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▪ Kniha prianí a ...
Milí čitatelia!
Každý vie, ktoré slovo chýba v
nadpise. Kniha prianí a sťažností.
Kedysi sa nachádzala v každom
obchode, reštaurácii, na pracovisku rozličných služieb. Niekde
sa nachádza už iba Kniha sťažností.
A niekde už vôbec nič. Kto vie, či
sa ňou niečo vyriešilo. Niektorí
hovoria áno, iní úplne zbytočná
vec. Neviem presne, ako to chodí
dnes. Skôr sa ale povie, že „keď
sa ti nepáči, choď nakupovať, jesť
a zabávať sa niekam inam. Tam,
kde ti bude po vôli. Veď máš na to
právo. Je demokracia.“
Hoci Kniha prianí a sťažností z
papierovej podoby zmizla, mnohí
ju nosia vo svojom srdci. Dokonca celé srdce sa môže stať knihou
sťažností, a to sa premietne do spôsobu života. Sťažujú sa na všetko:
▪ ako lekári liečia, hoci
sťažovatelia neprečítali ani jednu
knihu o medicíne,
▪ ako učitelia učia, hoci sa sami
nenaučili ani len slušnému správaniu,
▪ ako kňazi kážu, hoci nikdy
nestáli pred 100 alebo 200 ľuďmi,
aby predniesli obyčajný prípitok,
▪ ako rodičia vychovávajú svoje
deti, hoci oni nevychovali zatiaľ ani
jedno,
▪ ako sa deťom nič nechce, hoci
im je zaťažko sadnúť si a prečítať
niečo nové,
▪ ako sa politici vraj obohacujú,
hoci oni sa tiež obzerajú, kde by sa
čo dalo.
Kto sa sťažuje, prezrádza veľa o
svojom živote. Nie len to, nad čím
rozmýšľa, čo si všíma. Prezrádza
neraz to, čo jemu samému chýba.
▪ Ak má niekto pocit, že sa mu
dostáva málo pozornosti, zrejme ju
on sám málo prejavuje druhým.
▪ Ak sa mu zdá, že tí druhí sú
nejako málo vďační, aj on by mal
prehodnotiť, či dokáže povedať
ďakujem.
▪ Ak druhí podľa neho nemajú o

nič záujem, asi v srdci sťažovateľa
niečo nesedí.
Netvrdím, že je všetko v dokonalom poriadku. Kritika je
veľmi potrebná, ale musí byť
konštruktívna – musí mať hlavu
a pätu. Nie kopať do všetkého a
každého. Možno by nám tí druhí
vysvetlili, prečo tak konajú a uznali
by sme, že vedia, čo robia. Ale to
by sme museli chcieť ich aspoň na
chvíľu počúvať. A to by už bolo
konštruktívne. O to permanentní
sťažovatelia nemajú záujem.
S Knihou prianí a sťažností je
to myslené dobre. Nie je určená iba
na kritiku. Dať však svoj podpis
pod niečo im zrejme strach nedovolí. Je jednoduchšie to bez dôkazu
vykričať.
Prajem sebe i vám, aby sa ľudia
sťažovali, že si málo prajú.
Jozef Tomica

▪ Pozývame vás
Pri príležitosti mesiaca októbra
zasväteného modlitbe sv. ruženca
vás pozývame na 1. farské mariánske večeradlo, ktoré sa uskutoční
13. októbra 2010 (streda) vo farskom kostole v Skačanoch. Sv. omša
začne o 17.30 hod., po nej bude
mariánske večeradlo (modlitba sv.
ruženca, zasväcujúca modlitba pred
vyloženou Sviatosťou oltárnou) a
procesia s fatimskou sochou Panny
Márie k Trojičnému stĺpu.
Na procesiu si prineste sviece.
V nedeľu 17. októbra 2010
navštívia našu farnosť misionári
Spoločnosti Božieho Slova – P.
Pavol Kobliha a diakon Martin Madassery z Indie. Dopoludnia budú
spoločne sláviť sv. omše v kostoloch
našej farnosti a popoludní o 14.00
bude vo farskom kostole spoločné
stretnutie spojené s prezentáciou o
živote Cirkvi v Indii.
Farský úrad

▪ Centrum obce dostane
novú podobu
V minulom roku obec Skačany
predložila žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z európskych
fondov s názvom „Revitalizácia
verejných priestranstiev – námestia
v Skačanoch“. Prostredníctvom Regionálneho operačného programu
Opatrenia Regenerácia sídiel sa
vybrané obce mohli uchádzať o
zdroje vo výške 95% z celkových
výdavkov na projekty obnovy
centrálnych verejných priestranstiev. Celkový rozpočet projektu
pre Skačany presahuje 600 tisíc
eur. Projekt bol vyhodnotený ako
úspešný a v súčasnosti prebieha
výber dodávateľa stavby.
Ťažisko riešenia predstavuje
námestie. Pred obecným úradom sa
vytvorí nová plocha z atraktívnych
dlažieb, ktorá bude slúžiť aj pre
kultúrno-spoločenské
aktivity.
Oproti súčasnému rozsahu asfaltovej plochy sa podstatnejšie rozšíri.
Ďalšie dláždené plochy vzniknú za
obecným úradom. Predĺžia sa a
novú dlažbu dostanú aj chodníky v
parku. Pribudnú chodníky po oboch
stranách námestia a sčasti aj pozdĺž
Duklianskej ulice. Okrem toho budú
nanovo vybudované ďalšie úseky
chodníkov z námestia až k Nitrici,
pozdĺž kostola a pošty, na Školskej
ulici až po základnú školu.
Ďalej sa opravia výtlky a položí
sa nový asfaltový koberec na
okružnej ceste na námestí. Nanovo bude vybudovaný úsek cesty k
pálenici. Spolu sa v rámci projektu
obnoví 670 m miestnych komunikácií.
Oddychové priestranstvá budú
vybavené lavičkami, altánkom,
smetnými košmi, informačnými
systémami a detskými atrakciami.
Súčasťou projektu je tiež nové
parkové osvetlenie, výsadba zelene – kríkov a stromov a obnova
trávnika. Námestie bude osvetlené
spolu 15 svietidlami, z toho dve

budú určené na osvetlenie Stĺpa
Najsvätejšej Trojice.
Projekt prinesie skrášlenie a
oživenie verejných priestranstiev,
poskytne obyvateľom možnosti
pre stretávanie, oddychové aktivity a súčasne prinavráti Skačanom
prestíž v podobe reprezentačného
centra obce.
Jaroslav Coplák
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▪ Zo zasadnutia OZ
Na 4. tohtoročnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva 17. augusta 2010 sa zúčastnilo 9 poslancov a
hlavná kontrolórka obce.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie
▪ upozornenie prokurátora na
nedostatky v postupe a rozhodovaní
obce Skačany na úseku preneseného
výkonu štátnej správy vo veciach
ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých alebo zanedbávania
starostlivosti o povinnú školskú
dochádzku,
▪
hodnotenie
prospechu,
správania a dochádzky v ZŠ s MŠ
Skačany za II. polrok školského
roka 2009/2010,
▪ správu hlavnej kontrolórky
obce z vykonanej kontroly
dodržiavania zásad rozpočtového
hospodárenia v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Skačany,
▪ správu starostu obce o činnosti
obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ladislav Struhár
v nej informoval o výstavbe nájomných bytových domov, o
aktivačných prácach, prerokovaní
územného plánu obce a o tom,
že vydavateľstvo TEMPO pripravuje tlač kalendárov na rok
2011 na tému Dedičstvo starých a
prastarých rodičov si ctíme. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s objednávkou kalendárov v takom istom
počte ako minulý rok.
Starosta
tiež
poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave letných akcií:
▪ Telovýchovnej jednote FK
Skačany za zorganizovanie futbalového turnaja a akcie Kope celá
dedina, ktorú zorganizovali v spolupráci s komisiou školstva, mládeže
a športu,
▪ Dobrovoľnému hasičskému
zboru Skačany za účasť na pohárových súťažiach a za reprezentáciu obce - na súťaži v Dubnici
nad Váhom obsadili 1. miesto.
Ďalej im poďakoval za zorganizovanie Country večera, ktorý pripravili spolu s komisiou kultúry a
sociálnych vecí,
▪ mládežníckej dychovej hudbe
Skačianka za reprezentáciu obce
na Festivale dychových hudieb v
Brodzanoch,
▪ starým pánom za účasť na futbalovom turnaji v Dolných Vesteniciach a vo Veľkých Kršteňanoch,
▪ Zboru pre občianske záležitosti
(ZPOZ) za zorganizovanie oslavy

50-ročného jubilea dlhoročnej
zpozáčky Danky Hudecovej a za
prípravu občianskeho sobáša,
▪ redakčnej rade Skačianskych
novín za nové – už štvrté číslo,
▪ súťažnému družstvu kuchárov
(Vladimír Ďuriš a Ján Chrenko),
ktorí sa zúčastnili súťaže vo varení
gulášu v Hradišti.
V diskusii sa poslanci zaujímali
o to, či je v územnom pláne obce
riešenie spodných vôd a kompostovisko, či je už hotový znalecký posudok na pozemky na Cintorínskej
ulici, prečo boli prerušené práce na
výstavbe bytoviek, koľko je žiadostí
o byty, ako je to s nedokončenými
prácami na prezentácii Kostola sv.
Juraja, s letákom a tabuľami, kedy sa
bude realizovať projekt dopravného
značenia v obci, koho vlastníctvom
je pozemok pod Cintorínskou ulicou, ktorý je na predaj a mohol by
slúžiť na prístupovú cestu na Cintorínsku ulicu. Na otázku, ako je to
s projektom revitalizácie námestia,
starosta odpovedal, že bola zrušená
verejná súťaž a vyhlásená nová s
novými podmienkami financovania
projektu.
Hlavná kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo o
uskutočnenej kontrole dodržiavania
rozpočtového hospodárenia v
rozpočtovej organizácii obce ZŠ
s MŠ Skačany. Kontrolované
boli všetky účtovné zápisy v
pokladničnej knihe za rok 2009 a
všetky účtovné zápisy pri úhradách
z bankového účtu školy. Kontrolou
bolo zistené, že k závažnému pochybeniu nedošlo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
▪ rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Skačanoch,
▪ zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a
členov komisií obce Skačany,
▪ stanovisko komisie kultúry a
sociálnych vecí k žiadosti o sociálnu
výpomoc Sylvii Adamkovičovej,
▪
príspevok
Občianskemu
združeniu Bašta na vydanie Encyklopédie sakrálnych stavieb na
Slovensku vo výške 50,- €.
Starostovi
obce
poslanci
odporučili do 15.09.2010 ukončiť
prezentáciu základov Kostola sv.
Juraja a do 30.09.2010 realizovať
projekt
Pasport
dopravného
značenia miestnych komunikácií v
obci Skačany.
OcÚ

▪ Oznam
pre poplatníkov
a daňovníkov
Oznamujeme všetkým poplatníkom, že termín na zaplatenie
1. splátky poplatku za odvoz
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uplynul
30.04.2010 a termín zaplatenia 2.
splátky 30.9.2010. Upozorňujeme
poplatníkov, že po tomto termíne
začne obec s vymáhaním nedoplatkov, príp. s exekučným konaním.
Zároveň upozorňujeme daňovníkov, že daň z nehnuteľností je
splatná do 15 dní od právoplatnosti
platobného výmeru – t.j. 30 dní odo
dňa doručenia platobného výmeru
daňovníkovi.
Dane a poplatky môžete uhradiť
poštovou poukážkou, prevodom
z účtu, prípadne v hotovosti do
pokladne obce.
Bližšie informácie o daniach a
poplatkoch nájdete aj na webovej
stránke obce.
OcÚ – správa daní a poplatkov

▪ Zníženie
podielových
daní urobilo
škrt cez
rozpočet
Obec Skačany v roku 2010
pocítila vo svojom rozpočte
zníženie podielových daní. V mesiaci máj 2010 dostala len 5 789
eur a v júni 2 504 eur, čo znamenalo
pre obec škrt cez rozpočet. Preto
musela použiť na úhradu bežných
výdavkov aj finančné prostriedky
minulých rokov, čím vykryla nižší
príjem tohto roka. Na rok 2010 bol
v rozpočte naplánovaný príjem podielových daní 217 000 eur, podľa
najnovších prognóz uvedených na
stránke Ministerstva financií SR
má obec dostať 182 833 eur, čo je
o 34 167 eur menej.
OcÚ – ekonomické oddelenie

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch august a september 2010 oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Danka Hudecová
Miroslav Centár
Ivan Hudec
Anna Mendelová
Milan Raučina
70 rokov života:
Anna Ďurišová
Jozef Zvalo
Anna Miškejová

č.d. 464
č.d. 174
č.d. 418
č.d. 406
č.d. 477
č.d. 347
č.d. 378
č.d. 377

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

OPUSTILI NÁS
Viliam Zuzula
č. d. 321
Anton Dvonč
č. d. 169
Anna Zvalová
č. d. 243
Anna Krištofová
č.d.135
Milan Zuzula
č.d.121

*28.10.1934
+05.08.2010
*02.08.1932
+24.08.2010
*19.02.1923
+02.09.2010
*01.04.1942
+17.09.2010
*28.09.1939
+21.09.2010

NARODILI SA
Matúš Knápek
06.08.2010
rodičia: Vladimír a Adriana
Igor Masár
20.09.2010
rodičia: Igor a Adriana

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ľuboš Zemanovič
a Kamila Pilátová			
21.08.2010

OTÁZKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÁNO
169
187
187
166
109
139

NIE
17
3
6
18
43
23

▪ Ako sme hlasovali v referende
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu voličov: 1047
Počet zúčastnených občanov: 200 (19,1 %)
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 200
Počet platných hlasovacích lístkov: 198
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 2
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▪ Rozbehnutá tradícia

V nedeľu 26. septembra 2010
skačianski veriaci prežili krásnu
ďakovnú svätú omšu ako výraz
poďakovania za úrodu v tomto
roku. Takto si znovu pripomenuli
veľkosť nášho dobrotivého Pána
Boha, ktorý sa aj cez dary úrody
stará o svoj ľud.
Príležitostné piesne v podaní
chrámového
zboru
Slnečnice
dopĺňali slová vďaky obsiahnuté v

kázni správcu farnosti Jozefa Tomicu, ktorý požehnal úrodu a okrem
poďakovania Pánu Bohu za jeho
dary vyslovil aj poďakovanie a uznanie tvorcom výzdoby slovami:
„Aj v našej obci sú šikovní a ochotní ľudia, ktorých si treba vážiť.“
V skačianskom kroji oblečené dve
dievčatá a pár prinášajúci obetné
dary tiež prispeli k sviatočnej atmosfére tejto slávnosti.

▪ Nevšedný zážitok pre prvákov

Slávnostné podujatie pripravili členovia ZPOZ-u pri OZ v
Skačanoch pre nových prváčikov.
2. septembra ich spolu s rodičmi
pozvali do obradnej siene obce.
Na začiatok sa predstavili dve
prváčky rozhovorom o tom, ako sa
tešia do školy. Dojímavý bol rozhovor matky s dieťaťom o veľkom
svete.
Potom nasledoval slávnostný
príhovor starostu obce, v ktorom
zaželal prvákom veľa chuti do
učenia a rodičom veľa trpezlivosti a láskavosti pri výchove svojich
ratolestí. Mamám odovzdal kvet
a deťom malú pozornosť obce
– školské potreby v hodnote 10,- €
uložené v taške s erbom obce.

Pri podobných príležitostiach
býva zvykom, že sa pozvaní na
pamiatku podpíšu do pamätnej
knihy. Keďže prváci ešte písať
nevedia, podpísali sa rodičia a deti
urobili odtlačok prsta k svojmu
menu.
Nechýbala ani vtipná báseň o radostiach a starostiach starej mamy
prváčika, ktorou jedna zo starých
mám všetkých rozveselila.
Na záver sa prítomným prihovorili bývalá učiteľka z MŠ a terajšia
triedna učiteľka. Riaditeľka školy
poďakovala za milé podujatie.
Bol to nevšedný zážitok pre deti i
rodičov.
foto_ text_
A. Beňačková

V porovnaní s bežnou či inou
slávnostnou výzdobou kostola je táto
„ďakovná“ skutočne výnimočná.
Celý kostol je vyzdobený jablkami,
kukuricou, slnečnicami, paprikou
a inou zeleninou, ovocím a obilninami. Zvlášť sa vynímajú sypané
obrazy Ježiša - Dobrého pastiera,
zázračnej medaily Panny Márie,
ktorá má v tomto roku 180 rokov,
a kalich s hostiou. Keďže rok 2010

je Rokom kresťanskej kultúry, časť
výzdoby je venovaná tejto téme.
Preto tu možno nájsť svätých Cyrila a Metoda, sypané logo Roka
kresťanskej kultúry a úryvok modlitby Otče náš v staroslovienčine
písaný cyrilikou. Nechýbajú ani
ukážky kresťanskej tvorby a fotografie zachytávajúce kresťanské
tradície a diela skačianskeho ľudu.
Poďakovanie za úrodu vo farskom Kostole Všetkých svätých v
Skačanoch formou výzdoby kostola plodmi zeme sa uskutočnilo už
štvrtýkrát. Obdivuhodná je ochota
veriacich priniesť niečo zo svojej
úrody a naaranžovať to krásnym
spôsobom. Preto poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že skačiansky
kostol mohli obdivovať obyvatelia
žijúci vo farnosti i hostia z blízka
i ďaleka počas celej nedele a budú
môcť až do konca októbra.
foto_ text_ A. Beňačková

▪ Stretnutie po 50 rokoch
V Skačanoch sa stalo tradíciou,
že pre účastníkov stretávok ZPOZ
pripravuje slávnostné prijatie starostom obce. Bolo to tak aj na
stretnutí absolventov Osemročnej
strednej školy v Skačanoch po 50
rokoch.
O 14. hodine sa stretlo pred
kultúrnym domom sedemnásť
spolužiakov z 31 zapísaných v
triednom výkaze v školskom roku
1959/1960. Štyria z nich už nežijú.
Bola to trieda pána učiteľa Antona
Križana, ktorý tiež nechýbal medzi
nimi. V priebehu toľkých rokov sa
zmenili a pri stretnutí hádali, kto je
kto. Veď mnohí sa nevideli celých
50 rokov.
Potom nasledovalo prijatie v
obradnej sieni. Privítanie starým
slovanským zvykom chlebom a
soľou, slávnostný príhovor starostu obce, podpisy do pamätnej
knihy – to všetko zanechalo na
nich hlboké dojmy. Boli to bývalí
žiaci skačianskej školy zo Skačian,

Hradišťa, Návojoviec a Veľkých
Krštenian v súčasnosti roztrúsení
v rôznych kútoch Slovenska. Len
jeden z nich žije v Skačanoch. Ako
sa neskôr vyjadrili, také niečo ešte
nezažili a nešetrili slovami vďaky a
uznania.
Ďalší program pokračoval v
zasadačke kultúrneho domu. Po
prípitku a živjó sa začalo spomínať
na roky prežité v starej skačianskej
škole, keď bolo všetko inakšie.
Perličkou programu bol záznam zo
školských pretekov, ktorý doteraz
starostlivo opatroval ich triedny
učiteľ. Na svojich výkonoch v
skokoch do diaľky a do výšky v
siedmej triede sa príjemne bavili. Aj
po predstavení sa a ukrojení kúska
so svojím menom z triednej knihy v
podobe torty zábava pokračovala.
Postaral sa o ňu harmonikár Emil
Zuzula, takže tí vytrvalejší sa po
polnoci len veľmi ťažko lúčili.
foto_ text_
A. Beňačková
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Pohľady do histórie
▪ Tri zabudnuté osobnosti našej obce
Už viackrát sme sa na stránkach
Skačianskych novín stretli s profilmi a životopisnými článkami
kňazov, ktorí z našej obce pochádzali. A určite ešte nie je
všetkým koniec, pretože Skačany
dali cirkvi, katolíckej i evanjelickej,
viac ako dve desiatky duchovných
správcov. O niektorých vieme veľa,
pretože boli súčasníkmi ešte dnes
žijúcich generácií, no o niektorých
vieme veľmi málo a o niektorých
takmer nič. A niektorých napríklad
nepoznáme vôbec.
Ku kňazskému stavu je človek
povolaný. Nie je to povolanie ako
každé iné. Naozaj, je to poslanie,
záväzok na celý život. V minulosti, keď našich predkov ešte
neovplyvňovali rôzne technológie,
problémy a správy z celého sveta,
mali naši rodičia a starí rodičia k
Stvoriteľovi akosi bližšie. Aj ich
vzťah bol úprimnejší. Preto ak sa
rozhodli dať niektoré zo svojich
detí do služieb Bohu, bolo toto rozhodnutie úprimné. Presný počet,
koľko Skačancov či obyvateľov
skačianskej farnosti, chlapcov i
dievčat, sa rozhodlo zasvätiť svoj
život duchovným povolaniam, sa
už asi nikdy nedozvieme. No ich
zástup sa nám darí z času na čas
rozšíriť novým objavom. Objavom
niekoho, kto bol kedysi niekoho

synom či bratom, no dnes je úplne
zabudnutým. My si teraz stručne
pripomenieme troch niekdajších
skačianskych rodákov, rehoľníkov
– kňazov a laického frátra.
Pre vstup do toho – ktorého
kláštora mala na človeka veľký
vplyv hlavne blízkosť niektorého
z rehoľných domov. No nebolo to
vždy pravidlom. V prvom prípade
nášho neznámeho kňaza – rodáka, tomu však tak bolo. Rehola
zbožných bratov piaristov mala
v okolí Skačian tri silné rehoľné
domy: v Prievidzi, v Nitre a v
Trenčíne. Hlavne ten prievidzský,
ktorý vznikol v roku 1666, bol v
Uhorsku najstarším, s najlepšou
povesťou a zároveň sídlom uhorskej provincie. V roku 1700 do
jeho noviciátu vstúpil 19-ročný
Bernard Beňačka. Narodil sa v
roku 1681 v Skačanoch, ďalšie informácie o jeho rodine nepoznáme.
Štúdiá začal v Prievidzi, tu roku
1702 zložil rehoľné sľuby a prijal
rehoľné meno od Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. V štúdiách
pokračoval v Brezne, filozofiu,
hudbu a aritmetiku navštevoval
opäť v Prievidzi, morálnu teológiu
v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 7. decembra 1709. Potom už
mladý Skačanec, piarista, pôsobil
ako učiteľ. V rokoch 1709 – 1710

vyučoval syntax a gramatiku vo Sv.
Jure pri Bratislave, roku 1711 krátko pobudol v Nitre, v rokoch 1712
– 1714 sa vrátil na hornú Nitru – do
Prievidze a roku 1715 opäť pôsobil
vo Sv. Jure. Tu ho nečakane zastihla
smrť. Páter Bernard Beňačka, SchP.
zomrel 3. februára 1715, mladý,
sotva 33-ročný. Pochovaný bol
podľa vtedajších zvyklostí,v krypte
miestneho kláštora piaristov.
Ďalším piaristom bol Michal
Abrahamovič. Narodil sa 19. novembra 1684 v Skačanoch. Do
noviciátu rehole v roku 1705 vstúpil
a rehoľné sľuby v roku 1707 zložil
tiež v neďalekej Prievidzi. Študoval
tu a v Nitre. Už tu od roku 1708
vyučoval v nižších triedach školy
a naďalej študoval. Po kňazskej
vysviacke 23. októbra 1712 odišiel
do maďarského Vesprému, kde
vyučoval aritmetiku, syntax a
gramatiku a zastupoval študijného
prefekta (1712-1718). Potom vystriedal ďalšie rehoľné domy v
Kečkeméte, Segedíne, Nitre a Sv.
Jure, v roku 1729 krátko spravoval
katolícku farnosť v maďarskej obci
Kosd pri Vacove. V rehoľnom dome
vo Vacove potom vyučoval syntax a
gramatiku a tu 25. novembra 1730,
krátko po oslavách 46. narodenín,
aj zomrel.
Menej informácií, v podstate iba

jedinú zmienku máme o ďalšom
skačianskom rodákovi. František
Novotný sa narodil 10. novembra
1831 v Skačanoch, rodičom Jozefovi Novotnému a Johane rodenej
Mego alebo Mega. Krstnými
rodičmi chlapca, ako si môžeme
prečítať v matrike, boli Michal
Galovič a jeho manželka Anna.
František alebo Xaver, ako si písal
svoje meno, 17. septembra 1855
vstúpil do noviciátu rehole menších
bratov františkánov, rehoľné sľuby
zložil 2. decembra 1860 a prijal
meno Romuald. Vysvätený za kňaza
však nikdy nebol, ostal iba laickým
frátrom. V roku 1890 pôsobil ako
rehoľník v konvente františkánov v
Hlohovci, kde bol krajčírom a mal
na starosti sakristiu kláštorného
chrámu. Miesto ani dátum jeho
úmrtia nepoznáme, no vieme, že sa
tak stalo pred rokom 1903.
Možno sa nám niekedy podarí
zistiť ďalšie informácie o týchto
troch ctihodných mužoch. No zatiaľ
pre nás tieto tri krátke životopisné
spomienky znamenajú, že galéria
významných Skačancov sa zásluhou pátra Bernarda Beňačku, pátra Michala Abrahamoviča a frátra
Romualda Novotného rozšírila o
ďalšie mená.

v Skačanoch hostí tiež pozdravila
a poinformovala o aktivitách nášho
dôchodcovského klubu. Po nej dostala slovo predsedníčka Jednoty
dôchodcov zo Skalitého. Pozdravila hostiteľov a ako povedala, boli
milo prekvapení srdečným prijatím
a pohostením. Zároveň pozvala
našich dôchodcov na návštevu Skalitého. Potom už zazneli výrazné
kysucké hlasy, ku ktorým sa hneď
pripojil náš harmonikár a nako-

niec spievala celá sála. Každý hosť
si odniesol informačný letáčik o
skačianskej farnosti a fotografiu
Stĺpa Najsvätejšej Trojice. Veruže
sa im ťažko odchádzalo a spolu sme
usúdili, že sa cítime tak, ako by sme
sa už poznali roky. Preto sa už teraz tešíme na návštevu Skalitého v
budúcom roku, ak nám to Pán Boh
dá dožiť.
foto_ BE
text_J. Bližniaková

Erik Kližan

▪ Návšteva zo Skalitého
Keď príde do dediny nový pán
farár, každý sa zamýšľa: Čo pre
nás bude znamenať? Akú stopu
v nás zanechá? Akú brázdu na
poli viery vytvorí? Skačany mali
väčšinou šťastie na dobrých pastierov. Po nejakom čase sme mali
možnosť spoznať nielen ich, ale
aj ich rodinných príslušníkov a aj
rodákov. Pri rôznych príležitostiach
sme navštívili aj ich rodiská. Tak
to je aj v prípade dnešného pána
farára Jozefa Tomicu. V jeho rodnej obci Skalité organizovali v
roku 2008 festival mariánskej
piesne Ave Mária. Úspešne na
ňom účinkoval aj chrámový zbor
Slnečnice zo Skačian. Skačianski
veriaci ich vtedy sprevádzali a bol
to pre nás naozaj krásny zážitok.
Zúčastnili sme sa na svätej omši,
obzreli si krásne kaplnky v okolí
kostola a pozreli sme si vystúpenie
ďalších zborov, ktoré v Skalitom
účinkovali. Srdečne nás pozdravila
starostka obce aj rodinní príslušníci
pána farára a pripravili pre nás aj

bohaté pohostenie.
Vo štvrtok 23. septembra 2010
sme pre zmenu privítali u nás v
Skačanoch rodákov pána farára.
Zastavili sa u nás počas zájazdu,
ktorý organizovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Skalitom. Hlavným programom bola
dopoludňajšia svätá omša, ktorú
odslúžili pán farár s pánom kaplánom. Potom si prezreli súčasný
domov „ich Jožka“ - faru a obzreli
si naše vynovené kultúrne pamiatky: Kaplnku Sv. Barbory a Stĺp
Najsvätejšej Trojice.
Podrobný
výklad o ich histórii im podala A.
Beňačková. V kultúrnom dome
ich slávnostne prijal a pozdravil
starosta obce L. Struhár, ktorý
okrem iného poďakoval prítomnej matke správcu farnosti za jeho
výchovu a smerovanie k viere.
Krojované žienky ich privítali
chlebom a soľou a súbor Cibuliar
zanôtil pár piesní. Najväčší ohlas
zožala pieseň v nárečí Skalitého.
Predsedníčka Jednoty dôchodcov
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▪ Na púti v Nitre na Kalvárii

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2010 sa veriaci zo Skačian, Hradišťa a Návojoviec zúčastnili tradičnej púte v
Nitre na Kalvárii, ktorú každoročne
organizuje Spoločnosť Božieho
Slova v Nitre.
Cesta autobusom bola veľkým
dobrodružstvom. Všade okolo zúrila búrka a blesky na takmer nočnej
oblohe vyzerali desivo. Našťastie
po príchode do Nitry sa búrka
utíšila a veriaci sa mohli presunúť
na pútnické miesto.
Hlavným celebrantom sv. omše

bol nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák, ktorý v homílii
povzbudil veriacich k nasledovaniu
Panny Márie na ceste poslušnosti
ku Kristovi a k obetavej službe
blížnym.
Zástupcovia našej farnosti sa
aktívne zapájali do bohoslužby
prinášaním obetných darov. V
obetnom sprievode niesli košík
čerstvých a pohár sušených dubákov
nazbieraných v skačianskych lesoch.
Počas svätej omše sprevádzala
katedrálny zbor EMERÁM dy-

▪ Farská poklona

V prvú augustovú nedeľu bola
v našom farskom kostole tradičná
farská poklona.
Po sv. omši bola vyložená
Najsvätejšia Sviatosť k celodennej
poklone. Počas dňa prichádzali do
chrámu veriaci z celej farnosti na
tichú osobnú adoráciu.
V tradičnom čase o 14.00 hod.
bola spoločná modlitba sv. ruženca
a Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a počas celého popoludnia bola možnosť sv. spovede.
O 16. hod. sa začala spoločná
poklona. Počas nej sa pán kaplán
Miroslav Kukla modlil modlitbu
za uzdravenie a predniesol osobné

chová hudba z Hradišťa, v ktorej
účinkujú aj mladí hudobníci zo
Skačian. V piatok pred slávnosťou
sa v kultúrnom dome v Hradišti
stretli muzikanti s chrámovým zborom z Nitry a s dirigentom Jozefom
Halmom na generálke. Spoločne
nacvičili piesne k sv. omši, ktoré
skomponoval sám dirigent žijúci v
Mníchove.
Po slávnostnej sv. omši nasledovala prehliadka Diecézneho múzea
a Katedrály sv. Emeráma v Nitre,
kde odznela v podaní všetkých
pútnikov z našej farnosti pápežská

hymna.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zapojili do prípravy i do
samotnej slávnosti - zvlášť muzikantom a ich učiteľom a veriacim
z Hradišťa za prípravu občerstvenia
pre zbor a dychovú hudbu.
Napriek upršanému počasiu bolo
putovanie do Nitry pre všetkých
obohatením každodenného života a
príjemným duchovným zážitkom.
foto_ text_
K. Kližanová

▪ Úcta k Sedembolestnej

prosby veriacich, ktoré vložili do
schránky v kostole. Prosby, vďaky
a chvály striedali piesne v podaní
farského chrámového zboru pod
vedením Kvetoslavy Kližanovej,
ktoré dotvárali príjemnú atmosféru
a umocňovali hlboký duchovný
zážitok.
Na záver pán kaplán udelil
všetkým prítomným požehnanie.
Keď so Sviatosťou oltárnou prechádzal po kostole, mnohým prebehli zimomriavky po chrbte.
Adorácia sa ťažko dá opísať
slovami. Adoráciu treba zažiť.
foto_ text_
A. Beňačková

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI.
vyhlásil v roku 1966 za hlavnú
Patrónku Slovenska, si Slovensko
a Katolícka cirkev pripomínajú 15.
septembra.
Úcta k Sedembolestnej Panne
Márií u Slovákov začala prijatím
kresťanstva od vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda. Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a
dôveru v trápeniach. Ľud k jej úcte
staval chrámy a kaplnky.
V Skačanoch sú tri: na cintoríne,
na Horných Lánoch a na Duklianskej ulici pri rodinnom dome

Gálisovcov. Práve táto bola cieľom
putovania veriacich v stredu 15.
septembra, ktorí počas modlitby sv.
ruženca k Sedembolestnej Panne
Márii cestou od kostola ku kaplnke rozjímali o siedmich bolestiach
Matky Božej. Tie boli obsiahnuté aj
v litániách k Sedembolestnej, ktoré
sa pred kaplnkou pomodlil pán kaplán Miroslav Kukla. Potom udelil
prítomným pútnikom záverečné
požehnanie, po ňom zazneli piesne
k Patrónke Slovenska Tie šaštínske
zvony a Ó, Mária, bolestivá.
foto_ text_
A. Beňačková
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▪ Na výlete za kultúrou a poznaním

Za účelom spoznávania kultúrnych pamiatok a tradícií jednotlivých regiónov Slovenska
skačianski dôchodcovia - členovia
Jednoty dôchodcov Slovenska sa
rozhodli, že tento rok počas Skalických dní navštívia Záhorie, a to
starobylú Skalicu - mesto, ktoré má
množstvo kultúrnych pamiatok a
bohatú históriu. Skalica si už v stredoveku vydobyla výsadné postavenie a tešila sa aj priazni uhorských
vládcov.
V sobotu 18. septembra v ranných hodinách sa autobus plný
prevažne dôchodcov vydal na cestu za poznaním. Už pri príchode
do Skalice sme uvideli mestské
hradby, z ktorých sa dodnes zachovalo niekoľko úsekov v pôvodnej výške. Ulice vedúce do centra
už boli plné jarmočných stánkov
s množstvom rozličného tovaru,
najmä občerstvenia.
Centrum Skalice tvorí Námestie
slobody, ktoré má ojedinelý trojuholníkový tvar, jeho dominantou
je farský Kostol svätého Michala.
Na tomto námestí bola postavená
veľká scéna, na ktorej od 10.00
hod. až do polnoci prebiehal bohatý
kultúrny program.
Najprv sme navštívili farský
Kostol svätého Michala. Už pri
vstupe našu pozornosť upútali
svojou drevorezbou lavice, dve
spovednice, luster, no najviac súbor šiestich barokových cechových
oltárov zasvätených patrónom skalických cechov. V parčíku vedľa
kostola sme si prezreli morový stĺp
Panny Márie. Navštívili sme Kostol
Najsvätejšej Trojice, pri ktorom je

kláštor milosrdných bratov. Prezreli
sme si aj Dom kultúry. Jeho budova
patrí medzi najzaujímavejšie stavby
v meste. Priestory domu slúžia pre
kultúrne a spoločenské podujatia.
Na prvom poschodí sa nachádza
Galéria Júliusa Koresku a Záhorské
múzeum, ktoré v čase Skalických
dní bolo sprístupnené bez poplatkov.
Ochutnali sme lokše s husacou
pečienkou, skalický burčiak, domov
sme si kúpili miestnu špecialitu známy skalický trdelník.
Vypočuli sme si vystúpenie Dychovej hudby ZÉVELANKA, DH
LIESKOVANÉ, DH SKALIČANÉ,
program Andera z Košíc a videli
sme historický sprievod kráľa
Ľudovíta I. Veľkého.
Cestou domov sme sa zastavili
na Bradle, najvyššom vrchole Myjavskej pahorkatiny, kde stojí Mohyla generála Milana Rastislava
Štefánika. Po prehliadke tejto
národnej kultúrnej pamiatky sme
pokračovali v ceste domov. Nálada
v autobuse bola výborná.
Pri záverečnom hodnotení sme
sa svorne zhodli na tom, že „Skalica je pjenkné mjesto“, ako sa o
nej spieva aj v jednej z miestnych
ľudových piesní.
Domov sme prišli unavení, ale
spokojní, obohatení o nové poznatky a kultúrne zážitky. Teší nás, že
autobus zaplnili občania Skačian.
Ďakujeme za dotáciu z rozpočtu
obce, vďaka ktorej sme tento
krásny zájazd za poznaním mohli
uskutočniť.
foto_ Z. Nagyová
text_ Mária Krajčová

▪ Dôchodcovia pre vnúčatá
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v
Skačanoch nezaháľa ani počas letných mesiacov. Na záver školských
prázdnin každoročne organizuje
pre všetkých seniorov obce a ich
vnúčatá športové popoludnie. Tak
to bolo aj vo štvrtok 26. augusta
2010, kedy sa konal už 4. ročník
športovo-zábavného
popoludnia
dôchodcov s vnúčatami spojeného s opekačkou pod názvom
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI.
V areáli futbalového ihriska
bolo rušno. Účasť detí – školákov
i predškolákov, starých a prastarých
rodičov i rodičov bola v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi najvyššia.
Súťažilo 39 detí. Mimosúťažne sa
športovo prejavili aj väčšie dojčatá
– v lození po trávniku ihriska bola
najaktívnejšia 8-mesačná Johanka
Gahérová.
Deti súťažili v behu vo vreci, v behu na 50 metrov, v hode
do plechoviek a v hode RINGO
krúžkom. Dospelí ich povzbudzovali a obdivovali ich športové zanietenie, snahu a najmä šikovnosť.
Počas vyhodnotenia a slávnostného odovzdávania medailí boli
vymenovaní najlepší, ale keďže
sa snažili všetky deti, všetky boli
nazvané víťazmi. Medailami boli
dekorované aj dojčatá ako budúci
nádejní športovci.
Po súťažiach detí program
pokračoval športovým súperením
starých a prastarých rodičov. Tí
súťažili v hode granátom na cieľ,
v hode do basketbalového koša a
v kope na minibránku. Súťažilo 13
žien a 9 mužov. Ostatní dospelí,
ale aj deti povzbudzovali svojich starkých a starké. Na prvých

miestach sa umiestnili: Marta
Šimková, Mária Ďurišová, Marianna Ďurišová, Janka Bližniaková,
Marta Gahérová, Jozef Beňačka,
Ján Bližniak, Milan Adamec, Ján
Chrenko, Imrich Haberajter, Viktor Ištván, Jozef Zajac. Osobitné
uznanie si za svoje športové zápolenie vyslúžila najstaršia súťažiaca
prastará mama 79-ročná Anna
Struhárová, ktorá sa zapojila do
všetkých súťažných disciplín a svojím výkonom sa zaradila do prvej
polovice súťažiacich.
Po záverečnom vyhodnotení
prítomní vybalili prinesené zásoby
a na rozžiarenom ohnisku sa začala
opekačka. Všetci si pochutnávali na
opečenej slaninke a špekáčikoch,
ktorých vôňa zamorila celé okolie.
Najviac chutilo deťom. Nie div, veď
po toľkom šantení poriadne vyhladli, aj sa unavili. Rodičia odchádzali
s nimi so slovami: Bola to super akcia, ďakujeme. A tí skôr narodení si
ešte pobesedovali a zanôtili piesne
svojej mladosti.
Súťažiacich prišiel povzbudiť
aj pán starosta Ladislav Struhár.
Vďaka, že na skôr narodených nezabúda.
Poďakovanie za ústretovosť a
spoluprácu patrí:
- vedeniu športového klubu za
poskytnutie areálu ihriska,
- riaditeľke ZŠ s MŠ Skačany
Zdenke Adamcovej za zapožičanie
športového náradia,
- Ľubomírovi Ďurčekovi za drevo na opekanie,
- členom výboru ZO JDS za
zabezpečenie vydarenej akcie.
foto_ BE
text_ Mária Krajčová,
predseda ZO JDS
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▪ Mládežnícka dychovka na festivale v Brodzanoch
Po viacročnej stagnácii na hudobných festivaloch sa naša dychovka opätovne predstavila na
podujatí v Brodzanoch. Ponuku
vystupovať sme dostali o päť minút
dvanásť. Nakoľko bolo veľmi málo
času na prípravu, rozhodli sme sa,
že sa akcie zúčastníme v novom
zložení s chlapcami, ktorí sa predstavili v Skačanoch v programe
počas stavania mája. Vedel som,
že majú záujem opätovne verejne
vystúpiť s novými nacvičenými
skladbami, tak sme sa do Brodzian
rozhodli ísť.
Môžem zodpovedne povedať, že
chlapci milo prekvapili a predviedli
sa vo veľmi dobrom svetle, keď
zatienili aj kapely zložené z dospelých hudobníkov. Priemerný vek
našej kapely bol 16 rokov a ich suverénny hudobný prejav si zaslúžil
ovácie a uznanie nielen u publika,
ale aj u odborníkov prítomných
na podujatí. Chlapci veľmi dobre
reprezentovali našu obec, za čo im

patrí uznanie a vďaka.
Tento úspech ich motivoval k
pravidelným stretnutiam. Vytvorili si dobrý kolektív a dokázali pritiahnuť medzi seba tých
najlepších mladých hudobníkov aj

z okolia. Poctivo teraz trénujú na
skúškach a verím, že s takýmto
prístupom dosiahnu mnohé ďalšie
úspechy. Snažím sa, aby pochopili,
že ak chcú uspieť, musia byť dobrý kolektív, čo pre každého z nich

prináša dávku zodpovednosti voči
ostatným. Chlapci však odhodlane
pristupujú k nácviku, sú na seba
kritickí a nároční, ale zároveň sa
dokážu vzájomne medzi sebou
tolerovať.
Mňa, ako kapelníka DH
Skačianka, teší, že chlapci sú zárukou do budúcnosti a zachovajú dychovku v dedine aj po ďalšie roky.
Ak to bude možné, radi by sme sa
predstavili skačianskemu obecenstvu na konci roka. Možno svojou
hudbou oslovia i ďalšie talenty.
V Brodzanoch vystupovali:
Pavol Miklaš ml., Jozef
Schlesinger, Michal Pochylý, Samuel Griač – trubky; Miroslav Gálus,
Martin Utekal – klarinety, Tomáš
Kližan – trombón, Miroslav Pilát
– bicie, Matej Štrpka – tuba, Tomáš
Masár – barytón a Pavol Miklaš st.
– tenor.
foto_ text_
Pavol Miklaš

▪ Kopala celá dedina
Po viacerých neúspešných pokusoch o zorganizovanie zábavno-súťažného športového popoludnia
pod názvom Kope celá dedina to
konečne počasie dovolilo v nedeľu
8.augusta 2010. O 13.00 hod. sa
začali zhromažďovať na futbalovom ihrisku v Skačanoch najmladší
súťažiaci. Niektorí mali iba 3
– 4 roky a odložili aj popoludňajšie
spanie, len aby si mohli prísť
zakopať. Bratranci Matúško a
Majko Ďurišovci, Igorko Zábojník
i Šimonko Makva prišli aj patrične
oblečení - vo futbalových dresoch.
Bolo vidieť, že to berú skutočne
vážne. Niektoré strely v ich podaní
boli skutočne obdivuhodné. Súťaž
v najmladšej kategórii deti do 6 rokov nakoniec po dlhom napínavom
súboji vyhral Majko Ďuriš pred
Igorkom Zábojníkom a 3. miesto
nečakane obsadila temperamentná
Lucka Ďurišová.
V ďalšej kategórii chlapci od 7
do 10 rokov súťažil iba Šimonko
Makva, ktorý premenil 2 z 5
jedenástok. Šimonko aj so sestrou Emmou nechýbajú na kopaní
jedenástok ani jeden rok.
Medzi najsilnejšie obsadené
kategórie patrila kategória chlapci
od 11 do 15 rokov. Traja hráči
premenili všetkých 5 kopov, a tak
rozhodovali rozstrely, kde nako-

niec najlepšie obstál Patrik Kližan,
druhý skončil Matúš Ďuriš a tretí
Matej Štrpka. Iba o jeden kop zaostali ďalší traja skačianski nádejní
futbalisti: Sebastián Vavro, Andrej
Šúdik a Roman Mekýš. Všetci títo
chlapci tiež zanietene absolvujú
každoročne kopanie jedenástok.
Potom nasledovala kategória
dievčatá od 7 do 15 rokov. V nej sa
najviac darilo Denise Griačovej,
na 2. mieste sa umiestnila Katarína
Ďurišová a tretia skončila Patrícia Kuchová. Všetky tieto detské
kategórie a ešte aj „ženy“ v bráne
poctivo a s veľkým nasadením
„odchytal“ Andrejko Šúdik. Jeho
strely zasa v bráne testoval Maroš
Ďuriš.
Kategórie dorastenci od 16 do
18 rokov a muži od 19 do 40 rokov
sa pre malý počet účastníkov spojili, čo ovplyvnil najmä fakt, že sa
začala už futbalová sezóna. Aj preto organizátori posunuli začiatok
podujatia na skoršiu hodinu, aby sa
fanúšikovia futbalu aj hráči mohli
presunúť na zápas A-mužstva do
Veľkého Klíža. V tejto kategórii sa blysli bratia Mirko a Andrej
Ločiovci, tretí skončil Miško Pochylý.
Medzi najatraktívnejšie patrí
vždy kategória seniori od 41 do 60
rokov. Po 5 premenených základ-

ných kopoch sa rozhodovalo o 1. a 2.
mieste medzi Michalom Myšiakom
a Petrom Štrpkom, Nakoniec tento
súboj vyhral Michal. Tretie miesto
obsadil Miroslav Loči st. V bráne sa
zapotil Michal Myšiak a jeho strely
zasa chytal Ľudovít Gahér, ktorý sa
tu „rozchytával“ pred majstrákom.
Najviac obsadená bola v tomto
roku kategória dievčatá a ženy od
16 do 60 rokov. V niektorých prípadoch súperili medzi sebou mamy
s dcérami. Napokon však zvíťazila
mladosť nad skúsenosťou. Prvé
miesto získala Nikola Griačová,
druhé Lucia Šudíková a tretie Monika Štrpková. Všetky majú futbalové základy v rodine. Poďakovanie
si zaslúžia mladé dievčatá, ktoré sa
nehanbili a zapojili sa do súťaže.
Nech sú povzbudením pre ostatných. Veď nie je potrebné podať
vrcholový výkon, ale zabaviť sa.
A kopec zábavy sme si skutočne
užili, postaral sa o ňu aj Peter Vavro
st., ktorý prisľúbil, že neúspešné
strelkyne bude doučovať.
Mrzí nás, že tento rok nebola
kategória dôchodkyne od 61 rokov,
ktorá mala vlani veľký úspech. Aj
kategória dôchodcovia od 61 rokov
bola slabo obsadená, hráči kopali
iba po tri jedenástky, sú to predsa
len už starší ľudia. Prvenstvo si nakoniec odniesol Jozef Rybanský,

druhé miesto obsadil Milan Adamec a tretí skončil Jozef Ďuriš.
Celé kopanie jedenástok do
mikrofónu vtipne a pohotovo komentovali Ladislav Bánovský a
Marta Štrpková. Rozhodcu Petra
Omelku tento rok zastúpil Jozef
Drndzík. Jednotlivé kopy pozorne
vyhodnocovala Daniela Mekýšová.
Po každej súťaži boli odmenení
najlepší traja jednotlivci peknými
vecnými cenami, ktoré osobne
odovzdával starosta obce, a ostatní
účastníci boli obdarení cukríkmi.
Fotenie víťazov svojím mobilom
pohotovo zabezpečil Peter Vavro
ml.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa pričinili o toto pekné podujatie,
najmä komisii školstva, mládeže
a športu pri OZ v Skačanoch, starostovi obce a Futbalovému klubu
Skačany.
Je potešiteľné, že sa na tomto
stretnutí zúčastnili niektoré celé
rodiny, že súťažili rodičia, starí
rodičia, deti. I keď toto podujatie
poctilo svojou návštevou iba okolo
80 ľudí, predsa na ihrisku vládla
veselá nálada a priam rodinná pohoda. Už teraz sa tešíme na budúci
ročník kopania jedenástok.
M. Štrpková
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Zo života školy
▪ Začal sa nový školský rok
ZŠ s MŠ Skačany slávnostne otvorila nový školský rok 2. septembra 2010. Počasie prialo slávnostnej atmosfére, takže sa žiaci stretli
so svojimi pedagógmi a hosťami
pred budovou školy. Školský rok
slávnostne uviedla novovymenovaná riaditeľka Zdenka Adamcová. Od 3. septembra sa začalo
vyučovanie podľa rozvrhu hodín.
Základná škola je plnoorganizovaná - formou klasických tried
v počte 9.
K 15. septembru bolo zapísaných celkom 106 žiakov, z toho
37 na 1. stupni: roč. 1 – 4 a 69 na
2. stupni: roč. 5 – 9.
Na ZŠ pôsobí celkom 13 peda-

gogických zamestnancov, z toho
3 externí – na čiastočný pracovný
úväzok.
Triedni učitelia :
1.tr. - Mgr. Darina Kurilová
2.tr. - Mgr. Mária Matlová
3.tr. - Mgr. Dana Krištofová
4.tr. - Mgr. Adriana Juríková
5.tr. - Mgr. Veronika Horniaková
6.tr. - Mgr. Milan Minarovjech
7.tr. - Mgr. Zuzana Šútorová
8.tr. - Mgr. Martina Gašparovičová
9.tr. - Mgr. Mária Ďurišová
Do materskej školy boli prijaté
všetky prihlásené deti vo veku 2 – 5
rokov v počte 29. Sú vytvorené 2
triedy. 1 samostatnú triedu tvoria
deti predškolského veku. Výchov-

nú činnosť zabezpečujú v zmysle
zákona 3 pedagogickí zamestnanci.
Zástupkyňou riaditeľa na úseku
MŠ je Jana Ďatelinková. V MŠ je
zabezpečená celodenná prevádzka
v súlade s potrebami rodičov a aktuálnymi podmienkami školy.
Mimoškolská činnosť na škole
bude zabezpečovaná prostredníctvom školského klubu detí a 1
vychovávateľky, formou krúžkovej
a ostatnej mimoškolskej činnosti
realizovanej pedagogickými i externými pracovníkmi. Mimoškolská
výchova a vzdelávanie bude závisieť
od materiálnych podmienok školy
a záujmu detí o mimoškolské aktivity.
Školská jedáleň zabezpečuje
stravu pre všetky deti a zamest-

nancov školy. Vyvinuli sme ďalšie
aktivity na poskytnutie služieb aj
ďalším záujemcom o stravovanie.
V jedálni sa stravuje celkom 141
stravníkov, z toho 23 externých.
O stravovanie v školskej jedálni
prejavilo záujem aj 15 stavbárov
pracujúcich na výstavbe bytoviek.
Prevádzku školy zabezpečuje 9
nepedagogických zamestnancov, z
toho v školskej jedálni 3 kuchárky
+ vedúca jedálne, 3 upratovačky,
1 školník a 1 administratívna
pracovníčka.
Zdenka Adamcová

▪ Tak ako, prváčik?

▪ Šarkaniáda

Slniečko opäť ukázalo svoje lúče
a tieto vylákali v piatok 24.9.2010
žiakov 1.-4.roč. našej školy von
na školský dvor. Zišli sa tam, aby
svojimi šarkanmi privítali pani
jeseň. Konala sa teda každoročná
Šarkaniáda.
Veľmi sme sa potešili, keď
sa s blížiacim časom stretnutia rozkývali konáre stromov, čo
dávalo predzvesť dobrému vetru
na púšťanie šarkanov. Niektorým

šarkanom chvíľu trvalo, kým si
to rozmysleli a vzniesli sa k oblohe. Iným zase prekážali ich dlhé
chvosty, ale nakoniec nič nestálo v
ceste tomu, aby sa obloha nad ihriskom zaplnila nádhernými a hlavne
lietajúcimi šarkanmi. Naháňačka s
vetrom sa teda mohla začať.
Žiaci jednotlivých ročníkov
nám ukázali, ako letia ich šarkany a
potom súperili medzi sebou, komu
vyletia najvyššie. Ako vždy, aj teraz

boli nablízku mamičky, ktoré nám
pomáhali rozpletať dlhé chvosty a
zamotané šnúry.
Na záver boli žiaci so šarkanmi
odmenení sladkosťami a tí
najvytrvalejší sa ešte pustili spolu
so šarkanom s vetrom o preteky.
Sme radi, že nám tento rok
prialo počasie a mohli sme spestriť
oblohu farebnými drakmi. Tešíme
sa už na budúcu Šarkaniádu.
foto_ text_ Darina Kurilová

S takouto alebo podobnou
otázkou sa v týchto dňoch stretávajú najmenší žiaci našej školy.
Príbuzných a známych zaujíma,
ako sa im v škole darí, aká je pani
učiteľka alebo či sa im chce vôbec
do školy chodiť.
Ja, ako triedna učiteľka
prváčikov v našej škole, však
chcem všetkých ubezpečiť o tom,
že žiakom sa v škole určite páči a
že chodia do nej s radosťou.
Veď stačí sa mi ráno pozrieť do
ich očí a hneď vidím, že s radosťou
očakávajú to, čo im dnes poviem a
čo nového sa naučíme. Veľmi pozorne vnímajú všetky moje slová. A
mňa najviac teší to, že si aj veľmi
veľa zapamätajú a dokážu doma
rodičom porozprávať napr. o obrázku, o ktorom sme sa v škole rozprávali. Za to im všetkým vyslovujem veľkú pochvalu.
Prváci sa teda veľmi dobre adaptovali na školské prostredie a zvykli
si na pravidelné vyučovanie. Isteže,
možno sa niektorým ešte ráno
nechce vstávať, ale v škole sa rýchlo preberú pri rôznych rozcvičkách
a cvičeniach, ktoré používame na
spestrenie hodín.
Pevne verím, že s takýmto nasadením vydržia pracovať prváci až
do konca školského roka a budem
ich môcť opäť len pochváliť.
foto_ MG
text_ Darina Kurilová
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▪ Predstavujeme vám
V snahe predstaviť čitateľom
Skačianskyh novín novú riaditeľku
ZŠ s MŠ Skačany sme ju požiadali
o pár životopisných údajov – kde
pôsobila, čo učila, aké funkcie
vykonávala, portrétovú fotografiu
a odpovede na nasledujúce otázky:
▪ Čo vás viedlo k prihláseniu
sa do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s
MŠ Skačany?
▪ S akými očakávaniami
ste nastupovali na toto miesto?
Napĺňajú sa vám?
▪ Aké sú vaše priority?
▪ Ako chcete stabilizovať
ekonomickú situáciu školy pri
súčasnom spôsobe financovania
na žiaka?
▪ Aká je vaša predstava o
skačianskej škole o 5 rokov?
Ako odpoveď redakčná rada
dostala od pani riaditeľky príspevok s požiadavkou uverejniť ho v
takej podobe, ako ho poslala. Vyhovujeme.

▪ Panta rei – versus –
Vždy to tu tak bolo...
Panta rei – „Všetko plynie“ alebo „Čas letí ako vtáci nedozerní .“
Na túto tému píšu úvahy starší
žiaci i študenti. Aj naše menšie
deti majú za úlohu pozorovať a
rozpoznávať zmeny, ktoré sa udiali,
resp. dejú v priebehu ich zatiaľ
krátkeho života.
Aj my dospelí sme vystavení
neustálym životným zmenám – jedni odchádzajú z nášho života, iní
prichádzajú, a tých je stále menej,
dobro sa strieda so zlom...
Každý
človek
sa
musí
vyrovnávať s novými situáciami,
tvorivo sa im prispôsobovať.
Čo je hybnou silou života? Opäť
siahnem po starej múdrosti - „ Stat
pro ratione voluntas“ - „Dôvodom

je tu vôľa. “ Tá je teraz zo všetkého
snáď najpotrebnejšia.
Veď všetky spoločenské zmeny sa zákonite dotkli aj života a
budúcnosti ZŠ s MŠ Skačany, a to
v každom ohľade –
▪ populačná a finančná kríza
▪ odchod žiakov na iné školy
z dôvodu či už hľadania lepších
možností a vízií alebo nespokojnosti so školou
▪ nedostatok finančných prostriedkov na škole
súvisiaci
predovšetkým s poklesom počtu
žiakov školy
Uprostred tejto zložitej situácie nastala ďalšia výrazná zmena
- zmena na poste riaditeľa školy od
2. VIII. 2010.
Predložila som svoje návrhy
pozdvihnutia a obrody ZŠ s MŠ
Skačany školskej rade , ktoré som
zhrnula do symbolických 5 P vo
víziách školy:
► Pozitívny prístup v plnom
rozsahu spätnej väzby žiak – učiteľ
– rodič
► Podpora a pomoc žiakovi a
rodičovi
► Pocit úspechu každého žiaka
zo snaživej práce
► Príťažlivosť vyučovacieho
procesu, ktorá je predpokladom
výslednej a nádejnej
► Perspektívy úspešného vývoja školy
Školská
rada
odporučila
zriaďovateľovi vymenovať ma do
funkcie.
Školský rok je už v plnom
prúde. V súčinnosti s Obecným
úradom v Skačanoch sme vyšli v
ústrety všetkým rodičom, ktorí si
prihlásili deti do MŠ. Tieto deti sú
naša nádej a perspektíva do ďalšej
budúcnosti školy.
S ohľadom na počet detí boli
vytvorené 2 triedy s počtom detí
30. S tým súvisí aj zákonom stanovené personálne a prevádzkové

▪ Druhý country večer
Dňa 7. 8. 2010 sa v Skačanoch
konal už druhý ročník country zábavy. Tak ako minulý rok,
tak aj teraz akciu zorganizoval
Dobrovoľný hasičský zbor Skačany
v spolupráci s komisiou kultúry pri
OZ Skačany.
I keď počasie počas dňa nebolo najideálnejšie, večer sa akoby
zázrakom oteplilo a zábavu bolo
možné uskutočniť na voľnom priestranstve pred kultúrnym domom
a v parku okolo Najsv. Trojice.
Návštevnosť predčila očakávanie
– asi 400 ľudí zo Skačian i širokého

okolia sa dobre zabávalo pri hudbe
country kapely Dostavník z Bánoviec nad Bebravou.
Usporiadatelia pripravili chutný
guláš a občerstvenie – víno, pivo,
nealko. Zábava pri tanci trvala až
do druhej nadránom.
Spokojní
usporiadatelia
a
nadšení účastníci tohto vydareného
podujatia sa rozchádzali s uistením,
že o rok sa stretnú znova.
foto_ P. Humaj
text_ E. Ďuriš

zabezpečenie MŠ.
Do školskej komunity sa
úspešne začlenili aj naši prváčikovia
– vďaka pani učiteľke triednej, ostatných vyučujúcich i žiakov celej
školy.
Deviataci symbolicky uviedli
prvákov do školy a verím, že je
šanca na naplnenie mojej vízie
– vytvoriť rozrastajúcu sa žiacku
rodinu, ktorá bude robiť dobré
meno škole a aj takto napomôcť ku
zvýšeniu počtu žiakov školy, lebo
to je naša jediná záchrana!
Škola je financovaná podľa
počtu žiakov – dostáva na každého
žiaka tzv. normatívny príspevok.
Podľa predbežných informácií
plynúcich z porád riaditeľov škôl
budú tieto príspevky na budúci rok
opäť nižšie, a to pomerne výrazne.
Na ZŠ je naším najväčším
problémom nízky počet žiakov
v triedach. Z toho plynie vysoký
súčet vyučovacích hodín. Zákon
stanovuje prísne podmienky na
ich odučenie. Žiadne výnimky zo
zákona neexistujú. Tým nám plynú
zvýšené nároky na personálne a
prevádzkové zabezpečenie, ktoré
presahuje výšku normatívneho
príspevku.
Od nástupu do funkcie zápasím s
týmto problémom, hľadám riešenia
a úsporné opatrenia. Bohužiaľ, na
každý milimeter odbočenia z vychodenej cestičky sa stretnem s
protiargumentom – „ Vždy to tu tak
bolo ... “
V máji 2010 bolo prijaté asi
jediné opatrenie na šetrenie financií – zrušenie zástupcu riaditeľa
školy. Lenže bez manažmentu,
ktorý bude mať dostatočný priestor
na tvorbu, ale najmä realizáciu strategických krokov nie je možné ani
riadiť, ani rozvíjať školu, tobôž už
nie zachraňovať krízovú situáciu.
Áno, dalo by sa – „ Spojením
síl všetkých zainteresovaných“,

ako práve počúvam z dramatizácie
príbehu klasiky slovenskej literatúry – Dva dni v Chujave. - Jej
obyvatelia mali „Deň škaredý “ a
vďaka spojeniu síl napokon „Deň
pekný “.
Moja výzva smerom ku kolektívu a prosba o iniciatívu a osobnú
zaangažovanosť nenašla patričnú
odozvu.
Funkcionári, ktorí majú okolo
seba štáb výkonných ľudí, majú na
adaptáciu a rozbeh 100 dní. Ja budem potrebovať viac, lebo nemám
vhodných partnerov na realizáciu
mojich zámerov.
Bolo mi odporučené nerobiť
zmeny 1 školský rok. Obávam sa
ale, že prešľapovať ešte 1 rok na 1
mieste znamená ponor do kalných
vôd.
Dúfam, že to pochopia aj autori
výroku „ Vždy to tu tak bolo ... “
i tí, ktorí sa namiesto užitočných
skutkov venujú šíreniu neprávd,
čím výrazne poškodzujú dobré
meno svojej školy a v konečnom
dôsledku ohrozujú jej existenciu.
Záverom chcem opäť citovať
prastarú múdrosť –
„Naše spoločenstvo sa veľmi
podobá kamennej klenbe, ktorá by
sa rozpadla, keby sa vzájomne nepodopierala“.
Chcem vyvinúť maximálnu snahu na záchranu školy. Prosím celú
obec a priaznivcov školy o pomoc
a podporu.
Ďakujem všetkým, ktorí si
prečítali moje slová a popremýšľali
o nich v dobrom.
Riaditeľka ZŠ s MŠ,
Mgr. Zdenka Adamcová,
človek chodiaci po svete
s otvorenými očami a ušami,
pedagóg s dlhoročnými odbornými
a životnými skúsenosťami,
rodáčka zo Skačian,
pútnik vracajúci sa
do rodného hniezda
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▪ 44. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

V sále kultúrneho domu v
Skačanoch sa konala 26. 9. 2010
výstava ovocia, zeleniny a kvetov už
po 44-krát. Záhradkári prezentovali
146 vzoriek ovocia, 60 vzoriek zeleniny a 44 vzoriek kvetov. Okrem
toho sa prezentovali aj žiaci zo ZŠ
s MŠ Skačany svojimi pestrými ná-

padmi, kde ukázali svoju šikovnosť
a umenie pretvoriť ovocie, zeleninu
a kvety do očarujúcich výtvorov.
Na výstave boli vystavené aj
fotografie záhrad, predzáhrad a
nádvorí rodinných domov, ktoré
zaujali svojou úpravou.
Zaujímavé boli aj sypané ob-

razy, ako napr. erb obce Skačany,
znak SZZ či iné zobrazené motívy.
Na výstavu prispeli svojimi
produktmi aj podnikatelia z okolia
v oblasti ovocinárstva, záhradníctva a spracovania ovocia, spolu ich
bolo 6.
Účasť bola pomerne slušná,

návštevníci si výstavu prezreli
nielen po odbornej, ale aj po estetickej stránke.
Výbor základnej organizácie SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa
zúčastnili na výstave a teší sa na
ďalší ročník v budúcom roku 2011.
foto_ text_ E. Ďuriš

▪ Aké sú povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva

▪ Odpískané

► Výklad § 25 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. v
znení neskorších zmien a doplnkov
Povinnosti poslancov upravuje
zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 25 ods. 1 s tým, že v niektorých
prípadoch zároveň určuje sankcie za
nesplnenie danej povinnosti.
Zákonodarca zároveň uvádza, že
“poslanec je povinný najmä”, čo
znamená, že výpočet jednotlivých
povinností nepovažuje za konečný a
je možné ďalšie povinnosti upraviť
napr. v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva, štatúte obce a
pod.
Poslanec obecného zastupiteľstva je teda povinný:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktorého sa zúčastní;
to znamená na ustanovujúcom
zasadnutí alebo najbližšom, ak sa
tohto nemohol zúčastniť. Platí to aj
pre nastupujúcich náhradníkov v
priebehu volebného obdobia. Ako už
bolo uvedené vyššie, s odmietnutím
sľubu spája zákon sankciu, ktorou je
zánik mandátu poslanca.
b) zúčastňovať sa zasadnutí
obecného zastupiteľstva a jeho
orgánov, do ktorých bol zvolený.
Aj v prípade porušovania tejto povinnosti, konkrétne neúčasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
ani raz počas jedného roka, nastane
za zákonom splnených podmienok,
zánik mandátu poslanca.
Poslanec
je
povinný
sa

Ešte len nedávno sa naše ihriská
a tribúny opäť zaplnili futbalovými
nadšencami a odrazu je za nami polovica sezóny 2010/2011.
Žiaci odohrali 8 zápasov, v
ktorých ich sprevádzala dávka smoly. Aj napriek pekným výkonom
vyhrali iba 2- krát, rovnako 2-krát
remizovali a zo 4 duelov vzišli ako
porazení.
Po neúspešnej minuloročnej
sezóne dorastenci zostúpili do nižšej
súťaže. Majú za sebou 10 zápasov,
v ktorých zaznamenali 5 výhier, 3
remízy a 2 prehry. Medzi ľahšími
súpermi môžu naplno zúročiť
skúsenosti načerpané v oblastnej
súťaži, čo sa im aj darí.
Najťažšiu úlohu mali pred sebou futbalisti z A-tímu. Po fantastickom postupe do oblastnej súťaže
prišli prvé prehry, s ktorými sa
však úspešne vyrovnali a nazbierali
dôležité body. Vďaka 6 výhram a
2 remízam (v doterajších 11 zápasoch) im patrí čestná 4. priečka v
celkovej tabuľke. Ambície našich
mužov, a bezpochyby aj trénerov,
sú určite vyššie, a preto sa môžeme
tešiť na ďalší priebeh zápasov.
Futbalistom prajeme minimum
zranení a maximum športových
úspechov!
Denisa Mekýšová

zúčastňovať aj na zasadnutiach tých
orgánov, do ktorých bol obecným
zastupiteľstvom zvolený, t.j. obecná rada, komisie a pod. Viacnásobná
neúčasť môže byť v tomto prípade
riešená návrhom na odvolanie z
funkcie v tomto orgáne obecného
zastupiteľstva.
c) dodržiavať:
• štatút obce,
• rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva,
• zásady odmeňovania poslancov.
Tieto interné predpisy obce
vymenované novelou zákona sú
záväzné pre všetkých poslancov.
Samozrejme, záväzné sú aj ďalšie
interné predpisy, ktoré obecné
zastupiteľstvo schválilo pre svoje
orgány, napr. rokovací poriadok
obecnej rady, komisií a pod.
d) obhajovať záujmy obce a jej
obyvateľov
Táto povinnosť je priamo zapracovaná do textu sľubu, ktorý poslanec pri nástupe do funkcie skladá.
Jej porušenie nie je postihnuteľné,
pretože ako už bolo spomenuté v
úvode, poslanec nie je viazaný
zodpovednosťou voličom a je teda
neodvolateľný.
Obyvatelia obce sa na svojich poslancov obracajú s rôznymi podnetmi, pripomienkami a požiadavkami,
ktoré chcú vo svojom volebnom
obvode riešiť. Naproti tomu záujmy
obce ako celku, teda nie len volebného obvodu alebo časti obce, môžu

byť rozdielne, ba až protichodné.
Je preto na samom poslancovi, ako
si sám tieto skutočnosti vyhodnotí,
t.j. ako bude hájiť záujmy obce a jej
obyvateľov.
e) na požiadanie informovať
voličov o svojej činnosti a činnosti
obecného zastupiteľstva
Z tejto povinnosti vyplýva, že
obyvatelia obce - voliči, majú právo
požadovať od poslanca uvedené
informácie. Poslanec je povinný
informovať jednak o
• o činnosti obecného zastupiteľstva, o výsledkoch a záveroch
jeho rokovania, prijatých uzneseniach
a VZN. Informácie by nemali mať
len formálny charakter, ale poslanec
by ich mal vysvetliť a odôvodniť ich
význam a dôsledky pre obec.
• o svojej činnosti vo funkcii
poslanca, t.j. o tom, ako uplatňuje
ich pripomienky, háji ich oprávnené
záujmy a požiadavky.
Informovať svojich voličov
možno viacerými formami (napr. aj
v miestnej tlači), ale najhodnotnejší
je priamy styk poslanca s voličmi,
ako sú napr.
• o zhromaždenia obyvateľov
obce alebo jej časti,
• o účasť poslanca na podujatiach
rôznych združení občanov a pod.
Len tam môže vzniknúť neformálny a vecný dialóg medzi poslancom a jeho voličmi a ich vzájomná
spolupráca.
Spracovala_
JUDr. Helena Spišiaková
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