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▪ Zasluhujú si našu úctu
Počas práve končiaceho sa Roka
kňazov, ktorý v júni 2009 vyhlásil
pápež Benedikt XVI., sme sa akosi
viac zamýšľali nad privilégiom,
ale i zodpovednosťou, ktorá bola
daná kňazovi, aby konal v osobe
Ježiša Krista ako učiteľ a duchovný pastier. Táto inštitúcia si určite
zasluhuje úctu a tí, ktorí sú povolaní ku kňazstvu, si zasluhujú našu
modlitbu a podporu.
Keď sa zamýšľame nad povolaním kňaza, iste nám prebehne
mysľou, koľkokrát v živote sme
prijali rozhrešenie od svojich
hriechov a prostredníctvom kňaza

▪ Stavanie mája
Tradičné stavanie mája v
Skačanoch
otvoril
sprievod
mažoretiek zo Súkromnej základnej umeleckej školy Akord
Hradište a Detskej dychovej hudby
Hradišťanka Trojičným námestím
až ku kultúrnemu domu.
Po slávnostnom príhovore starostu obce a po postavení mája
nasledoval pestrý kultúrny program,
v ktorom vystúpili dve tanečné skupiny. Folklórna skupina Slniečko
pod vedením vychovávateľky Eriky Chuťkovej predviedla ľudový
tanec a tanečná skupina Modans z
Partizánskeho tance moderné.
Obľúbený
spevácko-tanečno-dramatický súbor večne mladých
skačianskych seniorov Cibuliar pod
vedením umeleckej vedúcej Janky
Bližniakovej a za hudobného sprie-

sme sa zmierili s Bohom Iste si spomenieme aj na to, koľkokrát kňaz
vysvetľoval Božie slovo, sobášil,
krstil, viedol pohrebné obrady pre
našich blízkych. Nemôžeme si
nespomenúť na sväté omše, ktoré
naši kňazi odslúžili, a na všetky
milosti, ktoré sme počas týchto
svätých omší dostali.
Aj napriek tomu v súčasnosti je
akýmsi módnym trendom podrývať
autoritu katolíckej cirkvi práve kritikou kňazov. Mnohí ľudia vidia
iba nedostatky. Na kňazov sa pozerajú oveľa kritickejším okom než
na iné povolania. Zameriavajú sa

na malú skupinu kňazov, ktorí vo
svojom povolaní zlyhali a spôsobili
pohoršenie. To je dôvod, prečo sa
treba za kňazov modliť. Požiadavky
na ich povolanie sú náročné. Tlak,
ktorému sú v dnešnej dobe vystavení, je obrovský. „Ľuďom často
prekáža ľudská obmedzenosť ich
kňaza. Hovoria: Nevie kázať, nevie spievať, nie je komunikatívny,
má chyby, o ktorých vieme, aj on je
hriešny ako všetci...“ (z prednášky
Mons. Viliama Judáka v Šaštíne
– október 2009) Takéto a podobné
hodnotenia nemôžu byť smerodajné. Na čom skutočne záleží, to

je posvätné účinkovanie Boha, ktoré
sa uskutočňuje prostredníctvom
kňaza. To sú obety, ktoré z lásky k
Pánovi a jeho ľudu kňazi prinášajú.
Ján Mária Vianney, patrón kňazov
o tom povedal: „Kňaz bude pochopený až v nebi. Keby sme ho pochopili na zemi, zomreli by sme; nie od
strachu, ale od lásky. Po Bohu je
kňaz všetkým. Nechajte dvadsať
rokov nejakú farnosť bez kňaza a
začnú sa klaňať dobytku!“
A preto, vážme si kňazov,
rešpektujme ich, modlime sa za
nich, podporujme ich a pomáhajme
im v ich službe.
ab

vodu harmonikára Emila Zuzulu
vystúpil v krásnych skačianskych
krojoch s pásmom májových a iných
piesní.
Seniorov vystriedali juniori
– mladý dorast dychovej hudby
Skačianka. Pod vedením kapelníka
Pavla Miklaša si na túto príležitosť
pripravili niekoľko skladieb. Bolo
to ich prvé vystúpenie a zvládli ho
vynikajúco.
Záverečným bodom programu
bol klobúkový tanec, ktorým si
mládenci zvolili svojho richtára.
Počas celého podujatia koncertovala hudobná skupina Melódia. A
keďže počasie mimoriadne prialo,
pri jej tónoch sa vonku tancovalo
do neskorých nočných hodín.
O občerstvenie – chutný guláš
sa starali futbalisti a výbor TJ FK
Skačany.
Súčasťou podujatia bola tradičná

tombola, do ktorej prispeli cenami
miestni sponzori. Vedenie obce rozhodlo výťažok z tomboly vo výške
870,-€ venovať na fasádu kostola
- v súčasnosti najdôležitejšiu vec,
ktorú treba v obci podporiť.

Na stavaní mája v Skačanoch sa
zúčastnilo množstvo ľudí všetkých
vekových kategórií, nielen Skačancov, ale aj z okolia.
A. Beňačková
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▪ Zo zasadnutia zastupiteľstva
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Skačanoch sa zišli na 2.
riadnom zasadnutí 23. apríla 2010
v plnom počte. Rokovanie prebiehalo v budove ZŠ s MŠ Skačany.
Zúčastnili sa na ňom hlavná kontrolórka obce, riaditeľka a ekonómka školy a vedúca školskej jedálne.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie upozornenie prokurátora
pri uplatňovaní zákona č.211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za obdobie od 1.1.2008 31.12.2009 a správu starostu obce o
činnosti od posledného zasadnutia
OZ. Informoval v nej o aktivačných
prácach na úprave verejných
priestranstiev, uzatvorení areálu
bývalého kina a pošty a o začatí
prác na oprave strechy kultúrneho
domu.
Poslanci schválili:
- žiadosť Základnej školy s
materskou školou Skačany na otvorenie prvého ročníka s počtom 8
žiakov ako samostatnej triedy,
- prenájom nebytových priestorov (budova bývalej pošty) na

predajňu potravín firme MILK
AGRO ako prípad osobitného
zreteľa,
- žiadosť TJ FK Skačany o organizovanie akcie Stavanie mája
2010 v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom v Skačanoch,
- vypracovanie projektu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa Základnej školy s
materskou školou Skačany.
Komisii
výstavby
uložilo
prehodnotiť navrhované stavebné
úpravy v budove Základnej školy
s materskou školou Skačany a
komisii ekonomiky predložiť návrh
dodatku VZN o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v
škole a školských zariadeniach
zriadených obcou.Starostovi obce
odporučilo zabezpečiť odbornú
prednášku RNDr. Jozefa Halmu
na vysvetlenie príčin spodných
vôd v obci a možností zníženia ich
hladiny do 15.05.2010.

▪ Deň matiek

▪ V obci sa začína
budovať
V záujme podpory mladých
rodín prioritou obce na tento rok
sa stala výstavba troch bytových
domov s 18 nájomnými bytmi.
Boli vybavené všetky náležitosti,
schválená dotácia zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a v týchto
dňoch sa začína s prípravou staveniska a výkopom základov. Práce
bude vykonávať firma DEVELOP
GROUP, a.s. Ukončené by mali byť
za 6 mesiacov.
Obec má schválenú aj dotáciu
na revitalizáciu verejných priestranstiev v centre obce – Trojičného
námestia. Ide o komplexné riešenie
verejných priestranstiev zahŕňajúce
zeleň, spevnené rozptylové plochy
s atraktívnou dlažbou dotvorené
drobnou architektúrou a verejným
osvetlením. V rámci projektu sa dobudujú prístupové vetvy chodníkov
z námestia smerom na Dukliansku
ulicu, k ZŠ s MŠ a k potoku.
V súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie (výber firmy na realizáciu projektu). Budovať sa začne
až po jeho ukončení.

▪ Blahoželanie

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch apríl a máj 2010
oslávili životné jubileá títo občania:
60 rokov života:
Milan Bánovský
70 rokov života:
Oľga Horniaková
Marta Horniaková
Jozefína Ďurišová
Mária Pilátová

č. d. 465
č. d. 447
č. d. 138
č. d. 363
č. d. 160

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

OPUSTILI NÁS
Mária Ďurišová
č. d. 389
Pavel Ištván
č. d. 92
Stanislav Horniak
č. d. 45

*03.09.1925
+17.04.2010
*03.09.1925
+04.05.2010
*08.11.1941
+11.05.2010

NARODILI SA
Alisa Kurth
26.04.2010
rodičia:
Michael Thomas a Jana Beňačková
Vanesa Kotlárová
30.04.2010
rodičia:
Boris a Terézia

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Druhá májová nedeľa patrila
opäť matkám. V Skačanoch si ich
uctili na slávnostnej akadémii v
kultúrnom dome, ktorú pripravila
Základná škola s materskou školou
Skačany.
Po úvodnej básni pozdravil prítomných starosta obce slávnostným

príhovorom. Potom nasledoval program detí materskej školy a žiakov 1.
– 4. ročníka ZŠ. Pásmo piesní, básní, scénok a tancov sa odohrávalo v
nebeskom kráľovstve.
Bol to nádherný prejav vďaky
mamám za ich starostlivosť a
nezištnú lásku.
BE
17. júna 2010 si Mgr. Jozef
Tomica, správca farnosti Skačany,
pripomína 10. výročie kňazskej
vysviacky.
„Dobrý kňaz je najvzácnejší
poklad, aký len môže dobrý Pán
venovať farnosti, a jeden z drahocenných darov Božieho milosrdenstva.” (Ján Mária Vianney)
Milý pán farár, ďakujeme Pánu
Bohu, že nám vo Vás taký dar
venoval. K výročiu kňazskej vysviacky Vám srdečne blahoželáme
a zároveň ďakujeme za všetko, čo
ste za 5 rokov Vášho pôsobenia v
Skačanoch vykonali v oblasti duchovného života i na obnove nášho
chrámu a ďalších sakrálnych pamiatok. V modlitbách myslíme na Vás.
Vďační veriaci zo Skačian.

JUDr. Igor Masár
a Ing. Adriana Gahérová
10.04.2010
Richard Miške
a Marcela Bohušová
15.05.2010
Mgr. Michal Šima
a Petra Škorcová
29.05.2010
Peter Šedík
a Inga Wilhelm
15.06.2009
(sobáš v zahraničí – osobitná matrika)
Ernst Wolfgang Lacina
a Daša Miková
09.11.2009
(sobáš v zahraničí – osobitná matrika)

▪ Parlamentné
voľby 2010
V sobotu 12. júna 2010 sa
uskutočnia voľby do Národnej rady
SR. Volebná miestnosť v kultúrnom
dome bude otvorená od 7.00 do
22.00 hod.
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▪ Máš rád svoju obec?
Prieskum na túto tému realizovaný v
obci profesionálnou
agentúrou by poskytol na túto
otázku prehľadné číselné údaje
– štatistickú odpoveď. Hlbšiu
odpoveď musíme však hľadať vo
svojom srdci.
Prečo sa zamýšľam nad otázkou pre niekoho možno v čase
globalizácie a narastajúcej migrácie obyvateľov celého sveta nepodstatnou? Podnietili ma k tomu
dve správy na internete. Nepriame
odpovede na túto citlivú a som
presvedčená, že aj dôležitú otázku
práve v súčasnosti, keď sa znehodnocuje a vytráca vzťah k vlasti,
obci, rodine.
V jednej odpovedi neznámy,
pravdepodobne mladý chlapec, vyjadruje zarážajúco negatívny vzťah
k našej obci (... zapadákov, čierna
diera na mape sveta, ľudia tu žijú
ako...). Identita pisateľa týchto
viet nie je rozhodujúca. Nechcem
rozoberať ani ich obsah. Nemá to
význam. Moderné komunikačné
prostriedky umožňujú pod plášťom
anonymity vyjadrovať rôzne názory, neraz neuvážené, nekultúrne,
zavádzajúce i osočujúce. Nebudem

ani pateticky presviedčať
o krásach našej prírody, o
láske a hrdosti k domovu.
Tieto vzácne hodnoty mnohí ľudia v mladšom veku
ešte nepoznajú, pre mnohých z nás sú neznáme
a neprijateľné. Dôležitejšie
je hľadať príčiny, čo ovplyvnilo vzťah tohto mladého človeka k svojej
obci. Nerozvážnosť alebo
zdravá nespokojnosť? Virtuálny svet, v ktorom je
všetko krajšie ako v reálnom živote obce? Komplexy malosti vidieckeho
človeka? Nedostatok lásky,
zranenie, sklamanie z ľudí obecného spoločenstva?
Preberanie
negatívneho pohľadu na obec od
spoluobčanov, ktorých jediným
kritériom hodnotenia obce je
splnenie či nesplnenie osobných
požiadaviek, návrhov, predstáv,
neraz ťažko realizovateľných?
Iné príčiny? Nad tým by sme sa
mali zamyslieť všetci. Musíme si
uvedomiť osobnú zodpovednosť
za vytváranie prostredia, ktoré
by nás napĺňalo spokojnosťou.

Je prejavom kultúrnej vyspelosti
človeka pôsobiť osobným príkladom a správaním na ostatných pri
formovaní správneho vzťahu k
domovu.
Druhú nepriamu odpoveď na
otázku - máš rád svoju obec - som
našla v e-mailovej správe mladého
muža, ktorý už dlhšie žije a pracuje
v zahraničí. Píše v nej : „...dá sa
tu žiť. Nikdy by som však nebol
veril, že mi tak veľmi budú chýbať
naše Skačany. Pozdravuj všetkých
doma.“ Rada tak robím.

 Máš rád svoju obec? Máte
radi svoju obec? Ako by ste na túto
otázku odpovedali vy?
 A moja odpoveď?
Úprimne a s hrdosťou odpovedám: Mám rada svoju obec. Mám
rada jej ľudí. Mám rada i teba, milý
neznámy priateľ z internetu. Teraz
ešte na svoju obec pozeráš očami
zastretými nepoznaním. Raz však
určite uvidíš jej veľkosť a spoznáš
jej nenahraditeľnosť v tvojom
živote. Mám rada Skačany.
SR

hovieme – veď aj taká minca má
dve strany! Sme slobodní! Môžeme
robiť rozhodnutia, komunikovať,
počúvať a konať, hľadať a nachádzať
dobro v ľudských tvárach. Zaujímať
sa o druhých, o našich najbližších,
ale nie spôsobom „oko za oko“
– „kto do teba kameňom, ty doňho
ešte väčším“ a pod. ... My nepotrebujeme o sebe počúvať hlúposti,
vybíjať sa na nezmysloch a výplodoch fantázie. Veď to je strata času.
Koľkí z nás sú veriaci, navštevujú
Boží chrám so zopätými rukami,
ale skontrolujme si slovník, ktorý
bežne používame, aký je chudobný a nepekný! Sme slobodní, ale
zazeráme jeden na druhého, uzatvárame sa, škatuľkujeme a sme
povrchní. Bojíme sa načúvať vnútornému hlasu, bojíme sa vykročiť
správnou cestou. Nie je to normálne, neustále podporujeme tento
ochudobnený životný štýl a on nám
rastie do záhuby. Má niekto záujem
o to, aby sa to skončilo? Kedy sa o
to pričiníme? Kedy priložíme ruku
k dielu? Na čo vlastne čakáme? Na
zázrak, na tých druhých alebo na
smrť? Čakanie je pomerne jednoduchá činnosť, ale nikomu z nás
nepomôže, ani neuľahčí život...
Pozorne počúvajme vnútorný hlas.
Zobuďme sa už konečne do nové-

ho dňa! Každý deň, každé jedno
ráno môže byť pre nás novým
začiatkom... Svet je plný zmien pozitívnych i negatívnych... Sú to
naše kroky, v čase i v nečase...
„Zoberme si príklad: Stojíte v
rade na nejaký tovar. Napadne
vám myšlienka, prečo tu strácate
čas, ako pomaly im to ide, prečo je
to zlé... Myšlienka vyvoláva nepokoj a možno aj agresiu. Pokiaľ si
však pomyslíte, že čakanie v rade je
čas, keď si môžete zatelefonovať,
premietnuť, čo máte dnes urobiť,
tak pokojne čakáte a nie ste agresívny. A to platí všeobecne. Dostať
emócie pod kontrolu rozumu“
(Miron Zelina). Aj toto je jeden
zo skutkov dobra pre seba i pre
iných...
Bolo mi povedané, že tento
článok je napísaný tvrdo, a možno
zostane bez odozvy a pochopenia.
Uvidíme... Veď ako tak počúvam
ľudí navôkol, tak vnímam v tvárach
nadhľad a búrenie sa voči rojčivým
a snovým postojom. Väčšina z nás
tvrdí, že je realistom, tak prečo si
nevypočuť kúsok pravdy? Realista
by mal byť pripravený na všetko,
alebo nie? Ktovie... Ale opäť buďme radšej optimisti! Život sa
tak stáva hneď krajším.
Michaela Lukyová

▪ Nie len „dedinská“ teleNOVELA ...
„Čo hýbe svetom?
– Slová alebo skutky?!“
Každý z nás pozná danú frázu,
denne sa stretáme s otázkami tohto
typu. Odpoveď je značne známa
- potrebujeme vidieť a cítiť skutky, ale nie hocijaké, potrebujeme
skutky ľudského dobra. A sme pri
tom! – Ja to píšem, som len pri
slovách, a vy to čítate, a kto - čo
koná? Niekedy mám pocit, že naše
kroky sú príliš malé na to, aby sme
z nich dokázali dlhodobo čerpať...
Ale buďme optimisti!
Čakáme na to, kedy sa slová
zmenia na skutky, hľadáme skutok,
zmenu, v nádeji, v dôvere, vo viere,
ale často ruku k dielu nepriložíme.
Iba sedíme niekde v teple, tak povediac doma pred telkou, ústa máme
plné jedla a silných slov. Alebo
tíško hľadíme spoza záclony, a to
tak, aby nám nikto a nič neuniklo,
a keď nás pri tom niekto vyruší, tak
nervózne skríkneme: „Buď ticho,
nepočujem!“ Kráčame po ulici,
krásne upravení, vždy v pozore, „s
úprimným“ postojom a s pozdravom, i keď sa vôbec s podaktorými
nepoznáme. Len aby bolo ticho a
slová o namyslených nevyšli do dňa,
i keď to je jedno, lebo bez slovného
záujmu nezostane „nik“. A s tými,
čo si ruku podávame, tak samozrej-

me opatrne, a pridáme k tomu aj
rozhovor typu: Povyzvedajme, čo
je v našich silách, a nafúknime to
ako balón sýtený plynom alebo to
primitívne premeňme na nepravdu.
A potom sa zastavme pri ďalších
okoloidúcich a vyrozprávajme to
všetko v podobe takej, že mi je
nanič! Alebo jednoducho sledujme
ostro chyby „iných“, povrchne ich
pitvajme, ohovárajme sa navzájom,
robme si zle. Rozprávajme o nás bez
nás! Majme ústa plné prázdnych,
krutých, nechutných slov, buďme
plní vedomých klamstiev, zlosti,
veď rozprávať vie každý, ubližovať
druhým je takmer ľudské, ale činiť
účinné kroky vpred, to sú už skutky,
pri ktorých sme odrazu nemými.
Veď žijeme len raz, a sme dokonalí,
že...?! Toto bola jednoduchá a jasne
pichľavá irónia...
Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sa
snažia pomáhať, konať dobro, robiť
veľké činy, i keď v malom, vkladajú
do toho celé svoje vnútro, všetok
čas a úsilie. A čo robíme my, aký je
náš prístup? Maximálne nemožný,
neľudský, často máme pocit, že
stretáme ľudské bytosti s hrošou
kožou, ľudské bytosti bez chrbtovej
kosti, ľudské bytosti s hlavou ako...
Veď mi rozumiete, že... ?!
Všetkým zrejme nikdy nevy-
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▪ Stretnutie po rokoch

24. apríl 2010. Obyčajný všedný
deň. Ale predsa pre niekoho niečím
zvláštny, slávnostný. Slávnostný
pre rodákov, bývalých spolužiakov
zo Základnej deväťročnej školy v
Skačanoch. Zachcelo sa im vidieť
jeden druhého, a tak sa rozhodli, že
sa stretnú.
Nebolo to len také obyčajné
stretnutie. Stretli sa tí, pre ktorých

prvé zvonenie zaznelo pred 55 rokmi, tí, ktorí majú za sebou 60 rokov
svojej životnej púte.
Krásne a dojímavé bolo naše
stretnutie pred kostolom. Väčšinou
sme sa nepoznali, väčšinu z nás
osud zavial mimo rodnú obec a
mnohí sme sa od skončenia školy
nevideli...
Náš spoločný program sa začal

svätou omšou, ktorá bola obetovaná
za všetkých žijúcich i nežijúcich
spolužiakov. Sv. omšu slúžil pán
kaplán, za čo mu ďakujeme.
Najväčším prekvapením bolo
prijatie starostom obce v obradnej sieni. Členky ZPOZ-u v
skačianskych krojoch nás privítali
tradičným slovanským zvykom –
chlebom a soľou a každý z nás svo-

ju prítomnosť potvrdil podpisom
do pamätnej knihy. Potešila nás aj
účasť pani učiteľky Anny Pokornej
a pána učiteľa Antona Križana.
Naše stretnutie pokračovalo v
sále kultúrneho domu. Len ťažko
ho je opísať. Stretlo sa nás 36 a
každý chcel o sebe všetko dôležité
povedať. Chvíle nám svojím programom spríjemnil aj súbor Cibuliar. Ich spievané spomienky na
našu mladosť a školské časy boli
prijímané výbuchmi smiechu. No
a dobrá nálada tých vytrvalejších
sprevádzala až do skorého rána.
Aj keď starostí s organizáciou
bolo dosť, neľutujem, že sme sa
spolu s Jožkou Országhovou a Evkou Ďurišovou na to podujali. Utvrdila ma v tom aj túžba zúčastnených
spolužiakov vidieť sa častejšie.
J. Pilátová

▪ Cesta ku koreňom jedného rodu II.
Dnes sa pozrieme na históriu
ďalšieho rodu, ktorého potomkovia v Skačanoch žijú dodnes, no
osudy rodiny boli viac ako zaujímavé. Havaldovci patria k starým
skačianskym rodom. Prvýkrát
sa tu s nimi stretávame už v roku
1715 v celokrajinskom daňovom
súpise. Tento dokument je prvý
svojho druhu, ktorý bol v súvekom Uhorsku vyhotovený. V roku
1715 žil v Skačanoch Ján Havalda,
ktorý patril k roľníkom s väčšou
výmerou. Zomrel niekedy pred rokom 1745, jeho žena Dorota rodená
Pomajbíková zomrela v júli 1765.
Ďalších dvoch Havaldovcov, Martina a Štefana, uvádza súpis v Chynoranoch, no tí v našom rozprávaní
nehrajú žiadnu úlohu. Možné však
je, že rod odtiaľto pochádzal. To
však s istotou povedať nevieme.
Isté je, že zrejme syn Jána Havaldu,
Ignác, vtedy ešte slobodný mladík,
je v roku 1746 prvýkrát uvedený v
skačianskej matrike ako krstný otec
Doroty, dcéry Štefana Nožiara. V
novembri 1747 sa oženil s Katarínou

Haršovou a o rok neskôr sa im narodilo prvé dieťa – dcéra Anna. Matrika z tohto obdobia uvádza aj mená
žien z rodu Havaldovcov, ktoré sa
vydali v Skačanoch: Katarína Pilátová (spomína sa roku 1749), Mária
Ďurišová (1751), no s určitosťou
vieme povedať, že sestrou Ignáca
Havaldu bola Anna Filková (1751).
Jediným pokračovateľom rodu bol
však iba Ignác (narodil sa okolo
roku 1727/1728). Mimochodom,
je zaujímavé sledovať meno Ignác,
ktoré sa ako najcharakteristickejšie
vinie celou nám známou históriou
rodu Havaldovcov v Skačanoch. V
urbárskom súpise z roku 1769 je
v Skačanoch teda uvedený iba Ignác Havalda, ktorý výmerou pôdy
patril k väčším roľníkom a vlastnil
tiež vinohrad. Dožil sa 56 rokov,
zomrel 13. novembra 1784. Známych je jeho päť detí, z nich Anna
(narodená 1748) sa vydala za Imricha Abraháma, Katarína (1752) za
Ignáca Fábika, Mária (1759) za zemana Jozefa Litvarského, syn Jozef
zomrel v detskom veku a jediným

pokračovateľom rodu ostal opäť
Ignác Havalda (1763). Tento sa v
roku 1783 oženil s Annou Kasalovou z Dolných Naštíc, s ktorou
mali deväť detí. Z nich sa dospelosti dožilo päť. Hlava rodu – Ignác
Havalda – zomrel pomerne mladý,
mal len 44 rokov. To je ďalšia
zaujímavosť vinúca sa najstaršou
históriou rodu Havaldovcov v
Skačanoch. Budeme mať možnosť
to ešte vidieť. Traja Ignácovi synovia – Ignác (narodený 1791),
Ján (1794) a Štefan (1795) – boli
predzvesťou hojného rozmnoženia
rodu. No zasiahol snáď opäť osud,
pretože Štefan zomrel bezdetný a
z troch detí Jána prežila len dcéra
Alžbeta. Navyše, Štefan zomrel 26ročný, Ján sa dožil iba o desať rokov viac. Jediným pokračovateľom
rodu Havaldovcov v Skačanoch ostal teda opäť Ignác. Tohto, už tretieho Ignáca v rade, môžeme právom
považovať za spoločného predka
všetkých dnešných skačianskych
Havaldovcov. So svojou manželkou
Barborou rodenou Minárovou

▪ Vysoké vyznamenanie nášmu rodákovi
4. mája 2010 patrila obradná
sieň Mestského domu v Prievidzi
účastníkom odboja. Na slávnostnom
obrade pri príležitosti 65. výročia oslobodenia vlasti od fašizmu charge
d´affaires z Veľvyslanectva Ruskej
federácie Genadij Askaldovič
odovzdal viacerým odbojárom vyznamenanie 65 rokov víťazstva vo
Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré
im udelil prezident Ruskej federácie
Dmitrij Medvedev pri príležitosti

65. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Genadij Askaldovič vo
svojom príhovore skonštatoval, že
aj dnes je potrebné pripomínať si
odkaz vojnových veteránov, ktorí
v ťažkých bojoch na fronte i v tyle
riskovali a mnohokrát aj obetovali
svoje životy pre blaho a spokojný
život dnešných generácií bez hrozieb vojnových konfliktov. „Morálnou povinnosťou nás, súčasníkov,
je poďakovať tým, ktorí prežili, a

vzdať úctu tým, ktorí zahynuli,“
povedal G. Askaldovič.
Medzi vyznamenanými bol
aj náš rodák, odbojár, 90-ročný
Pavel Havalda. Je to už jeho tretie
ruské štátne vyznamenanie. Predchádzajúce dve mu boli udelené
pri príležitosti 20. a 60. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny.
BE

(uvádza sa tiež ako Chudá) priviedli na svet deväť detí, z nich sa
vyššieho veku dožili dcéra Anna a
synovia Ignác, Jozef, Peter a Ján.
A tu niekde by sme mohli skončiť.
Nie je naším cieľom vytvárať úplné
genealogické tabuľky rodu, pretože
týmto sa zaoberajú komerční genealógovia a my ich nebudeme
nahrádzať. Pre nás je zaujímavé sledovať osudy rodov, ktoré
usídlené v Skačanoch prechádzali
storočiami až do dnešných dní.
Cieľom týchto príspevkov o
rode Kližanovcov a Havaldovcov
bolo iba poukázať na to, k čomu
všetkému sa môžeme dopracovať
pri hľadaní svojich koreňov.
Veď dejiny Skačian tvorili osudy
všetkých tu žijúcich rodov. Ale
ak sme náhodou vo vás vzbudili
zvedavosť a chuť pátrať po svojich
predkoch, potešenie bude na našej
strane. Na vlastnej koži zistíte, že
naša spoločná skačianska história
sa vám stane bližšou.
Erik Kližan

Skačianske noviny_ číslo 3/2010

5. strana

Náš významný rodák
▪ Vdp. Ján G ahér

*1910

+1991
ako pastier liečil zranené ľudské
srdcia. Mnohým občanom poskytol ubytovanie na fare. Ale aj on
sa musel pustiť do odstraňovania
následkov vojny. Povojnová oprava
kostola skončila až v r. 1957, v 60.
rokoch bola obnovená maľovka a
podlaha.
Pri príležitosti svojich 60.
narodenín bol vdp. Ján Gahér poctený titulom čestného dekana.
S rokmi ubúdalo pánu dekanovi
síl. Pre nedostatok kňazov zostal
na pastoračnú činnosť vo farnosti
sám. Vyčerpávajúca práca ešte viac
podlomila jeho zdravie a pomaly ho

pastoračnej služby poznal pomery
v rodinách, prežil so svojimi veriacimi čas tichý i čas búrok. Duch
jeho osobnosti sa nezmazateľne
vpísal do mnohých sŕdc, spomienka
na jeho tvár im stále pripomína ich
starostlivého kňaza. V roku 2005
pri príležitosti dobudovania Rínku
sv. Michala Archanjela obec Stará
Bystrica mu udelila Ocenenie za
celoživotný prínos pre duchovný
rozvoj obce - in memoriam.
„Aj keď už dvadsať rokov nie je
medzi nami, máme na neho veľmi
pekné spomienky. Prežil tu s nami
celý život, mal zmysel pre humor,

S priateľom O. Dubovickým
Ján Gahér sa narodil 6. júna 1910
v Skačanoch rodičom Štefanovi a
Anne rod. Dvončovej ako najmladší
z piatich detí. Jeho starší bratia Ondrej a Pavol ostali v rodnej obci
pracovať v poľnohospodárstve,
Štefan vyštudoval teológiu a bol
vysvätený za kňaza, sestra Anna
zomrela v mladom veku.
Najmladší Ján pokračoval v
šľapajach svojho brata Štefana. Po
skončení strednej školy odišiel do
Nitrianskeho kňazského seminára.
Po ukončení štúdia teológie bol 18.
júna 1933 vysvätený. Na svoje prvé
kaplánske miesto nastúpil do Turzovky a potom do Rakovej.
V roku 1936 bol ustanovený za
administrátora farnosti Stará Bystrica. Svojím miestom nebol v prvých
chvíľach veľmi nadšený. A keď ho
privítala stará, neútulná a tmavá budova fary, rozhodol sa požiadať o
zmenu menovacieho dekrétu. Išiel
na Biskupský úrad do Nitry s pros-

Miesto posledného odpočinku
na cintoríne v Skačanoch

bou, aby mu pán biskup Dr. Karol
Kmeťko pridelil inú farnosť. Biskup
pozorne vypočul jeho žiadosť a s
plnou vážnosťou a rozhodnosťou
povedal: „Ja ťa posielam do Starej
Bystrice. Tam budeš pásť svoje ovce
a starať sa, aby si ani jednu nestratil.“
Ján Gahér sa podrobil rozhodnutiu
svojho biskupa, ktorému sľuboval
poslušnosť, a vrátil sa do Starej
Bystrice. Vtedy 26-ročný netušil, že
práve tu strávi celý svoj život.
Po príchode do svojej novej farnosti sa začal venovať predovšetkým
duchovnej službe veriacim, ale uvedomoval si aj materiálne nedostatky
farnosti. Budova fary bola natoľko
nevyhovujúca, že sa rozhodol
postaviť novú. V roku 1940 bola
hotová a v tom istom roku sa Ján
Gahér zaslúžil o pokrytie veže kostola plechom.
Začiatky kňazskej činnosti
Jána Gahéra v Starej Bystrici boli
poznačené udalosťami druhej svetovej vojny. Časť dediny počas nej
vyhorela. Keď utíchli zbrane a vojna
skončila, desiatky rodín sa rozhodli
odísť. Tí, čo zostali, začali stavať
nové domy. Pán farár Gahér vtedy

Primičný obrázok

Vdp. Ján Gahér v roku 1970
privádzala na myšlienku odísť na
zaslúžený odpočinok. Ale keď sa
zdanlivo jeho zdravotný stav zlepšil,
rozhodol sa ešte zostať.
Chvíľa rozlúčenia prišla na jeseň
1989. Nebolo to ľahké. Veď po 53
rokoch mu každý chodník, každý
strom i kameň pripomínali chvíle strávené v tejto kysuckej obci.
Starobystričania sa so svojím duchovným pastierom so slzami v
očiach rozlúčili pri slávnostnej sv.
omši.
Pán dekan sa rozhodol vrátiť do
svojho rodiska, do Skačian. Nepobudol tu však dlho. Jeho zdravotný
stav sa zhoršoval, a tak posledné
roky života strávil v Charitnom
domove v Pezinku, kde 6.septembra
1991odovzdal svoju dušu Večnému
Sudcovi, ktorému slúžil celý svoj
bohatý a plodný život.
Medzi svojimi farníkmi bol
obľúbený. Na sviatok Narodenia
Panny Márie 8. septembra 1991
ho na jeho poslednej ceste prišli do
Skačian vyprevadiť na dvoch autobusoch. Všetci ho dobre poznali a on
poznal ich. Každého vítal vždy krstným menom. Za dlhé roky svojej

pracoval s mládežou a miništrantmi,
chodil s nimi na výlety... Je nám
ľúto, že nie je tu pochovaný, zastavili by sme sa vždy pomodliť pri
jeho hrobe. Aj napriek tomu naňho
pamätáme v modlitbách a v nedeľu
6. júna bude pri príležitosti 100.
výročia jeho narodenia slúžená
zaňho v našom kostole sv. omša,“
uvádza pani Antónia Dubovická zo
Starej Bystrice.
Do pamäti účastníkov pohrebu
v Skačanoch sa hlboko vryli slová
vtedajšej starostky Starej Bystrice
Eleonóry Gavenčiakovej – Iždinskej.
Vo svojom príhovore vysoko ocenila
osobnosť vdp. Gahéra. Zdôraznila,
že v srdciach Starobystričanov zostávajú naňho krásne spomienky. Za
53 rokov sa vytvorili medzi nimi
také vzťahy, že bol akoby ich otcom,
ktorého všetci rešpektovali.
Použitá literatúra: monografia
Stará Bystrica a okolie, autori O. Dubovický a J. Podmanický. Za poskytnuté
materiály a fotografie ďakujem Pavlovi Bartekovi, zástupcovi starostu
obce Stará Bystrica a neteri vdp. Jána
Gahéra MUDr. Marte Skaličanovej.

spracovala A. Beňačková
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▪ História Dolného – Ďurišovho mlyna

Posledným
dedičom
tohto
mlyna bol Rudolf Ďuriš. Narodil
sa 14.04.1916 v Skačanoch ako
treťorodený syn mlynára Petra
Ďuriša. Po štúdiách na gymnáziu
v Nitre (1927 – 1935) a na Filozofickej fakulte Karlovej i Slovenskej
univerzity (1935 – 1940) pôsobil
ako profesor na stredných školách
vo viacerých mestách Slovenska, od
septembra 1953 v Nitre, kde sa trvalo usadil a kde žije dodnes. Vyučoval
slovenský jazyk, nemecký jazyk a
ruský jazyk.
Z manželstva s učiteľkou Martou
Šimkovou sa im narodili tri dcéry
(Marta, Elena, Magdaléna), z nich
prvorodená Marta zomrela krátko po
narodení (v Žiline roku 1947).
Po odchode do dôchodku (1978)
venoval veľa času a úsilia údržbe a
zveľaďovaniu dedičstva po rodičoch
v Skačanoch, v Nitre sa angažoval
v matičnom hnutí a od roku 2005
sa venuje memoárovej literatúre.
Knižne vydal vlastným nákladom
pamäti svojho svokra Viliama Šimku
(bývalého ruského legionára), ktoré
vyšli v dvoch zväzkoch pod názvom
Z rodinnej kroniky Viliama Šimku
(2006) a Ako sme bojovali proti Rusom za prvej svetovej vojny (2008).
V almanachu Nitra 2009 uverejnil
štúdiu o zaznávanom literátorovi,
zaslúžilom prekladateľovi z ruštiny
Mikulášovi Gacekovi, a o osudoch
Štúrovej štúdie o Slovanstve a svete
budúcnosti. Písal o čsl. légiách v
Rusku, o kontaktoch M. R. Štefánika
s ruskými legionármi a o aktivitách
Slovákov v ruských légiách v závere
legionárskeho hnutia (1919 – 1920).

Pán Ďuriš, vo svojich 94
rokoch máte obdivuhodnú pamäť.
Zaspomínajte si, prosím, na roky
svojho detstva a mladosti a na
vážnejšie udalosti z rodinnej kroniky vášho otca, mlynára Petra
Ďuriša. Viete niečo o jeho príchode do tej mlynskej lokality mimo
dediny?
Mám obavy, že vás sklamem,
ja totiž nijaké informácie o tom

úseku života môjho otca nemám.
Len z toho, čo som ako chlapec
počul, dedukujem, že otcovi rodičia
(mäsiari v Skačanoch), kúpili ten
drevený mlyn od predošlého vlastníka (tuším Anovčíniho) niekedy
koncom 19. alebo začiatkom 20. st.
pre svojho syna Petra, vyučeného
mlynára. Keď sa môj otec v roku
1907 (ako 28-ročný) ženil, už bol
vlastníkom mlyna. Ale parcely,
na ktorých tie nehnuteľnosti stáli
(okrem mlyna starý rodinný dom a
poľnohospodárska pôda s ovocným
sadom o výmere 1,6 ha) len árendoval. Odkúpil ich (podľa zachovanej
kúpno-predajnej zmluvy) od Nitrianskej kapituly až v roku 1913.
 Ako si spomínate na stavbu
otcovského nového mlyna? Na to
by ste sa už mohli pamätať?
Žiaľ, aj tu vás musím sklamať.
Moje spomienky na priebeh tej historickej stavby v roku 1920 sú veľmi
hmlisté a obsahovo veľmi chudobné,
takmer nulové, veď som v tom čase
bol iba štvorročné dieťa... Hmlisto si
spomínam na živý stavebný ruch v
tesnej blízkosti rodičovského domu,
na nebývalý neporiadok na celom
rozľahlom dvore zapratanom do posledného kúta všelijakými mlynskými súčiastkami, na živé, vzrušené
besedy nebohého otca s murárskym
majstrom Rudolfom Bezdekom a
na nočné vyspevovanie mládencov
z dediny zamestnaných (aj v noci)
odčerpávaním vody z hlbokého
primlynského bazénu ručnými pumpami. (Elektrina vtedy ešte nebola
ani v obci, tým menej na vzdialenej
samote.) Pri dnešnom zamyslení nad
tým stavebným ruchom prichádzam
k záveru, že stavebné práce museli
postupovať mimoriadne rýchlo. Na
jar roku 1920 sa začali a do konca jesene bola asi hrubá stavba pod strechou. Ale na čas úplného zakončenia
stavby, na odpratanie materiálov
potrebných ku stavbe a na spustenie
mlyna do prevádzky niet v mojej
pamäti ani stopy.

Aké boli podľa vás prvé
roky fungovania nového mlyna po
stránke ekonomickej rentability?
Referencie o ďalšom skačianskom
Hýbalovom mlyne boli aj vo
verejnosti, aj v tlači veľmi pozitívne.
Musím sa priznať, že som týmto
veciam až do dospelosti vôbec nerozumel, ba vlastne ma ani nezaujímali. Ako školopovinné dieťa a ešte
dlho potom som mal záujem o kúpanie v primlynskom bazéne (atraktívne bolo spúšťanie sa dolu žľabom
pri mierne zdvihnutej stavnici), o
primitívnu rybačku a o rozmanité
hry a zábavky, k čomu mlynské

prostredie, okolitá príroda a zákutia
rozľahlej záhrady boli ako stvorené.
Ako fungoval mlyn a ako pracoval
otec s jedným tovarišom (niekedy
aj s učňami, ale veľmi zriedkavo),
to ma dlho nezaujímalo. Podľa
pohľadu zvonka fungovalo všetko
normálne. S akými ťažkosťami
otec ako zadĺžený vlastník mlyna
zápasil, som si uvedomil až ako
študent vysokej školy, keď som
kvôli štipendiu musel mať doklad
o majetkových pomeroch rodičov.
Na rozdiel od horného obchodného veľkomlyna predstavoval otcov mlyn len gazdovské (roľnícke)
malomlynárstvo, a to bolo za danej
hospodárskej situácie a pri daných
podmienkach výroby (mám na
mysli konkurenciu prosperujúceho
Hýbalovho mlyna) málo výnosné,
ba niekedy až stratové. V rokoch hospodárskej krízy, ale často aj potom,
mlyn neraz celé týždne stál, lebo nebolo meliva, otec spolu s tovarišom
len živorili. Ako som už naznačil,
otca gniavila veľká dlžoba, mlyn sa
v roku 1920 staval možno z väčšej
časti za požičané peniaze, otec na
mlyne nevyrobil ani na úroky, hypotéky zaťažujúce mlyn dosiahli v
2. polovici 30. rokov sumu 330 000
korún. Otcovi koncom 30. rokov
hrozil totálny krach. Predaju mlyna
na verejnej dražbe sa len „zázrakom“
(pomocou šikovného advokáta)
ubránil. Podľa mojej mienky otcov
mlyn a rodinu pred žobráckou palicou zachránili až roky konjunktúry
za Slovenského štátu a „pridružená
výroba“ – rozšírený chov a výhodný
predaj ošípaných. V rokoch 1939
– 1945 sa otec hospodársky „zotavil“, postavil sa pevne na nohy a
po vojne v roku 1946 celú dlžobu
do haliera vyplatil. Mlyn a ostatné
nehnuteľnosti boli teda zachránené.
Žiaľ, nie na dlho a nie pre nás.
 Ako tomu treba rozumieť?
Ako je všeobecne známe,
politické zmeny po februári 1948
znamenali zásadný zvrat aj v ekonomickej oblasti, vo výrobe aj v
obchode, zvrat od individuálneho
ku kolektívnemu, od súkromného
k verejnému či národnému v celom Československu. Už do konca
roku 1948 musel otec odovzdať
živnostenský list okresnému úradu,
teda vzdať sa dobrovoľne – nasilu
práva na súkromné podnikanie.
Na mlyn bola uvalená tzv. národná
správa, ale na rozdiel od Hýbalovho
mlyna otcov mlyn ostával naďalej
jeho vlastníctvom a mohol v ňom aj
ďalej pracovať, pravda nie ako vedúci, ale len ako pomocný pracovník...
normálne platený zamestnávateľom,
ktorým bol Krajský výkupný podnik

v Nitre, neskôr Nitrianske mlyny.
Tento stav trval do leta 1954. V
auguste toho roku bola prevádzka
v mlyne komisionálne zastavená,
mlyn bol vyradený z prevádzky,
úradne uzamknutý, ale kľúče boli
odovzdané tam bývajúcemu vlastníkovi, ktorý mal do budovy voľný
prístup. Mlyn totiž de jure bol stále
jeho vlastníctvom. Vyvlastnený, čiže
pre štát zhabaný, podľa úradnej terminológie znárodnený bol pražským
Ministerstvom potravinárskeho priemyslu až roku 1961, ale so spätnou
platnosťou k roku 1953.
 Z čoho potom žil váš otec,
keď prevádzka v mlyne bola zastavená?
To je faktická a veľmi vhodná
otázka, žiaľ, odpoveď na ňu musí
každého citlivého a súdneho človeka
naplniť smútkom. Otec už vo veku
75 rokov bol z práce jednoducho
prepustený bez nároku na starobný
dôchodok, lebo nemal v podniku
odpracované potrebné roky. Aby
získal nárok na plný dôchodok,
bol by musel úradu dôchodkového
zabezpečenia za viac ako 20 rokov
zaplatiť tzv. národné poistenie, čo
v jeho prípade činilo vyše 15 tisíc
korún. Vznikla situácia pre „nepoistenca“ neriešiteľná, lebo nebolo
odkiaľ získať potrebnú sumu. Situáciu čiastočne zachránilo nájomné
za mlyn od krajského výkupného
podniku v sume 5 584 korún. Táto
suma bola hneď prevedená na účet
Okresnej nemocenskej poisťovne
v Topoľčanoch. Po tejto operácii Slovenský úrad dôchodkového
zabezpečenia na základe vyjadrenia Lekárskej posudkovej komisie
v Partizánskom vo februári 1954
priznal Petrovi Ďurišovi čiastočný
starobný dôchodok v sume 261
korún mesačne. Na tejto almužnej
živoril za pomoci detí, najmä dcéry
Kláriky, až do smrti začiatkom marca 1961.

Mohli by ste čitateľom
Skačianskych novín a záujemcom
o mlynársku históriu priblížiť
osudy Dolného mlyna po jeho
vyradení z prevádzky, resp. po jeho
zoštátnení?
Po vyradení z prevádzky (1954)
stál mlyn opustený, ale fakticky pod
naším dozorom, lebo sme mali do
mlyna voľný vstup. Obec mohla,
ale nevedela ešte funkčný mlyn primerane využiť. No v rokoch 1964
– 1965 veľký záujem o mlynskú
budovu prejavil predseda JRD Viktor Rauko. Nevedno, či to bola jeho
myšlienka, alebo mu to niekto poradil, rozhodol sa zriadiť v mlyne
králičiu farmu ...
pokr. str. 7. >>>
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>>> ... (podľa vzoru maďarských
podnikov živočíšnej výroby) a
zásobovať chovným materiálom
celú vtedajšiu Československú republiku. Zámer priam veľkolepý,
ale jeho realizácia stroskotala.
Po devastácii mlyna, po zničení
a odprataní zvyškov strojno-technického zariadenia a po príslušných
úpravách KRÁLIČIA FARMA
bola síce zriadená, ale fungovala
približne len štyri roky. Bola vybavená vhodnými klietkami s automatickými kŕmidlami a napájadlami. Mala zabezpečovať plemenitbu
troch svetových plemien králikov:
novozélandského, dánskeho a kalifornského. To boli plemená, ktoré
dosahovali vysokú plodnosť, rýchly
rast a vysoké percento výťažnosti
mäsa. O tento veľkochov králikov
(na začiatku ich bolo okolo 550),
bol veľký záujem, a to nielen z
Československa, ale i zo zahraničia.
Pre veľkú stratovosť – úhyn králikov
bola farma v roku 1969 zrušená.
V roku 1972 devastovanú mlynskú budovu prevzali DRUŽSTEVNÍ
ZELENINÁRI. Skladovali v nej
zeleninu, najmä cibuľu, kapustu a
mrkvu. Zeleninári v mlynskej budove „gazdovali“ desať rokov, do
roku 1982. Potom budovu aj oni
opustili.
Agronóm družstva Vavrinec
Ridzoň pri odchode z mlyna kľúče
od vchodu do budovy odovzdal
mne, a tak som sa správcom aj
užívateľom celej nehnuteľnosti stal
ja, správcom aj užívateľom síce
ilegálnym, ale zo strany vrchnosti
mlčky tolerovaným. Ja som sa snažil
svoj pobyt a svoje úpravy v mlyne
legalizovať, ale neuspel som. Vedúci
Finančného odboru na ONV ma usmernil, že v tej veci sa musím obrátiť
na skačianske JRD ako zákonitého
užívateľa i správcu mlynskej bu-
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dovy. Pracovníci ekonomického
úseku JRD boli síce voči mne maximálne ústretoví, ale vzhľadom na
platnú politicko-právnu situáciu mi
nemohli tiež vyhovieť. Tento právne
zamotaný gordický uzol rozťal až
rok 1990 svojím reštitučným zákonom.

gustín Bobošík z Topoľčian, ktorý
v turbínskej časti mlyna koncom
roka 1988 zriadil MALÚ VODNÚ
ELEKTRÁREŇ, čo bol chvályhodný a veľmi záslužný čin. Po roku
1991, po prevzatí nehnuteľnosti do
osobného vlastníctva, som profitoval z neho aj ja, keď vlastníkom

Celkový pohľad na mlyn zo severnej strany
Mlynskú budovu som užíval,
pokiaľ išlo o vchody stavebne upravoval a proti záškodníkom ako
– tak chránil vyše desať rokov. Mne
išlo v podstate o to využiť ju ako
skladovacie (komorové) priestory a
priestor prístavby z juhu (tzv. magazín) aj ako núdzové bývanie. Čo
všetko som však musel prekonať,
koľko som sa pri tom nachodil,
nahľadal materiálu i pomocníkov
a sám sa fyzicky narobil, je hlboko
skryté v mojej pamäti. Zo svedkov
mojich aktivít je nažive už len vnuk
Martin (39 r.), môj veľmi častý pomocník pri robotách a spoločník na
cestách. Do konca roka 1987 som
mal „pod palcom“ všetky mlynské
priestory, ale v roku 1988 som ich
musel opustiť na príkaz MNV, okres
stanovil nového správcu mlynskej
budovy. Do užívania ju dostal Au-

malej vodnej elektrárne bol už iný
Topoľčanec, Róbert Kmotorka,
ktorý ju však v roku 1995 predal
skačianskemu Poľnohospodárskemu
družstvu.
Po mojom už zákonitom návrate
do mlynskej budovy v roku 1991
som pokračoval v rozmanitých
úpravách a v jej vylepšovaní. Z
družstevnej kancelárie králičej farmy
som si zriadil izbičku na núdzové
bývanie, ale všetko moje úpravárske
a vylepšovacie úsilie nemalo perspektívu... Predaj celej nehnuteľnosti
sa ukazoval ako jediné rozumné
riešenie. Po zvládnutí nemalých
úloh s tým spojených došlo k nemu
v marci 1998, kedy sme sa so sestrou Klárikou a vnukom Martinom
s tou lokalitou definitívne rozlúčili.
A to bol z môjho pohľadu aj koniec
histórie Dolného – Ďurišovho mlyna

v Skačanoch.
 Pán Ďuriš, je chvályhodné,
že váš otec postavil v roku 1920
tento mlyn. Jeho história je veľmi
bohatá. Slúžil nielen na mletie, ale
aj na chov ošípaných, bola v ňom
králičia farma jediná svojho druhu
v bývalom Československu, skladovala sa tam zelenina, zriadila sa v
ňom malá vodná elektráreň a dnes
sa na tomto mieste realizuje chov a
predaj rýb. Ako v minulosti, tak i v
súčasnosti je prospešný Skačancom
i ľuďom z okolia. Ďakujem vám
za cenné informácie, ale nechceli
by ste k tej zaujímavej histórii ešte
niečo pridať?
Svoje spomienky venujem
svetlej pamiatke mojich drahých
rodičov, otecka Petra (+1961) a
mamičky Anny (+1959), ale aj
všetkým mojim ôsmim už zosnulým
súrodencom, najmä sestre Klárike a
bratom Gustávovi a Alinkovi. Sestre Klárike patrí nehynúca vďaka
za jej sebaobetavú starostlivosť o
starnúcich rodičov a o invalidného
brata Gustíka, ako aj za príkladnú
sesterskú lásku a partnerstvo pri
väčšine mojich ciest do rodiska.
Brat Gustík bol od svojho detstva
až po svoju tragickú a záhadnú smrť
(1976) mojím najbližším životným
partnerom okrem manželky, detí
a sestier. Žiaľ, ako jemu, tak aj
dvojročnému bračekovi Alinkovi
(utopil sa v potoku v roku 1922 pri
malej nepozornosti inak starostlivej
opatrovateľky) bola dolnomlynská lokalita nielen rodiskom, ale aj
predčasným hrobom.
Históriu
Dolného
mlyna
som sa snažil priblížiť čitateľom
Skačianskych novín a všetkým
ľuďom dobrej vôle.
S úctou ďakujem za rozhovor.
Eva Struhárová

▪ Jeseň z Partizánskeho priniesla do Skačian jar
Súčasťou vystúpenia boli tiež
piesne venované matkám. Zaujala
aj pieseň o Slovensku a Skačancov
osobitne oslovila pieseň o rodnej
dedinke Skačany.
Diváci ocenili vystúpenie seniorov z Partizánskeho standing
ovation. Na záver správca farnosti

Príjemnú sviatočnú atmosféru vo
farskom Kostole Všetkých svätých
v Skačanoch navodila v nedeľu 16.
mája 2010 hudobno-dramatická
skupina seniorov Jeseň z Partizánskeho. Pásmom piesní aktuálnych
na túto dobu spríjemnila prítom-

ným nedeľné popoludnie. Keďže
ešte stále je veľkonočné obdobie a
mesiac máj, zasvätený úcte k Panne
Márii, pásmo piesní bolo venované
zmŕtvychvstalému Ježišovi a Panne
Márii.

Jozef Tomica požehnal obraz Panny
Márie a odovzdal ho účinkujúcim
na pamiatku na ich vystúpenie v
Skačanoch, ktoré ocenil aj slovami:
„Rozmýšľam, prečo Jeseň, veď ste
do nášho chrámu priniesli jar, priniesli ste lásku.“
A. Beňačková
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▪ Bližšie k Bohu znamená bližšie k človeku

Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti sviatkom.
Nielen pre tých niekoľko detí. Je
duchovnou obnovou pre všetkých
veriacich a možno aj spytovaním
svedomia, aký vzťah majú po mnohých rokoch k Eucharistii dospelí.
Veď aj oni boli v role detí, ktoré si s
veľkým nadšením, radosťou, ale aj s
trémou a bázňou obnovovali krstné
sľuby, spievali, modlili sa... A kde je
to všetko po rokoch?
V tomto roku v našej farnosti
prvýkrát pristúpilo k sv. prijímaniu

14 detí. Na tento deň sa pripravovali
v škole na hodinách náboženstva.
Učebné osnovy sú na to stavané.
Hovorili sme o hodnote krstu, viery,
sviatosti, naučili sme sa Desatoro a
základné vedomosti o prežívaní sv.
omše a sv. prijímania.
Nedeľa 30. mája, Slávnosť
Najsvätejšej Trojice, bola vo farskom kostole slávnostná. Deti
sa, ako je v Skačanoch tradíciou,
stretli pri Kaplnke sv. Barbory. V
sprievode rodičov, miništrantov a
dychovky kráčali do vyzdobeného

chrámu. Pri sv. omši sa zapájali
rozličným spôsobom – prednášali
prosby, prinášali obetné dary,
spievali... V kázni som sa snažil
zdôrazniť myšlienku, že naša úcta k
Bohu musí mať viditeľné dôsledky
pri úcte k človeku, v medziľudských
vzťahoch. Príkladom toho bol symbol slnka. Čím viac sa slnečné lúče
vzďaľujú od slnka, tým sú slabšie
a ďalej od seba. Platí to aj naopak.
Čím bližšie k Bohu, tým bližšie k
človeku, tým bližšie k sebe.
Po sv. omši nasledovalo spoločné
fotografovanie. Je určite dobré
mať na tento deň spomienku. Bude
však veľmi málo, ak ostane iba pri
spoločnej fotografii. Príprava na
Prvé sv. prijímanie síce skončila, ale
cesta k Bohu v Eucharistii je len na
samom začiatku.
Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili
o krásny priebeh slávnosti. Druháci,
ktorí sa prišli pozrieť na sprievod
detí, sa už určite tešia. Tak nech sú
prvoprijímajúce deti pre nich príkladom.
Jozef Tomica, správca farnosti

▪ Pútnici v uniformách v Lurdoch
Vo
svetoznámom
mariánskom pútnickom meste Lurdy vo
Francúzsku sa uskutočnila už 52.
medzinárodná vojenská púť. Medzi
viac ako 30 tisíc príslušníkmi ozbrojených síl a ozbrojených zborov
z viac ako 40 krajín sveta sa na nej
21. - 23. mája 2010 zúčastnili aj
príslušníci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením biskupa – ordinára Mons. Františka Rábeka. 141
vojakov, policajtov, príslušníkov
Hasičského záchranného zboru a
Zboru väzenskej a justičnej stráže
s rodinnými príslušníkmi a civilnými zamestnancami a najbližšími
pozostalými príbuznými po vojakoch, ktorí zahynuli v maďarských
Hejciach, svojou prítomnosťou
reprezentovali Ordinariát OS a OZ
SR, svoje zložky a Slovenskú republiku.
V Lurdoch nechýbali ani vojenskí invalidi. Mnohí z nich prišli ku
svojmu postihnutiu počas služby v
medzinárodných mierových misiách
a operáciách. Žiaľ, aj v tomto roku
ich rady rozšírili vojaci, ktorí boli
zranení najmä v operácii ISAF v Afganistane, ale aj v ďalších konfliktoch nášho nepokojného sveta.
Každý ročník púte má svoju
ústrednú tému. Tohtoročná sa niesla pod heslom: Znamenie kríža
– znamenie cesty, k čomu Mons.
Rábek dodáva: „Ježiš na kríži nás

učí, že vernosť pravde, spravodlivosti, dobru a láske stojí za to, stojí za
akékoľvek utrpenie a obetu. Základný zmysel nášho putovania do Lúrd
je, aby sme prežili skúsenosť, že na
tomto svete sme pútnikmi a chceme
kráčať smerom, ktorý nám udáva
Ježiš Kristus.“

Autor textu s Mons. Rábekom
Pútnici v uniformách absolvovali
pod vedením ordinára svoj národný
duchovný program, ktorý sa skladal
z pobožnosti krížovej cesty na Lurdskú Kalváriu a slovenských svätých
omší v Kostole sv. Jozefa a pred
Lurdskou jaskyňou zjavenia. Sväté
omše celebroval a krížovú cestu viedol ordinár Mons. František Rábek
spolu s vojenskými a policajnými

kaplánmi.
V rámci medzinárodného programu sa pútnická výprava spolu s
tisíckami vojakov a policajtov z takmer celého sveta zúčastnila otváracieho ceremoniálu, eucharistickej
procesie s požehnaním chorých,
večernej slávnosti svetla v sprievode
tisícok sviec a kahancov v rukách
pútnikov, v Kostole svätej Bernadetty spoločnej bohoslužby slovanských národov za účasti delegácií
Chorvátska, Ukrajiny, Slovinska,
Poľska, Česka, Bosny a Hercegoviny, či záverečnej medzinárodnej
svätej omše celebrovanej biskupom
francúzskej armády Mons. Lucom
Ravelom a všetkými zúčastnenými
vojenskými biskupmi a kňazmi.
Organizátorom a zúčastneným
delegáciám sa podarilo demonštrovať
snahu o celosvetový pokoj a mier
medzi národmi bez vojen a ozbrojených konfliktov. Po modlitbách
vojakov pri nohách Lurdskej Panny
Márie, prejavoch zmierenia, bratstva
a medziľudskej lásky bez ohľadu
na pôvod, rasu, či národnosť, je
ťažko predstaviteľné, aby sa títo
muži niekedy postavili proti sebe so
zbraňou v ruke.
V rámci Roka kňazov sa 24.
mája 2010 počas cesty z Lúrd zastavila pútnická výprava Ordinariátu
OS a OZ SR vo francúzskom Arse,
kde pôsobil a kde bol aj pochovaný
patrón kňazov svätý Ján Mária Vian-

▪ Birmovka
v Skačanoch

V nedeľu 18. apríla 2010 bola
v našej farnosti veľká slávnosť. Po
piatich rokoch udelil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák
sviatosť birmovania 96 birmovancom.
Birmovanci sa na túto slávnostnú
chvíľu pripravovali počas siedmich
mesiacov. Pravidelne raz v mesiaci
sme sa stretávali na sv. omšiach
pre birmovancov, po ktorých vždy
nasledovali katechézy. Raz mesačne
mávali birmovanci stretká v skupinkách pod vedením animátorov.
Počas nich získali nové skúsenosti, spoznali nových priateľov a
mohli sa presvedčiť aj o tom, že byť
kresťanom znamená byť normálny.
Cieľom prípravy nebolo len zvládnutie istých tém a modlitieb, ale
aj prehĺbenie úprimného vzťahu k
Bohu a k Cirkvi.
Čas ukáže, či sa nám to podarilo.
Moje
poďakovanie
patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh
tejto slávnosti.
Jozef Tomica
ney. V miestnej bazilike celebroval
Mons. František Rábek s kaplánmi
svätú omšu pre pútnikov v uniformách, počas ktorej im priblížil
osobnosť farára, ktorého pre jeho
kňazské pôsobenie a život predložil
Sv. Otec Benedikt XVI. ako vzor pre
súčasných kňazov.
Návštevou Arsu si aj príslušníci
vojenskej diecézy na čele so svojím
biskupom a kaplánmi uctili pamiatku farára z Arsu a prosili o milosti
pre kňazov v uniformách, aby obetavo žili podľa príkladu sv. Jána Máriu
Vianneya iba kňazskú službu.
Ján Levický, rodák zo Skačian,
príslušník OS SR, účastník púte
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Zo života školy
▪ Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – krajské kolo

▪ Deň narcisov

16. marca 2010 sa žiačka našej
školy Tereza Kližanová (VI. tr.)
zúčastnila v CVČ Partizánske
okresného kola súťaže Štúrov a
Dubčekov rétorický Uhrovec a v
prvej kategórii obsadila 1. miesto,
čím si vybojovala postup do krajského kola, ktoré sa konalo 30.
apríla 2010 v Uhrovci.
V konkurencii 14 najlepších ré-

I v tomto školskom roku sme
sa zapojili do akcie Deň narcisov,
ktorú organizovala Liga proti rakovine. Žiačky IX. tr. Martina
Gahérová a Elena Králiková vyzbierali nielen v škole, ale aj v obci spolu 162,46 €. Zbierka sa uskutočnila
pod dohľadom dospelej osoby pani
Magdalény Ďurejovej. Ďakujeme
všetkým deťom, rodičom, ako
i ostatným občanom, ktorí sa do
zbierky zapojili.
MK

torov Trenčianskeho kraja vo svojej
kategórii síce nezvíťazila, avšak
nesklamala. Vyžrebovaný príbeh
– rozprávku – podrobne prerozprávala a zaujímavo dotvorila, a tak
úspešne reprezentovala nielen našu
školu, ale aj okres Partizánske.
Načerpala cenné skúsenosti, rozvinula svoj talent, prekonala trému
a spolu so svojou vyučujúcou si

prezrela aj rodný dom dvoch významných rétorov: Ľudovíta Štúra a
Alexandra Dubčeka, ktorých meno
nesie aj samotná súťaž.
Terezke za prípravu a prezentovanie
svojich
schopností
ďakujeme a želáme veľa úspechov
v ďalších súťažiach v budúcom
školskom roku.
Martina Gašparovičová

▪ Slávik Slovenska 2010
Krásu a ľubozvučnosť našich
slovenských piesní sme
mali
možnosť vypočuť si dňa 12.4.2010
v školskom kole súťaže v speve
slovenských ľudových piesní pod
názvom Slávik Slovenska 2010.
Tento rok sa konal jubilejný 20.
ročník
pod záštitou operného
speváka Petra Dvorského. Úlohou súťažiacich bolo zaspievať 2
slovenské ľudové piesne a svojím
výkonom presvedčiť, že sú v speve
tí najlepší.
Žiaci súťažili v troch kategóriách.
I. kategória:
12 žiakov: 1. - 3.roč.,

II. kategória:
9 žiakov: 4. - 6. roč.,
III. kategória:
4 žiaci: 7. - 9. roč.
Porota v zložení učiteliek hudobnej výchovy mala neľahkú úlohu, lebo speváci sa naozaj snažili.
Víťazi:
I. kategória:
1.miesto: neudelené
2.miesto:
Kristína Kosnovská - III.tr.
Romana Králiková - III.tr.
3.miesto:
Sofia Koleňáková - III.tr.
Sofia Ištvánová - II.tr.
II. kategória:

▪ Beh oslobodenia Skačian
Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia Skačian, našej vlasti a
ukončenia 2. svetovej vojny zorganizovala ZŠ s MŠ Skačany 2.
ročník Behu oslobodenia Skačian.
V príjemné slnečné 8. aprílové
predpoludnie sa na skačianskom
Trojičnom námestí zišli súťažiaci
– deti materskej školy (prvýkrát sa
zapojili do súťaže) i žiaci základnej
školy, povzbudzovaní fanúšikmi z
radov rodičov či starých rodičov,
aby sa vydali v ústrety pripravenej
trate, vedúcej námestím.
Podujatie bolo súčasne koncipované ako aktivita k Svetovému
dňu zdravia, ktorý sme si pripoJednotlivé kategórie a výsledky:
Kategória
Chlapci
1. deti z MŠ
1. Jakub Gahér
2. Alex Böhm
3. Martin Šuhajda
2. 1. - 2. ročník 1. Peter Tomašák
2. Šimon Makva
3. Tomáš Knápek
3. 3. - 4. ročník 1. Patrik Kližan
2. Kristián Dolný
3. Jozef Forgáč
4. 5. - 6. ročník 1. Maroš Ďuriš
2. Andrej Šudík
3. Sebastián Vavro
5. 7. - 9. ročník 1. Tomáš Ďuriš
2. Samuel Pšenko
3. Tomáš Kližan

menuli 7. apríla, vedenom tento rok
podľa výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie v duchu celosvetovej kampane pod názvom „1000
miest, 1000 životov“, v rámci ktorej
môžu mestá a obce sprístupniť svoje verejné priestranstvá na zorganizovanie aktivít, venovaných zdraviu a zdravému životnému štýlu.
Beh
oslobodenia
Skačian
splnil oba svoje ciele – športový i
spoločenský. Bežci preukázali svoju súťaživosť i vytrvalosť a všetci
účastníci si pripomenuli pamätné
aprílové dni roku 1945.
foto_ DK
text_ Martina Gašparovičová
Dievčatá

1. Veronika Besedová
2. Kristína Pokorná
3. Lucia Forgáčová
1. Romana Králiková
2. Monika Bohunská
3. Natália Podmaníková
1. Nikola Besedová
2. Michaela Ďurišová
3. Michaela Paverová
1. Katarína Ďurišová
2. Nikola Griačová
3. Denisa Griačová

1.miesto: neudelené
2.miesto:
Jana Štrpková - VI.tr.
3.miesto:
Nikola Kasalová - IV.tr.
III. kategória:

1.miesto:
Barbora Fodorová - IX.tr.
2.miesto:
Štefan Kučerka - VII.tr.
3.miesto:
Tomáš Kližan - VII.tr.
Elena Králiková - IX.tr.
Žiačka Barbora Fodorová nás
reprezentovala v okresnom kole v
Partizánskom.
Všetkým súťažiacim ďakujeme
za spevácke výkony a zároveň
ich povzbudzujeme k neustálemu
spievaniu, aby si vytrénovali hlásky
aj do budúceho kola súťaže.
Darina Kurilová
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▪ Pobyt v škole v prírode

V dňoch 17.5. – 21.5.2010 sa 34
žiakov 1. – 4. roč. so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnilo pobytu v
Škole v prírode Kľačno. Cieľom pobytu bolo upevňovanie zdravia detí,
získavanie nových a utvrdzovanie
známych poznatkov z prírodovedných predmetov a v neposlednom
rade aj utužovanie kamarátskych
vzťahov v kolektíve.
Tieto ciele sa plnili v rámci
dopoludňajších i popoludňajších
aktivít. Dopoludňajší čas vypĺňalo
vyučovanie, popoludní boli pre žiakov
pripravené zaujímavé aktivity – vychádzky do okolitej prírody, opekanie,
športové aktivity, diskotéka, zábavnokultúrny program, súťaže. Spestrením
pobytu bol aj výlet do Bojníc, kde sa

žiaci zúčastnili prehliadky Bojnického
zámku a potom zavítali do ZOO. Tu
ich zastihli aj kamery Televízie JOJ,
ktorá pripravovala do spravodajskej
relácie príspevok z narodeninovej
oslavy malého opičiaka, ktorého krstnou mamou je Lucia Barmošová, a
tak sa s ňou naši žiaci odfotografovali
a niektorí sa objavili aj v záberoch
kamery na televíznej obrazovke. Cestou domov sa ešte zastavili na ranči
prezrieť si koníky.
Deti i pani učiteľky odchádzali z
Kľačna spokojné, naplnené prekrásnymi zážitkami i novými poznatkami.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pobyt detí v škole v prírode zabezpečili
organizačne i finančne.
text_ foto_ Darina Kurilová

▪ Uprostred sezóny
Jarná časť futbalovej sezóny
2009/2010 je v plnom prúde. Skalní
fanúšikovia nášho klubu sú svedkami
sladkých víťazstiev, ale aj ťažkých
bojov o záchranu.
Naši najmladší, žiaci, sa vďaka
zodpovednému prístupu k tréningovému procesu naďalej udržujú v strede tabuľky. Po 16. kole súťaže sú na
5. priečke a doteraz získali 26 bodov.
Dokonca aj v tabuľke strelcov sa
vyskytuje pár mien našich chlapcov.
Dominik Cagáň je s 10 vsietenými
gólmi na 11. mieste, ďalšími sú Tomáš
Fodora a Patrik Kližan (rovnako po 8
gólov).
Veľké trápenie, no aj obrovskú
snahu, možno badať počas zápasov
dorastu. Chlapci sú momentálne na
poslednom mieste s 13 bodmi. Počas
zostávajúcich 5 zápasov majú pred
sebou neľahkú úlohu, pretože na
predposledné Bystričany strácajú 6
bodov. Bude veľmi dôležité naplno
zabodovať, aby sa udržali v oblastnej
súťaži. Nádej však stále žije! Doras-

tenci doplnili svoj káder o nových
hráčov, čo určite zlepšilo samotný
herný prejav na ihrisku. V mnohých
zápasoch im však chýbalo šťastie a
nepodarilo sa skórovať.
Hviezdami skačianskeho futbalu sú, bezpochyby, naši muži. S 58
bodmi kraľujú na 1. priečke tabuľky.
Nastrieľali neskutočných 86 gólov,
čo je najviac v súťaži, a inkasovali
iba desaťkrát. Jarnou časťou prechádzajú s obdivuhodnou ľahkosťou,
čoho dôkazom sú iba samé výhry.
Ďalšie prvenstvo patrí Branislavovi
Krajčovi, ktorý s 33 gólmi zasadol na
trón najlepších kanonierov súťaže. Za
ním, na bronzovej priečke, je i Mário
Borcha s 15 gólmi.
Do konca sezóny zostáva ešte 5
súťažných kôl. Veríme, že žiakom
sa podarí prebojovať ešte vyššie, dorastenci sa pobijú o body a udržia sa
v oblastnej súťaži, a predovšetkým,
že muži nám svojou krásnou hrou
dožičia potešenie z postupu do vyššej
súťaže.
Denisa Mekýšová

▪ Jún – mesiac poľovníctva
Mesiac jún je už tradične
označovaný ako mesiac poľovníctva.
Poľovníctvo to však nie je len
lov zveri, ale hlavne jej ochrana a
starostlivosť o ňu.
Prvé písomné zmienky o opatreniach na ochranu lesov a zveri
sú už z obdobia okolo roku 1077.
Poľovníci sa združovali už oddávna.
Prvé poľovnícke spolky vznikali už
za Rakúsko-Uhorska. V roku 1968
bol vytvorený samostatný Slovenský poľovnícky zväz. Vznikali
poľovnícke združenia.
Poľovníci sa pri svojej činnosti
riadia zásadami chovu zveri a ich
lovu, venujú sa tvorbe a využitiu
poľovných revírov, zlepšovaniu
životného prostredia zveri. Výkon
práce poľovníka – to je však aj časovo
veľmi náročná práca a povinnosť. Sú

to každoročne stovky hodín odpracované na brigádach pri budovaní a
oprave posedov, vyhrabávaní chodníkov či zakrmovaní zveri. Musia byť
pripravení, že zima bude dlhá, a preto
treba zabezpečiť dostatok krmiva pre
zver na celé zimné obdobie.
Navyše, ostatní ľudia im to neraz
neuľahčujú. V lese sa správajú nedisciplinovane a často ničia lesné porasty
a zariadenia pre lesnú zver.
Veríme, že čím viac ľudí bude
chápať vzťahy medzi človekom,
prírodou a poľovníctvom, tým väčšia
bude pravdepodobnosť, že sa podarí
zachovať rozmanitosť našej prírody
a teda aj zveri pre budúce generácie. Spokojní však budeme, ak tento
príspevok podnieti či prehĺbi lásku k
prírode a zvieratám v nej.
Bystrík Nagy

▪ Okresná previerka hasičov

V nedeľu 23.mája 2010 Okresný
výbor dobrovoľných hasičských
zborov Partizánske usporiadal v obci
Veľké Kršteňany previerku pripravenosti DHZ, ktorá sa vykonáva raz
ročne. Súťažilo 9 družstiev mužov, 4
družstvá žien, 3 družstvá dorastencov
a 1 družstvo dorasteniek.
Našu obec úspešne reprezentovali dve družstvá: družstvo mužov
v zložení: Marián Makva ml., Peter

Ďuriš, Martin Struhár, Peter Šúdik,
Marek Ďuriš, Patrik Zuzula, Marek
Krkoška, Michal Krkoška. Celoročný
tréning sa vyplatil. Družstvo obhájilo
vlaňajšie 1. miesto vo svojej kategórii.
Po dlhých rokoch reprezentovalo
našu obec aj družstvo žien v zložení:
Simona Zuzulová, Andrea Ďurišová,
Lenka Borchová, Ivana Kohútová,
Petra Havaldová, Veronika Kližanová,
Kristína Griačová a Nikola Griačová. Umiestnilo
sa na 3. mieste.
V kategórii jednotlivcov súťažili Peter
Šúdik a Marek Krkoška.
Vlaňajšie prvé miesto obhájil Peter Šúdik.
Za vzornú reprezentáciu obce im ďakujeme
a prajeme ešte veľa
úspechov v ďalších
súťažiach.
Za výbor DHZ
Emil Ďuriš
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