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▪ Čo potrebujeme
Mnoho ľudí hovorí o tom, že po
20 rokoch prežívame frustráciu a
sklamanie. Mali sme veľké nádeje,
veľké očakávania. Zostali sme sklamaní, ale nie bezradní.
Jasne sme si povedali, čo
nechceme. Ale vieme, čo vlastne
chceme? A čo potrebujeme?
- Slovensko potrebuje hlbokú reflexiu a nový začiatok.
- Slovensko potrebuje hľadať
svoje korene.
- Slovensko potrebuje vecný a
partnerský dialóg.
- Slovensko potrebuje žiť,
uvažovať a konať v kontexte
Európy.
- Slovensko potrebuje medzinárodný úspech a uznanie.
- Slovensko potrebuje Kristovu
cirkev.
- Slovensko potrebuje teológiu v
duchu novej evanjelizácie.
- Slovensko potrebuje novú
angažovanosť v kultúre.
- Slovensko potrebuje zakladať
oázy na púšti.
- Slovensko potrebuje nové víno
do nových mechov.
- Potrebujeme obnovu viery,
Cirkvi a kultúry – potrebujeme obnovu srdca.
Skúsme sa pohybovať na symbolickej rovine.
Spoločne sme sa rozhodli
preplaviť sa na druhý breh mora
dejín. Začas možno ešte nevidieť
a necítiť žiadnu búrku, to len malé
vlnky do nás narážajú, pohrávajú sa
s nami a my sa pohupujeme. Niekto
má z toho veľkú radosť, niekto je
zo všetkého otrávený a znechutený,
niekto dostal morskú chorobu a je
mu zle. Ale už sme v loďke, už sa
plavíme, plavíme sa takpovediac do
neznáma. Len aby sme nezabudli,
že v tej vetchej lodičke nie sme
sami, len aby sme nezabudli, že v
tej lodičke je s nami aj niekto iný:
možno sa nám zdá, že spí, že nereaguje na naše výzvy, krik a úzkosti. Musíme prísť k nemu, zobudiť

ho, spoľahnúť sa na neho, lebo on
je ten najlepší kapitán všetkých lodí,
on je prameň života, on je vinič, on
je pastier, my sme ratolesti, my sme
jeho tajomné telo, my sme ovčinec.
Čo teda potrebujeme? Ak prijmeme obraz plaviacej sa loďky,
tak potom celkom určite budeme
potrebovať: dobré kormidlo, kompas, správnu posádku, nejaké potraviny a pitnú vodu, bezpečnú loď,
opravovať diery, vyčerpávať vodu,
umývať podlahu, vyvesiť plachty
a zase ich stiahnuť, pozorovať
hviezdy, trochu sa báť a byť aj sebavedomými… Tento obraz by sa
dal rozvinúť do fantastickej podoby a konkrétností. Určite by sme
to dokázali – s väčšou či menšou
gracióznosťou. Ale to nie je v tejto
chvíli najpodstatnejšie. Treba sa
spýtať inak: Čo môžeme ponúknuť
my, čím môžeme pomôcť my, čím
zmysluplným sa pričiním ja… ?
Solidarita a subsidiarita predstavujú
princípy, na ktorých možno vystavať
slušnú a humánnu spoločnosť.
Použijúc iný obraz – potrebujeme
pochopiť a prijať, že sme súčasťou
veľkého orchestra, kde každý z nás
má iný part, ale spoločne dávame
zaznieť Božej symfónii; niekedy sa
síce votrú falošné tóny, ale pri troške
cviku a pozornosti sa to dá zvládnuť:
to, čo žiada Pán Boh, je v našich silách – len treba počúvať a pochopiť,
že pravda je symfonická, že Boh
príde v podobe, ktorá nám nemusí
sedieť a vyhovovať, ale je našou
úlohou pozorovať znamenia čias,
aby sme sa nenechali nikým a ničím
dobehnúť... Aby sme rahnerovsky
odvážne načreli do mystiky a žasli
z velebnej prítomnosti Absolútna
a neváhali sa mu pokloniť. A na to
potrebujeme obnovu (múdrosť) srdca… alebo aspoň úprimný rešpekt
pred desatorom.
Zdeno Pupík
Odznelo na stretnutí tvorcov
a prispievateľov
Skačianskych novín.

▪ Výstavba nájomných bytov - priorita na rok 2010
Rok 2009 je za nami. Prežili
sme ho v každodenných radostiach
a starostiach, ktoré zostanú už iba
v našich spomienkach. Ale určite sa
ho každý z nás snažil naplniť tak,
ako najlepšie vedel.
Na jeho začiatku sme si dávali
predsavzatia a zároveň kládli otázky: „Aký bude? Čo nám prinesie?“
Dnes si môžeme dať na ne odpovede.
Každý z nás, kto sa snaží
vytvárať lepšie podmienky pre
život všetkých občanov obce, vie
pochopiť, že prichádzajú situácie,
ktoré podmieňujú zmenu plánov a
rozhodnutí. Tak to bolo aj v uplynulom roku. Vo svete i u nás zúriaca
hospodárska a finančná kríza spô-

stálo nemalé financie z rozpočtu
obce, žiadosti však neboli podporené. Podobne dopadol aj projekt
na revitalizáciu verejných priestranstiev – námestia a centra obce.
V súčasnosti prebieha odvolacie
konanie. Pokúšali sme sa získať aj
prostriedky zo štátneho rozpočtu
na vybudovanie multifunkčného
ihriska. Tu však náš zámer stroskotal hneď na začiatku. K žiadosti
bolo potrebné okrem iného priložiť
list vlastníctva na pozemok, na ktorom by ihrisko malo stáť. Keďže
obec žiaden vhodný pozemok nevlastní, iniciovali sme rokovanie s
vlastníkmi pozemkov za školou.
Najskôr všetci súhlasili s odpredajom za 1,- € za m², neskôr dvaja z

sobila, že predsavzatia, ktoré sme
si v minulom roku dali, sa podarilo
naplniť len čiastočne.
V plánovaní priorít sme vychádzali z reality, aká bola na konci
roka 2008. Jednou z nich bola
príprava projektov a žiadostí o dotácie zo štátu a eurofondov. Tu boli
možnosti žiadať o dotácie z fondov
Európskej únie na dva školské projekty: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Skačany a Moderné
vzdelávanie v základnej škole.
Tieto možnosti sme využili, dali
sme vypracovať projekty, čo nás

vlastníkov zvýšili požiadavku na
päťnásobok. Takú sumu za kúpu
pozemku na tento účel si však obec
nemôže dovoliť, a tak sa v konaní
nepokračovalo.
Čo sa nám podarilo získať, to boli
dve dotácie z Ministerstva kultúry
SR. Prvá bola na obnovu Stĺpa Najsv.
Trojice vo výške 13 200,- €. Vďaka
nej a sponzorskému príspevku vo
výške 3 330,- € sa nám podarilo
uskutočniť dlhoročný volebný sľub
– po 16 rokoch vrátiť túto pamiatku
na pôvodné miesto.
pokr. str. 2. >>>
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OcÚ informuje
>>>
Tým sa však všetky
peripetie okolo Trojice neskončili.
Keďže pôvodné plastiky sú značne
poškodené, boli vyhotovené ich
kópie a našou úlohou je ešte nájsť
v obci vhodné miesto pre pôvodné,
ktoré sú zatiaľ uskladnené v ateliéri
v Bratislave. Iste uznáte, že Stĺp
Najsv. Trojice je skutočný architektonický skvost, akým sa môže
pochváliť len máloktoré mesto na
Slovensku, nie to ešte dedina, preto
si ho musíme osobitne chrániť. A aj
preto sme sa rozhodli ho osvetliť.
Zemné práce sme si zabezpečili
sami, odborné vykonala firma Aval,
s.r.o. Partizánske.
Druhá dotácia vo výške 3 100,- €
bola na zhotovenie informačnej
tabule a vydanie letáka o zaniknutom Kostole sv. Juraja. Projekt sme
úspešne zrealizovali, na jar nás čaká
ešte ukončenie prezentácie celej lokality zaniknutého kostola.
K žiadostiam o dotácie z eurofondov je potrebné doložiť aj územný plán obce, a tak bolo nevyhnutné dať ho vypracovať. Hneď na
začiatku roka sme urobili výberové
konanie na vyhotovenie územného
plánu obce – aktualizáciu starého.
V tomto roku bude ukončený.
V ďalšom výberovom konaní
sme vybrali najúspešnejšieho projektanta na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu. Projekt

je hotový, v súčasnosti hľadáme
finančné prostriedky na jeho realizáciu. Máme vyhotovený aj projekt
na dopravné značenie v obci, ktorý
plánujeme zrealizovať v tomto
roku.
Z rozpočtu obce sa nám podarilo vybudovať osvetlenie cintorína a
rozšírenie vodovodu na cintoríne.
Práce dodávateľsky zabezpečovala
firma Aval, s.r.o. Partizánske. Zem-

▪ Dane a poplatky v roku 2010
Výška poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu ako aj výška
dane z nehnuteľností zostáva
rovnaká ako v roku 2009.

www.skacany.sk
né práce sme vykonávali sami. Na
jeseň sme začali s budovaním oplotenia cintorína (severná a západná
časť). Pre nepriaznivé počasie boli
práce prerušené a bude sa v nich
pokračovať v jarných mesiacoch
tohto roku.
V záujme ochrany obecného majetku sme na obecnom úrade vymenili vonkajšie vchodové dvere a dali
sme namontovať zabezpečovacie
zariadenie – alarm. Vyrobili sme
mreže na okná na ZŠ s MŠ, na
požiarnej zbrojnici a na kabínach
TJ FK. Na kultúrnom dome a obecnom úrade boli vymenené dažďové
žľaby a zvody.
Je
predpoklad,
že
na
rekonštrukciu ciest a chodníkov
bude možné získať dotácie, a tak
sme v minulom roku opravovali
iba výtlky na miestnych komunikáciách. Náš zámer vybudovať
kanalizáciu dažďovej vody cez
cestu pri Minichovi smerom k potoku sa stal súčasťou projektu revitalizácie centra obce, ktorý, ako je
uvedené vyššie, nebol zatiaľ podporený.
Spríjemnili sme prostredie za
Kaplnkou sv. Barbory osadením
stolov a lavičiek a pred vchodom
do kaplnky úpravou terénu. V minulom roku sa nám tiež podarilo
spustiť webovú stránku obce a
obnoviť vydávanie Skačianskych

novín, v ktorom chceme pokračovať
aj v tomto roku.
Na hasičskej zbrojnici sme za
pomoci niekoľkých nadšencov z
radov mladých dali do prevádzky
klub pre mládež, vymaľovali sme
ho a vymenili sme podlahu. Len
škoda, že sa málo využíva a pritom
sa neustále pripomienkuje, ako sa
mladí nemajú kde stretávať, nemajú
v Skačanoch kam ísť.
Žiadosti o zníženie, príp.
odpustenie poplatku za odvoz
komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu je potrebné
podať na obecnom úrade v čase
úradných hodín najneskôr do
28. februára 2010.
Dôležité
je pripojiť potrebné doklady k
žiadosti podľa VZN č. 2/2010.

Vo veľmi zlom stave sa nám
vrátili budovy bývalej pošty a
kina, ktoré boli v r. 1997 a 1998
protizákonne odpredané. Musíme
v nich urobiť najnutnejšie opravy a budeme ich zatiaľ využívať
ako dielňu a sklad pre technický
úsek. Do budúcnosti má obec
zámer na tomto mieste vybudovať
viacúčelovú budovu, ktorá bude
slúžiť občanom obce.
V záujme podpory mladých
rodín prioritou na rok 2010 bude
výstavba 18 nájomných bytov.
Zakúpili sme pozemok a už sme
vynaložili značné finančné prostriedky na to, aby sme mohli podať
žiadosť na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja. Dúfam,
že budeme úspešní. Dotácia bude
25% a zvyšných 75% si obec zoberie úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktorý bude splácať nájomným.
Dopad hospodárskej krízy
pocítila aj naša obec. V porovnaní
s rokom 2008 nám boli krátené podielové dane o 16%. Ceny a mzdy
sa zvýšili, výška miestnych daní a
poplatkov sa nezmenila, ale chod
obce a originálne kompetencie
sa musia zabezpečiť. Dúfame, že
aspoň niektoré projekty budú podporené (máme pripravených päť).
Na ne musí obec zabezpečiť 5%
- né spolufinancovanie. Z vlastného
rozpočtu sme si okrem vyššie uvedených aktivít naplánovali na tento
rok aj rekonštrukciu strechy na
kultúrnom dome. Dúfam, že sa nám
naše zámery podaria, že Skačany
sa postupne stanú obcou, na ktorú
bude každý občan hrdý. To všetko
však ukáže až čas.
Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o rozvoj našej
obce. V novom roku vám želám
veľa síl a šťastia v každodennom
živote. Aj keď je to pre mnohých
ťažké, pokúsme sa preniesť cez
mnohé zložité situácie, rešpektujme
sa navzájom a buďme voči sebe
úprimní.
Ladislav Struhár,
starosta obce
Kedy a ako zaplatiť:
Daň z nehnuteľností - naraz
do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru, ktorý bude
doručený daňovníkovi do vlastných rúk.
Poplatok za KO a DSO - po
doručení platobného výmeru do
vlastných rúk:

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch december 2009 a
január 2010 oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Pavol Pilát
Miroslav Guniš
Jaroslav Bánovský
Milan Mihálka

č. d. 39
č. d. 404
č. d. 83
č. d. 158

60 rokov života:
Jozef Beseda
Elena Babušíková
Marián Dubný
Štefan Magdolen

č. d. 521
č. d. 399
č. d. 244
č. d. 489

70 rokov života:
Magdaléna Országhová
Helena Vlčková
Pavol Minich

č. d. 320
č. d. 305
č. d. 445

80 rokov života:
Veronika Môciková
Pavol Ištván
Štefánia Hudecová

č. d. 254
č. d. 92
č. d. 464

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Gabriela Žovincová
*23.07.1934
Peter Kopál
*02.04.1923
Irena Adamcová
*28.12.1928

č. d. 303
+07.12.2009
č. d. 431
+06.01.2010
č. d. 333
+26.01.2010

NARODILI SA
Johana Gahérová
01.01.2010
rodičia: Pavol a Ingrid

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
--------------------------Stav obyvateľov v obci
Skačany k 31.01.2010: 1282

- do 30.04.2010 –1. splátka
- do 30.09.2010 – 2. splátka
Spôsob platby si môžete
vybrať:
- v hotovosti na obecnom
úrade,
- poštovou poukážkou,
- prevodom z účtu.
OcÚ

Skačianske noviny_ číslo 1/2010

3. strana

▪ Z mimoriadneho zasadnutia
zastupiteľstva

▪ Kniha
nepoznaných
osobností

Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 28. decembra
2009 sa zúčastnilo 9 poslancov. Poslanci schválili VZN č. 4/2010 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov vo vlastníctve obce Skačany.
Vzali na vedomie rozpočet školy na
originálne kompetencie a riaditeľke
školy uložili prepracovať ho tak, že
75% prostriedkov zo schváleného
rozpočtu obce sa použije na mzdy a
odvody a 25% na tovary a služby.
V diskusii sa poslanci vyjadrovali k možnostiam šetrenia
a prijatia úsporných opatrení, aby
sa výdavky vmestili do skráteného
rozpočtu.
OcÚ

Skačany sú rodiskom alebo
miestom pôsobenia mnohých významných osobností. Ich portréty
nám postupne približujú obecné
noviny i spomienkové akadémie.
Viacerí z nich opustili rodné korene, aby uplatnili vzdelanie, talent
a svojou prácou, úspechmi dávali
svedectvo i o rodnej obci. V rodnom dome, pri rodičoch, prvých
učiteľoch, priateľoch, v prostredí
našej dediny sa začala formovať
ich osobnosť, tu získali základy pre
svoje úspechy.
V imaginárnej knihe nepoznaných významných rodákov a osobností, ktoré pôsobili v Skačanoch,
je uvedených veľa mien. Sú to
reálni ľudia z histórie i súčasnosti.
Predstavitelia cirkevného života,
obrodeneckej inteligencie, hospodárskeho života, kultúry, športu,
umenia – biskupi a katolícki spisovatelia Kamanházy, Nejedlý,
básnici Vittek a Kompánek, hudobný skladateľ František Gaal,
svetoznámy športovec Vojtech
Šuhajda... Ich životné cesty a po-

▪ Novoročný
prípitok
Pozvanie starostu obce a obecného zastupiteľstva na novoročný
prípitok v nedeľu 3. januára 2010
prijali väčšinou ľudia strednej a
staršej generácie.

Starosta obce Ladislav Struhár
v krátkom príhovore poďakoval
všetkým spoluobčanom, ktorí sa v
rámci svojich možností podieľali
na skrášľovaní a zveľaďovaní našej
obce a na vytváraní podmienok
pre spokojný a krajší život v nej,
všetkým, ktorí rôznymi spôsobmi
prispeli k organizovaniu kultúrnych,
športových a iných podujatí a
všetkým, ktorí reprezentovali našu
obec a šírili jej dobré meno. Potom
nasledovali novoročné priania a
slávnostný prípitok.
Program pokračoval koncertom
hudobnej skupiny Melódia, ktorá v
zaplnenej sále vytvorila vynikajúcu
atmosféru. Prispeli k nej aj seniori

zo spevácko-tanečno-dramatického
súboru Cibuliar pásmom vinšov a
kolied, ktorým všetkým prítomným
zaželali požehnaný nový rok, pripomenuli nezabudnuteľnú vianočnú
atmosféru i trojkráľové zvyky. V
novom roku v nových rovnošatách
vystúpili s novým programom s
novým hudobným sprievodom
Jozefa Hudeca na husliach a gitare.
Ich vystúpenie bolo ocenené obrovským potleskom.
Aj po ich vystúpení v sále vládla
vynikajúca nálada, mnohí sa roztancovali. Bolo vidno, že sa tu cítili
dobre.
A. Beňačková

zoruhodné úspechy sú síce zaznamenané
v encyklopedických
dielach významných osobností
Slovenska, pre mnohých z nás
boli a sú však úplne neznámi. Nepripomínajú nám ich pamätné
tabule, nehovoria o nich zápisy v
našich kronikách, nečitateľnými sa
stávajú historické datovacie nápisy
na rozpadávajúcich sa náhrobných
kameňoch. Je potrebné spoznávať
tieto významné osobnosti v dejinách Skačian. Sú naším veľkým
bohatstvom, pýchou i vzorom.
Dôležitú časť tejto zatiaľ nenapísanej knihy tvoria aj iné zaujímavé, nespoznané
osobnosti.
Jednoduchí ľudia zveľaďujúci
obec v materiálnej i kultúrnej
oblasti, ktorých zmýšľanie a konanie
neovplyvnili negatívne
prvky demokracie ani „všemocné“
médiá. Títo ľudia sú potrebným
svetlom v tme nezáujmu, egoizmu,
ľahostajnosti,
uprednostňovania
televíznej i internetovej kultúry.
Dokážu nielen prijímať, ale i dávať.
Ochotne odovzdávať deťom, vnukom, pravnukom skutočné hodnoty. Zanechať po sebe pamätníky
svojej práce i života. Sú to krásne
jednoduché osobnosti dedinského
života. Vzácni ľudia, u ktorých prevláda ľudský i kultúrny rozmer.

Veľa prázdnych listov knihy
je určených aj súčasným mladým
ľuďom obce. Ich úlohou je prejaviť
sa ako mladé osobnosti obce. Svojím moderným nevypísaným rukopisom zdynamizovať život v obci,
nájsť odvahu prezentovať svoje
schopnosti, novými myšlienkami
pomáhať pri rozvoji obci. Pochopiť,
možno až s odstupom času, že
takáto práca rozširuje rozhľad, obohacuje a prispieva k osobnostnému
rastu človeka. Tieto nádejné mladé
osobnosti obce ešte nepoznáme,
zatiaľ sú neobjavené, niektorí mladí
ľudia však už začínajú odkrývať
svoj um a talent.
Buďme hrdí na významné osobnosti obce, čerpajme z ich príkladu.
Vážme si nenahraditeľnú prácu jednoduchých ľudí - osobností a ich
vzťah k obci. Podporujme a vytvárajme priestor pre rast mladých
osobností. Zaväzuje nás k tomu
osobitná zodpovednosť za kúsok
zeme, ktorý nesie názov Skačany.
Ďalší diel, určite už skutočnej
„knihy skačianskych osobnostní“
budú písať ďalšie generácie, naši
nasledovníci. Verím, že svoje
miesto v nej budú mať aj osobnosti
žijúce na tomto peknom území na
začiatku tretieho tisícročia.
dma
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Naši významní rodáci
▪ Do c. Ing. Anton Pilát, CS c.
▪ vysokoškolský pedagóg
▪ vedecko-výskumný pracovník v
poľnohospodárstve

Je rodákom zo Skačian. Narodil
sa 12.2.1929 v roľníckej rodine. V
rodnej obci chodil do ľudovej školy,
ďalšie dva roky navštevoval bývalú
Meštiansku školu vo Veľkých Uherciach. Potom pokračoval v štúdiu na
Gymnáziu v Prievidzi, kde v r. 1948
maturoval. Počas študentských rokov sa v rodisku venoval amatérskemu divadlu.
Po maturite študoval jeden rok
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V školskom roku 1949-1950 sa
stal poslucháčom Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.
Vysokú školu po jej presťahovaní
ukončil v Nitre v r. 1953 kvalifikáciou inžinier - agronóm. Tu našiel
aj svoje zamestnanie, kde ako
vysokoškolský pedagóg odpracoval
41 rokov.
Počas pôsobenia na VŠP Nitra
prešiel od asistenta a odborného
asistenta až po funkciu docenta.
Kandidátskou dizertačnou prácou
Zúrodňovanie piesočnatých pôd
hlbokým zaorávaním maštaľného
hnoja a použitím utlačovadla dosiahol v r. 1965 vedeckú hodnosť
kandidáta
poľnohospodárskych
vied – CSc. Docentskú habilitačnú
prácu s názvom Agrotechnické
zúrodňovacie zásahy na piesčitých
pôdach obhájil v r. 1966 a v r. 1967
bol menovaný docentom.
Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej práci sa venoval i bohatej publikačnej činnosti. Bol autorom veľkého množstva prác, napr.:
Agromelioračné a zúrodňovacie
oparenia na piesčitých pôdach, K
problematike niektorých základ-

ných agrotechnických opatrení
na piesčitých pôdach, atď. Ďalšie
jeho odborné vedecké publikácie
- vyše 50 titulov, boli uverejnené
v rôznych zborníkoch, ako Acta
fytotechnica, Rostlinná výroba,
Poľnohospodárstvo,
Zborníky
vysokej školy poľnohospodárskej,
Zborníky referátov z vedeckých
konferencií a v ďalších.
Vo svojich odborných prácach
sa zaoberal predovšetkým problematikou zúrodňovania a obrábania pôdy k ozimnej pšenici. Okrem
vedeckých publikácií uverejnil vyše
30 príspevkov v rôznych odborných
časopisoch, ako Pôda a úroda, Za
vysokú úrodu, Listy cukrovarnícke,
Hlas Nitrianskeho kraja, Radíme
poľnohospodárom, ako aj referáty
z konferencií a sympózií.
Mimoriadne veľkú pozornosť
venoval písaniu učebných pomôcok, najmä vysokoškolských skrípt.
Osobne a v spoluautorstve vydal
viac ako 20 titulov pre študijné
odbory Agronomickej, Prevádzkovo-ekonomickej i Mechanizačnej
fakulty VŠP. Niektoré jeho skriptá
boli hodnotené a ocenené ako
najlepšie učebné pomôcky.

Skačany dali spoločnosti ľudí,
ktorí sa vo svojom odbore dostali
do povedomia celého Slovenska i
za hranice našej vlasti. Medzi nich
patria aj Anton Pilát, vysokoškolský
pedagóg a Stanislav Štefkovič,
bývalý reprezentant ČSR v ľahkej
atletike, držiteľ titulu majster
športu.

Počas dlhoročného pedagogického pôsobenia bol školiteľom
niekoľkých desiatok vedeckých
ašpirantov. Pracoval v mnohých
komisiách v škole i mimo nej.
Vypracovával odborné a oponentské posudky, projekty, návrhy
pre poľnohospodárske podniky,
záverečné správy, správy vedeckotechnických úloh, ich obhajoby,
realizačné výstupy a iné.
Pracovný pomer na vysokej
škole ukončil v r. 1994 odchodom
do dôchodku.
V súčasnosti žije v Nitre. Venuje
sa intenzívnemu záhradkárstvu a
vinohradníctvu.
spracovala r

▪ M g r. Stanislav Štefkovič
▪ vysokoškolský pedagóg
▪ bývalý reprezentant ČSR v
ľahkej atletike
▪ viacnásobný majster Slovenska v skoku o žrdi
▪ majster športu
Narodil sa 21.11.1929 v Skačanoch. Vyrastal medzi súrodencami
a priateľmi vo svojej rodnej obci.
Je absolventom Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave – odbor telesná výchova.
Začiatky športovej činnosti
Začiatky úspešnej športovej
kariéry Stanislava Štefkoviča sú
späté s jeho rodiskom. Ako väčšina
dedinských
chlapcov
hrával
predovšetkým futbal. Príchodom
kaplána Jozefa Vrableca do farnosti sa začali v obci rozvíjať aj
iné športy. Veľmi obľúbeným sa
stal u chlapcov i dievčat volejbal.
U mládeže vzrástol záujem o
športovanie. Šport si na celý život
získal aj skromného chlapca zo
Skačian.
Všestranný športový talent mla-

dého športovca sa začal rozvíjať
počas jeho štúdia na Piaristickom
gymnáziu v Trenčíne. Venoval sa
viacerým športom – atletike, loptovým hrám, gymnastike. Z gymnastických disciplín mal najradšej
akrobatiku – premety, saltá, stojky.
Prvé súťažné preteky absolvoval
v atletike ako 15-ročný. Školu
reprezentoval i vo volejbale a
basketbale. Športovými výkonmi
výraznejšie upozornil na seba na
medziškolskom stretnutí Trenčín
- Tábor. Zvíťazil v štyroch disciplí-

nach – v skoku do diaľky, do výšky,
vo vrhu guľou a v hode diskom.
Po dvoch rokoch pôsobenia v
Baťovanoch začal študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave,
kde v aktívnej športovej činnosti
pokračoval. Popri atletike bol i
členom volejbalového družstva
Slávie VŠ Bratislava, ktorá v tom
období patrila medzi najlepšie slovenské kluby.
Reprezentant ČSR
Rozhodujúci vplyv na jeho
ďalšiu športovú kariéru mali Majstrovská ČSR v Prahe v roku
1953, kde v skoku do výšky získal
bronzovú medailu. Po tomto úspechu sa rozhodol pre kráľovskú –
najnáročnejšiu disciplínu v ľahkej
atletike - desaťboj. Ešte v tom
istom roku dosiahol v desaťboji
výkon, na základe ktorého bol
nominovaný do reprezentácie ČSR.
Pri previerke výkonnosti v jednotlivých disciplínach desaťboja
najslabšie výsledky dosahoval v
skoku o žrdi. Vďaka kvalitnej
gymnastickej príprave v Trenčíne
a dôkladnej odbornej analýze

mechaniky v technike v skoku o
žrdi zaznamenal v tejto disciplíne
prudký výkonnostný rast. Za pol
roka dokázal výkonom 384 cm
prekonať platný slovenský rekord.
Medzinárodné úspechy
Vynikajúci úspech dosiahol na
Svetovej univerziáde v Budapešti
v r. 1954. V desaťboji skončil
na peknom 4. mieste výkonom,
ktorým opäť prekonal slovenský
rekord. Týmto výkonom sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy vo
Švajčiarsku (Bern 1954). Zvíťazil
vo viacerých medzištátnych stretnutiach. Najviac si cenil víťazstvo
v Londýne v rámci stretnutia Veľká
Británia – ČSR.
Československý rekord
v skoku o žrdi
V rokoch 1955-57 vrcholila
jeho športová výkonnosť. Viackrát
prekonal slovenský rekord v skoku
o žrdi (412, 417, 420, 422 cm) i v
desaťboji, stal sa viacnásobným
majstrom Slovenska.
pokr. str. 5. >>>
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Stanislava Štefkoviča ako významného rodáka prijal starosta obce Ladislav Struhár.
>>> Najväčší športový úspech
dosiahol v r. 1957 prekonaním
československého rekordu v skoku
o žrdi, ktorý vytvoril v Krakove
výkonom 430 cm v medzištátnom
stretnutí Poľsko – ČSR. Skákalo sa
na kovových neohybných žrdiach.

Ukončenie športovej činnosti
Vážne zranenie z lyžovania v
r. 1958 podstatne ovplyvnilo jeho
ďalšiu výkonnosť i rozhodnutie
ukončiť reprezentačnú činnosť.
Športu sa naďalej venoval do
r. 1964, kedy aktívnu športovú
činnosť prerušil. V roku 1969 v
nej opäť pokračoval, až do r. 1976.
Odvtedy sa ako veterán venoval

najmä vrhom (je držiteľom slovenského rekordu v hode kladivom),
ale aj behu na lyžiach. Vo veku
45 – 60 rokov sa 15-krát zúčastnil
Bielej stopy SNP.
Od r. 1956 Stanislav Štefkovič
pôsobil na Katedre TV na Vysokej

škole poľnohospodárskej v Nitre
ako odborný asistent. Celé generácie študentov viedol k aktívnemu
športovaniu. Stal sa trénerom I.
triedy a vychoval veľa úspešných
atlétov. Z nich najväčší úspech
dosiahla Diana Lázničková, rod.
Malejčíková - v skoku do výšky
sa kvalifikovala na ME. Trénerskej
činnosti sa venuje ešte aj dnes. Tré-

nuje stredoškolákov a veteránov.
Žije v Nitre a venuje sa svojim
koníčkom. Záhradkárči, rád lúšti
sudoku a pokračuje aj vo svojej záľube z mladosti – vylepšuje
svoje elektrické zariadenia, ktoré
vynašiel pred mnohými rokmi. Na
dva jeho vynálezy mu Úrad pre
vynálezy a objavy v Prahe udelil
autorské osvedčenie (v r. 1984 na
zariadenie na meranie rýchlosti
plavidiel vo vode indukčným spôsobom a v r. 1985 na elektrické
hodiny s vibračným meničom
vhodné do športových hál, plavární
a na štadióny).
Stanislav Štefkovič vždy vystu-

poval ako človek hlbokých morálnych zásad a svojim študentom
a zverencom vštepoval princípy
športovej etiky. Slovenský olympijský výbor mu v roku 1995 udelil
„Čestné uznanie za celoživotné pôsobenie v duchu fair play“. V roku
1968 získal titul majster športu. Je
spoluautorom odbornej publikácie
Ľahká atletika. Skoky.
Náš rodák Stanislav Štefkovič
v minulom roku oslávil osemdesiate narodeniny. Aj napriek tomu je
stále aktívny a plný elánu. Nech mu
to dlho vydrží.
spracovala r
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Pohľady do histórie
▪ Keď sa u nás zelenali vinohrady
Pri pohľade na skačiansky obecný erb našu pozornosť zaujmú štyri
prvky: klas a lemeš (súčasť pluhu),
ktoré naznačujú, čím sa naši predkovia v minulosti zaoberali. Ale čo
tam robí strapec hrozna a vinohradnícky nožík? Polovicu erbu, ktorý
nadväzuje na predlohu z roku 1733,
zaberajú atribúty vinohradníkov.
To preto, že pestovanie hrozna a
dorábanie vína preslávilo Skačany
široko-ďaleko. Už v roku 1715 tu
pisári napočítali 94 kopáčov vinohradov, v roku 1722 dokonca až
122. Jeden kopáč bola jednotka,
ktorú mohol okopať jeden človek
za deň, na jeden hektár pripadalo
30 kopáčov. Čiže v roku 1715 sa v
Skačanoch zelenali viac ako 3 ha
vinohradov, v roku 1722 už štyri.
Ďalšie údaje o skačianskom vinohradníctve nachádzame v daňových
súpisoch z rokov 1752 – 1753.
Podľa nich bolo pestovanie viniča v
celej Nitrianskej stolici už na ústupe,
no v poriečí riečky Nitrice, paradoxne, prekvitalo. Najpodrobnejšie

informácie nachádzame v podkladoch k tereziánskemu urbáru
z roku 1769. Skačanci na piatich
vinohradníckych vŕškoch obrábali
neuveriteľných 422 kopáčov, čiže
viac ako 14 ha viníc! Skačany sa
tak popri Radošine a Bojnej stali
centrom vinohradníctva na území
celého stredného Ponitria.
No buďme konkrétnejší. Na
najmenšom vŕšku Piesky s rozlohou 18 kopáčov hospodárilo
6 vincúrov, najväčší z nich bol
Štefan Malo (5 kopáčov). Na vŕšku
Svinia hora obhospodarovalo 28
gazdov spolu 106 kopáčov viníc,
najviac ich tu mali Ján Filko (10),
Michal Podoba (9) a Ján Vrábel (8
kopáčov). Na Kňazskej hore pracovali 13 vinohradníci a výmeru
50 kopáčov si rozdelili takmer
spravodlivo, keď najväčší vincúr
– Tomáš Gaur tu mal 5 kopáčov
a ďalší ôsmi po 4 kopáčoch. Na
vŕšku nazvanom Kostolná hora s
rozlohou 90 kopáčov malo svoje
vinohrady 27 gazdov. Najväčšiu

výmeru užívali Michal Jankeje (7),
Tomáš Kalina, Šimon Štefanka a
zemania Adam a Ján Litvarskí (po
6 kopáčov). No bezkonkurenčne
najväčším bol vinohradnícky vrch
Panská hora. Tu, na rozlohe 156
kopáčov dorábalo víno 59 vincúrov.
Vinice boli veľmi rozdrobené a
najväčším hospodárom tu bol Ján
Mlinár so 7 kopáčmi, skačiansky
farár, ktorý svojich 6 kopáčov dával
do prenájmu, a Štefan Pilát s 5,5
kopáčmi. No najväčšími vinohradníkmi v Skačanoch boli Ján Filko
a Ján Gahýr, ktorí obhospodarovali
po 10 kopáčov viníc. Medzi vlastníkmi skačianskych vinohradov
sa stretávame aj so ženami. Na
najväčšej výmere – 5 kopáčov pracovala Kristína Mlinárová, nasledovali s dvoma kopáčmi Barbora
Mihálková, Anna Dolná, Mária
Kušnierová, Dorota Magatová a
vdova Švelková.
„Obecne
dochodky
jinše
nemame, krema krcžmu winnu a
pivnu za polroka držime, kterych
krcžem
obidwuch
prichacza
ročite mestecžku ale 30 zlatich.“

Mestečko tak mohlo pol roka
prevádzkovať spolu vínnu a pivnú
krčmu, v ktorých mešťania voľne
čapovali vlastné nápoje. Po zvyšok
roka obyvatelia Skačian vozievali
do krčiem na celom okolí panské
vína. Panstvo im za to spočiatku aj
platilo, no „než za neboheho pana
Esterhazyho pocžali sme bez platu
panske wina wozit“. Z roku 1786
sa nám dochovala správa o kvalite
skačianskych vín. Vtedy tu vraj
pestovali víno rôznej akosti, no
omnoho lepšie sa tu darilo ovociu.
Neskôr, konkrétne v súpise z roku
1828 je existencia viníc vo Vestenickej doline ešte potvrdená, ale
vinohrady boli postupne dosádzané ovocnými stromami, ako ich
doplnok. Predpokladá sa, že podstatný zlom v zániku vinohradov
nastal niekedy v prvej polovici 19.
storočia, keď ich napadla nákaza
peronospóry. Zničené vinohrady
sa už neobnovovali, o to väčšia
pozornosť sa začala venovať ovocinárstvu.
Erik Kližan

▪ Koledníci
navštívili
132 rodín
Počas vianočných sviatkov 27
koledníkov Dobrej noviny v sprievode 6 vedúcich ohlasovali v našej
obci radostnú zvesť narodenia Pána,
aby tak priniesli do 132 rodín pokoj
a požehnanie a zároveň prispeli k
zmierneniu biedy detí v Afrike,
ktoré žijú v ťažkých podmienkach.
Vyzbierali 1 050,- €, za čo všetkým
darcom patrí veľká vďaka.
foto_ text_ A. Ďurišová

POHREBY

26

16

6

11

35

28

Počet zapojených detí
Sprevádzajúce osoby
Navštívené rodiny
Príspevok na Afriku

27
6
132
1050,- €

Spolu

SOBÁŠE

23 detí - 10 D, 13 CH
9 Skačany
13 Hradište
1 Návojovce
14 párov
2 Skačany
11 Hradište
1 Návojovce
26 - 17 M, 9 Ž
10 Skačany
12 Hradište
4 Návojovce

1999

Návojvce

KRSTY

2008

Hradište

2009

▪ Dobrá
novina

Skačany

▪ Údaje z farských matrík
k 31. 12. 2009

20
9
56
8
1
15
110
22
264
630,- € 389,08 € 2089,07 €
602,10 Sk
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UDALOSTI ROKA 2009

Vynášanie Moreny na Kvetnú nedeľu

Najstarší jubilanti – 80-roční

Toľko detí naraz už dávno v obradnej sieni nebolo...

Pochovávajúci v novom zložení

Na zábave s pochovávaním basy kultúrny dom praskal vo švíkoch
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UDALOSTI ROKA 2009
Veľkonočné zvyky a tradície:

Takto ustrojených mládencov
s vedrami možno vidieť iba
na Veľkonočný pondelok

Poklona v Božom hrobe
na Veľký piatok

Na stavaní mája vystúpila 10 rokov existujúca úspešná tanečná
skupina Korenisté dievčatá.

Na Deň matiek deti zo ZŠ s MŠ pozdravili svoje mamy
pekným programom.

26. júla kopala naozaj celá dedina – od 1 do 70 (rokov).

Na Bielu sobotu – kňaz vsádza do paškálu do tvaru
kríža päť kadidlových zŕn, ktoré predstavujú päť
Kristových rán.

V máji dvaja skačianski futbalisti – žiaci Adam Mekýš (na fotografii v hornom rade 4. zľava) a Jakub Kližan (v dolnom rade 3.
sprava) posilnili mužstvo 1.ligy PRIEVIDZA na Medzinárodnom
turnaji vo futbale starších žiakov v Amsterdame.

Na začiatku školského roka starosta obce a členovia ZPOZ-u
privítali v obradnej sieni novopečených školákov – prvákov.
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UDALOSTI ROKA 2009

V auguste si deti a mládež užívali na výlete v Bratislave
a na Devíne a dospelí na 1. country večere v Skačanoch.

Na MDD bolo toľko postáv z radov dôchodcov,
že sa ani do dvoch čísel novín nemôžu zmestiť.
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UDALOSTI ROKA 2009
V septembri sme si pripomenuli 10. výročie vzniku našich Skačianskych
novín. Pri ich zrode stáli: (na fotografii sprava)
Ing. Ladislav Struhár – starosta obce
Zakladateľ Skačianskych novín. Ako zástupca vydavateľa aktívne podporuje a vytvára podmienky pre vydávanie obecných novín. Svojimi príspevkami
sprostredkúva hodnotiace informácie z činnosti orgánov miestnej samosprávy
a jej ciele do budúcnosti.
PhDr. Eva Struhárová – pedagóg
Od vzniku Skačianskych novín obetavá členka redakčnej rady, jazyková redaktorka. Zabezpečuje jazykovú kultúru novín. Upravuje články po jazykovej i
štylistickej stránke. Jedna z prvých a najaktívnejších prispievateliek do novín.
ThLic. Zdeno Pupík – rímskokatolícky kňaz
Spoluzakladateľ Skačianskych novín a člen ich redakčnej rady v rokoch
1999-2005. Počas pôsobenia vo farnosti vedúca osobnosť duchovného i
kultúrneho života obce. Erudovaný publicista, autor obľúbených, hlbokých a
ľudsky precítených úvodníkov zo života obce i na aktuálne spoločenské témy,
ktoré vyšli v knižnom vydaní pod názvom Slovo pre súčasného človeka. V
súčasnosti je rektorom Kostola sv. Barbory v Žiline.
Mgr. Anna Beňačková – pedagóg
Zakladateľka Skačianskych novín. Od vydania prvého čísla zastáva funkciu šéfredaktorky. Plní náročnú redaktorskú prácu pri získavaní a spracovávaní
neúplných, neoverených podkladových materiálov. Vykonáva prácu, ktorá si

vyžaduje veľa osobného času, nevyhnutný nadhľad, prekonanie nepochopenia,
odmietnutia a neraz i neopodstatnenej kritiky.
Ing. Milan Chrenko – analytik - programátor
V rokoch 2001-2007 bol grafikom novín. Texty a fotografie upravoval do
definitívnej podoby.

Tak to tu ešte nebolo! Členovia súboru Cibuliar
na voľbách vyfintení v prekrásnych skačianskych krojoch...

Pri príležitosti požehnania národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Barbory nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie Modlitbe k sv. Barbore a správcovi farnosti prostredníctvom riaditeľa BÚ
Mons. Štefana Vallu odovzdal biskupský dekrét s oficiálnym textom modlitby:
Bože,
Ty si si vyvolil svätú Barboru,
aby bola útechou živých i umierajúcich.
Na jej orodovanie nám dopraj,
aby sme vždy žili v tvojej láske
a aby sme všetku svoju lásku
vkladali do zásluh prebolestného
umučenia tvojho Syna.
Daj, aby sme posilnení sviatosťami
mohli bez strachu nastúpiť cestu do večnej slávy.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Prichádzame k Tebe, Pane,
so srdcom plným radosti a
spoločne Ti chceme poďakovať:
Za dni, ktoré nám dávaš, Ti
ďakujeme, za všetky plody zeme
Ti ďakujeme...“

Obraz sv. Barbory, kópiu
ktorého venoval správca farnosti Jozef Tomica nitrianskemu biskupovi.
Štvorstranu
Udalosti roka 2009
pripravila BE
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▪ Viera - nádej - láska
Nechápem, prečo je vo svete
toľko povrchnosti, pesimizmu,
beznádeje zaobalenej akože do reality. Prečo ľudia nevedia, resp.
nechcú a bránia sa pozitívne
zmýšľať, strácajú sny, opúšťajú svoje predstavy, postoje, ciele, a najmä
pravé hodnoty? Je to smiešne - veď
za sny predsa neplatíme, môžeme
snívať a tešiť sa z predstáv, mať
chuť vykročiť vpred a pokúšať sa
uchopiť nejeden cieľ. Človek neraz
zlyhá. Nevadí – v každom okamihu
sa dá začať odznova. Nie slová, ale
skutky hýbu svetom. Stačí tak málo
- troška všednosti, jednoduchosti.
Postačí ľudská blízkosť, úsmev na
tvári, stačí ponúknuť kúsok seba
„druhým“ ...
Znie to infantilne? Akoby dané
slová boli mimo reality? Omyl!
Toto je životná skúsenosť nejedného
dňa. Napadla mi veta: „Radšej byť
naivným bláznom ako človekom s
chladným srdcom.“ A je to pravda.
Som „len“ človek. Radšej sa budem, možno niekedy aj naivne,
tešiť zo života, z lásky v mnohých
podobách, pozitívne hľadieť do
zdanlivého prázdna, odpúšťať a v
zlom nachádzať aspoň omrvinku
dobra, ako žiť s chladným srdcom,
lapať po dychu, trpieť pre bolesť
zvnútra prameniacu, túlať sa v bezmocnosti a po ceste kráčať bez úsmevu. Veď to je vnútorne choré!
Jeden kňaz mi pri spovedi
povedal: „Netreba sa sústreďovať a
zameriavať na čiernu bodku na bielom podklade.“ A túto myšlienku

som si osvojila. Človek robí chyby
rôzneho rozmeru, často vo vlastnom nepochopení a v rozpore, ale
netreba to pitvať, je to len chabý
bod na nekonečne bielom papieri.
„Zodpovednosť je úcta k ľudskému
životu.“ Keď zodpovednosť nezvládneme, príde svedomie – a
potom nový deň – nový začiatok.
Treba odpúšťať, vyrovnávať sa so
všetkým, čo život prináša. Až vo
chvíli odpustenia sa môžeme nanovo nadýchnuť ... „Čierne bodky“
nám nezaberajú priestor pre nové
začiatky, pre krásu bytia – je tam
stále dosť miesta, ktorému sa treba
venovať ... „Nie vždy svieti slnko,
ale to neznamená, že je tma ...“
Padáme na dno len preto, aby
sme sa mohli neraz odraziť. Musíme
chcieť vstať! Treba žiť pre iných, a
nie pre seba. Všetci sme si rovní.
To, vďaka čomu žijeme, sa nedá
kúpiť, všetko to materiálne je vo
svojej podstate úplne zbytočné. A
keď toto pochopíme, tak nám bude
dobre. Vnútorne šťastní budeme
len vtedy, keď si budeme pomáhať
a ponecháme v sebe rastúcu vieru,
nádej a lásku ...
Myšlienky ukladám na papier už
v novom roku, a tak Vám všetkým
prajem šťastné a požehnané dni
Pánom, prajem Vám, aby ste vnímali Život ako Dar, ktorý treba
rozvíjať vo vzájomnosti a v ľudskej
blízkosti ....
Michaela Lukyová

▪ Birmovanci na stretnutí
mládeže v Nitre
Piatkové popoludnie 29. januára
patrilo opäť po roku mladým z
celého Slovenska. V Nitre v Mestskej hale na Klokočine sa začal
trojdňový už 15. ročník celoslovenského stretnutia mládeže On je
živý, ktorý tradične organizovala
Komunita Emanuel.
Aj mladí ľudia zo Skačian
– prevažne birmovanci a vedúci
ich skupiniek sa tohto stretnutia zúčastnili v sprievode správcu
farnosti Jozefa Tomicu. Do Nitry
dorazili práve na začiatok sv. omše,
ktorá sa niesla v duchu témy celého
stretnutia: „Učiteľ dobrý, čo mám
robiť, aby som obsiahol večný
život?“ (Mk 10,17).
Po sv. omši nasledoval ďalší

program, ktorý otvorila kapela
mladých hudobníkov Angelino z
farnosti Klokočina, po nej ENTER
THE GODZONE TOUR - eSPé,
Christallinus, Mišo Imlej. V prestávkach odzneli osobné svedectvá mladých ľudí, ktorí rozprávali
veľmi spontánne o svojom vlastnom stretnutí so živým Bohom.
Mestská hala v Nitre sa na pár dní
zmenila na dom modlitieb, piesní a
chvál, slávenia liturgie, ale aj osobnej adorácie a sviatosti zmierenia.
Mladí zo Skačian opúšťali Nitru
v neskorých večerných hodinách
obohatení o hlboké duchovné
zážitky.
K.K.

▪OZNAMY FÚ
Termín birmovky - 18. apríl 2010
Termín Prvého svätého príjímania - 30. máj 2010

▪ Hasičský bál sa opäť vydaril
▪ Štatistiky z evidencie obyvateľstva
a matriky v Skačanoch za rok 2009

Vo vkusne vyzdobenej sále
kultúrneho domu v Skačanoch sa
22. januára 2010 uskutočnil už
11. hasičský bál. Zorganizovali ho
členovia dobrovoľného hasičského
zboru za výdatnej pomoci svojich
manželiek a rodinných príslušníkov.

O chutnú večeru sa zaslúžil kuchár
Miroslav Zuzula. Nechýbala ani
bohatá tombola. Do tanca hrala
skupina Systém z Látkoviec. V
preplnenej sále sa tancovalo až do
rána.
foto_ EĎ_ text_ BE

Počet obyvateľov obce Skačany
k 31.12.2008 – 1267
Zmeny v priebehu roka 2009:
• prihlásení
31 občanov, z toho: 11 mužov a
20 žien
• odhlásení
15 občanov, z toho: 8 mužov a 7
žien
• narodení
8 detí, z toho: 4 chlapci a 4
dievčatá
• zomrelí
11 občanov, z toho: 8 mužov, 3
ženy
Počet obyvateľov k 31.12.2009:
1280, z toho: 625 mužov a 655 žien
Najvyššieho veku sa dožili:
- Anna Ištvánová – 90 r.
- Peter Zvalo – 90 r.
- Jozef Hudec – 90 r.
- Margita Myšiaková – 91 r.

- Anna Adamcová – 93 r.
- Magdaléna Rybanská – 96 r.
- Anna Týlešová – 98 r.
V matričnom obvode Skačany
(pre obce Skačany a Hradište) bolo
v roku 2009 uzavretých 14 sobášov,
z toho 3 v Skačanoch.
V matričnom obvode Skačany
(pre obce Skačany a Hradište)
bolo v roku 2009 rozvedených 7
manželstiev, z toho 6 v Skačanoch.
Do knihy úmrtí
pre obec
Skačany bolo zapísaných 5 zomrelých, ktorí zomreli na území obce
Skačany a do knihy úmrtí pre obec
Hradište bolo zapísaných 9 zomrelých, ktorí zomreli na území obce
Hradište.
Na skačianskom cintoríne bolo
v roku 2009 pochovaných 10 zomrelých.
OcÚ
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ZPOZ
▪ Láska formuje život človeka

26. januára sa uskutočnilo
slávnostné
uvítanie
malých
Skačancov do života. Pozvanie
ZPOZ-u prijali rodičia štyroch zo
šiestich detí, ktoré sa narodili v r.
2009. Boli to: Adam Pilát, Nina
Ďurišová, Dominik Štrpka a Rebeka Böhmová.
Po krátkom programe Sofie
Ištvánovej a Tomáša Knápeka vystúpil so slávnostným príhovorom
starosta obce Ladislav Struhár.
Vyzdvihol predovšetkým úlohu
rodičov pri výchove novej generácie a potrebu rodičovskej lásky, na
ktorú je každý malý človiečik od-

kázaný a ktorá formuje celý jeho
ďalší život.
Na záver podujatia sa rodičia
zapísali do pamätnej knihy obce a z
rúk starostu prevzali kvet, pamätné
listy a malú pozornosť obce v podobe 35,- €.
Vždy, keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda. Tak
hovorí staré ľudové príslovie. To
bolo vidno aj v tejto obradnej sieni.
Nie však na oblohe, ale v očiach
mamičiek a oteckov sa zapaľujú
hviezdičky, zapálili sa aj v očkách
ich maličkých detičiek.
A. Beňačková

▪ Čože je to päťdesiatka...

26. január 2010 sa pre nás stal
významným dňom v našom živote.
Pozvánka v schránke nám pripomenula, že sme mali v roku 2009
jubileum.
ZPOZ
pri
obecnom
zastupiteľstve v Skačanoch a starosta obce nás pozvali na stretnutie
občanov, ktorí sa v r. 2009 dožili 50
rokov. Z dvanástich pozvaných sa
na posedení zúčastnilo 9 oslávencov.
V obradnej sieni sme boli
predstavení starostovi obce. Po
slávnostnej básni a príhovore sme
sa podpísali do pamätnej knihy. Potom starosta obce každému osobne
poprial všetko najlepšie do ďalších

rokov a odovzdal nám karafiát. Túto
nezabudnuteľnú chvíľu umocňovali
prekrásne piesne členiek ZPOZ, pri
ktorých sa nejednému z nás v oku
zaleskla slza.
Po oficiálnej časti nasledoval
slávnostný prípitok s občerstvením.
Každý oslávenec si zaspieval svoju
obľúbenú pieseň a pri spomienkach na mladé časy sme strávili
príjemné popoludnie. Rozišli sme
sa v nádeji, že o 10 rokov sa znova
v zdraví stretneme.
Ďakujeme členkám ZPOZ a starostovi obce za krásne chvíle prežité
v pohode a dobrej nálade.

som v „Kúte“ v Priečelí. Stačilo mi
privrieť oči a akoby vo filme som
sa vrátila niekoľko desiatok rokov
späť. Vedľa kostola stojí budova
bývalej školy, kde sme sa učili písať
prvé nesmelé písmenká. Za ňou je
Stĺp Najsv. Trojice. Kúsok od neho

pod lipami stála učupená chalúpka
ako z rozprávky - stará kováčňa.
Bola vždy obkľúčená kalužami.
Tam sa cez zimu odohrávali naše
hokejové turnaje a v lete zasa futbalové. Bolo to naše detské ihrisko.
pokr. str. 13. >>>

I. Barboríková a M. Ďurišová

▪ V obradnej sieni padali slzy dojatia
Na štvrtok 28.1.2010 dostalo
vyše 30 občanov Skačian a traja
naši významní rodáci žijúci mimo
našej obce od ZPOZ-u pri obecnom
zastupiteľstve a starostu pozvanie
na posedenie pri príležitosti okrúhlych životných jubileí, ktoré oslávili
v roku 2009. Určite sme boli všetci
príjemne prekvapení.
Z domu som šla trochu skôr,

kráčala som opatrne, cesta bola
klzká a ťažká, ale o to príjemnejšia.
Nikde ani živej duše, čo mi aj teraz
vyhovovalo, mohla som v tichu
rozmýšľať a spomínať. Nad dedinou sa vznášal súmrak a padali snehové vločky. Pred kostolom som
postála, trošku som si oddýchla a
zamyslela sa: „Bože, koľkokrát som
už prešla touto cestou.“ Vyrastala
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>>> Za teplých letných večerov sa od kováčne rozliehal koncert
žiab. Keď kaluže vyschli, vyrástol
tam akoby biely koberec z rozvoniavajúceho harmančeka. Preto
na mňa pôsobila kováčňa ako z
rozprávky. A už som pred naším
kultúrnym domom, ktorý stojí na
mieste starej kováčne.
S príchodom 17. hodiny sa
zaplnila obradná sieň pozvanými
jubilantmi. Každý sa snažil nájsť si
svojho spolužiaka alebo kamaráta a
začalo sa spomínať. Z pozvaných
troch významných rodákov prišiel,
žiaľ, len Stanislav Štefkovič. Ostatní sa ospravedlnili. Jeden pre
zdravotné problémy, druhého odradila namáhavá cesta s čerstvo nasypanou snehovou nádielkou. Stanislav Štefkovič - bývalý slovenský
vrcholový športovec z 50. rokov sa
odradiť nedal a rád si prišiel medzi
svojich rodákov a vrstovníkov
zaspomínať.
V sieni sa rozsvietili svetlá,
nastalo ticho a do siene slávnostne
vstúpil starosta obce a členky
ZPOZ-u. Privítali nás a starosta
obce Ladislav Struhár predniesol
slávnostný príhovor. Mnohým z nás
určite vypadli aj slzy dojatia. Celú
slávnostnú atmosféru umocňovalo
privítanie chlebom a soľou ženami
v skačianskom kroji, hudba, piesne
a básne v podaní dvoch našich
vnúčat. Jednotlivo sme boli predstavení starostovi obce. Nasledoval
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zápis do pamätnej knihy, fotografovanie, blahoželanie a kvietok od
pána starostu.
Potom sme prešli do veľkej sály,
kde sme mali pripravené slávnostne
prestreté stoly so všakovakými
dobrotami. Po prípitku, prednesenom pánom starostom, sme si zaspomínali pri muzike, speve a komu
lepšie slúžia nôžky aj pri tanci.
Pána starostu sme v tanci vykrútili
ako prvého, to mal za odmenu, že
nám pripravil toto milé stretnutie.
Z môjho ročníka šesťdesiatnikov
nás zostalo verných rodnej dedine
iba šesť. Priniesla som fotku spred
päťdesiatich rokov, kde sú chlapci
v krátkych nohaviciach, podkolienkach a trampkách. My dievčatá zasa
s vrkočmi a v nich veľké mašle. A
bavili sme sa na tom, aká bola vtedy
móda.
Príjemná hudba a spev nás preniesol do neskorých večerných
hodín, na dedinu už sadla čierna noc
a niektorí z nás začali odchádzať
domov. My „skalní“ sme zostali
najdlhšie.
A čo na záver? Určite nielen v
mojom mene chcem poďakovať za
toto milé stretnutie a za vynaložené
úsilie pri jeho príprave všetkým,
ktorí nám ho vo svojom voľnom
čase pripravili.
Kto bol pozvaný a nechcelo sa
mu medzi nás prísť, môže ľutovať.
Možno nabudúce, ak sa dožijeme...
J. Levická
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Zo života školy
▪ Výchovný koncert
Rozvíjať estetické cítenie v
oblasti hudby, zoznámiť sa s málo
známymi hudobnými nástrojmi, to
všetko mali možnosť vidieť a zažiť
deti materskej školy a žiaci I.- IV.
tr.. a VI. tr. ZŠ.
Žiaci 3. decembra na výchovnom koncerte pod názvom „Očová,
Očová...“ mali možnosť vidieť a
vypočuť si hru na rôznych, v dnešnej
dobe už neznámych hudobných
nástrojoch, napr. na fujare, píšťale,
handrárskej píšťalke, gajdách,
drumble, heligónke a mnohých
ďalších. Jednotlivé nástroje a hru
na nich predvádzal vynikajúci hudobník a zberateľ ľudových piesní

Anton Budinský z Očovej. A aby
koncert nebol len o hre na hudobných nástrojoch, pán Budinský so
svojou heligónkou veľmi šikovne
zapojil žiakov do spevu známych
detských ľudových piesní.
Záver koncertu patril tancu.
Chlapci s pani učiteľkami a pán
školník so žiačkou si spolu zatancovali valčík či polku a my ostatní
sme im k tomu tlieskali a spievali.
Deťom, žiakom, ale aj pani
učiteľkám sa koncert veľmi páčil.
Sme radi, že sme si mohli vypočuť
hru na už pomaly zabudnutých hudobných nástrojoch.
foto_ text_ D. Kurilová

▪ Matematická
olympiáda

▪ Geografická
olympiáda

Domáceho kola Matematickej olympiády Z4 sa zúčastnilo 7
žiakov, z toho 6 boli úspešní, postupujúci do školského kola. Školské
kolo Matematickej olympiády Z4
sa uskutočnilo 21. 1. 2010. Úspešní
riešitelia – žiačky IV. triedy: Nikola
Kasalová, Natália Podmaníková,
Vanesa Vállová, Barbora Knápeková.
Školské kolo Matematickej
olympiády Z5 riešili 4 žiaci a
najúspešnejší žiak V. triedy Maroš
Ďuriš postúpil do okresného kola.
Školské kolo
Matematickej
olympiády Z9 riešili 4 žiaci a
najúspešnejšie žiačky IX. triedy
Martina Gahérová a Elena Králiková
postúpili do okresného
kola.

Školské kolo súťaže Geografická olympiáda sa uskutočnilo
17.12.2009. Zúčastnilo sa ho 21
žiakov V. – IX. triedy.
Do okresného kola postupujú:
V.tr.: Martin Podkamenský
VI.tr.: René Müller
VII.tr.: Ján Šedík
VIII.tr.: Ján Kučerka
IX.tr.: Martina Gahérová

▪ Šaliansky Maťko

▪ Hodnotenie prospechu,
správania a dochádzky
za 1. polrok šk. r. 2009/2010
Počet žiakov: 110
chlapcov: 55
dievčat: 55

SPRÁVANIE
Napomenutie triednym učiteľom: 1
Pokarhanie triednym učiteľom: 4
PROSPECH
Prospeli s vyznamenaním: 40 Pokarhanie riaditeľom školy: 4
Znížená známka zo správania na 2: 1
Prospeli veľmi dobre: 32
Znížená známka zo správania na 3: 0
Prospeli: 37
Znížená známka zo správania na 4: 0
Neprospeli: 1
DOCHÁDZKA
Trieda
vymeškané hod.: 4 203/2 218
I.-IX
ospr.
: 4 203/2 218
neospr
:
0
Všetkým žiakom, ktorí sa pripravovali na súťaže, reprezentovali
školu, zapájali sa do mimoškolskej
činnosti, za dobré výsledky v
škole patrí poďakovanie, ako aj
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu,
trpezlivosť. Ďakujem všetkým

ø 38,57/40,96
ø 38,57/40,96
ø
0,00

rodičom, ktorí prejavujú záujem o
prácu školy.
Do nového polroka želám
všetkým veľa elánu, radosti,
úspechov a hlavne zdravie.
MK

21. 12. 2009 sa uskutočnilo
školské kolo súťaže v recitácii povestí Šaliansky Maťko.
Zúčastnilo sa ho 6 žiakov II. – VII.
ročníka:
1. kategória: Sofia Koleňáková,
Romana Králiková – III. tr.
2. kategória: Dana Šírková,
Monika Bohunská – IV. tr.
3. kategória: Viktória
Havránková – VI. tr., Simona
Doležalová – VII. tr.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali a v okresnom kole dňa
21. 1. 2010 našu školu reprezentovali Sofia Koleňáková, Monika
Bohunská a Simona Doležalová.
M. Gašparovičová

▪ Pytagoriáda
Školské kolo súťaže Pytagoriáda
sa uskutočnilo v dňoch 15. - 16. 12.
2009. Zúčastnilo sa ho 64 žiakov
III. – VIII. triedy.
Najúspešnejší žiaci:
III. tr.: Nikola Beňušková,
Sofia Koleňáková
IV. tr.: Barbora Knápeková,
Nikola Kasalová
V.tr.: Martin Podkamenský
VI.tr.: Jana Štrpková
VII.tr.: Ján Šedík
VIII.tr.: Tomáš Ďuriš,
Ján Kučerka,
Roman Mekýš
Z. Šútorová

▪OZNAM
Vedenie
školy
oznamuje
občanom, že je možné prihlásiť
sa na obedy v školskej jedálni u
vedúcej školskej jedálne Márie
Ďurišovej alebo na telefónnom
čísle 038/7488101.

▪ Atmosféra Vianoc v základnej škole
Posledný školský deň roku 2009
žiaci našej školy odložili školské
tašky a spolu so svojimi triednymi
učiteľmi si čakanie na čarovný čas
Vianoc už tradične spríjemnili zorganizovaním Vianočnej akadémie.
Celý december usilovne nacvičovali
bohatý kultúrny program, ktorým
sa prezentovali v 22. decembrový
deň v školskej jedálni.
V žiari sviec vianočného
stromčeka ožili mnohé vianočné
príbehy i piesne. Zatúlanú snehovú vločku hľadali v hudobnoslovnom vystúpení tí najmenší
– naši prváci, veršované divadielko
Straka a Vianoce sme sledovali v
podaní druhákov, tretiaci a štvrtáci
sa predstavili v spoločnom vys-

túpení pod názvom Anjelské nebo.
Stvárnili starobylý biblický príbeh
o anjeloch, ktorí svetu zvestovali
radostnú zvesť o narodení Ježiša.
Jednotlivé pásma boli popretkávané
tónmi vianočných kolied, ktoré na
hudobných nástrojoch zahrali Nikola Besedová a Tomáš Pilát z piatej
triedy. Keďže Vianoce sú časom radosti a veselosti, úsmev na tvárach
publika vyčarili vtipné scénky
žiakov VII. – IX. triedy. Siedmaci
nám ukázali, ako vyzerajú prípravy
na Vianoce u Monsterovcov, pestrý
vianočný televízny program na nemenovanej televíznej stanici sme
sledovali v podaní ôsmakov a deviataci v scénke pod názvom ...
pokr. str. 15. >>>
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>>> Deviata trieda parodovali samých seba – chlapci zasadli
do školských lavíc v roli dievčat a
dievčatá napodobňovali správanie
chlapcov počas vyučovania. Že sú
konečne Vianoce - to nám oznámili
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na záver programu šiestaci v piesni
Vianoce od Petra Nagyho.
V očakávaní najkrajších sviatkov v roku a plní vianočnej radosti
sa žiaci rozbehli do svojich domovov, aby kúsok z nej priniesli i

svojim blízkym. Vďaka za príjemne
strávené predpoludnie, ako aj
navodenie tej pravej vianočnej atmosféry patrí všetkým žiakom,
ktorí prezentovali svoj talent, i ich

triednym učiteľom, ktorí ich pri
príprave jednotlivých vystúpení
usmerňovali.
foto_ DK
text_ Martina Gašparovičová

postupne predstavil každý svoju
masku. Po tancoch vždy nasledovali
súťaže. Odmenou im bola sladká
lízanka. Okrem tancovania si deti
aj zaspievali známe detské ľudové
pesničky.
A keď už boli z tanca unavené, mohli sa občerstviť čajom a
výbornými zákuskami, ktoré pre
deti upiekli pani kuchárky v školskej
jedálni.
No a na záver - odmeňovanie
masiek. Pani učiteľky vybrali 20
najzaujímavejších masiek, ktoré

dostali odmenu v podobe zápisníka a
ceruzky, ostatné masky dostali perá.
Po poslednom tanci sa vytancované
a príjemne unavené deti pobrali
domov, oddýchnuť si a načerpať sily
do nového polroku. Čakal ich totiž
predĺžený víkend a s ním polročné
prázdniny.
Dúfame, že sa deťom karneval
páčil a že už teraz premýšľajú o tom,
akú masku si pripravia na budúci
karneval. A my sa samozrejme
budeme tešiť z čo najväčšej účasti.
foto_ text_ Darina Kurilová

▪ Veselo s polročným vysvedčením
Stalo sa už v našej škole tradíciou, že polrok končíme veselo karnevalom. Nebolo tomu inak ani
tento rok.
Už od obeda sme v škole stretávali rôzne postavy, ktoré sme v
bežný deň nevideli. Vždy vyvolali
na tvárach úsmev, niekedy ale aj
údiv nad nezvyčajným nápadom.

Postupne sa všetky masky zišli
v jedálni školy a karneval mohol
začať. A veru bolo sa na čo pozerať.
Vidieť sme mohli pirátov, policajtov,
princezné, motýľov, strašidlá, ale aj
vodníka s manželkou, bábätko, bezdomovca, čerticu či šaša s veľkou
oranžovou parochňou.
Deti sa najskôr roztancovali a

▪ Vianočná burza
Žiaci našej školy sa veľmi tešili
na blížiace sa vianočné sviatky.
Aby si ich čo najviac spríjemnili,
vyrábali na krúžkoch aj mimo
nich rôzne vianočné ozdoby a
dekorácie aj za účelom predaja.
Predaj sa uskutočnil na vianočnej
burze po rodičovskom združení
9.decembra. Úlohu predavačov si
vyskúšali žiačky VI. triedy Jana
Štrpková, Tereza Kližanová a žiaci
VII. triedy Tomáš Kližan a Štefan
Kučerka, ktorí mali skúsenosti z
minuloročnej burzy. Je nám ľúto,
že rodičia prejavili slabý záujem
o práce svojich detí. Tí, ktorí si
ozdoby zakúpili, podporili školu.

Žiačky sa s uvedenými výrobkami
zúčastnili aj na vianočných trhoch
v Partizánskom.

foto_ DK
text_
A. Homolová
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▪ Turisti už nebudú v Skačanoch blúdiť
Obec Skačany sa prvýkrát napojila na turistickú sieť. Turistická
trasa prechádza cez Veľký Zobor,
Prvý, Druhý a Tretí priehon, Varty,
Chotomu, Dolné Vestenice, Stredný
a Holý vrch a končí na legendami
opradenom Uhrovskom hrade. Prechádza atraktívnou na krajinárske
a prírodné hodnoty pozoruhodnou
krajinou. Na Vartách je zelenou
trasou napojená cez Nitricu, Horné
Vestenice a Čihoc na Rokošskú
časť Strážovských vrchov. Prispeje
k poznaniu krajiny obce a blízkej
domoviny.
Turistika
ako
možnosť
využívania voľného času spĺňa
mnoho funkcií. Zdravotnú, kultúrnu a športovú. Umožní ľuďom
udržiavať dobrú kondíciu, ktorá
upevňuje zdravie a poskytuje
radosť zo života. Je liekom na srdcovocievne a pohybové ochorenia.
Nemenej významná je jej poznávacia funkcia. Rozvíja poznávacie
a orientačné schopnosti. Pobyt v

prírode významne rozvíja estetické
cítenie, učí človeka vnímať krásu.
Hoci Skačany sa nachádzajú v
mimoriadne prírodne a krajinársky
bohatej krajine, neboli napojené na
základnú infraštruktúru v Nitrických vrchoch, najvýznamnejšom
prírodnom zázemí obce, kde sú
značkované turistické chodníky.
Turistická trasa, ktorá prechádzala
okrajom obce z Dolných Vesteníc
do Zemianskych Kostolian cez Chotomu a Drieňov, pre nedostatočnú
starostlivosť v minulosti zanikla.
V Nitrických vrchoch boli turistické chodníky už pred 75 rokmi.
Snahy znovu napojiť obec na sieť
turistických značkovaných chodníkov sú evidentné už viac rokov. Za podpory obecného úradu
a osobnej angažovanosti starostu
obce Ladislava Struhára a aktívnej účasti viacerých obyvateľov
obce, najmä Jozefa Fodoru, sa to
podarilo. Predtým turisti, ktorí z
obce nastupovali do orientačne

▪ 2% z daní pre OZ Šanca a nádej
Občianske združenie Šanca a
nádej je aj v tomto roku prijímateľom
2% z daní. Ak nás chcete podporiť,
môžete poukázať 2% z Vašich daní
práve nám. Finančné prostriedky,
ktoré takto získame, budú použité
na plnenie našich cieľov – na organizovanie aktivít pre deti a mládež,

veľmi náročného terénu, blúdili.
Nezaobišlo sa to bez rušenia zveri,
čo turistické chodníky podstatne
znížia. Bude koniec blúdeniu.
Krajina okolia Skačian je
prírodne mimoriadne bohatá. Stupeň
biodiverzity - prírodnej pestrosti
dosahuje vysokú úroveň. Výskyt
chránených, ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov
je bohatý. Aj geologická pestrosť
územia je pozoruhodná. Jaskyne,
vyvieračky a iné krasové javy sú
bohato zastúpené.
Aké možnosti poskytujú pre rozvoj turistiky už vyznačené trasy a
náučné chodníky? Pri celodennej
túre je možnosť návštevy alebo
návratu z viac ako 20 obcí, ktoré sú
už na sieť napojené.
Cez obidve trasy môžeme
uskutočniť 8-hodinový atraktívny
výlet na Uhrovský hrad. Na trase
sú pekné výhľady z Bielych chodníkov a Holého vrchu na Ponitrie,
Dolné Vestenice, Drieňov, Vtáčnik,

Tríbeč, Bánovskú pahorkatinu a
Považský Inovec. Pri zostupe k
hradu sa dá pozorovať celý komplex Nitrických vrchov, Ostrý,
Baske, Strážov a Kňaží stôl. Návrat
cez Rovienky s výhľadmi na scenérie najmohutnejších skalných útvarov Nitrických vrchov majestátnych
Zrubísk zanechá hlboké dojmy.
Oddych na Kňažinových lúkach
a cez Čihoc umožňuje z Fajtovho
výhľadu poznať Hornonitriansku
kotlinu s Prievidzou. Pozorovať
za pekného počasia sa dajú Nízke
Tatry, Veľká a Malá Fatra, Kremnické vrchy, Poľana, Žiar, Drieňov,
Vtáčnik, Tríbeč a Považský Inovec
spolu s rozsiahlou Bánovskou pahorkatinou.
Hrebeň Nitrických vrchov
poskytuje nádherné výhľady na
viac ako 15 slovenských pohorí.
Vhodnými nástupovými miestami
pre celodennú atraktívnu túru do
Skačian sú Homôlka, Čierna Lehota, Krásna Ves, Trebichava,
Podlužany, Valaská Belá, Liešťany,
Bánovce nad Bebravou, Uhrovec,
Uhrovské Podhradie, Omastiná,
Nitrianske Rudno, Diviacka Nová
Ves, Nitrica a Horné Vestenice. Bohaté poznatky môže poskytnúť aj
náučný chodník Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna do Nitrianskych
Sučian.
Skačany majú predpoklad
stať sa po vybudovaní potrebnej
infraštruktúry regionálnym strediskom cestovného ruchu v okrese
Partizánske. Môžu poskytnúť svojim obyvateľom a návštevníkom
rôznorodé možnosti vyžitia. Vybudovaním chodníkov sa pohyb v
prírode stane bezpečnejším, menej
je rušená zver, taktiež menej sú
ohrozované prírodné cenné lokality,
ktorým sa chodníky vyhýbajú.
Je v záujme obce a jej
obyvateľov, aby sa dôležitá úloha
napojenie obce na turistickú sieť
realizovala. Neskoro, ale predsa.
foto_ text_ Rudolf Ján Amrein

ale aj na ochranu kultúrneho
dedičstva.
Ako na to? Vypíšte a podpíšte
Vyhlásenie, priložte k nemu
Pot¬vrdenie o zaplatení dane,
ktoré vám vydá zamestnávateľ,
a odovzdajte na daňovom úrade
príslušnom podľa trvalého bydliska alebo niektorému z členov
občianskeho združenia, ktorý to

urobí za vás. Minimálna výška
na poukázanie 2% je 3,32 €.
Predtlačené tlačivo Vyhlásenia s
našimi údajmi si môžete vyzdvihnúť
u ktoréhokoľvek člena združenia,
na obecnom úrade alebo stiahnuť
na www.skacany.sk (organizácie v
obci – Šanca a nádej). Ak sa takto
rozhodnete, určite podporíte dobrú
vec.
A. Beňačková
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