪ začali podnikať.
Každú zmenu skutočností, ktoré
majú vplyv na výpočet dane, je
potrebné správcovi dane oznámiť
do 30 dní odo dňa, kedy nastali.
Správca dane na rok 2011 určuje,
že vyrubená daň z nehnuteľností
je splatná do sumy 3 000 € naraz
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru; nad sumu 3 000 € v dvoch
rovnakých splátkach do 30.04.2011
a do 31.08.2011.
OcÚ – správa daní a poplatkov

▪ Poplatky za odvoz KO
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu zostáva vo výške 15 € ročne
na osobu.
Pre
právnické
osoby
a
podnikateľov sa od roku 2011 zavádza množstvový zber. Zaplatia
skutočné náklady 65 € ročne za kukanádobu s objemom 110 l.
Pre vlastníkov záhrad, viníc,
ovocných sadov, trvalých trávnatých

▪ Prečo bola
riaditeľka
školy odvolaná

BLAHOŽELANIE
V mesiaci november 2010 oslávili životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
Emília Norocká
č. d. 350
Viera Manová
č. d. 406
60 rokov života:
--------------------70 rokov života:
Imrich Habereiter
č. d. 135
František Ladický
č. d. 273
80 rokov života:
--------------------90 rokov života:
--------------------Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
--------------------

NARODILI SA
Adam Pádraig Blaney 03.04.2010
rodičia: Pádraig James a Romana
(narodenie v zahraničí - osobitná matrika)
Samuel Hostačný
13.11.2010
rodičia: Miroslav a Zuzana
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
--------------------Stav obyvateľov obce Skačany
k 30.11.2010 je 1275.

NOVOROČNÝ PRÍPITOK
Starosta obce pozýva
všetkých občanov
na novoročný prípitok
6. januára 2010 o 15. hod.
do kultúrneho domu.
V programe vystúpi
mládežnícka
dychovka
Skačianka
a súbor Cibuliar
s koledami
a novoročnými
vinšmi.
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▪ Z rokovaní zastupiteľstva
Od posledného vydania našich
novín obecné zastupiteľstvo zasadalo dvakrát.
Na zasadnutí 23. novembra
2010 sa zúčastnilo 7 poslancov, dve
poslankyne boli ospravedlnené,
riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany, hlavná
kontrolórka obce a dvaja občania.
Po schválení programu a po kontrole plnenia uznesení nasledovala
správa starostu obce o činnosti od
posledného zasadnutia. Informoval
v nej o činnosti pracovníkov na
aktivačných prácach, o opravách malotraktora, o prácach na prezentácii
Kostola sv. Juraja, ktoré však pre nepriaznivé počasie neboli ukončené.
Potom poslanci vzali na vedomie rozpočet obce a 5 všeobecne
záväzných nariadení, dve z nich VZN
č. 1/2011 o dani z nehnuteľností na
rok 2011a VZN č. 3/2011 o ostatných miestnych daniach aj schválili.
Vzali na vedomie tiež žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 122/6 Jane
Kasalovej s prihliadnutím na osobitný zreteľ, návrh Spolku Dychová
hudba Skačianka na zaradenie osláv
160. výročia prvej písomnej zmienky o dychovej hudbe v Skačanoch
do rozpočtu obce, nájomnú zmluvu
na prenájom nebytových priestorov
obce Skačany – parc. č. 407/1, budova bývalej pošty – súp. č. 452 o
výmere 202 m², spoločnosti MILKAGRO, spol. s r.o., informáciu starostu obce o doručení návrhu Rady
školy pri ZŠ s MŠ Skačany na odvolanie riaditeľky školy a listy zamestnancov ZŠ s MŠ Skačany. Boli tiež
prerokované návrhy VZN č. 2/2011
o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,

VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skačany na rok 2011
a VZN č. 5/2011 o poskytovaní
finančného príspevku na stravovanie
dôchodcov s trvalým pobytom v obci
Skačany.
Diskusia prebiehala postupne
k jednotlivým bodom prerokovávaného programu. Najviac sa
diskutovalo o VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, keďže obec
v tomto roku doplácala na odvoz a
likvidáciu odpadov 12 000,- €. Poslanci si vypočuli aj názor občana
Viliama Kopála, že treba zaviesť
žetónový systém, zakúpiť drvičku
na konáre a upozornenie, že na
poľnohospodársku pôdu údajne
niekto navozil odpad.
Okrem dvoch VZN zastupiteľstvo
schválilo použitie vlastných príjmov
ZŠ s MŠ Skačany za rok 2010 na
účel podľa predloženej žiadosti, dotáciu OZ Šanca a nádej z rozpočtu
obce na rok 2011 vo výške 300 €,
dotáciu ZO JDS Skačany vo výške
740 €, dotáciu TJ FK Skačany vo
výške 5 350 €.
Starostovi obce odporučilo do 9.
decembra 2010
▪ realizovať projekt Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií,
▪ iniciovať rokovanie s majiteľom
nehnuteľnosti parc. č. 924 v kat.
území Skačany v zmysle uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia,
- prepracovať VZN o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným

stavebným odpadom,
▪ ukončiť prezentáciu základov
Kostola sv. Juraja,
▪ do 31. 12. 2010 vypísať verejnú
súťaž na odvoz KO.
Pracovníčke obecného úradu poslanci uložili predložiť rozpočet na
mzdy po položkách.
Keďže požiadavka školy na
originálne kompetencie bola vyššia
ako navrhnutý rozpočet, schválenie
dvoch všeobecne záväzných nariadení a rozpočtu obce bolo presunuté na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9. decembra 2010.
Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov (2 poslanci boli ospravedlnení), traja novozvolení poslanci,
bývalá riaditeľka školy, ekonómka
školy a Mgr. Darina Kurilová poverená riadením ZŠ s MŠ.
Poslanci vzali na vedomie
správu starostu obce o činnosti od
posledného zasadnutia a informáciu
o odvolaní Zdenky Adamcovej z
funkcie riaditeľky školy.
Schválili:
▪ rozpočet obce Skačany na rok
2011,
▪ programový rozpočet obce
Skačany na rok 2011,
▪ VZN č. 2/2011 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,
▪ VZN č. 4/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skačany na rok 2011,
▪ účel použitia dotácie pre ZŠ s
MŠ Skačany na originálne kompetencie vo výške 12 150,- € na bežné

výdavky v roku 2011.
Starostovi obce znovu odporučili
splniť uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia, ktoré neboli splnené.
V diskusii bývalá riaditeľka
školy Zdenka Adamcová osočovala
zamestnancov a členov rady školy,
poslancom čítala zo zákona
o
kompetenciách obecnej školskej
rady (v Skačanoch taká neexistuje)
a informovala o výpovedi, ktorú
dostala v súvislosti s odvolaním z
funkcie riaditeľky školy. Obecné
zastupiteľstvo však nemá kompetencie zasahovať do takýchto
záležitostí.
Terajšia riaditeľka poverená
výkonom funkcie do uskutočnenia
výberového konania Darina Kurilová stručne informovala o tom, v
akom stave pred niekoľkými dňami
prevzala dokumentáciu školy.
Poslankyňa Anna Beňačková
pripomenula, či by v rámci realizácie
projektu dopravného značenia nebolo možné preložiť označenie obce
bližšie k hlavnej ceste pred Záhradné
centrum Šujan a dať urobiť aj tabuľu
s erbom a uvítaním v obci.
Poslanec Bánovský tlmočil
sťažnosť obyvateľa Cintorínskej
ulice na znečisťovanie cesty počas
výstavby nájomných bytových
domov.
Poslankyňa Viera Zuzulová sa
pýtala, prečo nebývajú v obci diskotéky, ktoré sa rozbehli v lete. Starosta odpovedal, že usporiadateľ diskoték už nemá záujem.
Na záver starosta obce poďakoval
poslancom za prácu vykonanú počas
tohto volebného obdobia.
BE

▪ Máme novú predajňu potravín

▪ Obec má služobné auto

10. decembra 2010
bola na námestí pri kostole otvorená predajňa
potravín
spoločnosti
Milk-Agro spol. s r.o.,
ktorá má na Slovensku už viac ako 160
predajní. Je producentom širokého spektra
mliečnych
výrobkov vyrábaných pod
značkou SABI. Okrem
nich v predajni ponúka
ostatné potraviny, ovocie a zeleninu, mäsové
výrobky a drogistický
tovar.

Naša obec sa môže zaradiť medzi
tie, ktoré vlastnia obecné služobné
auto. Nakoľko nové sme si nemohli
dovoliť kúpiť, podarilo sa nám
vybaviť osobné auto ŠKODA FORMAN 135 L z Ministerstva vnútra
SR darovacou zmluvou. Predmetné
vozidlo sme si prevzali vo Vzdelávacom a technickom ústave krízového manažmentu a civilnej ochrany
MV SR v Slovenskej Lupči. K
spojazdneniu potrebovalo dopravné

text_ foto_ BE

značky, absolvovanie technickej a
emisnej kontroly. To všetko už má
za sebou. Pri servisnej kontrole bola
nainštalovaná nová autobatéria, vymenený karburátor a spínacia skrinka na svetlá. Aby nám mohlo slúžiť
aj v zimných mesiacoch, zakúpili
sme zimné pneumatiky. Auto je v
dobrom technickom stave a určite
našej obci poslúži niekoľko rokov.
text_ starosta obce
foto_ BE
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Pohľady do histórie
▪ Skačany na stránkach encyklopédií a slovníkov I.
Keď si otvoríte nejakú geografickú encyklopédiu, pri hľadaní
konkrétneho hesla vždy nájdete
základné údaje o tom - ktorom
sídle. Štruktúra hesla býva zväčša
rovnaká - geografické umiestnenie, národnosť, prípadne počet
obyvateľov, meno zemepána, v
novšom období pribúdajú údaje o
najbližšej pošte, umiestnení telegrafu, železničnej alebo policajnej
(četníckej) stanici. Prelistovali
sme niekoľko historických encyklopedických diel a zemepisných
slovníkov a hľadali v nich heslo
Skačany.
Naším najstarším zdrojom bol
Uhorský krajinský súpis z roku
1799. V treťom zväzku na strane
415 čítame: Skačany (Szkacsán)
– slovenské mestečko v Nitrianskej stolici leží v bojnickom okrese,
kedysi malo strážne hradisko. Zemepánom je panstvo Nitrianskej kapituly, obyvatelia sú katolíci, chotár
je dobrý, má úrodné vinice, dostatok
ovocia, v obci je mlyn, najbližšie
trhy sú v Oslanoch a v Prievidzi.
Ďalším encyklopedickým die-

lom je Uhorský geografický
slovník z roku 1851. V jeho tretej
časti na strane 140 pri hesle Skačany
(Szkacsán) si môžeme prečítať: slovenské mestečko v Nitrianskej stolici, ležiace na prechode z Tekovskej
do Trenčianskej stolice, kde je župa
široká iba na jednu hodinu cesty.
Počíta 779 obyvateľov, katolíkov.
Je tu katolícky farský kostol, ďalej
úrodná pôda, vinohrady, vodné
mlyny, lesy a známe jarmoky. Veľa
obyvateľov má prezývku šafraníci,
ktorí roznášajú a predávajú po celej
krajine všelijaký tovar. Je tu centrum majetkov Nitrianskej kapituly
rozkladajúcich sa v 13 obciach.
Najbližšia pošta je v Nitrianskych
Žabokrekoch.
Ďalšie údaje o Skačanoch nachádzame v cirkevných materiáloch.
Ponúkajú nám ich Schematizmy
Nitrianskeho biskupstva. V roku
1862 na 21. strane si môžeme
prečítať napríklad aj toto: Skačany
(Szkacsán), vidiecke mesto alebo
mestečko. Farnosť je stará, vznikla v
roku 1280. Matriky existujú od roku
1691. Je tu Kostol Všetkých svätých

a Kaplnka sv. Barbory. Patrónom
farnosti je Nitrianska kapitula,
farárom Ján Vittek, výpomocný
dekan a okresný školský inšpektor
cirkevných škôl, kaplánom je Michal Bratkovič. V Skačanoch, čiže
vo farskej obci žilo 752 katolíkov,
vo filiálkach – v Hradišti 330 a
v Návojovciach 175. Obyvatelia
židovského alebo evanjelického
vyznania nie sú v schematizme
uvedení, aj keď minimálne židia tu
určite už boli. Farnosť tak mala spolu 1257 veriacich, cirkevnú školu
navštevovalo 104 detí. Jazykom
obyvateľov bola slovenčina.
Schematizmus z roku 1869 o
Skačanoch oproti roku 1862 priniesol iba minimálne zmeny. Vo farskej
obci, čiže v Skačanoch, žilo 823
katolíkov, v Hradišti 379 a v Návojovciach 206, spolu 1408 veriacich.
O židoch a evanjelikoch schematizmus opäť mlčí. Školopovinných
bolo 120 detí. Skačianskym farárom
bol už Andrej Néčej, kaplánom
Jozef Kunický. Najbližšia pošta
bola v Žabokrekoch nad Nitrou.
Schematizmy nitrianskej diecézy

▪ eRko stretká

▪ Roráty

Od septembra 2010 sa na fare
každú nedeľu od 15.00 do 17.00
hodiny pod vedením Veroniky Horniakovej a Andrey Ďurišovej opäť
stretávajú deti na tzv. eRko stretkách, kde vždy zažijú niečo pekné:
spoločne sa modlia, hrajú, vyrábajú
rôzne drobnosti podľa liturgického obdobia, spievajú, smejú sa
a zabávajú. Do jednotlivých aktivít sa však vždy zapoja aj ochotné mamičky či iné osoby, ktoré s
deťmi rady pomôžu.
V nedeľu 21. novembra 2010
sa pripravili na adventné obdobie
– vyrábali adventné vence.

Možno pre niektorých úplne neznáme slovo roráty, pre iných nosí
v sebe čaro adventu. Sú to spevy a
ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána.
Roráty sa začínali pred svitaním
a pripomínali, že pred narodením
Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“
(Iz 9,2). Názov roráty pochádza
z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16.
storočia z Francúzska „Rorate coeli
de super ...“, čo v preklade znamená
„Roste nebesia z výsosti...“
Rorátne sv. omše sa pri svetlách
sviečok slávili každý deň adventu
okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny
Márie 8. decembra.
Na roráty chodili celé rodiny.
Ľudia vstávali za tmy, poobliekali
sa do teplých šiat, lebo vonku už
bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli
si so sebou lampáše so sviečkami,
pretože vnútro kostola mohlo
osvetľovať len takéto svetlo.
Okná chrámu už bývali rozsvietené a hoci bolo iba šesť
hodín ráno, boli kostoly plné ľudí
všetkých vekových kategórií.
Nechýbali ani deti, ktoré by možno
rady sladko spali, ale dospelí ich

O týždeň neskôr sa fara naplnila
25 deťmi, ktoré si prišli upiecť a
ozdobiť vianočné medovníčky. S
chuťou sa pustili do práce a výsledkom ich snaženia boli rozváňajúce
a krásne vyzdobené medovníčky.
Chuť do práce, radosť, smiech,
tvorivý duch a dobrá nálada nikdy
na stretkách nechýba.
Týmto chceme povzbudiť a
pozvať aj ďalšie deti, aby neváhali
a prišli spolu s ostatnými prežiť
pekné nedeľné popoludnia.
text_ V. Horniaková
foto_ J. Pilátová

vychádzali viac-menej pravidelne,
aj keď prinášali údaje o počte
obyvateľov, neboli vždy presné. No
nás viac zaujímajú encyklopedické
a slovníkové diela. Preto poďme
opäť k nim.
V roku 1892 Dr. Jozef Jekelfaluši zostavil a tlačou vydal Lexikón
krajín Uhorskej koruny. Pracoval v ňom s údajmi z celoštátneho
sčítania obyvateľov z roku 1890. V
tomto diele prvýkrát spoznávame
štruktúru národností i vierovyznania obyvateľov obce. Už nie mesta,
lebo Skačany (Szkacsány) v roku
1886 zákonným článkom prišli o
štatút mestečka a stali sa tzv. veľkou
obcou. Podľa sčítania z roku 1890
mal chotár výmeru 2672 katastrálnych jutár, čo predstavovalo takmer
1537 ha. Obec mala 126 domov,
v ktorých žilo 1091 obyvateľov.
Z nich 1063 bolo slovenskej, 11
maďarskej, 5 nemeckej a 5 inej
národnosti. Podľa vierovyznania v
Skačanoch bolo 1074 katolíkov a
17 židov.
Erik Kližan

brávali so sebou. Pri rorátnej omši
pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní
prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu
Krista.
Po dlhých rokoch zabudnutia
bol aj v našej farnosti tento pre
advent typický cirkevný zvyk v
r. 2005 obnovený. Roráty bývajú
posledný týždeň pred Vianocami o
6.30 hod.
BE
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▪ Od Ondreja do Vianoc každá noc má svoju moc

Netradičné mikulášske popoludnie zažili všetci tí, ktorí v nedeľu
5. decembra 2010 prijali pozvanie
organizátorov Občianskeho
združenia Šanca a nádej do
kultúrneho domu v Skačanoch. Sálu
zaplnili do posledného miesta deti,
rodičia, starí aj prastarí rodičia a ostatní občania z našej obce i z okolia,
ktorí so záujmom sledovali pásmo
skačianskych ľudových zvykov
počas adventu pod názvom OD
ONDREJA DO VIANOC. Priblížili
im ich deti z dramatického krúžku
pri ZŠ s MŠ Skačany pod vedením
pani učiteľky Márie Matlovej a
členovia súboru Cibuliar.

Program otvoril pán farár Jozef
Tomica úvodným príhovorom o advente a tradícii adventného venca.
Potom nasledovalo sprievodné slovo o niekdajších zvykoch, pranostiky k jednotlivým dňom a názorné
ukážky: trasenie plotov na Ondreja,
varenie halušiek s menami potenciálnych frajerov, Lucie odeté v
bielych plachtách. Tie svoju úlohu
bravúrne zvládli. Po čarovaní sa
rozbehli po sále a všetkých, kto im
prišiel do cesty, poriadne poometali,
aby z nich odstránili negatívne sily.
Deti vystriedali členovia súboru
Cibuliar s ukážkou driapania peria,
a to v posledný večer, keď bývalo

na driapačkách najveselšie, lebo
bol oldomáš. Deti sa dozvedeli,
čo je to duchna, čím je naplnená,
ako sa driape perie, a starší si zaspomínali, ako trávili večery pred
štyridsiatimi a viac rokmi.
Na záver dostali slovo opäť
deti. Najrôznejšími básničkami
a pesničkami sa prihovárali
Mikulášovi, a ten nie a nie prísť.
Len zrazu sa ozval telefonicky p.
farárovi, že už sa blíži a počká pred
kostolom. Počas telefonátu zavládlo
v sále mŕtve ticho. Netrpezlivé deti
aj dospelí sa šikovne poobliekali a
presunuli sa ku kostolu. Očká detí
sa rozžiarili, keď zbadali prichádza-

júceho Mikuláša v sprievode anjelov
ťahajúcich sane s košíkmi plnými
darčekov. Mikuláš najskôr rozsvietil vianočný stromček, potom
nasledovalo rozdávanie darčekov.
Do tejto idylky vstúpila ešte jedna
postava. V kostolnej ohrade medzi
kríkmi sa pohyboval čert s horiacou
fakľou. Menšie deti sa zľakli, väčšie
a odvážnejšie začali doňho mieriť
snehovými guľami. Jednoznačne
vyvolal taký obdiv, že aj na tuhý
mráz a studený vietor zabudli. Nuž,
kto vie, či na budúci rok nepríde
iba čert, keď mal taký úspech.
☺
text_ foto_ A. Beňačková
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Zo života školy
▪ Novembrové aktivity v ZŠ v kocke
► Šaliansky Maťko – súťaž v
recitácii slovenských povestí
25. novembra 2010 v okresnom
kole školu reprezentovali víťazi

školského kola: Sofia Ištvánová
(III. tr.) v 1. kategórii, Nikola Kasalová (V. tr.) v 2. kategórii a Tereza
Kližanová (VII. tr.) v 3. kategórii.

▪ PÁLI NÁM TO!

text_ foto_ Zuzana Šútorová

▪ Šaliansky Maťko
Súťaž v prednese slovenskej
povesti - ŠALIANSKY MAŤKO
sa v našej škole konala 18.11.2010.
Hlavným cieľom súťaže bol rozvoj tvorivých schopností žiakov a
nadväzovanie kontaktov a blízkeho
vzťahu s tvorbou J. C. Hronského.
Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou od ľubovoľného
autora.
Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov.
Víťazi v jednotlivých kategóriach:

I. kategória: Sofia Ištvánová
III. tr. - KAMENNÉ VRÁTA
II.kategória: Nikola Kasalová
V. tr. - MARTINSKÉ HUSI
III. kategória: Tereza Kližanová
VII. tr. - BIELA PANI PIVOVARU
Dievčatá reprezentovali našu
školu v okresnom kole súťaže v
Partizánskom.
text_ foto_
Adriana Juríková

► Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry – kategória C
30. novembra 2010 v okresnom kole školu reprezentoval víťaz
školského kola Štefan Kučerka
(VIII. tr.), ktorý sa stal úspešným
riešiteľom okresného kola.
► Európsky týždeň boja proti
drogám (15. – 19. novembra 2010):
▪ Beseda s pracovníčkou CPPPaP
Partizánske Mgr. Kováčikovou na
tému Prevencia drogových závislostí pre žiakov VII. triedy.
▪ Prezentácia Drogy a my: pripravili a prezentovali žiačky IX.
triedy Jana Kováčiková, Róberta
Mikulová a Daniela Pilátová v rámci triednických hodín v V., VI, VIII.
a IX. triede.
▪ Plagáty na tému Drogy a zdravie v rámci triednických hodín v

VIII. a IX. triede.
▪ Literárne práce s protidrogovou
tematikou v rámci hodín literatúry
v VI. triede v súlade s preberaným
učivom o detskej populárnej piesni.
▪ Rozhlasová relácia k Medzinárodnému dňu bez fajčenia – pripravili žiaci v rámci krúžku Školský
časopis.
▪ Športový turnaj pod názvom
Zober loptu a nie drogu v rámci
športového krúžku Klub mladých
športovcov.
▪ Pohybové a spoločné aktivity pod názvom Poznaj sám seba v
I. – IV. triede v rámci triednických
hodín, zamerané na rozvoj sebapoznania, na vytváranie pozitívnych
medziľudských vzťahov a zdravého
životného štýlu.
text_ foto_ MG

Dňa 22.11.2010 sa v rámci
Medzinárodného týždňa vzdelávania v našej škole uskutočnila
zábavno-vedomostná súťaž Páli
nám to! pre žiakov 2. stupňa. Do
súťaže sa zapojilo 10 dvojčlenných
družstiev žiakov V.- IX. triedy.
Žiaci si otestovali svoje vedomosti a všeobecný prehľad vo Vedomostnom teste s 21 otázkami. V
Zábavnej matematike museli žiaci
vyriešiť 5 matematických hádaniek.
Svoje logické myslenie si overili
pri lúštení a skladaní zápalkového
hlavolamu. Nie všetky úlohy boli
jednoduché, ale žiaci ich zvládli.
V poslednej časti súťaže Zahraj

pantomímou slovenské príslovie
žiaci ukázali svoje herecké nadanie,
zapotili sa a zasmiali sa, ale zároveň
ukázali, ako poznajú slovenské príslovia.
Za účasť žiaci dostali sladkú odmenu a víťazi aj vecné ceny.
Vyhodnotenie súťaže:
1. - 2. miesto: Miroslav Pilát,
Lukáš Kuril (IX. tr.)
Patrik Petráš, Vladimír Podkamenský (VIII. tr.)
3. - 4.miesto: Katarína Ďurišová,
Tatiana Pilátová (IX. tr.)
Tomáš Kližan, Samuel Pšenko
(VIII.tr.)

▪ Aj tento rok chodili
po dedine
Lucie
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▪ Panta rei alebo Ako u nás plynuli predchádzajúce 4 mesiace
V predchádzajúcom období
sme sa na stránkach Skačianskych
novín i na webstránke školy stretli
s príspevkami exriaditeľky školy
Zdenky Adamcovej, ktoré vyvolali medzi zainteresovanými i
nezainteresovanými
čitateľmi
mnohé otázniky i rozporuplné
závery. V snahe predísť ďalšiemu
šíreniu dezinformácii rozhodli
sme sa využiť priestor obecných
novín na deklarovanie nášho stanoviska k uvedeným príspevkom
a k vzniknutej situácii v ZŠ s MŠ
Skačany.
V
septembrovom
čísle
Skačianskych novín sme si s
rozčarovaním prečítali príspevok
vtedajšej riaditeľky školy, v ktorom okrem iných skutočností poukazovala na to, že nemá vhodných
partnerov na realizovanie svojich
zámerov, pričom jej prosba o iniciatívu a osobnú zaangažovanosť
nenašla patričnú odozvu.
Obvinenia zamestnancov školy
pokračovali zverejňovaním neprávd
a osočovaním na webstránke školy
dňa 1.a 2.12.2010. Zaujímavé, že
za uplynulé 4 mesiace riaditeľka
školy nebola schopná uverejniť na
webe školy žiadne príspevky o aktivitách v škole v novom školskom
roku a všetky správy o činnosti z
predchádzajúcich rokov vymazala,
avšak spomenutý článok uverejnila
promptne a bez akýchkoľvek problémov.
Jej vyjadrenia, plné ľudových
múdrostí a výrokov slávnych o
prenasledovaní, útokoch na jej
osobu, hlupákoch a podobne zaklincovala prirovnaním rady školy
k inkvizícií, jej zasadnutia nazvala
tribunálmi a obvinila členov rady
školy z porušovania legislatívy a
štatútu. Možno pani exriaditeľka
ešte stále žije v stredoveku, keďže
jej nie je známa skutočnosť, že rada
školy je „iniciatívny, poradný samosprávny orgán, presadzujúci
verejné záujmy a záujmy žiakov,
rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania,
ktorý plní funkciu verejnej kontroly,
posudzuje a vyjadruje sa k činnosti
škôl, školských zariadení, orgánov
miestnej štátnej správy, orgánov

obcí a samosprávnych krajov z
pohľadu školskej problematiky(§
24 zák. 596/2003)“. Tak ako podľa
citovaného zákona členovia rady
školy podľa svojho vedomia a svedomia vyjadrili svoj názor v tajnom
hlasovaní na výberovom konaní,
a teda zvolili pani Adamcovú ako
jedinú uchádzačku do funkcie
riaditeľky školy, tak podľa svojho
vedomia a svedomia tajne hlasovali aj o návrhu na jej odvolanie z
funkcie, ako im to umožňuje § 24,
bod 5. V súvislosti s činnosťou rady
školy sa vynára ešte jedna otázka:
Ako môže posudzovať porušovanie
štatútu osoba, ktorá si štatút rady
školy nepreštudovala, keďže tento
sa nachádza iba u predsedníčky rady
školy a od nej si ho exriaditeľka
nikdy k nahliadnutiu nevypýtala.
▪ Ako teda plynuli 4 mesiace
pôsobenia Zdenky Adamcovej
vo funkcii riaditeľky ZŠ s MŠ
Skačany?
Od svojho nástupu do funkcie
riaditeľky školy Zdenka Adamcová svojím pôsobením, organizáciou práce, zadávaním pokynov
a nariadení vyvolávala na pracovisku atmosféru napätia, strachu a psychického šikanovania,
pričom nešetrila naozaj nikoho:
ani mladších zamestnancov, ba ani
tých, ktorí celú svoju profesionálnu
kariéru venovali rozvoju a práci pre
túto školu. Svoju autoritu a rešpekt
u podriadených si nedokázala
vybudovať kvalitnou odbornou prácou, ale vyžadovala si neprimeranú
úctu voči svojej osobe požiadavkou
neustáleho zdravenia.
Aj napriek tomu, že vo svojej
koncepcii riadenia školy deklarovala ako jednu z vízií pozitívny
prístup, tento svoj zámer však nerealizovala, pretože od začiatku
jej pôsobenia v škole zlyhávala
vzájomná komunikácia, spolupráca a vzťahy na úrovni riaditeľ
– pedagogickí a neskôr i nepedagogickí zamestnanci. K svojim podriadeným sa správala arogantne,
povýšenecky, nebola ochotná
akceptovať pripomienky, názory
zamestnancov, zadávala nariadenia,
ktoré na druhý deň už neplatili a
ktoré sa vymykali logike. Keď
sme od nej žiadali vysvetlenie, jej

▪ Olympiáda v anglickom jazyku
10. decembra 2010 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v
anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho
šiesti žiaci – Tereza Kližanová a
Viktória Havránková zo VII.triedy,
Ján Šedík a Štefan Kučerka z VIII.

triedy, Ján Kučerka a Lukáš Kuril z
IX. triedy.
Všetci žiaci boli testovaní písomne i ústne. Otestovali si svoje
vedomosti z anglickej gramatiky a
slovnej zásoby. Obsahom olympiády

reakcie boli nasledovné: „Ešte som
vám nedala slovo, iný tón by som
poprosila.“, „Čo vás je do toho?“,
„To vás nemusí zaujímať.“, „Ak sa
vám nepáči, môžete odísť, máte aj
iné možnosti.“
A tak sme po krátkom čase
rezignovali, vidiac, že snaha o
vysvetlenie a naše argumentovanie
nemá zmysel a iba stupňuje agresivitu pani riaditeľky. Bez otázok
sme vykonávali všetko, čo nariadila, i keď sa to vymykalo logike.
Mnohokrát ponížení, plní obáv,
strachu, vyhrážok a niektorí aj pod
ťarchou hroziacich trestných oznámení a súdnych procesov, ktorými
sa pani exriaditeľka tak často a s
obľubou vyhrážala, sme deň čo deň
predstupovali pred svojich žiakov,
snažiac sa o aspoň malý záblesk
úsmevu na tvári a maskovanie
svojho skutočného psychického
rozpoloženia. Snažili sme sa zo
všetkých síl pracovať tak, aby nebol
nijako narušený výchovno-vzdelávací proces. Na problémy na pracovisku, na nedodržiavanie školskej
legislatívy i na porušenie zákonov v
oblasti pracovno-právnych vzťahov
sme viackrát upozornili radu školy
i zriaďovateľa. S problémami v
škole sme nikdy žiakov neoboznamovali, nikdy sme nepoburovali
ani nepodnecovali žiakov, rodičov
a ani ostatnú verejnosť k nespokojnosti.
„Ja osobne za všetkým vidím
financie. Napriek nepriaznivej
finančnej situácii boli vznášané
zo strany zamestnancov ďalšie
požiadavky na navyšovanie úväzkov a príplatkov. A keď ide o peniaze, tak ide o všetko! A kto by
peniaze nechcel? Ľahké bolo spojiť
všetky sily.“ To sú citáty z pamfletu pani riaditeľky, ktorý visel
na webe školy počas posledných
hodín jej vedenia Titaniku, ako s
obľubou našu školu neraz nazývala.
Všetkým zainteresovaným je dobre
známe, že funkčné platy vo verejnej
správe, čiže aj v školstve, sú presne
stanovené tarifnými tabuľkami, a
teda každá požiadavka na navýšenie
stanovených taríf je nereálna, a
preto ani žiadna požiadavka na
navýšenie úväzkov či príplatkov
z úst zamestnancov nezaznela, ba

práve naopak, pani riaditeľke sa
pravdepodobne málil riaditeľský
príplatok, ktorým ju ohodnotil
zriaďovateľ, keďže na to poukazovala či už na zasadnutí rady školy,
alebo aj v spomínanom pamflete.
Nezabudla pritom podotknúť, že
všetko, čo zanechala predchádzajúca riaditeľka, pozitívne hodnotené
aj Štátnou školskou inšpekciou,
bolo podľa nej zlé.... Len škoda, že
ona nevytvorila nič lepšie.
Neexistujúce základné pedagogické dokumenty, ktoré mali
byť hotové už v septembri, vyše
200 neotvorených mailov obsahujúcich pozvánky na súťaže pre
žiakov a na školenia pre učiteľov a
iné dôležité dokumenty v školskej
mailovej schránke, prázdne súbory
v počítači, vyrabované zakladače,
mesačné telefónne účty do mobilných sietí zvýšené oproti minulému školskému roku cca.
päťnásobne – to je len pár „drobností“, poukazujúcich na odborné
a manažérske kompetencie bývalej
pani riaditeľky.
„Je v Skačanoch potrebná
škola?“ - to bola otázka pani Zdenky
Adamcovej v závere spomínaného
príspevku na webstránke školy. Na
túto otázku existuje jednoduchá
odpoveď. Áno, je potrebná. Veď
škola je kultúrno-vzdelávacím
centrom obce Skačany, je zárukou
morálneho, sociálneho a osobnostného rozvoja mladej generácie
Skačancov, ktorí sú predpokladom
budúceho úspešného napredovania
obce. Napredovanie školy a napredovanie obce – to je náš prvoradý
cieľ a ten sa svojou tvorivou, aktívnou, činorodou prácou spojením síl
všetkých zainteresovaných budeme
snažiť napĺňať.
Tak ako v Záborského literárnej
klasike Dva dni v Chujave mali
Deň pekný a Deň škaredý, my v
skačianskej škole sme prežili takmer 4 škaredé mesiace, no zostáva
nám dúfať, že tie nasledujúce už
budú iba pekné.
Všetkým žiakom, rodičom,
ako aj obyvateľom obce Skačany
ďakujeme za pomoc a podporu a
želáme pokojné prežitie Vianoc a
všetko dobré v novom roku.
ZZ

bolo tiež čítanie a počúvanie s porozumením. V ústnej časti „nakupovali oblečenie“ – viedli konverzáciu v
obchode a napokon ich úlohou bolo
opísať obrázok.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sme prvé
miesto neudelili, v druhej kategórii

sa stal víťazom Ján Kučerka z IX.tr.,
ktorý bude školu reprezentovať v
obvodnom kole.
Veľký obdiv však patrí všetkým
žiakom, pretože sa statočne popasovali s každou úlohou a tiež veľká
vďaka za účasť!
Veronika Horniaková
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▪ Na potulkách Bratislavou
V 7. decembrový deň sa skačianski siedmaci, ôsmaci a deviataci
vybrali na exkurziu do Bratislavy. Po
dvojhodinovej ceste ich na bratislavskej Kolibe v priestoroch Televízie
JOJ privítala programová manažérka
Katarína Nosková, ktorá ich sprevádzala jej priestormi. Žiaci si prezreli vysielacie štúdio Televíznych
novín, na chvíľu si vyskúšali aj
moderátorské kreslá a potom už ich
kroky smerovali do jednotlivých
filmových štúdií, aby sa zoznámili
s priestormi, kde sa natáčajú ich
obľúbené seriály: Odsúdené, Panelák, Profesionáli či Mafstory. Popri
prehliadke si rozšírili poznatky z
literatúry, pretože pani Nosková ich
priebežne oboznamovala s tým, ako

vzniká televízny seriál a kto všetko
sa na príprave podieľa.
Zo sveta televízie naša cesta
viedla do historickej Bratislavy.
Prezreli sme si Bratislavský hrad,
zavítali sme do Dómu sv. Martina a odtiaľ sme sa všetci plní
očakávania vydali na Vodný vrch
do budovy Národnej rady SR, kde
sme vstúpili v čase vyhlasovania
výsledkov tajnej voľby generálneho
prokurátora. Keďže potom nasledovala prestávka, mali sme možnosť
sledovať ministrov i poslancov
opúšťajúcich rokovaciu sálu. Vo
foyer na nich čakali spravodajské
štáby, a tak sme mohli sledovať
improvizované tlačové brífingy so
zástupcami koalície i opozície, ba

niektorí z našich žiakov sa aj mihli
na televíznej obrazovke vo večernej
spravodajskej relácii. Potom sa nás
ujal pracovník parlamentu, ktorý nás
zaviedol do rokovacej sály, kde nám
vysvetlil zasadací poriadok poslancov a oboznámil nás s činnosťou
parlamentu. Pred odchodom sme
sa ešte odfotografovali pri štátnych
symboloch s poslancom Martinom

Poliačikom.
Naša cesta za poznaním
Bratislavy sa skončila na Hviezdoslavovom námestí, kde sme sa
nadýchali predsviatočnej atmosféry
na vianočných trhoch.
Úsmevy, radosť a spokojnosť na
tvárach žiakov nás presvedčili, že
cesta za poznaním bola úspešná.
text_ foto_ MG

stromčeka bola pripravená. Tzv.
čokoládové figúrky medzi orechmi,
jabĺčkami a papierovými retiazkami
veľmi vynikali a pútali pozornosť
každej návštevy. Všetky Terkine kamarátky svorne tvrdili, že najkrajší
vianočný stromček má ona. Brat
Rudo prikyvoval a potmehúdsky sa
usmieval. Terka bola šťastná, len
Marke bolo ľúto, že jej stromček nie
je najkrajší.
Na Jána prišla do Terkinej rodiny
na návštevu sesternica Rózka z
mesta. Tej sa stromček veľmi páčil,
a najviac figúrky. Pohostili ju, ako
najlepšie vedeli. Terka s Rudom boli
stále pri nej, ale zo stromčeka jej nič
neponúkli, hoci ona stále pozerala na
figúrky a nešetrila slovami chvály.
Predvečerom Rudo zapriahol
kone do saní, aby odviezol Rózku
do susednej dediny k vlaku. Išla
ju odprevadiť aj Terka s mladšími
súrodencami. Terkina mama balila
výslužku. V tej trme - vrme zrazu

zostala v izbe Rózka sama. Rýchlo
priskočila k stromčeku, odtrhla
niekoľko figúrok a dala si ich do
vreciek kabáta. Cez presklené dvere
z kuchyne do prednej izby to videla
starká. Nikomu nič nepovedala, až
keď sa Rudo vrátil domov, starká
povedala, čo sa stalo a začala
lamentovať: „Taká hanba, čo si len
o nás Rózka a jej rodina pomyslí.“
Rudo - veľký vtipkár so smiechom
povedal, že by rád videl, ako sa zatvári Rózka nad obsahom figúrok.
Po Rudovi sa rozosmiali všetci, len
starká stále horekovala, akú veľkú
hanbu rodine Rudo s Terkou urobili.
Sesternice Rózky sa nikdy nikto
neopýtal, ako chutili figúrky a ani
ona nikdy nič nepovedala. O obsahu
figúrok Terkina rodina nehovorila.
Beťár Rudo to však po niekoľkých
rokoch vyzradil a ako dobrý vtip s
radosťou rozprával.

▪ Vianočné salónky
Marka a Terka mali sedemnásť
rokov, boli susedky a už od detstva veľmi dobré kamarátky. Denne
sa stretávali, navzájom si radili a
spoločne snívali o budúcnosti. Pred
Vianocami sa spoločne dohovárali,
ako si vyzdobia vianočné stromčeky.
V tej dobe, pred vyše osemdesiatimi
rokmi, ľudia na dedine boli skromní, živili sa prevažne tým, čo si na
roličkách dopestovali. Kupovali
iba najnutnejšie, napr. petrolej,
sviečky, cukor, soľ, ocot. Vianočné
stromčeky si zdobili jabĺčkami a
orechmi, šikovné dievky aj retiazkami vlastnoručne zhotovenými z
lesklého farebného papiera.
Tesne pred Vianocami išla Marka s rodičmi do mesta na jarmok. Vo
výklade obchodu uvidela vianočné
salónky. Veľmi sa jej páčili. Peniaze nemala, a tak len smutne na ne
pozerala. Rodičom sa na jarmoku
darilo, všetko rýchlo predali a poberali sa domov. Marka bojazlivo

poprosila, aby jej kúpili salónky.
Otec veľkoryso dovolil, salónky kúpili a Marka bola veľmi šťastná.
Po príchode domov ihneď zavolala Terku a ukázala jej salónky.
Terka zosmutnela, od žiaľu ani
salónky nepochválila a doma so slzami v očiach povedala, že u susedov
budú mať na vianočnom stromčeku
aj salónky.
„Nám postačia aj jablká a orechy,“
povedali jej rodičia. Ale starší
Terkin brat Rudo, dvadsaťročný
mládenec, zrazu povedal: „Už len
toľko nefňukaj, my budeme mať
krajšie. Máš pozlátko – staniol, tak
ho prines“. Odišiel von a o chvíľu
sa vrátil s ošítkou plnou cukrovej
burgyne. Pokrájal ju na plátky a celý
večer malým nožíkom vyrezával
rôzne figúrky – hviezdičky, zvončeky,
hríbiky, podkovy, srdiečka a zvieratká. Terke ich prikázal obaliť pozlátkom a cez každú pretiahnuť ihlou
konopnú niť. Výzdoba vianočného

▪ Úsmevné spomienky na smutné Vianoce
Vianoce 1950. Všetko bolo na
prídel, hlavne potraviny, drogéria a
iné. Študovala som v Bratislave a za
ušetrené lístky som našim pokúpila
mydlo, cukríky a mame a starkej
šatky na hlavy. S kamarátkou sme
si kúpili rovnaké kufríky a spolu
sme cestovali na Vianoce domov.
Sadli sme si do študentského
vozňa a kufríky sme vyložili na
policu, aby sme ich mali na očiach.
Ja som vystupovala v Baťovanoch,
kamarátka z Nitrianskych Sučian v
Novákoch. Vo vozni bola tlačenica,

ale veľmi veselo. Chlapci mali
slivovicu a rad-radom nás chodili
núkať. Celou cestou sme spievali
Generál Laudon, Na Belvedere.
Kilometre sa míňali a naša nálada
stúpala. Ani som sa nenazdala a
zrazu boli Baťovany. Stačila som si
obliecť kabát a batožinu mi už len
oknom podávali von.
Domov som prišla s malým a
veľkým kufrom. Malý kufrík som
hneď schovala pod posteľ a vybrala som ho tesne pred Štedrým
večerom, aby som darčeky pouk-

Mária Krajčová

NOVOROČNÝ PRÍPITOK

ladala pod stromček. Otvorila som
kufrík a čo nevidím: namiesto
balíčkov špinavá bielizeň. Nepomohol plač ani zlosť. Zámenu kufríkov
som vysvetlila našim a medzi sviatkami išiel môj brat na motorke do
Sučian túto chybu napraviť. Naši
dostali darčeky pod stromček na
Silvestra.
S odstupom času sú to úsmevné
spomienky, ale vtedy som prežívala
veľmi smutné vianočné sviatky.
MJ

Správca farnosti pozýva všetkých,
ktorí majú chuť stráviť
posledné minúty tohto roka
v tichej adorácii pred vyloženou
Sviatosťou oltárnou
do farského kostola.
O polnoci bude udelené
požehnanie a potom
pred kostolom tradičný
novoročný prípitok.
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