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▪ Deň detí ...
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Občianske združenie
Šanca a nádej v Skačanoch v spolupráci so starostom obce, farským
úradom a Miestnou organizáciou
Jednoty dôchodcov pripravili v
nedeľu 6. júna pre deti aj dospelých
zábavné popoludnie v rozprávkovom kráľovstve.
Rozprávkové postavy známej
rozprávky O Popoluške vynikajúco
stvárnili členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov. Deti s
rozžiarenými očkami plnili úlohy
vzťahujúce sa k téme rozprávky.
Pri vstupe do kráľovstva ich podaním rúk vítal kráľovský pár. Na
ďalších stanovištiach sa stretli s
poľovníkmi, kde triafali šípkami a
lukom do terča, v rodine macochy s
dvoma lenivými dcérami vymetali
popol z pece, v kráľovskej kuchyni
triedili hrach a šošovicu. Odmenou
za splnené úlohy im boli tri pistáciové oriešky, ktoré im pomohol
vylúskať kráľovský sluha. Zároveň
im sľúbil splniť nejaké želanie. Pre
školákov najčastejším boli samé
jednotky na vysvedčení. Ale či ich
splní???

Toto všetko sa odohrávalo na farskom dvore. Putovanie kráľovstvom
pokračovalo v oddychovej zóne za
Kaplnkou sv. Barbory, kde na deti
čakal princ s veľkou škatuľou topánok. Deti mali nájsť tú správnu
pre Popolušku. Skúšali, ale márne.
Ani jedna nepasovala. Tak aspoň
pomohli Popoluške triediť lentilky
podľa farieb.
Za splnenie úloh dostali balíček
sladkostí a potom si pochutili na
opekaných špekáčikoch. Tejto úlohy sa zhostil starosta obce. S dvoma
ďalšími mužmi pri ohnisku mali
čo robiť. Deťom špekáčiky veľmi
chutili.
V parku za Kaplnkou sv. Barbory bolo veselo a ešte veselšie, keď
sa tam objavil Jozef Otruba s poníkmi a kočom. S deťmi absolvovali
niekoľko okružných jázd parkom
a ani sa nenazdali, keď sa objavil
princ so zlatou črievičkou, obul ju
Popoluške na nohu a obaja nastúpili
do koča. Za obrovského potlesku aj
ich kočiš povozil na koči, zazvonil
zvonec a bol rozprávky koniec.
text a foto_
A. Beňačková
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▪ Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Skačanoch sa zišli na 3.
riadnom zasadnutí dňa 30. júna
2010. Zúčastnilo sa na ňom sedem
poslancov, dvaja boli ospravedlnení. Na rokovaní sa zúčastnila aj
hlavná kontrolórka obce a riaditeľka
Základnej školy s materskou školou
Skačany.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie:
- správu starostu obce o činnosti
od posledného zasadnutia OZ, v
ktorej informoval o aktivačných
prácach na úprave parkov a cintorína, o začatí prác na výstavbe
troch nájomných bytových domov
na Cintorínskej ulici a o verejnom
obstarávaní projektu Revitalizácia verejných priestranstiev, ktoré
práve prebieha,
- stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Skačany k Záverečnému účtu
obce Skačany za rok 2009,
- správu nezávislého audítora z
overenia ročnej účtovnej závierky
za rok 2009,
- čerpanie rozpočtu obce
Skačany a Základnej školy s materskou školou Skačany k 31.5.2010,
- návrh Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Skačany na vymenovanie riaditeľa
ZŠ s MŠ od 1.8.2010 Mgr. Zdenku
Adamcovú,
- stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne k návrhu
Územného plánu obce Skačany,
- žiadosť Základnej školy s materskou školou Skačany o zvýšenie
rozpočtu,
- žiadosť o odkúpenie pozemku
vo vlastníctve obce Skačany na
Cintorínskej ulici,
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov v škole

a školských zariadeniach zriadených obcou a finančné pásmo na
nákup potravín,
- Záverečný účet obce Skačany
za rok 2009 bez výhrad,
- úpravu rozpočtu obce Skačany
rozpočtovým opatrením č. 1/2010,
- zadanie pre Územný plán obce
Skačany,
- počet poslancov pre volebné
obdobie r. 2010 – 2014: 9 poslancov,
- 100% -ný úväzok starostu pre
nasledujúce volebné obdobie r.
2010 -2014,
členov
komisie
pre
prideľovanie nájomných bytov vo
vlastníctve obce,
- plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Skačany
na II. polrok 2010,
- použitie cestného fondu vo
výške 408,-€ na bežné výdavky v
rámci cestného hospodárstva,
- dotáciu Rímskokatolíckej
cirkvi Farnosti Skačany na opravu fasády farského kostola v
Skačanoch vo výške 5 000,-€,
- finančnú sociálnu výpomoc rodine Kuzmovej vo výške 200,-€.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
- žiadosť AGRO Diskomp, s.r.o.
Skačany o splátkový kalendár na
úhradu dane z nehnuteľností za rok
2010.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce začatie prerokovania návrhu Územného plánu
obce Skačany v zmysle §22 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov zhromaždením občanov
do 31.7.2010 a poverilo hlavnú
kontrolórku obce Skačany na vykonanie kontrol podľa schváleného
plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Skačany na
II.polrok 2010.
OcÚ

▪ Napísali nám
Na zamyslenie na tému Máš rád
svoju obec? uverejnené v predchádzajúcom čísle Skačianskych
novín zareagovala básňou naša
rodáčka Margita Juhásová – Zuzulová.

▪ Moja rodná
Moja rodná obec,
rodná hruda moja...
I keď cesty života
sa občas rozdvoja,
do rodiska vedie
vždy len jedna cesta,
spomienky na mladosť
majú tu dosť miesta.
Neopísateľné sú detstva letné rána,
v žiadnom dvore
nezamykal sa dom alebo brána.
Na svitaní bolo počuť klepot
a kutie kôs,
po prašnej ceste hrkotal prvý voz.
Ženci doklepkávali kosy na nátoni,
ženy motali sa pri sporáku v tôni.
Z kuchýň vôňa melencov
okolím sa šíri,
dozrievanie klasov
zas´ ovzduším víri.
Šantenie po humnách
a čľapot v Belanke,
tá nádhera nedá sa opísať
v selanke.
Tú treba mať uloženú
v hĺbke srdca, duši,
nemôže ju zničiť diaľka,
nič ju nenaruší.
Domovina milá, obec moja rodná,
nie som IN či O.K.,
skrátka nie som módna.
Chcem či nechcem,
v Skačanoch mám svoje korene,
pozdravujem vás všetkých,
i keď nie po mene...
Buďte hrdí na seba i svoje rodisko,
majte k sebe bližšie,
ak nie celkom blízko.
Posielam vám zo spomienok
kyticu uvitú.
Rozpomínate sa
na Zuzulovú Gitu?
Žilina júl 2010

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch jún a júl 2010 oslávili životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
Anna Griačová
60 rokov života:
Štefan Šagát
Anton Hudec
Anna Ďurišová
Milan Horniak
70 rokov života:
Peter Poštrk
80 rokov života:
Anastázia Miklašová

č.d. 414
č.d. 360
č.d. 401
č.d. 80
č. d.176
č. d. 394
č.d. 301

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

OPUSTILI NÁS
Stanislav Zuzula
č. d. 291
Anna Kližanová
č. d. 411
Július Struhár
č. d. 459

*01.11.1930
+04.06.2010
*12.10.1937
+14.06.2010
*19.02.1937
+15.06.2010

NARODILI SA
--- --- --- --- ---

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ing. Peter Kopál
a Mária Kňazeová
Simeon Števica
a Petra Kližanová
Maroš Možucha
a Petronela Gahérová
Peter Chrenko
a Ivana Kalinayová

19.06.2010
03.07.2010
03.07.2010
31.07.2010

Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
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▪ Životný polčas

Dňa 5. augusta 1960 sa v rodine
Podmaníkovcov narodila ako štvrté
dieťa dcérka Danka. Roky ubehli
ako voda (tak sa to v príhovoroch
vraví) a pani Danka Hudecová tento rok oslávila svoj životný polčas
– päťdesiatku.
Našu oslávenkyňu s rodinou sme
pozvali do obradnej siene obce, veď
je služobne najstaršou zpozáčkou.
Pán starosta mal veru ťažkú

úlohu. Chcel pozdraviť jubilantku
a poďakovať jej nielen ako starosta,
osobný priateľ, ale tiež ako zpozák.
Mnoho z jeho príhovorov pri
podobných akciách si už vypočula,
či už ako recitátorka, alebo ako
členka ZPOZu, ktorá vítala hostí.
Tu musela byť tak trochu herečkou.
Veď náš život je tiež javiskom, na
ktorom musíme hrať hlavnú úlohu s
vlastnou réžiou.

▪ Poďakovanie za reprezentáciu obce
V sobotu 26. júna 2010 sa
uskutočnil už piaty ročník Športovej
olympiády dôchodcov okresu Partizánske, na ktorom opäť nechýbali
ani seniori zo Skačian.
Vedúcou 14-člennej olympijskej
výpravy bola predsedníčka výboru
Jednoty dôchodcov na Slovensku Mária Krajčová. Z trinástich
súťažiacich, ktorí nastúpili s elánom
do športového zápolenia v rôznych
disciplínach, štyria získali medaily.
Zlaté medaily získali:
Jozef Beňačka – hod obuvníckym kopytom do smetnej nádoby.
Súťažil tiež v hode granátom na
cieľ, v hode na basketbalový kôš a
v kope na minibránku.
Marianna Ďurišová – kop na
minibránku,
Marta Šimková – hod handrovou loptou do plechoviek.
Striebornú medailu v kope na
minibránku získal Vendelín Buček.
Súťažil tiež v hode granátom na
cieľ.
Ďalej súťažili:
Milan Adamec – kop na minibránku a hod granátom na cieľ,
Ján Bližniak – hod granátom na
cieľ a hod obuvníckym kopytom,
Janka Bližniaková – hod handrovou loptou do plechoviek,
Jozef Ďuriš – stolný tenis, hod
granátom na cieľ a hod obuvníc-

kym kopytom,
Magdaléna Ďureje – hod handrovou loptou do plechoviek,
Marta Gahérová – streľba zo
vzduchovky a hod handrovou loptou do plechoviek,
Ján Chrenko – hod granátom
na cieľ a hod na basketbalový kôš,
Viktor Ištván – kop na minibránku a hod na basketbalový kôš,
Jozef Zajac – kop na minibránku, hod granátom na cieľ a hod
obuvníckym kopytom.
Úspech našich seniorov - olympionikov (3 zlaté a 1 strieborná medaila) boli dôvodom na radosť nielen pre víťazov a celú olympijskú
výpravu, ale aj pre starostu obce,
ktorý ich spolu s členmi ZPOZu prijal v obradnej sieni obce. Vo svojom
príhovore im poďakoval za úspešnú
reprezentáciu obce, zablahoželal im
k dosiahnutým úspechom a zaželal
veľa síl a zdravia do ďalších dní.
Okrem iného povedal: „Aj keď heslom olympiády bolo „nie je dôležité
zvíťaziť, dôležité je zúčastniť sa“,
získali ste cenné medaily. Vaše
víťazstvá sú víťazstvom celej
obce.“
Nuž nech našim seniorom ich
nadšenie a elán ešte dlho vydržia.
text a foto_
A. Beňačková

Danka doterajšiu rolu v hre Môj
život zvládla úspešne. S manželom
Vladimírom si založili rodinu, vychovali štyri - dnes už dospelé deti.
Pritom bola vždy ochotná pracovať
v samospráve obce, či školy, zahrať
si ochotnícke divadlo, spievať v
zbore a obetovať sa pre mnohé
ďalšie aktivity.
Už vyše 30 rokov je aktívnou členkou zboru pre občianske
záležitosti. Byť zpozákom, to nie
je len dojemne, so srdcom na dlani
odrecitovať báseň, milo pozdraviť
príhovorom, či zaspievať pieseň. Je
to tiež mnoho hodín prípravy. Byť
v pohotovosti počas víkendov, či

prázdnin, prispôsobiť chod rodiny,
aby sme pre našich jubilantov,
snúbencov, deti s rodičmi, učiteľov,
žiakov pripravili vždy nový, srdečný
program.
Starosta
obce
oslávenkyni
odovzdal Ďakovný list obce za významný prínos pre rozvoj kultúry v
obci a dlhodobú prácu v ZPOZe pri
OZ Skačany.
Ku všetkým gratulantom pripájame aj my želanie pevného zdravia, radosti, lásky a šťastia. Aj keď
sme šťastní, zostáva nám ešte veľa
práce: tešiť druhých.
foto_ BE
text_ členovia ZPOZu
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Pohľady do histórie
▪ Jeden kamienok do mozaiky histórie Fridrichovho domu
V júni roku 2010 sa uzavrela
jedna zo skačianskych historických
kapitol. Sídlo správcu majetkov
Nitrianskej kapituly na hornej Nitre, medzi obyvateľmi známe ako
Fridrichov dom (podľa posledného
správcu Ing. Arpáda Fridrika), je
už minulosťou. Jeho história bola
pestrá i slávna. Bol najstaršou stojacou skačianskou stavbou, odborníci
do jeho múrov kládli pozostatky
stredovekej obrannej pevnosti.
Od roku 1736, kedy sa Skačany
stali centrom biskupských majetkov, sa ich správca usadil práve
tu. Budova z praktických dôvodov
prešla barokovou prestavbou. Aj
neskoršie úpravy sa podpísali na
jej vonkajšom vzhľade. Na historickom zábere môžeme vidieť,
ako Fridrichov dom napríklad vyzeral v roku 1912. Napísať o ňom
by sa snáď dala celá kniha. Každý
z obyvateľov Skačian strednej a
staršej generácie má k nemu určite
aspoň jednu spomienku. Tie tvoria
pestrú mozaiku zabudnutej i celkom nedávnej skačianskej histórie.
Jeden pomyselný kamienok do nej
vkladáme aj v nasledujúcich riadkoch.

Post správcu majetkov Nitrianskej kapituly bol určite lukratívnym
miestom. Veď kapitula tu vlastnila rozsiahle lesy až v chotároch
14 obcí, nielen v poriečí rieky Nitrice, ale aj Bebravy. Ich hospodár
teda musel byť človek zdatný,
rozhľadený, jednoducho odborník.
Na prelome 19. a 20. storočia, v
roku 1891, ním bol diplomovaný
inžinier Michal Brandis. V roku
1894 sa miesto správcu uvoľnilo a
kapitula vypísala súbeh na jeho obsadenie. Inzerát uverejnili Lesnícke
noviny v októbri roku 1894. Čo si v
ňom môžeme prečítať? „Nitrianska
kapitula vlastniaca 4500 katastrálnych jutár lesov (takmer 2590 ha)
za účelom správy tohto majetku v
skačianskom stredisku od roku 1895,
vypisuje konkurz na miesto lesného
správcu. Požaduje sa uchádzač
– kandidát rímskokatolíckeho vierovyznania, kvalifikačnými listinami a ostatnými vysvedčeniami
vybavený.“ Správca kapituly však,
podobne ako je tomu aj dnes, nič
nenechal na náhodu a potenciálnemu kandidátovi na uvoľnené miesto
ponúkol aj zaujímavé benefity. Čo
konkrétne? Opäť čítame z inzerátu:

„Pohodlný byt, približne 2 jutrá
prídomovej záhrady (asi 1,15 ha) a
množstvo paliva potrebného na celý
rok.“ Samozrejme, správca dostával
aj riadny plat. Potenciálni kandidáti
mohli svoje ponuky zasielať na adresu Nitrianskej kapituly do 30. novembra 1894.
No už o štyri roky neskôr, v
roku 1898, sa miesto skačianskeho
správcu v kapitulskom dome (teda
v už spomínanom Fridrichovom
dome) opäť uvoľnilo. Nitrianska
kapitula 5. októbra 1898 vypísala
súbeh a inzerát znovu uverejnila v
Lesníckych novinách. Oproti roku
1894 mal však iné, vo viacerých
bodoch konkrétnejšie znenie. Aké
mal správca nitrianskej kapitulskej základiny, ku ktorej patril aj
rozsiahly lesný majetok so sídlom
v Skačanoch, požiadavky na prípadného záujemcu? „Požiadavky:
absolvent a držiteľ osvedčenia
Lesníckej akadémie, primerane
zbehlý, ovládajúci maďarský a slovenský jazyk.“ Samozrejme, aj v
tomto inzeráte nachádzame výhody,
ktoré správca kapituly záujemcovi
o uvoľnené miesto v Skačanoch
ponúkal. Tieto sú už veľmi konkrét-

Fridrichov dom v r. 1912
ne a, priznajme si, aj lukratívne. Veď
porovnajme. „Pôžitky: hotovosť
(ročný plat) 1000 zlatých a percentá
z predaja kôry a siahovice, približne
200 – 300 zlatých, panský byt vo
veľkej obci Skačany, ovocný sad o 2
jutrách (asi 1,15 ha), 1 jutro oráčiny
(viac ako 0,5 ha), lúka na 3 – 4 vozy
sena, drevo potrebné na kúrenie
a finančné náhrady na cestovanie
úradné i vzniknuté dopravou za
zdravím.“ Ako vidieť, nádejného
kandidáta na miesto správcu lesov
v Skačanoch od roku 1899 čakalo
veľa práce, no aj nezanedbateľné
majetkové a sociálne prilepšenie.
Aj toto všetko si pamätali hrubé
kamenné múry Fridrichovho domu.
Čo z neho ostane v našej pamäti?
Erik Kližan

▪ Územný plán – nástroj pre usmerňovanie rozvoja obce
Obec Skačany v súčasnosti (od
7.júla do 7. augusta) prerokováva
návrh územného plánu obce. Dňa 29.
júla sa v kultúrnom dome uskutočnil
výklad spracovateľa dokumentácie
za hojnej účasti občanov, ktorí mali
možnosť zapojiť sa do diskusie.
Návrh územného plánu je poslednou etapou tvorby územnoplánovacej dokumentácie. Postup sa riadi
Stavebným zákonom, kde sú presne
určené aj lehoty pre prerokovanie
jednotlivých etáp. V minulom roku
boli spracované prieskumy a rozbory a zadanie. Zadanie sa tiež prerokovávalo s občanmi a dotknutými
orgánmi štátnej správy, samosprávy,
odbornými organizáciami a správcami zariadení infraštruktúry. Posledným krokom bude schválenie
územného plánu obce v obecnom
zastupiteľstve. Týmto aktom nadobudne právoplatnosť.
Čo prinesie územný plán pre
obec a jej obyvateľov?
Územný plán je nástrojom na
usmerňovanie stavebného rozvoja. Vymedzuje nové plochy pre
výstavbu rôznych druhov stavieb
(obytných budov, občianskej vy-

bavenosti, výrobných prevádzok).
Ďalej stanovuje presné pravidlá
(tzv. regulatívy) pre výstavbu a
rekonštrukciu v rámci existujúcej
zástavby. Zmyslom regulatívov je
zamedziť nekoordinovanému rozvoju a poskytnúť obci a vlastníkom
nehnuteľností istotu, čo sa v území,
respektíve na danej parcele bude
môcť stavať a čo nie. Napríklad,
určuje sa prípustné a neprípustné
funkčné využitie pozemkov, plošné
rezervy pre verejnoprospešné
stavby (cesty, chodníky a ďalšiu
infraštruktúru, nekomerčnú občiansku vybavenosť).
Cieľom územného plánu je
priniesť dlhodobejšiu koncepciu rozvoja fyzického prostredia obce, zachovávajúcu hlavné
prvky jej identity a optimalizovanú
vzhľadom k obmedzeniam rôzneho
druhu (ochranným pásmam ciest,
inžinierskych sietí, pásmam hygienickej ochrany).
Ktoré problémy a otázky rieši
územný plán?
Územný plán sa zaoberá všetkými hmatateľnými aspektmi prostredia obce, najmä rozmiestňovaním

zástavby, jej urbanisticko-architektonickými a prevádzkovými
kvalitami, funkčným usporiadaním
územia, technickou a dopravnou
infraštruktúrou, ako aj prvkami,
ktoré vytvárajú prírodné zložky
životného prostredia. Územný plán
pozostáva z textovej časti a grafickej časti - výkresov so znázornením
katastrálneho a zastavaného územia.
Konkrétny návrh riešenia vychádza z veľmi priaznivých polohových predpokladov obce v zázemí
mesta Partizánske. Obec Skačany
sa stáva cieľovým miestom pre
prisťahovanie obyvateľov a tento
trend sa bude ďalej posilňovať. V
budúcnosti sa tento potenciál ešte
zvýši po vybudovaní rýchlostnej cesty R2 Trenčín – Prievidza.
V návrhu riešenia vymedzením
nových rozvojových plôch pre
bytovú výstavbu vytvárame predpoklady pre jeho naplnenie. Ide
o lokality Úmostné, ďalej nové
ulice pozdĺž Nitrice a pokračovanie
výstavby na severnom okraji obce.
Menšie plochy pre bytovú výstavbu
prevažne formou rodinných domov

sa navrhujú aj v lokalite Žľaby a
zástavba sa postupne scelí aj na
Cintorínskej ulici. Výrobná zóna sa
bude profilovať v dopravne výhodnej polohe pri ceste II. triedy, kde
nebude rušiť obytné územie.
Rekreačno-športové
aktivity
rôzneho charakteru sa budú rozvíjať
vo väzbe na atraktívne krajinné
prostredie – pri rybníku, pri Dolnom mlyne, vo väzbe na vinohrady,
nad kaplnkou. Rozšíri sa aj existujúci športový areál.
Ďalšie informácie, ako aj kompletnú dokumentáciu, je možné
získať na internetovej stránke www.
ecocity.szm.sk/skacany
Ing.arch. Jaroslav Coplák,PhD.
spracovateľ
územného plánu obce
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▪ Opravený farský kostol
V jarnom období prebiehali na
našom farskom kostole veľké opravy. V spolupráci s farskou radou
sme sa rozhodli opraviť padajúcu
fasádu a strechu na kostole. Dali
sme vypracovať tri cenové ponuky.
Rozhodli sme sa pre cenovú ponuku firmy REART z Veľkého Kýra.
Na stretnutí farskej rady majitelia
firmy predstavili technologický
postup rekonštrukcie. Bola podpísaná Zmluva o dielo.
Stará farba s časťou omietky
bola
odstránená
elektrickými
frézami. Všetky plochy boli naimpregnované a prekryté mrazuvzdorným lepidlom Duo Contakt,
sklolaminátovou mriežkou VERTEX a vonkajšou omietkou BAUMIT – GROBPUTZ. Na fasádu
bola použitá farba CAPAROL,
odtieň Savanne č. 12, 14 a 16.
Boli zreštaurované pieskovcové
„šambrány“ okolo dverí a ošetrené
vodovzdorným náterom. Taktiež
boli zreštaurované dva kalichy s
večným ohňom na atike priečelia.
Strecha bola nanovo ukotvená,
pretože klince, ktorými bol plech

na streche uchytený, sa samočinne
vyťahovali. Pred náterom bola strecha chemicky očistená špeciálnym
roztokom proti machom a plesniam. Na náter strechy bola použitá
farba BARAKRYL – medená kladivková.Na všetky vykonané práce
je záruka 5 rokov.
V cene ponuky ako bonus bolo
„grátis“ vyčistenie a naladenie organu a zreštaurovanie jednej sochy.
Počas zimného obdobia dáme teda
zreštaurovať sochu Lurdskej Panny
Márie, ktorá sa nachádza na pravom
bočnom oltári.
Celková cena opravy je 104 000,- €.
Sčasti je už niečo zaplatené, ale ostáva nám ešte zaplatiť firme sumu
vo výške 36 000,- € a pôžičku 20
000,- €, ktorú nám poskytol Biskupský úrad v Nitre, začneme splácať v
roku 2011.
Hoci „veľká oprava“ je za
nami, ostáva ešte niekoľko drobností – schody do zákristie, pieskovcové nástupnice pred vchody
do kostola a vyriešenie moknúcej
vnútornej omietky kostola (najmä
pri bočných vchodoch). Jedným z

riešení je odstránenie tzv. lietačiek,
ktoré zabraňujú vetraniu a nepôsobia ani estetickým dojmom. Namiesto nich by prišli menšie dvere,
ktoré by zapadli presne do výklenku pri bočných vchodoch. O tejto
možnosti budeme opäť spoločne
uvažovať na farskej rade.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o

opravu kostola – firme REART p.
Františkovi Bolfovi a synovi Erikovi Bolfovi, členom farskej rady,
kostolníčkam, obci, ktorá poskytla
na tento účel dotáciu vo výške
5 000,- €, ale aj všetkým, ktorí sa
modlia a prispievajú svojimi milodarmi.
text a foto_
Jozef Tomica

mnou so slovami: „Pán farár,
máte prísť niečo podpísať.“ Keď
som tam prišiel, zistil som, že je
to Zodpovednosť v prípade úrazu.
Chlapci naliehali, že si dajú pozor.
Našťastie sa nič nestalo. Veď išli
aj v sprievode inštruktora, ktorý
ručí za bezpečnosť pri správnom
používaní kolobežiek. A ja som sa
zatiaľ modlil. ☺ Ostatní trávili čas
v lanovom parku MONKEY WAY.
Je to prekážková dráha zavesená na
lanách vo výške od 2 do 4 metrov
nad zemou.
Boli by sme tam určite ešte
dlho, ale „z Poľska“, ako hovoria

domáci, sa približovala veľká búrka, tak sme lanovkou zišli k autám
a utekali pred ňou. Ešte krátka prestávka na zmrzlinu v Čadci a 130 km
cesta domov.
Tento deň bol venovaný
miništrantom za ich službu pri oltári. Niekedy sa na ňu zabúda, ale
je veľmi dôležitá. Veď ak chýba
pri oltári miništrant, všimne si to
každý.
Ďakujeme vám, miništranti! A
ďakujem aj sponzorom, ktorí nám
pomohli s platením niektorých
vecí.
text a foto_ Jozef Tomica

▪ Miništranti na Kysuciach
Stredisko PARK SNOW sa nachádza v Oščadnici pod najvyšším
vrchom Kysúc Veľkou Račou (1236
m n. m.). Toto stredisko je známe
veľkými lyžiarskymi možnosťami,
ale v lete ho premenia na nádherný
park zábavy určený aj dospelým.
Počas júla sme s miništrantmi
našej farnosti navštívili Kysuce. A
boli sme tam nielen na zmrzlinu.
Lanovka z Dedovky nás vyviezla
do nadmorskej výšky približne 920
m n. m. Bolo to cítiť, lebo sme z
ruksakov vyťahovali okrem mamami pripravené a starostlivo zabalené
chleby aj mikiny. Prvá jazda na

bobovej dráhe Alpincoaster zohriala asi každého. Zároveň sme zažili
pocit rýchlosti a bezpečia. Trať je
dôkladne premyslená. Je dlhá 1300
m s maximálnou rýchlosťou 40 km/
h. Nachádza sa na nej 15 zákrut,
1 rondel, 12 skokov. Na záver nás
vozil vlek dlhý 420 m. Rýchlosť
umocňujú vysoké smreky, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti dráhy. Veď
pri prechádzaní niektorých úsekov
bolo sem-tam počuť poriadny, a nie
iba detský krik.
Niektorí miništranti vyskúšali
aj kolobežky MONSTER. Malo
to však jeden háčik. Prišli za
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▪ 10. výročie kňazskej vysviacky
17. júna 2010 si vdp. Jozef Tomica, správca farnosti Skačany,
pripomenul 10. výročie kňazskej
vysviacky. K výročiu mu v mene
občanov Skačian zablahoželal starosta obce Ladislav Struhár, ktorý
mu zároveň poďakoval za všetko,
čo počas piatich rokov pôsobenia v

▪ Novokňazské požehnanie

Skačanoch urobil v oblasti duchovného života i na obnove chrámu a
ďalších sakrálnych pamiatok. Na
pamiatku na túto príležitosť mu
odovzdal malý symbolický kúsok
Skačian – kópiu hlavy plastiky Jána
Krstiteľa zo Stĺpa Najsvätejšej Trojice.
text a foto_ BE

12. júna 2010 prijal Ondrej
Kellner z Hradišťa, syn našej
rodáčky zomrelej Otílie rod. Pokornej, v nitrianskej Katedrále
sv. Emeráma sviatosť kňazstva.
Primičnú sv. omšu slúžil vo svojom

rodisku v sobotu 19. júna. Prvú sv.
omšu s udelením novokňazského
požehnania vo farskom kostole
v Skačanoch slúžil v nedeľu 20.
júna.
text a foto_ BE
Primičný sprievod v Hradišti

▪ Slnečnice na primíciách v Hradišti
Na primičnú sv. omšu Ondreja
Kellnera v Hradišti bol pozvaný aj
chrámový spevácky zbor Slnečnice.
Pre túto príležitosť ho tvorili asi
tridsiati mladí zo Skačian, Návojoviec, Hradišťa, hostia z Diviackej
Novej Vsi, Nitry a Bratislavy, ale
tiež členovia Kolpingovej rodiny
Bošany, do ktorej patrí aj novokňaz
Ondrej.
Svätú omšu dopĺňali príležitostnými piesňami. Prekvapením
pre novokňaza bola skladba Láskou
prikrývaj ... od Petra Vlčku (autora

piesní a hudby k muzikálom Láska
je silnejšia a Sen o ruži), ktorá bola
vyvrcholením účinkovania speváckeho zboru na primičnej slávnosti.
Zbor v tejto zostave spieval aj
na nedeľných sv. omšiach 20. júna
v Návojovciach a v Skačanoch,
ktoré taktiež celebroval novokňaz
Ondrej.
Všetkým
spevákom
patrí
poďakovanie za ochotu a trpezlivosť.
text a foto_
Kvetoslava Kližanová
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Náš významný rodák
▪ Vdp. Štefan Struhár

*1910

Vdp. Štefan Struhár (v strede)
so synovcami Júliusom (vľavo) a Pavlom (vpravo)
Štefan Struhár sa narodil 3.augusta 1910 v Skačanoch rodičom
Júliusovi a Veronike rod. Pilátovej. Po ukončení štúdií v Trnave
a v Prahe bol vysvätený za kňaza.
Prvú sv. omšu vo svojom rodisku
slúžil 15. mája 1938. Pôsobil ako

kaplán v Dlhom Poli, Malej Hradnej a v Novákoch. Od r. 1945 až
do r. 1954 bol správcom farnosti
Lehota pod Vtáčnikom, kde začal
s výstavbou kostola. Neskôr bol
správcom farnosti v Krásne a
Solčanoch. Naposledy až do svojej

+1975

smrti 8.junuára 1975 pôsobil ako
správca farnosti v Ostraticiach.
V monografii obce Ostratice sa o
ňom uvádza:
„V šesťdesiatych rokoch prichádza do farnosti nový duchovný
Štefan Struhár, ktorý prináša zas
istý pohyb do obce. Opravil farskú
budovu v rámci možností a opravil kostol zvonku. V roku 1968
zadovážil na vežu nové hodiny.
Roku 1969 postavil v Malých Ostraticiach kaplnku Fatimskej Panny Márie, čím podporil mariánsku
úctu vo farnosti. Umiera 8. januára
1975.
V júli 1968 odprevádzal k oltáru svojho synovca, syna jeho sestry Kataríny, kňaza Jozefa Žaťku.“
V publikácii Rozprávanie o
dejinách mestečka Nováky od Rudolfa Juríka sa o jeho pôsobení v
Novákoch píše:
„Nový kaplán Štefan Struhár,
rodák zo Skačian, prevzal správcovstvo kultúrneho domu a funkciu moderátora Združenia katolíckej mládeže (1944). Ako kňaz

bol horlivý s citlivým prístupom k
veriacim, spoločensky bezprostredný, srdečný.“ str. 125
„Farár Košťál i s kaplánom
Struhárom, správne odhadujúc
možnosť výbuchu ľudských vášní
a udavačstva, v osobných rozhovoroch i v podtextoch svojich
kázní vyzývali k láske, odpúšťaniu
a vzájomnej ľudskej pomoci. Im
patrí vďaka, že v nováckej farnosti nebolo udavačov,...“ str. 129
„ V lete 1945 bol kaplán Štefan
Struhár preložený za farára
do Veľkej Lehoty. Do pamäti
tamojších veriacich sa zapísal
ako iniciátor vybudovania priestranného moderného kostola
zasväteného sv. Cyrilovi a Metodovi.“
Vdp. Štefan Struhár je pochovaný na cintoríne v Skačanoch pri
Kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie, ktorú dal spolu s rodinou
brata Júliusa postaviť v r. 1968
– 1969.

odvádzajúci zrážkovú a podzemnú
vodu z melioračných systémov
vybudovaných v 60. rokoch 20.
st. Problematika ochrany sídiel v
takýchto územiach je dosť náročná
technicky, časovo aj finančne.
Prvým krokom pre riešenie
situácie štandardným spôsobom
je potreba realizácie hydrogeologického prieskumu a hydrogeologického sledovania, čo sú
nie lacné záležitosti. Pre ilustráciu
1 bm vrtu stojí cca 100 €. Až
následne sa dajú robiť relevantné
(odborné) závery a návrhy na
riešenie. Samozrejme aj ochranné
opatrenia a technické vodohospodárske diela preventívneho
charakteru dosahujú hodnôt státisíce eur. Pri súčasnej finančnej
situácii je to nezvládnuteľné. Ale
aj tak sa podľa mojej mienky dá
niečo robiť. V prvom rade je tu
územno-plánovacia dokumentácia
obce, v ktorej už musí byť tento
problém odborne zhodnotený a
navrhnutá postupnosť krokov,
ako rámcovo riešiť prevenciu a
ochranu obce pred záplavovými
vlnami a negatívnymi vplyvmi
vysokej a rýchlej oscilácie hladiny
podzemnej vody. Toto považujem
za kľúčový dokument, v ktorom by
sa mali okrem iného aj formulovať

regulatíva bytovej a individuálnej
výstavby (budovať pivnice?).
Vychádzajúc
z
obhliadky
terénu a hydrogeológie širšieho
okolia je podľa mojej mienky
vhodné odkloniť odvodňovací
kanál odvádzajúci drenážne vody
zo západnej strany územia do extravilánu a tento zaústiť do koryta Nitrice (najlepšie v priamom
smere) tak, aby bol zabezpečený
dostatočný úklon (spád). Aj na
túto úpravu však bude potrebné
spracovať projekt. Ostatnú časť
kanála v obci (po odpojení od
zdroja napájania) by bolo potrebné
vyčistiť a nechať ho v prevádzke ako miestne „kanalizačnodrenážne“ teleso.
Problematika riešenia protipovodňovej ochrany sídiel je sama
o sebe náročná odborne, technicky,
ale najmä finančne a určite podľa
mojej mienky ju nemôžu zvládnuť
obce samostatne. Avšak „drobné“
kroky, ktoré je nutné urobiť, môžu
a musia začať už na miestnej úrovni (územné plány, projekty kanalizácie, regulatívy bytovej výstavby
a pod.).

A. Beňačková

▪ Spodné vody a čo s nimi
V záujme predstaviteľov obce
priblížiť občanom príčiny spodných vôd a možnosti ich odstránenia, uskutočnila sa v kultúrnom
dome odborná prednáška RNDr.
Jozefa Halmu, z ktorej pre tých,
ktorí sa nezúčastnili, vyberáme:
Kataster obce Skačany z
pohľadu regionálnej geografie je
súčasťou Nitrianskej pahorkatiny,
včlenený do Bánovskej kotliny, lokalizovaný do dolnej časti údolnej
nivy rieky Nitrice.
Z východnej strany je obec
v priamom kontakte s južnými
výbežkami Strážovských vrchov
budovaných zväčša dobre priepustnými horninami druhohorných
dolomitov a paleogénných zlepencov. Sú to významné a relatívne
rozsiahle infiltračné oblasti formujúce podzemné vody v tejto
časti územia. Plocha západne od
obce je budovaná z veľkej časti
štvrtohornými, sprašovými hlinami, ktoré sú v zásade nepriepustné, s úklonom k nive rieky
Nitrice. Vlastná obec je vybudovaná z veľkej časti na riečnych
(náplavových) sedimentoch rieky
Belanky, ako sú piesky, štrky
rôzne zaílované. Ich priepustnosť
je vysoká. Tento horninový súbor
v kontexte s okolím zásadným spô-

sobom formuje tvorbu podzemných vôd kvartéru (štrkov). Tieto
sú doplňované priamo zrážkami,
infiltráciou z rieky Nitrica ako aj
skrytými prestupmi z dolomitov
Strážova.
Sprašové sedimenty
tvoria
funkciu izolátora a vlastne určujú
smer prúdenia podzemných vôd do
priestoru nivy Nitrice, zo západnej
strany a následne aj do intravilánu a extravilánu obce. Týmto sú
rámcovo formulované aj základné príčiny „vzdúvania“ hladiny
podzemnej vody najmä v období
zrážok a jarného topenia snehu.
Na toto relatívne úzke údolie je
dosť veľa negatívnych faktorov,
ktoré v spojitosti s malým úklonom
terénu v smere toku rieky Nitrice,
dosť „nepriaznivo“ ovplyvňujú
výšku hladiny podzemnej vody
s prípadným jej prenikaním až na
povrch. Pri takejto geometrii a hydrogeologickej stavbe sú pivničné
priestory optimálnymi miestami
drenáže a akumulácie podzemnej
vody s nepriaznivým dopadom na
kvalitu života občanov.
K týmto naturálnym faktorom sa podľa mojej mienky na
formovaní hladiny podzemnej
vody pod obcou v období zrážok
podieľa aj umelý otvorený kanál

RNDr. Jozef Halmo
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Zo života školy
▪ Nová počítačová učebňa
V rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu na ZŠ a
zapojením pedagógov do ďalšieho
vzdelávania naša škola dostala didaktickú techniku – počítače, dataprojektor. Sfunkčnili sme miestnosť
– vybudovala sa priečka, opravila
omietka a vymaľovali steny. Po za-

kúpení nových stolov pod počítače
bolo všetko pripravené na otvorenie
novej počítačovej učebne. Keďže
na nové stoličky k počítačom
nebudeme mať zvyšné finančné
prostriedky, plánujeme ich zakúpiť
z chránenej dielne.
MK

▪ Výlet na Oravu
Dňa 15.6.2010 sa žiaci VI.-VII.
triedy spoločne vybrali na školský
výlet na Oravu. Ich cieľom bolo
navštíviť Oravský hrad a Literárne
múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Na Oravskom hrade žiaci si
prezreli historickú, prírodovednú a
etnografickú expozíciu.
V historickej expozícii sa oboznámili s históriou hradu – prestavba,
dobývanie hradu, majitelia hradu.
V miestnostiach – komnatách bolo
možné pozorovať rôzne umelecké
a úžitkové doplnky interiéru a výtvarného umenia, vytvorené v jed-

notlivých storočiach stredoveku a
novoveku.
V prírodovednej expozícii čakala žiakov prechádzka oravskou
prírodou. Žiaci spoznali, ako vyzerá život v rieke Orava, oboznámili
sa s faunou a flórou, ako aj charakteristikou lúk, pasienkov, lesov
vysokohorských lokalít na Orave.
V etnografickej expozícii boli
predstavené
tradície
oravskej
ľudovej kultúry. Žiaci si prezreli
typické oravské kroje, vyrezávané
kolísky, sukne, šaty vyrobené z
modrotlače.
V Literárnom múzeu P. O. Hviez-

▪ Atletické preteky Jána Chochulu
V našej škole máme veľa talentovaných
žiakov na šport, ktorí môžu svoj talent
ukázať v rôznych súťažiach. Žiaci z I.
stupňa si môžu svoje sily zmerať so žiakmi
z iných škôl na Atletických pretekoch Jána
Chochulu, známejšími medzi žiakmi pod
názvom „Chochuliáda“. Súťaž organizuje
ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske.

Tento školský rok sa preteky mali
konať 4.6.2010. Pre nepriaznivé počasie
boli presunuté na 11.6.2010. I. stupeň
navštevuje 39 žiakov. Vybrali sme z nich
23 žiakov, ktorí nás úspešne reprezentovali. Podarilo sa im získať 3 diplomy.
Pretekov sa zúčastnili:
I. tr. - Samantha Kováčová, Emma

doslava si žiaci pripomenuli život
a tvorbu velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava. Prezreli
si fotografie z detstva, poznámky a
tvorbu z rôznych období života. K
nahliadnutiu boli originálne osob-

né pamiatky – jeho pracovňa,
časť salónu, odevné súčasti, dary
k životným jubileám a predmety
osobnej potreby (fajky, kalamáre,
šatka ).
text a foto_ Zuzana Šútorová

Makvová, Patrik Dolný, Šimon Makva,
Filip Hunka, Filip Kližan, Marek Laššo
II. tr. - Veronika Besedová, Bianka Šmatláková, Tomáš Knápek, Peter
Tomašák, Kristína Pokorná,
III. tr. - Romana Králiková: 2. miesto
– beh na 50 m, Kristián Dolný: 2. miesto
– skok do diaľky, Patrik Mikláš: 3. miesto
– hod kriketovou loptičkou, Dávid Jarabinec, Jozef Forgáč, Sofia Koleňáková,

IV. tr. - Natália Podmaníková, Dana
Širková, Kristián Pilát, Kristián Mikláš,
Miloslav Miklaš.
Všetkým
zúčastneným
žiakom
ďakujeme, oceneným srdečne blahoželáme
a tešíme sa, že na budúci školský rok
nás opäť nesklamú a budú úspešne
reprezentovať našu školu.
Darina Kurilová

▪ Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 2. polrok šk. r. 2009/2010
Počet žiakov chlapcov
dievčat
110
55
55
PROSPECH
Prospeli s vyznamenaním: 35
Prospeli veľmi dobre: 33
Prospeli: 41
Neprospeli: 0
prospeli:
10 žiakov 1. tr. + 31 žiakov = 41 žiakov
Jedna žiačka si plní povinnú školskú
dochádzku v zahraničí.
SPRÁVANIE
Napomenutie triednym učiteľom: 12
Pokarhanie triednym učiteľom: 10
Pokarhanie riaditeľom školy: 4
Znížená známka zo správania na 2: 1
Znížená známka zo správania na 3: 0
Znížená známka zo správania na 4: 0
Udelenie pochvaly triednym učiteľom:
22 žiakov
Udelenie pochvaly - kniha:
9 žiakov
KNIHA
I. Samantha Kováčová
- výborný prospech, vzorné správanie a
reprezentácia školy
II. Sofia Ištvánová
- výborný prospech, správanie a účasť
na všetkých školských kolách rôznych

súťaží
III. Sofia Koleňáková
- výborný prospech, vzorné správanie a
reprezentácia školy v súťažiach
IV. Nikola Kasalová
- výborný prospech, vzorné správanie
a reprezentovanie školy v rôznych
súťažiach
V. Carmen Müllerová
- výborný prospech a vzorné správanie
VI. Tereza Kližanová
- výborný prospech, vzorné správanie,
reprezentácia školy v okresnom a krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
VII. Ján Šedík
- výborný prospech, správanie a reprezentácia školy v súťažiach
VIII. Ján Kučerka
- úspešná reprezentácia školy v prírodovedných predmetoch (okresné kolo),
výborný prospech,
vzorná
školská
dochádzka a správanie.
IX. Elena Králiková
- výborný prospech, správanie, dochádzka
a reprezentácia školy v okresných kolách
rôznych vedomostných súťaží.
Cena riaditeľky školy bola udelená:
IX. ELENE KRÁLIKOVEJ

- za výborný prospech, správanie, dochádzku a reprezentáciu školy vo vedomostných
súťažiach.
- Pracovníčkam školskej jedálne bolo
udelené Pochvalné uznanie za prípravu
chutných jedál.
DOCHÁDZKA
Trieda: I.-IX.
vymeškané hod.: 5 445
Ø 49,95
ospr.: 5 445
Ø 49,94
neospr.: 1
Ø 0,009
Najaktívnejších žiakov, ktorí reprezentovali školu v olympiádách, súťažiach
sme vyhodnotili a ocenili diplomami, vecnými cenami.
Roč. 1.-4.
Vedomostné, športové, výtvarné súťaže
1. miesto: Nikola Kasalová, IV. tr.
2. miesto: Vanesa Vállová, IV. tr.
3. miesto: Sofia Ištvánová, II. tr.
4. miesto: Barbora Knápeková, IV. tr.
5. miesto: Patrik Kližan , IV. tr.
6. miesto: Romana Králiková, III. tr.
7. miesto: Sofia Koleňáková, III. tr.
8. miesto: Emma Makvová, I. tr.
Roč. 5.-9. - vedomostné súťaže
1. miesto: Ján Šedík, VII. tr.
2. miesto: Elena Králiková, IX. tr.
3. miesto: Ján Kučerka, VIII. tr.

4. miesto: Martina Gahérová, IX. tr.
5. miesto: Tereza Kližanová, VI. tr.
6. miesto: Štefan Kučerka, VII. tr.
7. miesto: Jana Štrpková, VI. tr.
Vo výtvarných súťažiach žiačky:
1. miesto: Tatiana Pilátová, VIII. tr.
2. miesto: Monika Havaldová, VI. tr.
3. miesto: Jana Štrpková, VI. tr.
Svoju zdatnosť, obratnosť a šikovnosť
v športových disciplínach ukázali nasledovní žiaci:
1. miesto: Jakub Kližan, IX. tr.
2. miesto: Matúš Ďuriš, VI. tr.
3. miesto: Tomáš Ďuriš, VIII. tr.
4. miesto: Lukáš Kuril, VIII. tr.
5. miesto: Nikola Griačová, IX. tr.
6. miesto: Martin Moszor, IX. tr.
Z tanečníčok bola vyhodnotená Martina
Gahérová IX. tr., Róberta Mikulová VIII.
tr. a Kristína Kosnovská III. tr.
Všetkým žiakom, ktorí úspešne
reprezentovali našu školu po celý školský
rok, vzorne si plnili svoje povinnosti,
všetkým pedagogickým zamestnancom,
ktorí pripravovali žiakov na súťaže, ako aj
za ich celoročnú prácu a samozrejme aj ostatným zamestnancom za ich prácu na svojich úsekoch ďakujem.
MK

Skačianske noviny číslo 4/2010

9. strana

▪ Chránime životné prostredie

▪ Výlet ako odmena

Chrániť životné prostredie sa deti
učia už od malička. Jednou z možností
je aj triedenie komunálneho odpadu.
Keďže naša škola v spolupráci s
rodičovským združením (ďakujeme
rodičom za pomoc pri organizovaní
zberu a ocenení jednotlivcov i tried) sa
každoročne zapája do zberu papiera,
rozhodli sme sa triediť aj ostatný odpad. Zakúpili sme nádoby na triedenie odpadu, ktoré budú umiestnené na
chodbách základnej i materskej školy.
Školská jedáleň má na triedený odpad
určenú miestnosť.
MK

V máji sa uskutočnilo druhé
kolo zberu papiera. Odmenou pre
najlepších zberačov bol jeden deň
bez učenia, počas ktorého víťazný
triedny kolektív mal možnosť
absolvovať spoločne ľubovoľnú
aktivitu – pobyt v prírode, výlet....
Víťazný kolektív žiakov šiestej
triedy si za odmenu vybral výlet do
Topoľčian a návštevu Tríbečského
múzea, a tak v 18. júnové ráno
šiestaci nasadli do vlaku a vydali
sa na cestu za poznaním prírodných
exponátov stredného Ponitria.

V Tríbečskom múzeu prostredníctvom zbierkových predmetov
z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky získali pomerne
ucelený prehľad o neživej prírode,
rastlinách a živočíchoch žijúcich v
regióne stredného Ponitria.
Verím, že ochrana životného
prostredia, zachránené stromy,
ale aj deň voľna budú motiváciou
pre žiakov pri zbere papiera aj do
ďalších rokov.
Zuzana Šútorová

▪ Oslava MDD
Každoročne sa pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí konajú v
našej škole zaujímavé akcie pre deti
a žiakov . Podobne to bolo aj tento
školský rok.
Pre žiakov I. stupňa boli už
tradične pripravené zábavno –
súťažné hry.
Žiaci II. stupňa si mohli
preveriť svoje vedomosti v kvíze o
bezpečnosti na ceste a tiež si pozreli
krátky film o bezpečnosti cestnej
premávky.
Zaujímavosťou bolo vozidlo
rýchlej lekárskej pomoci, ktoré
prišlo do školy nie však preto, že
by sa stal nejaký úraz, ale z dôvodu
ukážky poskytnutia prvej pomoci.
Žiaci a tiež aj naši malí škôlkári
mohli vojsť do vozidla a prezrieť

si jeho vybavenie. Súčasťou boli
aj praktické ukážky poskytnutia
prvej pomoci pri ľahších poraneniach. Ukážky predvádzala vrchná
sestra oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Mária Ambrózová
v telocvični školy. Po predvedení
ukážky žiaci mali možnosť sami si
vyskúšať poskytnutie masáže srdca
či umelé dýchanie.
Neskôr žiaci I. stupňa pokračovali v súťažiach. Po ich skončení

▪ MDD v MŠ
Deň detí v našej materskej škole
bol v tomto roku trochu netradičný.
Začal sa prehliadkou vozidla
rýchlej lekárskej pomoci, po ktorej
nasledovala ukážka poskytnutia
prvej pomoci predvedená vrchnou
sestrou oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Máriou Ambrózovou. Deti mali možnosť nielen
vidieť, ale aj vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci.

boli odmenení sladkosťou.
Žiaci II. stupňa pokračovali v
telocvični športovými hrami ako
futbal, prehadzovaná, vybíjaná.
Tento rok nám k oslave dňa detí
neprialo počasie. Mali sme naplánovanú ešte jazdu zručnosti na bicykli v areáli školy. Pretože pršalo,
odložili sme túto jazdu na koniec
júna.
Dúfame, že sa deťom oslava
MDD páčila a už teraz sa tešia

na to, čo im pripravíme na budúci
školský rok.
text a foto_
Darina Kurilová

▪ Rozlúčka s predškolákmi
Druhá časť oslavy detí sa začala
piesňou „Zvoňte lúčne zvončeky,
prvý, druhý, tretí, že k nám opäť
zavítal sviatok všetkých detí...“ .
Ďalšie prekvapenie čakalo oslávencov v triede MŠ – občerstvenie
– torta a balíček so sladkosťami.
Dobrú náladu im spríjemnila hudba, pri ktorej si aj zatancovali. Deti
prežili svoj deň veselo a šťastne.
text a foto_ Miriam Maslenová

V tomto školskom roku sa
skončila jedna etapa v živote našich
škôlkarov – predškolákov.
Dňa 29. 6. 2010 sa konala
rozlúčková slávnosť s budúcimi
prváčikmi: Alex Böhm, Jakub
Gahér, Jessica Horniaková, Laura
Križanová, Dorota Zorková. Na
slávnosti im riaditeľka školy M.
Krajčová odovzdala osvedčenia o
absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Za snahu a usilovnosť boli
deti odmenené knihami, pracovnými listami a sladkosťami. Keďže
bol koniec školského roka aj pre

ostatné deti v materskej škole, za
svoju usilovnosť aj ony boli odmenené sladkosťami.
Pre rodičov predškolákov bol
pripravený krátky program pozostávajúci z pásma veselých básničiek
a pesničiek. Vystúpenie bolo odmenené potleskom, no deti čakalo
ešte jedno veľké ľadovo-chutné
prekvapenie v školskej jedálni.
Celková atmosféra bola veľmi
príjemná a verím, že niečo podobné
si zopakujeme aj budúci školský
rok.
Miriam Maslenová

Skačianske noviny číslo 4/2010

10. strana

▪ Postup a pád
19. jún! Pre niekoho sobota ako
každá iná. No pre hráčov, fanúšikov,
usporiadateľov a všetkých, ktorí pridali ruku k dielu, sa stala výnimočnou.
Sobota, ktorá sa bezpochyby zapíše
do histórie skačianskeho futbalu.
Všetky tri domáce tímy sa práve týmto dňom rozlúčili so súťažnou sezónou 2009/2010.
Ako prví započuli hvizd píšťalky
žiaci na futbalovom ihrisku vo
Veľkých Bieliciach. Po ťažkom dueli a prehre 5:2 obsadili konečnú 7.
priečku z 11 v III. triede okresu Partizánske. Vo všetkých zápasoch nám
práve títo najmladší ukázali obrovskú
dávku bojovnosti a tiež radosti z futbalu. Najlepším strelcom v domácom
družstve je D. Cagáň s 15 presnými
zásahmi, ktorý v celkovej tabuľke
strelcov obsadil 10. miesto.
Zostava: tréner P. Hatiar, hráči
T. Ďuriš, J. Žovinec, N. Griačová, J.
Strogončík, S. Vavro, Maroš Ďuriš,
Matúš Ďuriš, A. Šudík, P. Kližan, T.
Fodora, M. Košík, M. Goga, M. Zábojník, P. Kubačka, A. Luky, M. Zuzula, A. Šegita, D. Cagáň, L. Kuril.

Pozornosť fanúšikov sa ďalej preniesla do Lazian, kde svoj posledný
zápas hrali dorastenci. Prehra 4:1
iba potvrdila, že chlapci skončili
na poslednom mieste zo 16 tímov
v Majstrovstvách oblasti Prievidza.
Ľahkovážny prístup väčšiny družstva
k tréningovému procesu sa podpísal
pod fakt, že dorast počas celej sezóny
nastrieľal len 26 gólov. Chýbala
zodpovednosť, vzájomná podpora
hráčov, dravosť... Všetko sa však dá
napraviť a dúfame, že chlapci nám to
na jeseň aj ukážu.
Zostava: vedúci družstva M. Loči,
hráči P. Papulák, P. Gahér, P. Bebjak,
Miroslav Guričan, T. Petrikovič, M.
Slovák, Marek Guričan, A. Loči, M.
Pilát, S. Cagáň, I. Dzina, M. Štrpka,
P. Beník, N. Blachút, P. Vavro, A.
Mekýš, M. Pochylý, J. Žižko.
Futbalová senzácia! Inak sa ani
nedá nazvať to, čo nám predvádzali naši muži v I. triede okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou.
Z 26 zápasov si na svoje konto pripísali až 24 výhier, pričom v jarnej
časti neprehrali ani jediný raz. Svojou kondíciou, hernou kombináciou a presnou strelou sa stali pos-

trachom každého súpera. Eufória,
ktorá sprevádzala posledný zápas
(proti Veľkým Držkovciam), sa
stupňovala každým ďalším gólom domácich hráčov. Vyvrcholila
výhrou 10:1, po ktorej naši muži
zdvihli nad hlavy víťazný pohár za
prvenstvo, a tak postúpili do oblastnej súťaže. Neskutočnou formou
sa zaskvel náš útočník B. Krajčo,
ktorý sa stal kráľom strelcov v
celej súťaži. Počas sezóny vsietil
neuveriteľných 43 gólov. Na 3.
priečku sa prebojoval aj M. Borcha
s 19 presnými zásahmi. Skvelú bilanciu nášho A-tímu dopĺňa aj fakt,

že počas sezóny nastrieľali najviac
(až 120) gólov a inkasovali len 17krát. Naši chlapci, a taktiež tréneri,
si zaslúžia obrovský obdiv a veľké
poďakovanie za účinkovanie počas
celej sezóny.
Zostava: hl. tréner T. Szabo,
pomocný tréner J. Chren, hráči
P. Hačko, J. Zima, B. Krajčo, M.
Krajčo, M. Borcha, Ľ. Struhár,
M. Štrpka, J. Ďuriš, P. Ďuriš, M.
Ďuriš, M. Horniak, Miroslav Loči,
Mário Loči, V. Havalda, M. Hudec,
T. Fuka, R. Karak, J. Kližan, Ľ.
Gahér, V. Šudík.
foto_ BE_ text_ Denisa Mekýšová

vali o putovný pohár starostu obce.
V prvom zápase sa proti domácemu celku postavil tím z Hradišťa.
Naši muži hladko vyhrali v pomere
3:1. Góly zaznamenali Ľ. Struhár, M.
Krajčo a B. Krajčo. V druhom zápase
sme boli svedkami remízy 2:2 medzi
Veľkými Kršteňanmi a Nitricou. Po
penaltovom rozstrele postúpili do
finále futbalisti z Krštenian. Nasledovali zápasy o celkové umiestnenie.
O tretie miesto sa „pobili“ družstvá
Hradišťa a Nitrice, pričom po riadnom
hracom čase a remíze 1:1 nasledovali
opäť jedenástky. Z bieleho bodu boli

úspešnejší Hradišťania.
Pred finálovým zápasom si
slávnostným výkopom a minútou ticha všetci členovia rodiny, futbalového výboru a fanúšikovia uctili pamiatku zosnulého Ivana Ďuriša. Následne
bolo odpískané a tímy Skačian a
Veľkých Krštenian sa pustili do boja
o víťazný pohár. V napínavom a
veľmi vyrovnanom zápase nám futbalisti ponúkli veľa krásnych akcií, no
žiadna nebola zakončená gólom, a tak
sa zrodila remíza 0:0. O víťazovi aj do
tretice rozhodovali pokutové kopy, po
ktorých sa tešili práve domáci hráči a
fanúšikovia.
Memoriál Ivana Ďuriša sa

každoročne hodnotí veľmi pozitívne.
Nedeľa plná futbalu bezpochyby
ponúkla veľa príjemných okamihov, za ktoré ďakujeme futbalovému
výboru a všetkým, ktorí nejako pomohli. Vďaka patrí aj rozhodcom v
zložení Omelka, Duhyňa a Bebjak,
ktorí dohliadali na čistú hru na turnaji. Účastníci tohto podujatia si mohli
pochutnať na pečených klobásach a
pstruhoch, a taktiež sa potešili bohatej
každoročnej tombole.
Celkové poradie: 1. miesto
TJ Skačany, 2. miesto TJ Veľké
Kršteňany, 3. miesto Tatran Hradište,
4. miesto Nitrica.
Denisa Mekýšová

a
okolité
krásne
prostredie. Kaviareň
je otvorená každý
deň od deviatej do
sedemnástej, v sobotu
do pätnástej hodiny.
Je určená pre širokú
verejnosť, nielen pre
tých, ktorí si prídu do
záhradníctva
kúpiť
okrasné dreviny, skalničky, letničky,
trvalky, vodné rastliny, rôzne substráty, bežné hnojivá, či drobný pomocný materiál potrebný pri výsadbe rastlín, ako sú kvetináče, fólie,
ozdobné ploty a pod.

Majiteľ Ľubomír Šujan sa venuje
záhradníctvu už takmer 20 rokov.
Jeho zásluhou sú skrášlené mnohé
príbytky, záhrady a verejné priestranstvá nielen v Skačanoch, ale aj
v širokom okolí. Vo svojom záhradnom centre ponúka teraz okrem

predaja širokého sortimentu aj posedenie pre kohokoľvek, kto chce
pobudnúť v príjemnom prostredí
obkolesenom krásou, ktorú dokážu
vytvoriť ľudské ruky z darov prírody.
Eva Struhárová

▪ 8. ročník Memoriálu Ivana Ďuriša
Po úspešnej sezóne a týždňovom
oddychu sa naši muži vrátili opäť na
trávnik, s cieľom získať čo možno
najlepšiu kondíciu do ďalšieho
súťažného ročníka. V duchu hesla
„ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“
sa niesla celá letná príprava pod vedením T. Szaba a J. Chrena. Chlapci
si prvýkrát mohli svoju zdatnosť
otestovať na futbalovom turnaji v
domácom prostredí. V tretiu prázdninovú nedeľu odštartoval 8. ročník
Memoriálu Ivana Ďuriša. Zúčastnené
tímy TJ Skačany, Tatran Hradište, TJ
Nitrica a TJ Veľké Kršteňany zabojo-

▪ ŠUJANCAFÉ
Záhradné centrum Šujan sa nachádza pri vstupe do Skačian. Vníma
ho každý, kto vojde do našej obce,
ale päť rokov púta pozornosť aj tých,
ktorí prechádzajú vedľa Skačian po
hlavnej ceste. Ľudia so záujmom
sledujú, čo nové tam pribúda.
Dňa 18. júna 2010 bola v areáli
záhradného centra za účasti mnohých hostí otvorená Šujancafé, ktorá
má vo vnútri 20 miest a na terase sa
môže ešte 30 sediacich návštevníkov
pri konzumácii kávy, nápojov a sladkostí kochať pohľadom na jazierko
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