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▪ Veľkonočné zamyslenie
Hlavným posolstvom Veľkej
noci je Ježišovo zmŕtvychvstanie.
To tvorí aj základ našej viery. Svätý
apoštol Pavol v liste Korinťanom
hovorí: ,,Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie
a márna je aj vaša viera“ 1Kor 15,
14.
Vieme, že na najväčšie tajomstvo našej viery sa pripravujeme celé
pôstne obdobie. Je to dlhá doba. Pripravujeme sa na vrchol úcty a lásky
Boha, ktorý sa dáva človekovi. Ani
nevieme dobre vyjadriť vzťah lásky
Boha voči človekovi. My ľudia sa
vyjadrujeme len v obmedzených

kategóriách slovami, ktoré možno
nevedia dostatočne vysloviť skutočne veľký dar Boha, ktorý prostredníctvom vzkriesenia ponúka
Boh človekovi. Kresťan sa stáva
priateľom Boha, sme bližšie k samému Kráľovi a Pánovi.
Tajomstvo Boha Veľkej noci
je v dvoch rovinách. Prvou rovinou je, že Kristus nás oslobodzuje
od hriechu a druhou je, že svojím
zmŕtvychvstaním nám otvára prístup k novému životu. Čo to vlastne
pre nás znamená? Znamená to, že
každý kresťan je v Božom náručí.
Stávame sa svedkami niečoho

veľkého, niečoho úžasného, niečoho, čo presahuje nás samých. Totiž
Ježišovo zmŕtvychvstanie nás vedie
priamo do Božieho domu. Svätý Pavol v liste Rimanom hovorí: „Lebo
ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš
je Pán!” a vo svojom srdci uveríš,
že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš
spasený.“ Rim 10, 9.
V dnešnej dobe je zvlášť
potrebné uveriť Ježišovi, uveriť
Bohu, uveriť, že prišiel, aby mňa
spasil. Preto zmŕtvychvstanie je
najväčším a najkrajším darom
lásky Otca. Vidíme, že Boh sa zjavuje človekovi a odhaľuje mu svoje

božstvo postupne. Najskôr je to
Boh Starého zákona, potom je Syn
v Ježišovi Kristovi a nakoniec ako
sila na cestu do života Duch Svätý.
A tak vidíme, že zmŕtvychvstanie
je dielom celého nášho Boha. Je to
dielo celej Najsvätejšej Trojice.
Spolu s pánom farárom Jozefom
Tomicom prajeme všetkým našim
veriacim požehnané veľkonočné
sviatky. Nech Boh Otec, Boh Syn
a Boh Duch Svätý požehná naše
rodiny a nech nás ešte viac zjednotí
vo viere.
Miroslav Kukla, kaplán
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▪ Zo zasadnutia zastupiteľstva
Na prvom tohtoročnom riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
16. marca 2010 sa zúčastnilo 8
poslancov (jedna poslankyňa bola
ospravedlnená), hlavná kontrolórka
obce, riaditeľka školy a jeden občan
Peter Križan.
Poslanci vzali na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce
o kontrolnej činnosti za rok 2009,
správu z kontroly poskytovania dotácií v obci Skačany v roku 2009 a
správu starostu obce o činnosti od
posledného zasadnutia OZ. Starosta obce v nej informoval o činnosti
nezamestnaných vykonávajúcich
aktivačné práce v obci, ktoré boli
v zimných mesiacoch zamerané
predovšetkým na odpratávanie
snehu z komunikácií a verejných
priestranstiev a na opravu budov
bývalej pošty a kinosály, ktoré boli
obci vrátené v dezolátnom stave.
Okrem toho bola uskutočnená
revízia elektrických zariadení, boli
odstránené nedostatky a vybavené
všetky potrebné náležitosti k podaniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytových domov. Starosta tiež
poďakoval organizátorom za rôzne
podujatia, ktoré sa uskutočnili od
začiatku roka: členom ZPOZ-u za
prípravu stretnutí jubilantov a uvítania detí, súboru Cibuliar za prípravu

programu na novoročný prípitok,
redakčnej rade Skačianskych novín
za vydanie prvého tohtoročného
čísla, hasičom za zorganizovanie
hasičského plesu, komisii kultúry za
pochovávanie basy a občianskemu
združeniu Šanca a nádej za prípravu detského karnevalu.
V diskusii sa poslanci vyjadrovali k návrhu občana Petra Križana na
riešenie problému vysokej hladiny
spodnej vody, ktorá trápi najmä
obyvateľov Partizánskej a Komenského ulice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
a) plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Skačany
na 1.polrok 2010,
b) VZN č. 5/2010 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a
času prevádzky služieb na území
obce Skačany,
c) plán zasadnutí OZ na rok
2010,
d) rozpočet Základnej školy s
materskou školou na originálne
kompetencie na rok 2010,
e) presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
na originálne kompetencie na rok
2010 podľa potrieb ZŠ s MŠ
f) výdaj druhej smetnej nádoby
pre 5 a viac osôb v domácnosti.
Neschválilo predaj pozemku
vo vlastníctve obce Skačany, časť

BLAHOŽELANIE
parc. č. 122/1 - Eve Kopeckej,
Nadlice 133.
Riaditeľke
školy
uložilo
pripraviť návrh na prehodnotenie
výšky poplatkov za podávané jedlá
v školskej jedálni.
Poslanci poverili hlavnú kontrolórku obce Skačany vykonaním
kontrol podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok
2010 a zvolili Janku Pilátovú za
prísediacu na Okresnom súde v
Partizánskom.
Starostovi obce odporučili:
a) žiadať správcu kanála o jeho
vyčistenie,
b) zistiť možnosti a cenové ponuky na diagnostiku príčin spodnej
vody v obci,
c) zabezpečiť vypracovanie
znaleckého posudku na pozemky
na Cintorínskej ulici,
d)
upozorniť
Rímskokatolícku cirkev Farnosť Skačany na
riešenie havarijného stavu Fridrichovho domu, nakoľko ohrozuje
bezpečnosť obyvateľov obce.
Plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva na r. 2010
16.03.2010
23.04.2010
15.06.2010
17.08.2010
12.10.2010
25.11.2010
OcÚ

▪ Zaostrené na seniorov
Pretože sa stále množia prípady,
kde sa starší ľudia stávajú obeťami
podvodníkov a zlodejov, ktorí
využívajú ich vek, dôveryhodnosť
a neinformovanosť na páchanie
trestných činov a často ich oberú
o celoživotné úspory, pripravilo
Regionálne kultúrne centrum v
Prievidzi v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru
v Prievidzi vzdelávací projekt pre
seniorov zameraný na prevenciu
kriminality v okresoch Prievidza a
Partizánske.
Projekt Zaostrené na seniorov je realizovaný prostredníctvom besied so seniormi v jednotlivých obciach nášho regiónu. Jeho
cieľom je minimalizovať trestnú
činnosť páchanú na starších ľuďoch,
obmedziť možnosti podvodníkov
väčšou informovanosťou seniorov.
Oboznámiť seniorov s konkrétnymi
prípadmi, ktoré sa stali, a poukázať
na spôsoby, ktoré podvodníci

využívajú (podvodníci v oblekoch
verzus podvodníci v teplákoch).
Dať im návody a odporúčania, čo
treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie, a čoho sa vyvarovať.
Ďalej naučiť starších ľudí, aby
neuľahčovali zlodejom a podvodníkom ich prácu (pin kód uložený
spolu s bankomatovou kartičkou,
kľúče pod kvetináčmi, podpisovanie
rôznych zmlúv, kúpa kradnutých
vecí, pôžičky peňazí cudzím ľuďom
a podobne).
Projekt je rozšírený aj o tému
bezpečnosti na cestách. Upozorňuje
seniorov na riziká úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej

nepozornosti, na dôležité zmeny v
cestnom zákone. V rámci projektu
sú zabezpečené seniorom testovacie
perá na overenie pravosti bankoviek
a reflexné pásky.
Tento projekt sa uskutočňuje
vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.
Dňa 4. marca 2010 sa projekt
realizoval aj pre seniorov obce
Skačany. Na besede sa zúčastnilo asi
60 ľudí, organizátori však s takouto
účasťou pravdepodobne nerátali,
lebo sľúbené testovacie perá a reflexné pásky dostala len asi polovica
účastníkov.
RKC v Prievidzi

V mesiacoch február a marec
2010 oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Ľubomír Vlčko
Jozef Štrpka
Ľudmila Bánovská
Eva Lukáčová
Jozef Ištván
Daniel Klinovský

č. d. 302
č. d. 136
č. d. 87
č. d. 152
č. d. 361
č. d. 136

60 rokov života:
Albín Slivoň
Emília Kopálová
Jozef Bujalka

č. d. 388
č. d. 524
č. d. 141

70 rokov života:
-------------------80 rokov života:
Mária Ištvánová
Ladislav Beňačka
Mária Drndzíková

č. d. 361
č. d. 426
č. d. 241

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

OPUSTILI NÁS
Jozef Kováč
č. d. 144
Anna Kuzmová
č. d. 395
Peter Zvalo
č. d. 243
Anna Zuzulová
č. d. 517
František Junas
č. d. 311

*11.10.1949
+05.02.2010
*15.01.1951
+24.02.2010
*04.06.1919
+26.02.2010
*20.12.1928
+10.03.2010
*14.02.1923
+11.03.2010

NARODILI SA
Laura Ševčíková
rodičia:
Milan a Michaela
Lukáš Struhár
rodičia:
Roman a Adriána

29.01.2010
05.03.2010

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
-------------------------
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▪ S pohrebom aj sobáš
Tohtoročné fašiangové obdobie
sa v Skačanoch skončilo veselo
a zábavne tradičným ľudovým
zvykom - pochovávaním basy.
V piatok popoludní v sprievode
dychovej hudby Skačianka preniesli basu s vencami z pohostinstva
do kultúrneho domu, kde sa večer
konala tradičná fašiangová zábava.
Z kuchyne rozváňali klobásy a do
tanca hrala skupina Melódia. Vládla tu pravá fašiangová atmosféra.
Veselo bolo až do polnoci. Potom za
pochodu vošiel do sály kultúrneho
domu smútočný sprievod a nasledoval smútočný obrad pochovávania
basy, pri ktorom bolo ešte veselšie.
Na tradičnom fašiangovom pohrebe
sa okrem najbližších príbuzných

basy zúčastnili aj hostia – aktuálni
predstavitelia spoločenského a
kultúrneho života: Mojsejovci,
ktorí sa po hádke natoľko zmierili, že požiadali starostu o sobáš,
štrajkujúci kamionisti s policajtom, príslušník polície hľadajúci
výbušninu v batožine cestujúceho
do Dublinu, brušná tanečnica, postavy z televíznej reklamy, poľovník,
nechýbali doktor so sestričkou a
cigánka s bábätkom v kočíku, ktoré
si medzi prítomnými hľadalo otca.
„Herci“ sa svojich úloh zhostili veľmi dobre. Celý program bol
svieži a vtipný. Všetci, ktorí prišli,
sa veľmi dobre zabávali a v zábave
pokračovali až do rána.
A. Beňačková

▪ Deň učiteľov
Aj pri príležitosti tohtoročného
Dňa učiteľov prijal starosta obce v
obradnej sieni pedagógov žijúcich
a pôsobiacich v našej obci. Program spríjemnili členky ZPOZ-u
príležitostnými piesňami a básňami,

jedna bola v podaní malej recitátorky Sofie. V mene zúčastnených
ďakujem organizátorom za prejav
úcty voči učiteľom a učiteľskému
povolaniu.
BE
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▪ Cesta ku koreňom jedného rodu I.
Rozprávanie o rodine je častou
témou pri rôznych stretnutiach.
Ako sa kto má, čo robí, ako sa mu
darí a podobne. A často, najmä
počas veľkých rodinných stretnutí,
sa rozprávanie otočí do minulosti.
Spomíname na svojich rodičov,
starých rodičov, tety, strýkov,... Ako
ďaleko však siaha naša pamäť? Päť
alebo šesť desiatok rokov, ďalej už
len výnimočne. A tam, kde končia
naše spomienky, prichádza rad na
archívy, pravda, ak sa zachovali.
No prílišný optimizmus nie je na
mieste, pokiaľ sa vyberieme pátrať
po stopách našich rodov.
Šľachtické a snáď aj zemianske
rody to majú jednoduché, pretože
s menami ich príslušníkov sa stretávame v rôznych listinách. V
Skačanoch takých veľa nebolo, iba
jeden – rodina Litvarských alebo
Litvarci. Ale čo obyčajné rodiny
niekdajších gazdov alebo bezzemkov? Tu na pomoc prichádzajú
matriky. Na rozdiel od zemianskych
rodov sa pátrači po stopách svojich
predkov, ktorí využívajú matriky,
dozvedia iba dátumy krstu, sobáša
a úmrtia príslušníkov svojho rodu.
Málokedy viac. No spájanie historických udalostí obce či regiónu
so získanými poznatkami o rode
nám spolu môže vydať úžasné svedectvo. A keďže sa nepatrí ohovárať

iných, autor týchto riadkov sa pozrie na svoju rodinu, presnejšie povedané, ku koreňom vlastného rodu.
Kližanovci nie sú pôvodnou
skačianskou rodinou. Ak sa pozrieme na samotné priezvisko
Kližan, jeho pôvod by sme mohli
položiť do obcí Klíž a Klížske
Hradište. Podobne vznikali aj viaceré iné priezviská, prevažne rodov
zemianskeho pôvodu. Napríklad z
hornej Nitry sú to Diviackí (Diviaky
nad Nitricou), Rudnaj (Nitrianske
Rudno), Oslanskí (Oslany), Šimóni
(Šimonovany), Skačáni (Skačany) a
podobne. No v prípade Kližanovcov
to doložené nemáme. Prvýkrát sa s
priezviskom Kližan stretávame v
roku 1715 v daňovom súpise. Vtedy jediný nositeľ tohto mena v celom Uhorsku žil v Dobrej Nive pri
Zvolene. Treba však zároveň dodať,
že do daňového súpisu zapisovali
iba tých, ktorí boli schopní dane
platiť. Preto teda nevieme, odkiaľ
a ani kedy Kližanovci do Skačian
prišli. Súpis obyvateľov z roku
1769 ich tu ešte neuvádza. Prvýkrát
sa s týmto menom stretávame 12.
septembra 1781, kedy skačiansky
farár Ladislav Kamanházi pokrstil
menom Ján syna Michala Kližana
(narodený 1738) a Kataríny rodenej
Kováčik (1740). Krstnými rodičmi
chlapca boli Adam Prídavka a Anna

Michalíková. Čiže rodina sa do
mestečka prisťahovala medzi rokmi
1770 – 1781.
Čo ich sem priviedlo? Skačany
sa v roku 1777 stali sídlom a centrom správy majetkov Nitrianskeho biskupstva na hornom
Ponitrí. A to znamenalo veľa.
Do mestečka sa sťahovali úradníci i remeselníci a šancu na lepšie
živobytie tu videli aj obyvatelia
z blízkych i vzdialenejších obcí.
Rod Kováčikovcov, z ktorého pochádzala spomínaná Anna, má svoj
pôvod v Čiernom Balogu. Takže
Michal Kližan do Skačian mohol
prísť odkiaľkoľvek. Prišiel však
za lepšími vyhliadkami pre svoju
ženu i deti. S tými sa stretávame už
čoskoro, keď sa 5. novembra 1788
opäť v skačianskom Kostole sv. Juraja sobášili bratia Michal Kližan s
Annou Kukučkovou a Imrich Kližan
s Máriou Lukáčovou. Obom boli
za svedkov Jozef Chudý a Imrich
Kutel. Sestrou Michala (narodený
1768) a Imricha možno bola Barbora Kližanová, ktorá sa roku 1794 v
Skačanoch vydala za Jozefa Polóniho. Pri mene Barbory je v matrike
sobášiacich uvedená obec Chynorany. Je dosť možné, že tam sa
narodila a práve odtiaľ do Skačian
prišli prví Kližanovci. Najmladší
syn Michala a Anny, Ján Kližan,

ktorý sa narodil v Skačanoch,
sa roku 1798 oženil s Máriou
Menšíkovou. Mladomanželia žili v Hradišti, kam sa, nevedno
kedy a prečo, presťahovali aj prví
Kližanovci. Spoloční predkovia všetkých dnešných vetiev rodu
Kližanovcov, Michal a Katarína,
zomreli v Hradišti v jeden deň,
31. marca 1801. O ďalšom osude
ich detí už len telegraficky. Michal
Kližan mal tri deti, z ktorých sa
do dospelosti dožil iba Ján (1791).
Ten však zo Skačian zrejme odišiel
a ním sa uzavrela táto vetva rodu.
Imrich Kližan mal sedem detí, z
ktorých sa pokračovateľmi rodu
v Skačanoch stali iba synovia
Štefan (1792) a Jozef (1797). Vetva
Jozefa vymrela po meči, pretože
jeho synovi Jozefovi (narodený
1827) z deviatich detí prežili iba
dve dcéry. No Štefanovi synovia
Ján (1818) a Štefan (1827) značne
rozmnožili rod Kližanovcov, ktorý
desiatkami členov, často ďaleko
od rodiska, žije dodnes. Napokon
ešte jedna zaujímavosť. Najstaršími
príslušníkmi rodu, ktorých hroby sa
dodnes nachádzajú na skačianskom
cintoríne, sú Štefan (narodený
1850), Peter (1852) a Andrej
(1853).
Erik Kližan

▪ Deti sa zabávali na karnevale
Prvá, druhá ... začali sme
spolu počítať masky pri otvorení detského karnevalu.
Matematické vedomosti môjho
malého spoločníka skončili
pri čísle 10 a moje v zabudnutí pri obdivovaní našich
najvzácnejších „obecných celebrít“.
Bojazlivo, úsmevne i sebavedome sa v nedeľnom popoludní 14.februára 2010 predstavilo v kultúrnom dome 40
karnevalových postavičiek detí
zo Skačian i okolia. (Blesky
fotoaparátov sa miešali s iskriacimi očami i slzami rôznych
masiek.) Boli tu krásne princezné v
bielych, žltých, zlatých, ružových i
modrých šatách. Nepozorovane, ale
s veľkým záujmom, ich strážil statný rytier Jakub v brnení i so svojou
družinou. Len najmladšia princezná
bola smutná a uplakaná. Prvé zúbky
sa jej zvedavo tlačili von, ako by sa
tiež chceli pozrieť na deti. Chýbal
však pekný princ, ktorý by ubolenú
ružovú princeznú potešil a vyslobodil od bolestí... Budík zobudil zo
zimného spánku i macka BRUM-

BRUM, ktorý spolu s tajomným
černokňažníkom
spod vysokej
skaly tvorili nerozlučnú dvojicu.
Svoje služby bezplatne ponúkal
kominárik. Nebezpeční boli piráti
z Karibiku, Skačian i Brodzian. Nezbedné balóniky vytrvalo krotili
odvážni kovboji. Zabaviť sa prišiel
i zelený pán vodník s cylindrom na
hlave. Rieky zamrzli a on nemá čo
robiť, je nezamestnaný. Spolu sa
hrali – predstavili sa víly, motýle,
zvieratká i iné postavičky. Hudba
disdžokeja Matúša postupne roz-

tancovala všetky masky. Tancovala
s nimi i malá Romana, i keď masku
ešte nemala.
Nielen tance, ale aj hry a rôzne
súťaže pod vedením starších dievčat
dali zabávajúcim sa deťom zabrať.
Energiu im dodávali chutné koláče
s čajom, no i fľaška s cumlíkom
skrytá u maminy.
Aj z vyhodnotenia mali deti
veľkú radosť. Presvedčila ma o tom
princezná zo susedného kráľovstva
(Partizánskeho). S cenou v ruke sa
spýtavo pozerala na mňa. Vážne a

s detskou úprimnosťou sa ma
opýtala: „Budeš mi gratulovať?“
Neuveriteľne trápne faux pas v
detskej spoločnosti. Zahanbene
som sa jej ospravedlnila a
zablahoželala.
Blahoželanie patrí aj všetkým
ostatným milým postavičkám
karnevalu za ich vystúpenie a
poďakovanie za zážitok radosti, úprimnosti, hravosti. Veď kto
deťom dáva, od detí aj dostáva.
V mene
rodičov detí
ďakujeme organizátorom karnevalu z Občianskeho združenia
Šanca a nádej, starostovi obce
i ochotným dievčatám Danke
Hudecovej, Martinke Besedovej,
Veronike Kližanovej,
Vikinke
Havránkovej, Terezke Kližanovej,
Nikolke Kasalovej i DJ-ovi
Matúšovi Kližanovi. Všetci obetovali pohodu nedeľného popoludnia, neuprednostnili osobné záujmy,
nemali výhovorky ani ospravedlnenia, ale prišli. Vypli televízory,
počítače, mobily a otvorili svoje
srdcia našim najmenším..... Pekný
darček k sviatku sv. Valentína.
mad
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▪ Na oslave štyridsiatky
Hoci čas rýchlo letí, nezdá sa nám
to tak dávno, keď sme pred desiatimi rokmi vili duchovnú kyticu pre
vtedajšieho správcu farnosti Zdena
Pupíka. Bolo to pri príležitosti jeho
30. narodenín, ktoré oslávil v Jubilejnom roku v Skačanoch. Ubehlo
10 rokov a náš bývalý pán farár oslávil svoje 40. narodeniny v Roku
kňazov vo svojom rodisku Zborove
nad Bystricou.
V nedeľu 7. marca 2010 vo
farskom Kostole Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie v Zborove
nad Bystricou jubilant, čestný
občan obce Skačany, v súčasnosti
rektor kostola sv. Barbory v Žiline,

celebroval sv. omšu, ktorá bola,
ako sám uviedol, poďakovaním
nielen za 40 rokov života, ale aj za
dar kňazstva. Spolu s ním koncelebrovali generálny vikár Žilinskej
diecézy Mons. Ladislav Stromček,
riaditeľ Biskupského úradu v Žiline
Mons. Michal Baláž, administrátor
farnosti Zborov nad Bystricou Pavol Herud a ďalší kňazi Žilinskej
diecézy. Slávnostným kazateľom
bol Mons. Ladislav Stromček,
ktorý v homílii pozdravil jubilanta
a poďakoval mu za jeho obetavosť
a svedectvo kňazského života.
Na slávnosti sa zúčastnila aj
skupina veriacich z našej farnosti.

foto_ Ľ. Bechný

Na pamiatku sme pánu farárovi
odovzdali obraz s Kaplnkou sv.
Barbory a budovou fary a „kúsok
Skačian“ – kópiu busty plastiky
Jána Krstiteľa zo Stĺpa Najsvätejšej
Trojice, ktoré mu majú pripomínať
sedem rokov pôsobenia v našej farnosti.
Po slávnostnom obede v
kultúrnom dome nasledovala meditácia jubilanta, ktorá bola hlbokým
duchovným zamyslením nad jeho
životom a povolaním. Nejednému
z nás počas nej prechádzal mráz po
chrbte, mnohým vypadli slzy dojatia.
Meditácia vyšla v elektronickej
aj tlačenej podobe. Jej obsah autor
uvádza v úvode malej knižočky

s názvom Pre teba: „...pre teba
človeče, pre teba, Pane života, z
vďaky, že môžem rásť, hľadať
a veriť, že sa ťa smiem zblízka
dotýkať...“
Aj my, veriaci skačianskej farnosti, vyjadrujeme vďaku Pánu
Bohu za to, že sme sedem rokov
mohli spolu s jubilantom snívať
veľké sny a tešiť sa aj z malých
úspechov, že sme mohli spolu a pod
jeho vedením rásť, hľadať, veriť...
Do ďalších rokov mu želáme život
plný farieb a odtieňov, múdrosť,
ktorá sa nedá ničím zaplatiť ani
nahradiť, nech na svojej kňazskej
ceste vždy cíti pokoj, radosť a
šťastie.
A. Beňačková

skrášľovacie techniky, ktorými
sa ozdobujú veľkonočné vajíčka.
Voskovanie, batikovanie, oblepovanie najrôznejšími materiálmi,
vyškrabovanie, leptanie, technika
madeira, vytváranie ozdôb z drôtu...
BABURIATKA
Bahniatka, jahniatka, barišky...
synonymá tzv. ratolestí sú prútiky
odrezané z vŕby rakyty. Odkazujú
na Kvetnú nedeľu, kedy Kristovi v
Jeruzaleme kládli pod nohy olivové
vetvičky. Zároveň sú symbolom
prichádzajúcej jari a prebúdzania sa
prírody. Ešte dnes sa zvyknú baburiatka posvätené na Kvetnú nedeľu
zastokávať za obrazy a kríže, aby
chránili rodinu od chorôb a dom od
nešťastia. V minulosti sa posvätená

vetvička dávala aj na pole, kde bolo
zasiate obilie, čím sa mala chrániť
úroda.
VEĽKONOČNÝ KORBÁČ   
V pohanských zvykoch sa
používal na vyháňanie chorôb a
zlých duchov a podporovala sa
ním plodnosť, zdravie a šťastie. V
kresťanstve pripomína bičovanie
Krista a šľahanie žien, ktoré
zvestovali, že videli Pána. Týmto
spôsobom ich chceli „prebrať“ z
vidín. Korbáče sa pletú väčšinou z
ôsmich prútov, niekedy sa do nich
vpletajú nitky alebo stužky. Niekde
dievčatá na ne viažu stužky, čím
odmeňujú šibačov.
Z rôznych zdrojov
spracovala BE

▪ SYMBOLY VEĽKEJ NOCI
BARANČEK
Pochádza zo židovskej tradície a slúžil ako obetné zviera. V
kresťanskej cirkvi sa baránok stal
symbolom Božieho Baránka, Krista
a znázorňuje víťazstvo.
KRÍŽ
Najdôležitejší kresťanský symbol, pretože Ježiš bol odsúdený na
smrť ukrižovaním.
VEĽKONOČNÁ SVIECA
- PAŠKÁL
Vysoká svieca, na ktorej je kríž,
ktorý sprevádzajú grécke písmená
Α (alfa) a Ω (omega). Tieto písmená
symbolizujú, že Kristus je začiatok
a koniec. Do sviece sú vpísané jednotlivé číslice letopočtu – symbol
toho, že Kristus vládne dejinám, a
je vsadených päť kadidlových zŕn

predstavujúcich päť Kristových rán
na kríži.
Veľkonočná svieca sa zapaľuje
pri veľkonočnej vigílii od ohňa v
blízkosti kostola. Postupne sa s ňou
vchádza do zhasnutého kostola a
kňaz so zdvihnutou sviecou trikrát
spieva Kristus svetlo sveta. Počas
roka býva umiestnená v blízkosti
oltára, rozsväcuje sa pri každej
bohoslužbe počas veľkonočného
obdobia a pri slávení sviatostí
počas celého roku (krst, sviatosť
birmovania, manželstvo, svätenie,
pohreb).
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA
- KRASLICE
Sú metaforou života, plodnosti, vzkriesenia, prebudenia jari...
Na Slovensku sa vytvorili mnohé
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▪ Nový kaplán v Skačanoch

Páter Miroslav Kukla SJ
Nar. 24.5. 1974 v Nitre
Vysvätený 21. 6. 2008
v Bratislave
Kaplán v Skačanoch
od 15.3.2010

Z rozhodnutia nášho diecézneho
biskupa Mons. Viliama Judáka od
15. marca 2010 bol do našej farnosti pridelený nový kaplán. Volá sa
Páter Miroslav Kukla, SJ, je rodák
z Nitry a doteraz pôsobil ako rektor
Jezuitského kostola v Ružomberku.
Pána kaplána oslovujú páter a za
menom má skratku SJ – Spoločnosť
Ježišova – jezuita. Rehoľa jezuitov
je všeobecne známa, ale asi o
nej veľa nevieme, a tak som mu
položila niekoľko otázok.
 Vieme, že Spoločnosť Ježišovu – Jezuitov založil sv. Ignác
z Loyoly v 16. storočí. Samotný
sv. Ignác vyjadril cieľ rehole slovami: Z čistej lásky usilovne slúžiť
Bohu pod zástavou kríža v Cirkvi a
prinášať pomoc ľuďom na väčšiu

slávu Boha a pre väčšie spoločné
dobro ľudí. Čo to znamenalo v jeho
dobe a čo to znamená dnes?
V Ignácovej dobe Cirkev v
Európe prežívala krušné časy. Na
jednej strane to bolo šírenie reformácie a na druhej strane úpadok
duchovného života. Sv. Ignác vedel, že jedine vernosť námestníkovi
Krista na zemi, ktorého predstavoval
pápež, je pravosť učenia, ktoré je
zverené Cirkvi od apoštolov. Znamenalo to hlásanie evanjelia všade
tam, kde je to potrebné. Znamenalo
to byť k dispozícii pápežovi, v
duchovnom zmysle vernosť Kristovi. Jezuita má žiť s Kristom,
ktorý ho povolal a pozýva ho na
spoluprácu. V dnešnej dobe to znamená zasadiť sa za spravodlivosť,
slúžiť Kristovmu poslaniu, venovať
osobitnú pozornosť ohlasovaniu
evanjelia, spravodlivosti, dialógu
náboženstiev, vydávaniu svedectva
o hodnote života, úcty voči iným,
atď. Byť verný charizme sv. Ignáca,
ktorý chcel, aby sme išli všade tam,
kde nás pošle pápež. Ísť aj na kraj

sveta a hlásať radostnú zvesť.

Štúdiá kňazov – jezuitov
sú časovo náročnejšie ako 6-ročné
štúdium v kňazskom seminári.
Prečo je to tak?
Sv. Ignác chcel, aby príprava
na naše kňazské a jezuitské povolanie bola na dostatočnej úrovni.
Noviciát trvá dva roky, potom sa
skladajú sľuby a nastupuje sa na
štúdium filozofie, ktoré trvá 2 alebo
3 roky. Ďalší úsek formácie tvorí
magisterka, ktorá trvá 2 – 3 roky.
Je to čas práce, štúdia, formácie,
kde sa jezuita stotožňuje s dielami,
ktoré sú vlastné provincii. Posledným úsekom na ceste ku kňazstvu
je štúdium teológie, ktoré trvá 4
roky. Teda celá cesta ku kňazstvu
trvá 10 – 11 rokov. Ďalším zaujímavým úsekom je pokračovanie v
štúdiu po vysviacke. Každý jezuita
by mal mať aspoň licenciát z nejakej filozofickej alebo teologickej
vedy.
 Ako to bolo s vami? Kedy
ste sa rozhodli pre kňazské povolanie, čo vás k tomu viedlo? Ako ste
sa naň pripravovali?
Ku kňazstvu ma to ťahalo už
v mojich mladých rokoch. Avšak
stále som odolával vnútornému
volaniu a išiel som pracovať do
Telekomunikácii. Tu som pracoval
5 rokov. Neustále som cítil v sebe
volanie. Tak v mojich 22 rokoch
som si dal prihlášku do Spoločnosti
Ježišovej. Po examinácii, teda
vstupných pohovoroch, ma prijali.
 Ako ste prijali rozhodnutie
o vašom pôsobení v Skačanoch?
Veľmi pokojne a veľmi rád.
Keďže som poznal pána farára, tak
som sa potešil.
 V Skačanoch ste zatiaľ krátko. Pochádzate z mesta, v mestách
ste aj doteraz pôsobili. Všimli ste si
tu nejakú zvláštnosť?
Všimol som si jednu vec. V

▪ Začali sa práce na oprave
fasády kostola
V pondelok 22. marca 2010
sa začali práce na oprave fasády
a na nátere strechy kostola. Práce
vykonáva firma Erik Bolfa – Reart
reštaurátorský ateliér z Veľkého
Kýra. Firmu sme vybrali v spolupráci s farskou radou. Firma Reart
pracuje v rámci celého Slovenska.
Má za sebou reštaurovanie a opravy 76 kostolov, skačiansky je 77.
Práce sa budú vykonávať na etapy
(prvá etapa – veža a priečelie kostola, druhá etapa pravá strana kostola a tretia etapa ľavá strana kos-

tola so zákristiou). Celková plocha
fasády nášho kostola je 1300 m².
Budú zreštaurované aj pieskovcové zárubne okolo všetkých dverí
a okien. Zároveň bude opravená a
natretá strecha, ktorá má veľkosť
1000 m². Predpokladaný termín
ukončenia prác je jún – júl 2010.
Celkové náklady na práce
budú100 000,- €. Na financovanie
máme sľúbenú pôžičku z Biskupského úradu v Nitre, požiadali sme
o dotáciu obec a Ministerstvo financií SR. Najväčšiu časť pokryjeme

zrejme z vašich milodarov. Preto sa
na vás obraciam s prosbou o príspevok na tento účel, či už počas zbierok, ktoré budú bývať pravidelne,
alebo ho môžete poukázať na číslo
farského účtu 1415216051/0200.
Som presvedčený, že sa nám
začaté dielo podarí priviesť do
šťastného konca a v roku 2012
sa budeme spoločne tešiť z 200.
výročia posviacky nášho kostola.
Jozef Tomica

meste chodí do kostola aj počas
týždňa viac ľudí, omnoho viac. Na
druhej strane máte nádherný kostol.
Povedal by som jeden z najkrajších
v diecéze.
 Čo vás vo vašej práci teší,
čo vás vie potrápiť?
Teší ma, ak vidím, že ľudia
prichádzajú vzdať Bohu chválu. A
to modlitbou, piesňou a účasťou na
Eucharistii, teda na svätej omši. To
ja najväčší dar, aký máme. A veľmi
mi je smutno, ak vidím, že Boh je na
druhom mieste. Bolí ma, ak vidím,
ako sa mladí ľudia vyhýbajú kostolu. A pritom, ak Bohu dáme prvé
miesto, On sa prevýšiť v štedrosti a
veľkodušnosti nedá.
 Aké je vaše životné krédo?
Byť v službe pre druhých a takto privádzať k Pánovi. Veľmi mám
rád Pavlov výrok ,, A nikto nemôže
povedať : Ježiš je Pán!, iba ak v
Duchu Svätom.“ 1 Kor 12, 3. Tu je
zahrnutá celá pravda. Ak prijmeme
Boha plnosti, tak Duch Svätý je v
nás.
 Čomu sa najradšej venujete
vo voľnom čase?
Veľa čítam. Nielen náboženskú
literatúru, ale aj romány, časopisy.
Potom sú to rozhovory s ľuďmi.
 Máte nejaké obľúbené jedlo? Viete ho aj pripraviť?
Viete, ja zjem všetko, ale hlavne
mäsitý pokrm je mi najbližšií. A
najradšej mám grilované kura.
Pripraviť ho nie je problém.
 Čo odkážete našim čitateľom?
Aby sa nebáli prichádzať pred
Ježiša. Ježiš je ten, ktorý má moc
nielen uzdraviť, oslobodiť človeka,
ale má moc meniť moje vnútro,
meniť moju rodinu. Samozrejme
vtedy, ak ho do nej pustím.
Ďakujeme za rozhovor.
A. Beňačková
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▪ Ako sme prežívali jar v Priečelí
Začína jedna z najkrajších častí
roka JAR. Príroda sa prebúdza,
všetko vôkol ožíva. Snežienky a
bledule - prví poslovia jari so svojimi sklonenými hlávkami sa kolíšu
v studenom vetre a to je znamenie,
že pani zime je už koniec. Určite
to cítime aj na sebe. Láka nás to
častejšie na prechádzky prírodou.
Stačí si zájsť kúsok za dedinu na
kopec, rozhliadnuť sa okolo seba,
nadýchnuť sa a cítime sa pánmi
všetkej tej krásy okolo seba.
No ale o tejto - pre nás tak významnej časti roka - som chcela
trošku inak. Jar a najväčšie kresťanské
sviat-ky chcem priblížiť mladým. A
my starší si zaspomíname, aké to
bolo krásne za nášho detstva. Vtedy sme to prežívali úplne inak ako
dnešná mládež.
Vyrastala som v Priečelí v Kúte.
Bol taký nepísaný zákon, že deti z
každej časti dediny mali svoje miesto na hry a zábavu. My Priečelania
sme ho mali od Trojice, kováčne,
až po Bánovských - Francúzeje
hajtabu. To bola šopa, kde bývali
sliepky a koza Molotka, s ktorou
sme zažili kopec srandy. No a v
lete kúpanie pri dolnom mlyne a
pasenie kráv vo Švecových sihoti.
Začínalo to jarou.
Popoludnia, najmä v nedeľu po
litániách, sme chodili do sihoti na
fialky. Lúky v sihoti a paseka, ktorá
tam ešte vtedy bola vedľa cesty, boli
plné voňajúcich modrých kvietkov.
Bolo to zvláštne, že keď sme aj
koľko trhali, akoby z nich neubúdalo. Natrhali sme, priložili veľký
list z blyskáča, previazali steblom
trávy a kytička bola hotová. Popo-

ludnia sme trávili takýmito príjemnými prechádzkami v prírode a
rozprávaním, čo nám kúpia rodičia
nové na oblečenie na sviatky.
Chceli sme sa páčiť polievačom,
ale hlavne na Kvetnú nedeľu bolo
treba mať na seba niečo nové, aby
sme zakvitli a boli pekné po celý
rok. Keď sme sa vracali domov,
vždy sme sa zastavili pri Hudecových kríži, položili sme tam kytičku
na znak vďaky za to, že sme nezmokli, lebo také je už jarné počasie,
že často aj z ničoho sa rozprší. A my
sme verili, že keď odtrhneme na jar
kvet blyskáča, tak sa zablyskne,
zahrmí a určite začne pršať.
No nielen my dievčatá sme chceli byť na sviatky pekné vyparádené,
ale aj naše mamy. Spomínam si,
ako moja a Vitova Beňačkova
mama chodili na „trvalú“ až do
Oslian. Ráno prvým autobusom
do Partizánskeho, odtiaľ vlakom.
Poobede z Oslian do Šimonovian
a odtiaľ pešo cez pole domov. Čo
my ženy neurobíme pre to, aby
sme boli pekné?! Samozrejme, že
sme ich chodili čakať, niekedy až
za mlyn. Keď sme ich uvideli, išli
pomaly, boli unavené, zdali sa nám
iné – pekné. Ráno z domu so šatkou
na hlave, a teraz šatky mali v taške,
kde mali pre nás aj nejaké maškrtky
– štolverky a obloženú žemľu.
Na sviatky sa každý snažil
vyčistiť a skrášliť svoj dom. Nielen
zvnútra, ale aj zvonka sa líčilo pekne na modro a sokel na čierno. No
a my deti sme na Kvetnú nedeľu
nosili Morenu. Evy Ďurišovej (teraz Magdolenovej) starká nám vždy
ochotne pomohli a dali aj kroj. Išli

▪ Krížová cesta
V nedeľu 14. marca 2010 sa vo
farskom kostole konal pôstny koncert duchovnej hudby spojený s
pobožnosťou krížovej cesty. Spev a

sme od Šúdikov spevom až do pol
ulice (terajšej Duklianskej), ďalej
sme už asi nevládali, a naspäť k
starkej, kde sme milú Morenu vyzliekli a len otep slamy na palici sme
so spevom pod Šúdikových humnom hodili do vody.
Pochopiteľne, že v škole sme
sa celý týždeň snažili nepohnevať
si chlapcov - potenciálnych
polievačov.
Na Zelený štvrtok ráno sme sa
chodili umývať na potok. Na Veľký
piatok sme sa išli modliť ku krížu pri
Hudecov, ktorý sme už začiatkom
týždňa vyzdobili na tento deň.
Pašie spievalo viac ľudí, ako teraz.
A na Bielu sobotu sme sa chodili
pokloniť do Božieho hrobu. Vtedy
býval v kostole pri ľavých bočných
dverách a stráž držali hasiči v uniformách. V sobotu večer sme išli
na vzkriesenie. Keď pán dekan
slávnostne zaspievali Pán Ježiš
Kristus vstal z mŕtvych, Alleluja a
rozozvučali sa zvony, my malí sme
si vydýchli: „Vrátili sa nám.“ Lebo
keď sme sa pýtali starších, prečo na
obed nezvonia, povedali nám, sú
zaviazané, odleteli do Ríma.
No a v pondelok ráno na prvú
sv. omšu a rýchlo domov pripraviť
si niečo na stôl pre polievačov. Vtedy nechodili polievači s igelitkami
plnými všelijakých čokoládových
dobrôt, ani nečakali peniaze.
Ponúkli sa šunkou, šalátom, zákuskami a niekde tí menší dostali kraslicu - farebné vajíčko uvarené na
tvrdo. Vtedy sme sa dievčatá nezamykali, neschovávali. Polievalo sa
vodou, sem – tam tí starší chlapci
mali voňavky – parfum. Obyčajne

sme vyšli na dvor, tam nás pooblievali. No boli aj takí, čo oblievali
vedrom, to sa obyčajne stalo, keď
sa dievča zdráhalo, nechcelo sa
dať poliať. To už potom nedopadlo
pre ňu dobre. Vzali ju k studni a
pooblievali vedrom. Pamätám si,
že Eva Ďurišová sa tiež zaťala, že
veru sa ona už nebude prezliekať do
suchých šiat, poliať sa už nedá. Tak
sa pred chlapcami rozbehla a utekala až k rybníku. A chlapci za ňou.
Pochopiteľne - hrnčeky nemali, tak
ju namočili celú do vody.
My Kúťania sme tradične v
polievaní pokračovali aj v utorok
pri Hudecových studni. Na vodu k
tejto studni chodilo 21 rodín. To nebolo asi nikde v dedine. Polievačka
začínala vždy poobede, tak nevinne. V toľkých rodinách bolo veľa
dievčat a žien. Začalo to len miernym
frknutím vody akože vrátenie susedovi za pondelok. O chvíľu tam
bolo zídené celé Priečelie. Potom sa
už polievalo nielen hrnčekmi, ale aj
vedrami, lebo každý išiel akože na
vodu. Nikto sa neurazil, nenahneval
na nikoho. Bolo veselo, smiech,
výskot. Ani sme nezbadali, že sa už
zvečerieva.
Veru takto sa kedysi veselo
družne žilo na dedine. Mali sme
k sebe bližšie, boli sme k sebe
pozornejší a tolerantnejší.
My Priečelania - Kúťania, keď
sa stretneme, radi spomíname na
minulosť, ktorá je nenávratne za
nami a povieme si, že tak veselo
a družne sa nežilo v žiadnej časti
našej dediny ako v našom Kúte.
J. Levická

▪ Požehnanie ratolestí
hru na organe viedlo hudobné duo
Harmonia Seraphica z Bratislavy.
Veriaci si odniesli pekný duchovný
zážitok.
BE

Požehnanie ratolestí na Kvetnú
nedeľu je pamiatkou na evanjeliovú
udalosť vstupu Ježiša Krista do
Jeruzalema. Nadšené davy stínali
palmové ratolesti a stlali ich pred
Krista na cestu, ktorou prechádzal.
U nás tieto ratolesti nahrádza prú-

tie vŕby - bahniatka, nazývané tiež
baburiatka. V liturgii majú aj iné
poslanie. V nastávajúcom roku sa z
bahniatok požehnaných na Kvetnú
nedeľu pripravuje popol, ktorý sa
používa ako znak pokánia na Popolcovú stredu.
BE
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Naši významní rodáci
▪ D r. L a d i s l a v B e ň a č k a

▪ redaktor Československého
rozhlasu v Bratislave
▪ novinár, publicista
▪ príslušník
zahraničného exilu
Ladislav Beňačka - intelektuálna
osobnosť novodobých dejín našej
obce, sa narodil 28.2.1930. Patrí

medzi silnú generáciu povojnovej
skačianskej inteligencie.
Ľudovú školu navštevoval v
Skačanoch. Ako 11-ročný začal
študovať na Gymnáziu v Prievidzi,
posledný ročník gymnaziálnych
štúdií absolvoval v Bratislave, kde v
r. 1950 maturoval. Popri štúdiu filozofie, žurnalistiky a práva na Univerzite Komenského v Bratislave
pracoval v československom rozhlase. Najskôr v športovej redakcii, potom v poľnohospodárskej a
neskôr vo vnútropolitickej.
V augustových dňoch r. 1968
bol členom vysielacieho štábu
Slobodný slovenský vysielač Dunaj. Vzhľadom na vtedajšiu vnútropolitickú situáciu na jeseň 1968
emigroval. V Československu nastalo obdobie normalizácie a jeho
pobyt vo Švajčiarsku sa predĺžil
na viac ako dve desaťročia. Počas

pobytu v zahraničí vystriedal viaceré zamestnania. Najdlhšie - až do
odchodu do dôchodku – pracoval
ako právny poradca vo firme Protecta. V zahraničnom exile sa zapájal do protikomunistického odboja.
Aktívne pracoval v krajanských komunitách i vo Svetovom kongrese
Slovákov. Venoval sa publicistickej
činnosti v redakciách krajanských
časopisov a novín, bol vydavateľom
časopisu zahraničných Slovákov
Horizont. Na Slovensko sa vrátil po
páde komunizmu v r. 1990.
Väčšiu časť svojho produktívneho života prežil v emigrácii. Žil
však v nádeji na slobodný návrat
domov. Niekoľko rokov trvajúca
vynútená odlúčenosť od vlasti,
rodičov, príbuzných, priateľov
nepretrhla jeho citovú väzbu k
rodnému kraju. Spoznal život
mnohých veľkomiest sveta, pre-

cestoval takmer celú zemeguľu, no
nikdy nezabudol na svoje rodisko.
Po zavŕšení pracovnej činnosti sa
rozhodol prežiť jeseň života v rodných Skačanoch, kde trvale žije od
r. 2006. V rodičovskom dome trávi
aktívny život „mladého seniora“.
Rekreačným športom, turistikou,
priateľskými stretnutiami i voľnou
pracovnou aktivitou užíva chvíle
oddychu.
Vzťah k rodnej obci, k jej
kultúrnym hodnotám vyjadril i
nadviazaním na tradíciu rodov
Beňačkovcov podieľajúcich sa v
minulosti na výstavbe a v súčasnosti
na obnove Stĺpa Najsvätejšej
Trojice. Jeho podiel na zachovaní
kultúrneho dedičstva ocenila obec
pri príležitosti životného jubilea 80
rokov udelením Pamätného listu.
red.

▪ Tešil sa, keď po 22 rokoch mohol pobozkať slovenskú zem
Život Ladislava Beňačku bol
priamo ovplyvnený politickými
udalosťami druhej polovice 20.
storočia. Žiť v blízkosti takého
človeka a nedozvedieť sa viac, to
by bola škoda. Sám o tom málo
hovorí, ale moja zvedavosť mi
nedala, aby som mu nepoložila pár
otázok.

Už počas štúdia ste pracovali v bývalom československom
rozhlase. Veľká výzva a príležitosť
pre mladého človeka... Ako si
spomínate na toto obdobie?
Moja generácia sa narodila do
veľmi nešťastnej doby. Vo voľbách
1946 zvíťazili v Čechách komunisti, na Slovensku Demokratická
strana. My mladí sme inklinovali k demokratom. V r. 1948 sa
začalo zoštátňovanie, hneď potom
kolektivizácia. Ešte sme sa ani
poriadne neotriasli z fašizmu a už
začiatkom 50. rokov začal vyčíňať
stalinizmus, známe tzv. monstreprocesy, Slánsky, Clementis a
ďalší boli popravení. Hneď na to
pokračovali procesy so slovenskými buržoáznymi nacionalistami na
čele s Husákom a Novomeským.
A v týchto ťažkých 50. rokoch
som nastúpil do československého
rozhlasu. My dvadsiatnici sme
to mali komplikované. Nútili nás
vstúpiť do strany, ale ja som odmietol. Napriek tomu som v rozhlase

zostal. Najskôr som pracoval ako
vedúci športovej redakcie, potom
som prešiel do poľnohospodárskej
redakcie, kde som mal asi 8 rokov
na starosti kritické besedy proti
neduhom funkcionárov, ktorí škodili
družstvám. Popri relácii Roľnícka
beseda som zaskakoval aj do redakcie Dobrého rána. V 60. rokoch som
prešiel do vnútropolitickej redakcie,
kde som pracoval ako tvorca relácie
Mozaika. V r. 1967 – 1968 som bol
väčšinou v Prahe, zastupoval som
médiá v komisii pre čs. federáciu. V
noci z 20. na 21. augusta Dubčekov
obrodný proces zvalcovali vojská
Varšavského paktu a ja som bol
„pri tom“. Budova rozhlasu bola
obsadená sovietskymi vojskami, ale
my sme vysielali z rôznych miest v
Bratislave a v okolí: „Hlási sa slobodný slovenský vysielač na Dunaji.“
 Z dedinského prostredia ste
sa ocitli v Bratislave. Boli ste priamym účastníkom významných politických, spoločenských, športových
podujatí. Osobne ste sa spoznali
s politikmi, umelcami, športovcami
vtedajšej doby...
Osobne som sa poznal s
Husákom, Dubčekom, Černíkom,
Smrkovským, Colotkom, mal som
konflikty s Biľakom a Novotným.
Zo športovcov si najviac spomínam
na Emila Zátopka, z umelcov to boli
Melánia Oláriová a Bohuš Hanák, s

ktorým som sa neskôr stretával aj v
exile.
 Vašu sľubnú pracovnú kariéru prerušili augustové udalosti
r. 1968. Stratili ste vlasť, rodinu,
prácu. Ako ste sa dokázali vyrovnať
s touto prevratnou zmenou?
Bolo to ťažké. Aj so slzami.
Emigrovať som nechcel. Keďže
sme až do konca októbra vysielali, hľadali ma doma kolaboranti
Biľak a Šalgovič s ozbrojenými
sovietskymi vojakmi. Moja žena
sa tak zľakla, že vzala deti a svokru a odišla s nimi do Švajčiarska.
Tieto dve skutočnosti ma odviali
z vlasti, hoci Colotka a Husák ma
presviedčali, aby som zostal a stal
sa normalizátorom. Ale ja som
odišiel.

Nový život v emigrácii.
Ako začal? Bola to cesta slobody,
nových možností, boj o prežitie?
Aj, aj. Nebolo to jednoduché. Mal som šťastie, že som ovládal cudzie jazyky, takže prácu
som si našiel vo švajčiarskom
vydavateľstve športovej literatúry.
Ale istého času som bol aj nezamestnaný, jednu sezónu som pracoval v lese... Neskôr som sa stal
spoluzakladateľom
slovenského
vydavateľstva Poľana, AG. Jeho
hlavnou úlohou bolo vydávať nezávislý mesačník pre zahraničných
Slovákov Horizont a knihy. Vyšiel
v ňom napr. aj Solženicinov román

Archipel Gulag. Horizont vychádzal
od r. 1971 až do pádu komunizmu
nákladom 10 000 ks. Príspevky
som uverejňoval aj pod pseudonymom Ladislav Skačiansky.
V Berne sme spolu s manželkou
založili
slovensko-švajčiarsky
kultúrny klub, ktorý každoročne
usporadúval Slovenský fašiangový
reprezentačný ples vo vládnom
hoteli Bellevue. Zúčastňovalo sa
na ňom až 1200 Slovákov z celého
sveta.
Aktívne som pracoval vo Svetovom kongrese Slovákov, bol som
osobným poradcom jeho prvého
predsedu Štefana Romana. Bol to
slovenský uránový kráľ v Toronte,
zapálený vlastenec. Žiaľ, pádu komunizmu sa nedožil...
 V zahraničí ste si vybudovali úspešné postavenie. Celý svet bol
pre vás otvorený, cesta do rodnej
vlasti zatvorená. Ako ste udržiavali
kontakt s vlasťou, rodinou?
Mohol som cestovať po celom
svete, len domov nie. Kontakt s
vlasťou? Písomne, telefonicky alebo keď ma prišiel niekto navštíviť.
Z domu som dostával knihy, mak,
skačiansku slivovicu. V r. 1975 som
sa v Ríme náhodne stretol s dvoma
Skačancami – Paľom Struhárom
žijúcim v Nemecku a Martou
Ďurišovou, ktorá tam trávila dovolenku.
pokr. str. 9. >>>
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▪František Gaal

Rané detstvo
František Gaal sa narodil 27.
marca 1860 v Skačanoch v rodine
učiteľa ľudovej školy. Po smrti
rodičov ho starší brat Pius chcel dať
na kňazské povolanie. Mimoriadne
talentovaný osirotený chlapec sa v
r. 1866 stal žiakom rehoľnej školy
v Nitre. Mal vrodený hudobný a
jazykový talent. Už ako desaťročný
vedel hrať na každom nástroji,
ktorý sa mu dostal do rúk. Na spôsob hrania prišiel sám, inštinktívne,
bez učiteľa. S ľahkosťou si osvojil
aj všetky jazyky viacnárodnostného
okolia Nitry. Okrem maďarčiny,
nemčiny, češtiny a slovenčiny
takmer plynulo rozprával aj po
francúzsky a latinsky. Keď pocítil
bezhraničnú túžbu po hudbe,
oznámil svojmu bratovi želanie
stať sa hudobníkom. Vyššie ročníky
gymnázia neukončil v Nitre, ale v

Budapešti, kde zároveň navštevoval
aj Národné konzervatórium.
Hudobná akadémia Budapešť
- žiak Franza Liszta
Po maturite v r. 1878 sa prihlásil na Hudobnú akadémiu v
Budapešti na odbor klavír a kompozícia. Riaditeľom a vedúcim profesorom hry na klavíri bol Ferenc
Erkel, slávny skladateľ, jedným
z profesorov kompozície bol Kornél Ábrányi, významný hudobný
skladateľ. Lesk a význam Akadémie zvyšovala prítomnosť Franza
Liszta, ktorý v tom čase trávil tri
mesiace ročne v Budapešti a zapájal sa do pedagogickej práce.
Obetavá práca týchto hudobných
pedagógov našla najsilnejšiu ozvenu u Františka Gaala, ktorý bol v
tom čase najlepším študentom Akadémie. Štvorročné štúdium na Hudobnej akadémii ukončil v r. 1882 s
výborným hodnotením.
Subotica – nepoznaný
a neprijatý génius
Vďaka svojmu vynikajúcemu
diplomu a referenciám svojich
bývalých profesorov získal 1. októbra 1882 miesto riaditeľa hudobnej
školy v Subotici. V hudobnej škole
pôsobil aj ako učiteľ a bol tiež regenschori (organista a zbormajster)
v Kostole sv. Terézie. Talentovaný,
vzdelaný, ale neskúsený 22-ročný
mladý muž, ktorý doteraz žil v
šťastnej izolácii umenia, sa ocitol
zoči-voči množstvu nevyriešených
úloh každodenného života.
František Gaal bol nielen prvým
riaditeľom hudobnej školy, ktorý
skončil Hudobnú akadémiu, ale vôbec jej prvým učiteľom, ktorý mal
akademické vzdelanie. Vzdelával
sa vo výborných školách a dovtedy
sa pohyboval len medzi svojimi
vzdelanými spolužiakmi a profesormi. Práve preto ho skľučovali
primitívne hudobné pomery Subotice.
V týchto časoch mal prívržencov
len medzi mladými intelektuálmi
okolo novín Szabadkai Hírlap.
Postupne sa však subotická verejná
mienka o ňom zlepšovala. Niežeby
ho skutočne pochopili, možno si iba
zvykli na nepoznaného génia, ktorý
žil medzi nimi. Vplýval na nich aj
medzinárodný úspech, ktorý dosiahol svojimi koncertmi a skladbami.

Skladateľská
a koncertná tvorba
Obyvatelia Subotice si Františka
Gaala vážili ako umelca, skladateľa
či dirigenta, v skutočnosti ho neprijali medzi seba. Niekdajší najlepší
študent budapeštianskej Hudobnej
akadémie, ktorého renomovaní
profesori priam rozmaznávali svojím uznaním a pochvalou, unikal z
tohto preňho tak chladného prostredia. Utekal ku komponovaniu. S
ľubozvučnými skladbami napísanými pre mužský zbor dosiahol v
mnohých speváckych kruhoch
Uhorska úspech, na ktorý bol zvyknutý na Hudobnej akadémii. Jednu
svoju klavírnu skladbu venoval
Lisztovi, druhú Wagnerovi. Poslal
im ich a obaja veľkí skladatelia mu
vyjadrili svoje uznanie. Pápež Lev
XII. mu dvakrát poslal vyznamenanie, najskôr za jeho Omšu C dur,
potom za Pápežskú hymnu.
Úspešné koncertné turné tiež
boli preňho útekom. Otvárali sa
mu najslávnejšie koncertné siene
Európy v Budapešti, vo Viedni, v
Paríži, v Londýne a v Ríme. Bolo
to najmä vďaka jeho klavírnej technike, svoju úlohu však zohralo aj
jeho nadpriemerné kozmopolitické
vzdelanie. Na svojich koncertoch
– okrem svojich vlastných skladieb
– najradšej hrával romantické diela
vyžadujúce veľkú virtuozitu, skladby Liszta, Chopina, Mendelssohna.
Aj jeho vlastné diela odzrkadľovali
vplyv týchto veľkých majstrov
romantiky, hlavne Franza Liszta.
Maďarské rapsódie pre klavír
napísal v Lisztovom štýle a dosiahol
nimi mimoriadne veľký úspech.
V r. 1887 bol na koncertnom
turné v Srbsku a Bulharsku, kde sa
zoznámil s belehradskou herečkou
Zorkou Teodosijević a vytvoril
sa medzi nimi romantický vzťah.
Prostredníctvom nej sa potom spriatelil aj s významným srbským
skladateľom Stevanom Mokranjacom. Zorke Teodosijević venoval
Romancu, Mokranjacovi svoju
melodrámu s názvom Jadna majka.
Na znak sympatie voči svojim srbským priateľom - umelcom a hlavne
voči Zorke Teodosijević sa na tomto
turné viackrát podpísal ako Franja
Galović. Slovanská hudba ho zau-

jala už aj v detstve: melódie svojej
rodnej zeme z okolia Nitry uchopil v
kompozícii pre sláčikový orchester
s názvom Suita z ruských a českomoravských piesní. Srbské ľudové
piesne spracoval v sprievodnej hudbe k divadelnej hre belehradského
herca a dramatika Velju Miljkovića
s názvom Kraljević Marko.
Jednu zo svojich najpopulárnejších skladieb s názvom
Maďarská ilúzia, v ktorej spracováva ľudovú pieseň Chrúst,
žltý chrúst, venoval nadanej a
obľúbenej žiačke Nelli Brestyánszky z Bresztiny.
23. januára 1887 koncertoval v
Subotici gróf Géza Zichy, slávny
jednoruký klavirista, pre ktorého
Franz Liszt písal špeciálne virtuózne skladby pre jednu ruku.
Na tomto koncerte sa uskutočnila
premiéra Gaalovej Slávnostnej predohry, ktorá sa neskôr stala populárnou. Predviedol ju subotický orchester pod vedením autora.
Komponovanie, koncertovanie
a organizovanie koncertov
boli
Františkovi Gaalovi oveľa bližšie
než starosti okolo hudobnej školy.
13. apríla 1903 slávil umelec dvadsiate výročie skladateľskej tvorby.
Na príležitostnom koncerte osobne dirigoval svoju Slávnostnú
predohru.
Posledné tóny života
V r. 1905 sa začali u klavírneho
virtuóza a už svetoznámeho hudobného skladateľa prejavovať
zdravotné problémy – ochorenie
pečene. V novembri 1906 sa uňho
objavila žltačka, ktorú však nebral
vážne. V sobotu 8. decembra poobede ešte dirigoval orchester v divadle. Jeho zdravotný stav sa však
prudko zhoršil a 11. decembra 1906
zomrel.

>>>
 Návrat domov. Emocionálne stretnutia, zážitky, znovuobjavovanie vecí dávno blízkych i
nových...
Tešil som sa, keď som po 22 ro-

koch mohol za hranicami pobozkať
slovenskú zem. Nadšenie, ale rok čo
rok po páde komunizmu som zažíval
sklamanie z každej vlády. Chceli
sme slovenskú štátnosť, slobodu,
demokraciu, ale postupne sa z toho

stala anarchia. Ja tomu hovorím aj
Kocúrkovo...

Ďakujem za rozhovor. To
je len niekoľko zaujímavostí. V
skutočnosti ich má pán Beňačka
oveľa viac. A tak som sa spýtala, či

ich neuvažuje vydať knižne. Na môj
návrh mal pohotovú odpoveď:
Kedysi som uvažoval, že keď budem dôchodcom... Ale doba sa zmenila. Kto by to v dnešnej dobe čítal?!
mad

▪ * 1860 Skačany
▪ + 1906 Subotica
▪ hudobný skladateľ
▪ pedagóg
V marci uplynulo 150 rokov od
narodenia tohto významného hudobného skladateľa, autora okolo
150 orchestrálnych a klavírnych
skladieb, úprav ľudových piesní
a tancov. Prvé tóny života tejto
vynikajúcej osobnosti hudobnej
kultúry zazneli v našej obci. Tóny
jeho hudby zneli a znejú v koncertných sálach celého sveta.
Život a tvorba umelca

Spracované podľa knihy
Márta Kenyeres Kovács: STARÁ
PIESEŇ, SLÁVNA PIESEŇ...
(Život a dielo Györgya Arnolda, Františka Gaala a Ernőa
Lányiho). Vyšla v r. 1976 vo
vydavateľstvo Életjel, pre naše
potreby z maďarčiny preložila
Diána Angéla Marosz.
red.
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▪ Jubileum

28. februára 2010 sa dožil pekného životného jubilea 80 rokov
náš spoluobčan Ladislav Beňačka.
Jubilujúceho rodáka pri tejto
príležitosti prijal i starosta obce.
Slávnostný obrad
prijatia
spojený so zápisom do pamätnej
knihy obce otvorili členky ZPOZu starým slovanským zvykom uvítaním vzácneho hosťa chlebom
a soľou. V príhovoroch k jubilantovi odzneli najdôležitejšie fragmenty z jeho zaujímavého života.

Mozaika osobných úspechov,
radostí,
neľahkých životných
skúšok, bolestných sklamaní, strát,
no i splnených nádejí a radostných
návratov. Na záver obradu udelil
starosta obce jubilantovi Pamätný
list za významný podiel na zachovaní kultúrneho dedičstva obce obnove Stĺpa Najsvätejšej Trojice.
Milo prekvapený a dojatý oslávenec
ťažko hľadal slová poďakovania.
Pásmom príležitostných piesní pozdravili jubilanta priatelia

zo súboru Cibuliar. Zhudobnený
životný príbeh, piesne z čias
mladosti, bezprostredný, precítený prejav členov súboru oslovili všetkých prítomných, osobitne hostí zo zahraničia. Hlbokým
dojatím naplnil oslávenca – kultúrne
rozhľadeného Európana, ale srdcom nášho rodáka.
V príjemnej atmosfére, ktorú
dotvárala
cimbalová
hudba,
pokračovalo slávnostné priateľské
stretnutie.

Po rokoch prežitých v zahraničí
oslávil Ladislav Beňačka svoje jubilejné narodeniny medzi rodákmi.
Prišiel medzi svojich a oni ho prijali so želaním, aby v zdraví, v pohode, v priazni prežíval v rodných
Skačanoch ďalšie krásne chvíle
svojho života.
AD MULTOS ANNOS! vážený
jubilant.
D.Hudecová

▪ Dôchodcovia bilancovali

V nedeľu 14. marca sa v
kultúrnom dome konala členská
schôdza Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Skačanoch, počas ktorej bola
vyhodnotená jej činnosť za minulý
rok a boli stanovené úlohy pre tento
rok.
Naša dôchodcovská organizácia má 12 rokov, začína 13. Máme
133 členov, v minulom roku nám
pribudlo šesť nových, žiaľ, navždy
nás opustilo sedem a jeden člen pre
chorobu členstvo zrušil, no čestným
členom zostáva stále. Počtom
členov sme najväčšou fungujúcou
organizáciou v obci a patríme aj
medzi najväčšie a činné organizácie
regiónu Partizánske.
Účasť 104 členov a ospravedlnenie 15 svedčí o tom, že našich

členov činnosť dôchodcovskej
organizácie zaujíma, že sa na
spoločných stretnutiach dobre cítia.
V správe o činnosti bolo
konštatované, že všetky plánované
podujatia a zájazdy boli v minulom
roku uskutočnené. Je to škoda a aj
smutné, že ani pri jednom zájazde
autobus nezaplnili naši členovia,
resp. ostatní dôchodcovia a občania
našej obce. Boli sme radi, že v rámci dobrej spolupráce voľné miesta
obsadili dôchodcovia zo susednej
ZO JDS z Hradišťa.
Na schôdzi sme zablahoželali
aj jubilantom, ktorí mali v minulom roku okrúhle životné výročia
a odovzdali sme im kvietok. Tým,
ktorí sú členmi od vzniku organizácie, za dlhoročné členstvo a
vernosť organizácii boli odovzdané

aj ďakovné listy. Ďakovné listy boli
odovzdané aj jubilantom, ktorí aktívne pracujú vo výbore organizácie
a účinkujú v súbore CIBULIAR.
O konaní plánovaných podujatí
a zájazdov v priebehu tohto roka vás
budeme včas informovať miestnym
rozhlasom. Na všetky vás už teraz
pozývame, zvlášť vás pozývame
ako aktívnych účastníkov na:
- V. športovú olympiádu seniorov v Partizánskom,
- športové podujatie obce KOPE
CELÁ DEDINA,
- zábavno-športové popoludnie dôchodcov s deťmi ukončené
opekačkou,
- tenisový turnaj seniorov našej
obce,
- brigády pri úprave okolia kostola, námestia a cintorína.

Príďte, treba sa len odhodlať a
chcieť.
Výbor ZO dôchodcov zabezpečuje zájazdy a iné podujatia za
účelom spestrenia a spríjemnenia tej
časti života, ktorej hovoríme jeseň.
Je len na vás, či sa ich zúčastníte a
aspoň chvíľu zabudnete na to, čo
vás bolí a trápi.
Po skončení pracovnej časti
schôdze sa o dobrú náladu postarali
CIBULIARI s programom Cibuliar
na postriežke. Postriežka sa konala
pri Poľovníckej chate na Kosáčoch,
kde si varili v kotlíku guláš, rozprávali veselé príhody a spievali
pesničky o poľovníkoch, zelenej
horičke a mladej srnke.
Prítomných
program
zaujal, príjemne sa bavili a spolu s
účinkujúcimi nôtili. Spokojnosť
vyjadrili mohutným potleskom.
Domov odchádzali usmiati, lúčili
sa so želaním, aby takéto posedenia
boli častejšie.
Mária Krajčová
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Zo života školy
▪ Bezpečná škôlka

Naša materská škola sa zapojila
do
projektu
„Goodyear“ - Bezpečná škôlka. Deti v
predškolskom veku sa pri svojom
pohybe v cestnej premávka správajú
často nepredvídateľne a zdanlivo
nelogicky. Preto treba venovať

▪ Beniakove Chynorany

tejto problematike čo najviac času.
Do nášho projektu sme zapojili aj
rodičov, aby boli deťom príkladom.
Dostali sme bezpečnostné vesty,
CD s poučnými hrami a situáciami
v cestnej premávke, omaľovanky s
JĎ
dopravnou tematikou.

V pondelok 15.3.2010 sa v
našej knižnici uskutočnilo školské
kolo súťaže Beniakove Chynorany.
Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 4. ročníka.
Súťaž pozostávala z dvoch častí:
prednes poézie a prednes prózy. Do
poézie sa zapojilo 12 žiakov a do
prózy 5 žiakov.
Výsledky 1. kategórie sú nasledovné:
Poézia
1. miesto:
Nikola Kasalová – IV. tr.
2. miesto:
Sofia Koleňáková – III. tr.
3. miesto:
Kristína Kosnovská – III. tr.
3. miesto: –
Sofia Ištvánová – II. tr.

Próza
1. miesto:
Vanesa Vállová – IV. tr.
2. miesto:
Romana Králiková – III. tr.
3. miesto:
Nikola Beňušková – III. tr.
Veľkú pochvalu udeľujeme našim
prvákom, ktorí sa prvýkrát zapojili do recitačnej súťaže. So svojimi
ukážkami sa popasovali výborne. Preto sme sa rozhodli udeliť aj špeciálne
ocenenie – Čestné uznanie za prednes
Marekovi Laššovi – I. tr.
Našu školu v okresnom kole budú
reprezentovať Nikola Kasalová a
Vanesa Vállová.
foto_ DK
text_ Adriana Juríková

▪ Otvorená hodina predškolákov

V mesiaci marec sa uskutočnila
v materskej škole otvorená hodina
našich budúcich školákov.
Pozvanie prijali riaditeľka školy
Mária Krajčová a triedna učiteľka
IV. triedy Darina Kurilová. Učiteľka

materskej školy Miriam Maslenová
na otvorenej hodine s predškolákmi
a päťročnými deťmi urobila prierez edukačných aktivít z oblasti
matematiky, slovnej zásoby, jemnej
motoriky (pracovné listy).
JĎ

▪ Fyzikálna olympiáda
Dňa 12.3.2010 sa zúčastnili
žiaci VIII. triedy a žiačky IX. triedy
okresného kola súťaže Fyzikálna
olympiáda. Súťažné úlohy kategórie
E pre 9. ročník boli veľmi náročné,
nikto zo žiakov nebol úspešný.
Martina Gahérová sa umiestnila na
5. mieste a Elena Králiková na 10.
mieste. Zúčastnilo sa 14 žiakov.

Žiaci VIII. triedy v kategórií F
boli úspešnejší, hlavne Ján Kučerka,
ktorý získal 1. miesto, Lukáš Kuril
sa umiestnil na 8. mieste a Tomáš
Ďuriš na 11. mieste. Zúčastnilo sa
12 žiakov.
Gratulujeme našim žiakom k ich
peknému umiestneniu.
Hilda Petríková

▪ Chemická olympiáda
Žiačky IX. triedy Elena Králiková a Martina Gahérová sa
zúčastnili 18. marca 2010 okresného
kola súťaže Chemická olympiáda.
Súťaž sa skladala z dvoch častí:
z teoretickej a praktickej. Žiačky

veľmi šikovne pracovali s laboratórnymi pomôckami, ale chemické
výpočty boli veľmi náročné. Zo 16
zúčastnených žiakov sa umiestnili
na 8. a 15. mieste.
Hilda Petríková

▪ Biblická
olympiáda
V piatok 12.3.2010 sa v ZŠ s
MŠ Skačany konalo dekanátne
kolo biblickej olympiády. Išlo o
postupovú súťaž, ktorej cieľom
bolo prehĺbenie vzťahu k sv. Písmu,
vedomostí a formovanie životných
postojov žiakov.
Dekanátneho kola sa zúčastnilo
5 škôl: ZŠ s MŠ Žabokreky n/Nitrou, ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany, ZŠ Športovcov Partizánske,
ZŠ Klátová Nová Ves, ZŠ s MŠ
Skačany. Každú školu reprezentovalo trojčlenné družstvo – najlepší
žiaci zo školských kôl. Našu školu
reprezentovali žiaci: Carmen Müllerová VI. tr., Vladimír Tomašák
VII. tr. a Miroslav Pilát VIII. tr.
Dvaja z nich boli náhradníci.
Súťaž pozostávala z piatich úloh.
Prvá úloha bola testová – žiaci dostali 20 otázok a mali vybrať jednu
správnu odpoveď z troch možností.
V druhej úlohe súťažiaci pracovali s obrázkami – ich úlohou bolo
zoradiť obrázky v správnej časovej
postupnosti. Ďalšia úloha bola za-

meraná na prácu so sv. Písmom. V
Písmenkovej Popoluške skladali z
písmen mená a v osemsmerovke po
vyčiarknutí všetkých slov dokončili
znenie citátu zo sv. Písma. Súťažiaci
sa na súťaž pripravovali z nasledujúcich okruhov: Kniha sudcov,
Kniha proroka Daniela, List Filemonovi a Jakubov list.
Vedomosti žiakov hodnotila
trojčlenná porota: Jozef Tomica
– FÚ Skačany, Peter Kaštan – FÚ
Žabokreky n/Nitrou a František
Kováčik – FÚ Veľké Bielice.
Prvé miesto získala ZŠ s MŠ
Žabokreky n/Nitrou, ktorá bude náš
Bošiansky dekanát zastupovať na
diecéznom kole.
foto_ DK
text_ Adriana Juríková

Skačianske noviny_ číslo 2/2010

12. strana

▪ Mesiac knihy
V rámci edukačných aktivít,
ktoré boli naplánované na marec
pod názvom Čarovné rozprávky a
moja najobľúbenejšia kniha sme
navštívili knižnicu základnej školy.
Sprevádzala nás knihovníčka
pani učiteľka Adriana Juríková,
ktorá deťom poukazovala roz-

právkové knihy, oboznámila ich so
spisovateľmi a priestormi knižnice.
Na záver im prečítala rozprávku,
ktorú si deti vybrali.
Po návšteve knižnice deti nakreslili hrdinov a príbehy z rozprávok.
Tieto sú teraz vystavené v priestoroch knižnice.

▪ I. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B.
A PARTIZÁNSKE - MUŽI
▪ jarná časť 2009/2010
Kolo
Dátum
Čas
14.
28.3.2010 15.00
15.
4.4.2010 15.30
16.
11.4.2010 15.30
17.
18.4.2010 16.00
18.
25.4.2010 16.00
19.
2.5.2010 16.30
20.
9.5.2010 16.30
21.
16.5.2010 17.00
22.
23.5.2010 17.00
23.
30.5.2010 17.00
24.
6.6.2010 17.00
25.
13.6.2010 11.00
26.
19.6.2010 17.00

Súperi
Skačany - Livinské Opatovce
Brodzany - Skačany
Skačany - Klátova Nová Ves
Nadlice - Skačany
Skačany - Horné Ozorovce
Rybany - Skačany
Skačany - Podlužany
Dežerice - Skačany
Skačany - Krásna Ves
Brezolupy - Skačany
Skačany - Dolné Naštice
Zlatníky - Skačany
Skačany - Veľké Držkovce

▪ MAJSTROVSTVO OBLASTI - DORAST
▪ jarná časť 2009/2010
Kolo
Dátum
Čas
30. 21.3.2010
12.30
16. 28.3.2010
12.30
17.
4.4.2010
15.30
18. 11.4.2010
13.00
19. 18.4.2010
13.30
20. 25.4.2010
13.30
21.
2.5.2010
14.00
22.
9.5.2010
14.00
23. 15.5.2010
14.30
24. 23.5.2010
14.30
25. 29.5.2010
14.00
26.
6.6.2010
14.30
27. 13.6.2010
14.30

Súperi
Kamenec pod Vt. - Skačany
Skačany - Rudnianska Lehota
Čereňany - Skačany
Skačany - Chrenovec-Brusno
Pravenec - Skačany
Skačany - Bystričany
Veľké Uherce - Skačany
Skačany - Veľký Klíž
Zemianske Kostoľany - Skačany
Skačany - Bošany
Veľké Bielice - Skačany
Skačany - Valaská Belá
Skačany - Bánovce n./B “B”

▪ Štúrov a Dubčekov
rétorický Uhrovec
V uplynulých dňoch sa v ZŠ s MŠ
Skačany konalo množstvo súťaží.
Medzi ne patrí aj Štúrov a Dubčekov
rétorický Uhrovec – súťaž v rétorike,
ktorá prebieha v dvoch kategóriách:
v prvej súťažia štvrtáci až šiestaci, v
druhej siedmaci až deviataci.
Úlohou súťažiacich v prvej
kategórii, ktorých sa stretlo v 18.
februárové popoludnie v školskej
knižnici 9, bolo rozpovedať po
10-minútovej príprave obsah textu
(rozprávka, bájka, krátky príbeh v
rozsahu asi 200 slov bez ukončenia)
so samostatným dotvorením konca
príbehu. Tejto úlohy sa najlepšie
zhostila Tereza Kližanová (VI. tr.),
ktorá si vybojovala 1. miesto a postup do okresného kola, 2. miesto získala Carmen Müllerová (V. tr.) a 3.
šiestačka Viktória Havránková.
V 2. kategórii súťažiaci prednášali
rozprávanie s prvkami opisu. Na
prípravu malo 2. marca 7 súťažiacich

15 minút. Prvenstvo a postup do
okresného kola si odniesla Martina
Gahérová (IX. tr.), na druhom mieste
sa umiestnil Ján Kučerka (VIII. tr.) a
z tretieho miesta sa radoval siedmak
Patrik Petráš.
16. marca sa žiačky Tereza
Kližanová a Martina Gahérová
zúčastnili v CVČ Partizánske
okresného kola uvedenej súťaže. V
1. kategórii našu školu vynikajúco
reprezentovala Tereza Kližanová,
ktorá sa v prvej kategórii umiestnila
na 1. mieste a svoje rečnícke umenie
bude môcť naplno preukázať v krajskom kole, ktoré je naplánované na
30. apríla a bude sa konať v Uhrovci,
v rodisku našich dvoch velikánov,
ktorých meno nesie aj samotná
súťaž.
Terezke k víťazstvu srdečne
blahoželáme a želáme jej veľa
úspechov v krajskom kole.
Martina Gašparovičová

▪ Lesné zvieratá

S
prichádzajúcim
jarným
počasím a slniečkom sme sa vybrali
na výlet. Navštívili sme Agro Diskomp, s.r.o. v Skačanoch, kde deti
pozorovali srnky a jelene, ktoré tu
chovajú. Bol to neuveriteľný zážitok
pre deti, nakoľko mohli lesnú zver

vidieť a pozorovať zblízka.
Prezreli sme si aj ďalšie zvieratá, rozprávali sme sa o ich chove
a starostlivosti. Deti sa vracali síce
unavené, ale plné zážitkov a nových
poznatkov.
foto_ text_ Jana Ďatelinková

▪ Napísali nám
....Chcem Vám vyjadriť poďakovanie aj
obdiv za to, že ste o obci vytvorili túto webovú stránku.
Keďže mám korene v Skačanoch, stále
sa o Skačany zaujímam. V Skačanoch mám
mnoho príbuzných, sesternice s rodinami.
Bohužiaľ, tetu sme v marci t. r. pochovali.
Skačany stále rada navštevujem a keď
nemám možnosť osobne, aspoň týmto spôsobom mi je to umožnené.
Vďaka Vám, nech sa Vám darí i naďalej
Mária Svitková, rod. Zuzulová
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