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▪ Nielen v zime je
potrebné teplo
Počasie nám počas väčšej časti
januára pripomínalo čokoľvek iné,
len nie zimu. Na sviatok Obrátenia sv. Pavla, keď sa aj medvede v
brlohoch pri zimnom spánku obracajú na druhú stranu, obrátilo sa aj
počasie. Vo chvíli, keď píšem tieto
riadky, je vonku poriadne chladno. A práve vtedy, keď je vonku
studeno, si akosi viac uvedomujeme potrebu tepla. A možno nielen
potrebu tepla z krbu či radiátora,
o ktorom sa neustále hovorí, ako
ho treba šetriť, ale aj takého tepla
ľudského. Myslíte, že aj ľudské teplo treba šetriť? Alebo je ho dosť?
Kým teplo z dreva či plynu
potrebujeme najmä v zime, to
ľudské teplo zo srdca a duše
potrebujeme po celý rok, po celý
život. Bez neho by sme zamrzli, aj
keby bola vonku horúčava.
Neviem, aký bol pre koho z
nás uplynulý rok. Za to, že sme ho
prežili bez omrzlín na tele, vďačíme
vykurovaniu a teplému oblečeniu. A
za to, že sme ho prežili bez omrzlín
na duši, treba poďakovať všetkým,
ktorí nás zohrievali svojimi činmi
a slovami. A nemuseli to byť iba
slová a činy vo vzťahu k nám.
Hlavne, že zohrievali svet okolo
nás, aby sme v ňom nezamrzli ako
niekde na Sibíri.
Želám si, aby sme aj v tomto
roku všetci pocítili v slovách i skutkoch dostatok ľudského tepla.
ab

POZVÁNKA
Občianske združenie
Šanca a nádej
pozýva všetkých,
malých aj veľkých,
na detský karneval
v nedeľu 20. februára 2011
o 15.00 hod. v kultúrnom dome.
HUDBA
PROGRAM
OBČERSTVENIE

▪ Na novoročnom prípitku mala premiéru Daturanka
◄ Mládežnícka dychová hudba
Daturanka zo Skačian
Horný rad zľava: Samuel Griač
- doprovodná trúbka, Maroš Marko
- 2. krídlovka, Pavol Miklaš st. - tenor,
Michal Pochylý - doprovodná trúbka,
Marcela a Martina Horniakové - spev,
Tomáš Kližan - bicie, Pavol Miklaš
ml. - 1. krídlovka, kapelník Daturanky,
Matej Štrpka - tuba, Martin Utekal
- klarinet es;
dolný rad zľava: Jozef Šlesinger
- obligátka, Tomáš Masár - barytón,
Mário Mokoš - 1. krídlovka, Miroslav
Gálus - klarinet b;
ozvučenie - Ľuboš Struhár.

Nový rok 2011 v obci otvorilo
kultúrno-spoločenské podujatie, na
ktoré pozval starosta obce Ladislav
Struhár všetkých občanov do
kultúrneho domu 6. januára 2011.
Po jeho novoročnom príhovore a
prípitku sa program niesol v duchu
vianočných kolied a novoročných
vinšov v podaní spevácko-tanečnodramatického súboru skačianskych
seniorov Cibuliar. Ich vystúpenie
pobavilo i rozveselilo. Seniori ho
ukončili známou piesňou Tichá
noc, svätá noc, ktorá umocnila atmosféru a čaro tohto trojkráľového
popoludnia. A nespievali sami.
Sprevádzala ich mládežnícka dychová hudba Daturanka zo Skačian
a pridala sa k nim aj do posledného

miesta zaplnená sála kultúrneho
domu. Niekoľko kolied zahral na
tenore aj najstarší žijúci muzikant v
Skačanoch, 85-ročný Rudolf Griač.
Mladým talentovaným muzikantom patrila druhá časť prog-

ramu. V novom zložení pod vedením kapelníka Pavla Miklaša
ml. sa predstavili prvýkrát a svojím
takmer dvojhodinovým koncertom zaujali prítomných, medzi
ktorými nechýbalo ani množstvo
divákov z radov mladej generácie. Niekoľkých skôrnarodených
aj roztancovali. Rysuje sa z nich
nádejná nástupnícka kapela starej
Skačianky, ktorá je predpokladom
toho, že dychovka, nepretržite v
Skačanoch existujúca už 160 rokov,
sa zachová na mnohé ďalšie roky.
Je nádej, že toto vydarené
podujatie prispeje k dobrému
spolunažívaniu občanov našej obce.
Veď len spoločnými silami môžeme
dosiahnuť to, čo všetci chceme a po
čom túžime.
foto a text
A. Beňačková
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▪ POSTREHY Z ROKOVANÍ SKAČIANSKEHO PARLAMENTU
▪ Ustanovujúce
zasadnutie
27. decembra 2010 sa uskutočnilo
prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skačanoch zvoleného v komunálnych voľbách 27.
novembra 2010. Zúčastnili sa na ňom
bývalí poslanci, novozvolení poslanci a pár občanov obce. Staronový
starosta i poslanci na ňom slávnostne
zložili sľub, čím na seba prevzali
zodpovednosť za ďalšie smerovanie
našej obce, jej rozvoj a vytváranie
optimálnych podmienok pre život
Skačancov.
Poslanci vzali na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce a vystúpenie novozvoleného
starostu. Poverili poslanca Ladislava
Bánovského zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva a
výkonom sobášiaceho.
Zriadili obecnú radu a komisie pri
obecnom zastupiteľstve:
▪ komisiu kultúry,
▪ komisiu sociálnu a bytovú,
▪ komisiu výstavby, cestného hospodárstva a životného prostredia,
▪ komisiu ochrany verejného poriadku,
▪ komisiu ekonomiky,
▪ komisiu školstva, mládeže a
športu.
Zvolili predsedov komisií a členov
obecnej rady poslancov Ladislava
Bánovského, Ing. Dušana Grznára a
Ing. Mariána Krajču.
Určili plat starostovi obce podľa
§ 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa počtu obyvateľov v obci
Skačany je to 2,2 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.
Na záver starosta obce poďakoval
za spoluprácu v predchádzajúcom
volebnom období
bývalým poslancom, pracovníčkam obecného
úradu, hlavnej kontrolórke obce,
predsedníčke ZPOZu, zástupkyni

starostu obce, občanom a manželke,
zablahoželal novozvolenému obecnému zastupiteľstvu a vyjadril nádej
na dobrú vzájomnú spoluprácu.
K blahoželaniu sa pripája aj
redakčná rada a do nového volebného
obdobia želá veľa dobrých a múdrych
rozhodnutí, ktoré prinesú našim
občanom vo všetkých oblastiach
života dôstojné podmienky a ktoré
potvrdia, že Skačany patria medzi
vyspelé obce nášho regiónu i celého
Slovenska.

▪ Zasadnutie
20. januára 2011
Na
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva 20. januára 2011 sa
zúčastnilo 9 poslancov a hlavná
kontrolórka obce. Je potešiteľné, že
konečne začínajú prejavovať záujem
o prácu poslancov a o dianie v obci aj
občania, zúčastnili sa traja.
Po schválení programu a kontrole plnenia uznesení si prítomní
vypočuli správu starostu obce o
činnosti od ustanovujúceho zasadnutia, v ktorej informoval o projekte
aktivačných prác a o činnosti pracovníkov. Oznámil, že od tohto roku
je nový správca domu smútku Milan
Horniak, ktorý na tomto mieste vystriedal doterajšieho správcu Pavla
Ďuriša. Poďakoval komisii kultúry za
pomoc pri organizovaní novoročného
prípitku a mládežníckej dychovej
hudbe Daturanka a súboru Cibuliar za
účinkovanie v programe.
Hlavná
kontrolórka
obce
predložila správu z následnej finančnej
kontroly obce, správu o kontrolnej
činnosti a správu z kontroly uznesení,
všetky za r. 2010. V správach zároveň
odporučila odstrániť zistené nedostatky a aktualizovať interné predpisy
podľa noviel zákonov.
Poslanci prerokovali rozpočet
obce na r. 2011, ktorý bol schválený v
decembri, keď ešte nebol zverejnený
dokument o výške podielových daní
a vychádzalo sa z minuloročných. Tie
podľa informácie Ministerstva finan-

cií majú byť o 29 300,- € vyššie ako
sa v rozpočte plánovalo, takže nebude
nutný úver na spolufinancovanie projektu revitalizácie centra obce.
V diskusii poslanec Dušan Grznár
napadol výstavbu bytoviek, varoval
pred nedostatkami týkajúcimi sa
bezpečnosti a žiadal o zverejnenie
zmluvy na internete.
Poslanec Marián Kližan sa zaujímal o výsledky výberového konania
na odvoz komunálneho odpadu,
keďže sa zmenil poskytovateľ tejto
služby. Od nového roka odpad vyváža
INGPORS Dolné Vestenice.
Poslanec Juraj Kližan sa informoval, či si môže sám zabezpečiť
odvoz komunálneho odpadu, nakoľko
podľa nového VZN ako podnikateľ
má platiť niekoľkonásobne viac než
platil v predchádzajúcom roku.
Do diskusie sa zapojili aj prítomní
občania obce. Miloslav Pokorný,
keďže nepočul nič, čo chce v tomto
volebnom období nové zastupiteľstvo
robiť, odporučil mu pozrieť sa na
Plán sociálneho a hospodárskeho
rozvoja obce a do tabuliek doplniť
jaskyňu na Chotome. Pavol Kasala
upozornil na cestu na Vinohradskej
ulici, ktorá mala byť opravená ešte
v r. 2009 a teraz je ešte viac zničená
v dôsledku presunu ťažkých mechanizmov na stavbu bytoviek. Starosta
vysvetlil, že cesta bola v takom stave,
že sa opraviť nedala a bude potrebné
vybudovať novú. Toto sa však bude
riešiť až po ukončení výstavby bytoviek.
Poslanci schválili plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok a odklad splátok
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zvolili členov komisií obecného
zastupiteľstva. Starostovi odporučili
pokračovať v plnení nesplnených
uznesení z minuloročných zasadnutí,
zrušiť záložné práva na majetok obce,
začať s odpredajom pozemkov na
Cintorínskej ulici, zverejniť všetky
zmluvy na internete a predložiť na
budúce zasadnutie nový sadzobník
poplatkov za poskytovanie služieb
obcou.
BE

▪ Spýtajte sa, na čo chcete!
Vážení čitatelia!
Od budúceho čísla chceme začať
predstavovať poslancov obecného
zastupiteľstva.
Ak vás zaujíma dianie v našej obci,
chcete vedieť, prečo sa poslanci angažujú
v komunálnej politike, aké majú predstavy o ďalšom vývoji Skačian, posielajte
nám svoje otázky, my im ich položíme
za vás. Pôjdeme podľa abecedy, takže

prvý bude Ladislav Bánovský. Máte na
to celý mesiac, do 5. marca 2011.
Ako na to? Svoje otázky môžete
▪ vhodiť do schránky na obecnom
úrade, na obálku uveďte Skačianske
noviny
▪ poslať mailom:
skacianskenoviny@gmail.com
▪ zavolať na č. tel.:
0908 223 921

V novinách môže byť po dohode s
autorom otázky uverejnené celé meno,
skratka mena alebo pseudonym, autor
otázky však nemôže byť anonymný.
Vážení čitatelia, Skačianske noviny
sú tu pre vás, píšte, telefonujte. Sme zvedaví na vaše názory. Len od vás závisí,
či budeme túto rubriku uverejňovať v
našich novinách.
red. rada

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch december 2010 a
január 2011oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Rudolf Mekýš
č.d. 337
Jozef Provazník
č.d. 40
60 rokov života:
Jozef Horniak
č.d. 531
Pavol Kasala
č.d. 94
Jozefína Kasalová
č.d. 94
Peter Galko
č.d. 463
Helena Makvová
č.d. 405
Emília Bezdeková
č.d. 317
70 rokov života:
Ján Bližniak
č.d. 509
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

NARODILI SA
Peter Chrenko
06.12.2010
rodičia: Peter a Ivana
Adriana Plotas
13.01.2011
rodičia: Georgios a Ivana
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

Štatistiky za evidenciu
obyvateľstva a matriku za
rok 2010:
Počet obyvateľov obce Skačany:
▪ stav k 31.12.2009: 1 280
▪ zmeny v priebehu roka 2010:
▪ narodení: 12 detí,
z toho 5 dievčat a 7 chlapcov
▪ zomrelí: 19 občanov,
z toho 11 mužov a 8 žien
▪ prihlásení: 25 občanov
▪ odhlásení: 22 občanov
▪ stav k 31.12.2010: 1 276,
z toho je 625 mužov a 651 žien
▪ Z celkového počtu obyvateľov je
21 občanov bez súpisného čísla.
▪ Na prechodný pobyt v Skačanoch
bolo k 31.12.2010 prihlásených 25
občanov.
▪ V matričnom obvode Skačany
(obce Skačany a Hradište) bolo v
roku 2010 uzavretých 11 sobášov,
z toho 7 cirkevných v Skačanoch,
3 cirkevné v Hradišti a 1 občiansky
v Skačanoch. Rozvedené boli 2
manželstvá.
▪ Do knihy úmrtí pre obec Skačany
boli v roku 2010 zapísané 4 úmrtia,
pre obec Hradište 7 úmrtí.
▪ Na skačianskom cintoríne bolo v
roku 2010 pochovaných 20 zomrelých.
OcÚ
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▪ Odborné orgány
obecného zastupiteľstva - komisie

▪ Vianočný koncert
sa skončil ováciami

Podľa § 15 zákona č. 369/1990
Zb. obecné zastupiteľstvo môže
zriadiť komisie ako
▪ stále, tie pôsobia počas celého
volebného obdobia,
▪ dočasné, tie môžu byť vytvorené pre vyriešenie konkrétnej
úlohy, ktorá nemá trvalý charakter.
Komisie majú funkciu
a) poradnú:
▪ vyhodnocujú spolu s navrhovateľom pripomienky k návrhu
VZN (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb.),
▪ vypracúvajú stanoviská k
návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie obecného
zastupiteľstva,
▪ spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.
b) iniciatívnu
▪ vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich pôsobenia,
▪ spracovávajú návrhy VZN a
pod.
c) kontrolnú
▪ kontrolujú plnenie uznesení
obecného zastupiteľstva,
▪ kontrolujú dodržiavanie VZN,
▪ upozorňujú orgány obce na
nedostatky, ktoré zistia na svojom
úseku a iniciatívne prispievajú k ich
odstráneniu a pod.
Úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Zloženie komisií upravuje § 15
len veľmi zjednodušene a určuje, že
obecné zastupiteľstvo volí členov
komisie
▪ z poslancov a
▪ z ďalších osôb. Nie je však
podmienkou, aby tieto ďalšie osoby
mali v obci trvalý pobyt.
Ak majú komisie plniť zákonom stanovené funkcie, je žiaduce,
aby v nich pracovali odborníci
pre príslušnú oblasť. Komisia je
predovšetkým odborným orgánom
obecného zastupiteľstva pre určenú
oblasť.
Pôsobenie osôb - odborníkov
v komisiách umožňuje ďalším
občanom zúčastňovať sa na
správe vecí verejných vo svojej
obci. Zákon neobmedzuje počet
členov komisie ani nestanovuje,
že počet poslancov musí byť vyšší
alebo rovnaký ako počet ďalších
členov - neposlancov. Nie je
obmedzený ani počet komisií.
Spracovala:
JUDr. Helena Spišiaková
v dokumente Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov

Možnosť pookriať v tichosti
kostola a započúvať sa do známych i menej známych vianočných
melódií mali všetci tí, ktorí prijali
pozvanie na vianočný koncert 25.
decembra 2010 vo farskom kostole
v Skačanoch.
Pásmom vianočných piesní a
kolied doplneným hovoreným
slovom sa predstavil chrámový
spevácky zbor Slnečnice pod vedením organistky Kvetoslavy
Kližanovej tentoraz rozšírený o
mladých hudobníkov – flautistky
Veroniku Kližanovú a Moniku
Štrpkovú a gitaristov Matúša a
Adama Kližanovcov a Jozefa
Hudeca ml. Príjemným zážitkom
pre všetkých poslucháčov bolo
sólo na trúbku talentovaného mladého muzikanta Pavla Miklaša. S
organovým sprievodom Kvetoslavy
Kližanovej zahral skladbu Franza
Schuberta Ave Maria. Zaujímavým
bolo aj sólo na tubu ďalšieho mla-

Obecné
zastupiteľstvo
v
Skačanoch na ustanovujúcom zasadnutí zriadilo 6 stálych komisií a
na ďalšom zasadnutí zvolilo členov
komisií takto:
Komisia ekonomiky
Predseda:
Ing. Mária Kosnovská, poslankyňa
Členovia:
Ladislav Bánovský, poslanec
Ing. Jana Fodorová, ekonómka OcÚ
Komisia výstavby, cestného hospodárstva a životného prostredia
Predseda:
Ladislav Bánovský, poslanec
Členovia:
Pavol Kasala
Anton Šúdik
Jozef Zajac
Komisia kultúry
Predseda:
Viera Zuzulová, poslankyňa
Členovia:
Iveta Barboríková
Mgr. Anna Beňačková
Janka Bližniaková
Danka Hudecová
Ing. Jana Kližanová
Mgr. Jana Struhárová
Komisia sociálnych vecí a bytová
Predseda:
Mgr. Iveta Kučerková, poslankyňa
Členovia:
Zuzana Ďurišová
Ing. Dušan Grznár, poslanec
Bc. Mária Miklašová
PhDr. Eva Struhárová
Komisia školstva, mládeže a športu
Predseda:
Ing. Daniela Mekýšová, poslankyňa
Členovia:
Ivan Drndzík
Ing. Juraj Kližan, poslanec
Martin Kližan
Vladimír Kováč
Michal Myšiak
Ing. Marta Štrpková
Komisia ochrany verejného poriadku:
Predseda:
Marián Kližan, poslanec
Členovia:
Jozef Fodora
Miroslav Hoffmann
Ing. Marián Krajčo, poslanec

VŠIMLI SME SI
V kalendári zvozu separovaného
odpadu na r. 2011 do zoznamu plastov pribudli tégliky od jogurtov,
smotany, nátierkových masiel.

dého hudobného talentu Mateja
Štrpku, ktorý sa so sprievodom
klavíra predstavil skladbou Johanna Sebastiana Bacha Air. Jedným
z najkrajších momentov koncertu
bola záverečná pieseň Hallelujah v
podaní Sone Kopálovej. Publikum
ju ocenilo obrovským aplauzom.
Záver patril všetkým prítomným,
ktorí si spoločne so zborom zaspievali najznámejšiu vianočnú pieseň
Tichá noc, svätá noc.
Koncert umocnil sviatočnú
vianočnú atmosféru. Po dlhšom
čase bol jedinečnou príležitosťou
členov zboru aj vidieť, nielen počuť
ich spev z chóru. Bol venovaný
správcovi farnosti Jozefovi Tomicovi ako darček k jeho 35. narodeninám, ktoré si pripomínal práve v
tento deň. A členovia zboru si tiež
pripomenuli 5 rokov od pomenovania zboru názvom Slnečnice.
foto a text
A. Beňačková

▪ Údaje z farských matrík
k 31. 12. 2010
2010

2009

2000

KRSTY

33 detí
21 D, 12 CH
22 Skačany
9 Hradište
2 Návojovce

23

26

SOBÁŠE

10 párov
7 Skačany
3 Hradište
0 Návojovce

14

13

POHREBY

39 pohrebov
24 M, 15 Ž
20 Skačany
13 Hradište
6 Návojovce

26

36

◄
V tomto roku v
našej farnosti prijalo 96 birmovancov sviatosť birmovania.
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▪ Skačany na stránkach encyklopédií a slovníkov II.
Dnes pokračujeme v listovaní encyklopédií, geografických slovníkov
i rôznych súpisov, v ktorých hľadáme
záznam o našej obci, o Skačanoch.
Zatiaľ najpodrobnejšie údaje sa
dozvedáme z netradičného diela. V
roku 1896 si Maďari veľkolepými
oslavami pripomenuli 1000. výročie
ich príchodu do Karpatskej kotliny.
Pri tejto príležitosti v roku 1898
vydali reprezentatívne monografie
mapujúce históriu i súčasnosť v
jednotlivých župách krajiny. V časti
Nyitravármegye, o Nitrianskej stolici, sa na strane 110 stretávame aj so
Skačanmi (Szkacsány). O čom autori monografie písali? O slovenskej
obci, ležiacej na rieke Belanke na hraniciach Tekovskej stolice, s počtom
1091 slovenských obyvateľov
rímskokatolíckeho vierovyznania.
Pošta bola v obci, najbližší telegraf
a železnica vo Veľkých Bieliciach.
Župná monografia sa ako prvá
venuje aj starším dejinám Skačian.
Podľa jej autorov Skačany boli
starou obcou, už v druhej polovici
11. storočia patriacou nitrianskemu
biskupovi. Katolícky kostol bol
postavený v roku 1804. Nitrianska
kapitula tu mala rozsiahle majetky.
V obci do roku 1803 stál kostol,
ktorý bol zrúcaný. Bola tu tiež protiturecká pevnosť, po ktorej ostalo iba
málo stôp. Skačany mali aj jednu
obecnú detskú opatrovňu alebo ma-

terskú školu, ktorú udržiaval neskôr
odnárodňovacou činnosťou známy
hornouhorský vzdelávací spolok F.
M. K. E.
Iba stručný záznam o Skačanoch
(Szkacsány) nachádzame v ďalšej
encyklopédii. V roku 1897 vyšiel 15.
diel A Pallas Nagy Lexikona, v ktorom si môžeme prečítať, že Skačany
– malá obec, ležiaca v Nitrianskej
stolici a žabokreckom okrese, mala
podľa sčítania z roku 1890 spolu
1091 slovenských obyvateľov.
V obci bola aj pošta aj pobočka
poštovej sporiteľne.
V roku 1913 uhorské ministerstvo obchodu vydalo Súpis obcí
Uhorska. Jeho autori vychádzali
z údajov zistených pri súpise
obyvateľstva z roku 1910. Na strane
1193 si môžeme prečítať, čo uviedli
o Skačanoch (Szkacsány). Malá obec
ležala v Nitrianskej stolici a okrese
Žabokreky nad Nitrou. Počítala 162
domov a 1203 obyvateľov, ktorí
boli slovenskej a maďarskej národnosti. V dedine bol kostol a výmera
chotára oproti roku 1890 narástla o
14 jutár na 2686 (takmer 1546 ha).
Odvolacia súdna stolica bola v Nitre, daňové riaditeľstvo a kráľovský
okresný súd v Topoľčanoch, policajná stanica v Žabokrekoch. K
vlaku a k najbližšiemu telegrafu
chodili Skačanci do Veľkých Bielic,
tu mali aj notársky úrad, ktorý viedol

▪ Uvítanie detí
Narodenie dieťaťa je radostnou,
peknou a významnou udalosťou
pre každú rodinu. Keďže rodina
žije a funguje v istom spoločenstve
ľudí, nemôže ani obec zostať k
tejto udalosti ľahostajná. A tak sa v
Skačanoch stalo tradíciou, že Zbor
pre občianske záležitosti každoročne
organizuje pre novonarodené deti a
ich rodičov malú slávnosť – uvítanie do života. Je vyjadrením úcty
rodičom i radosti z toho, že ich zásluhou pribudli v našej obci ďalší
občania.
Takáto milá slávnosť sa konala
26. januára 2011 v obradnej sieni
obce, kam priniesli rodičia 9 z 13
pozvaných detí narodených v r.
2010. Starosta obce Ladislav Struhár
ich pozdravil slávnostným príhovorom, v ktorom vyjadril radosť z
prírastku v našej obci i želanie, aby
z týchto drobčekov vyrástli dobrí a múdri ľudia, ktorí budú robiť
radosť nielen svojim rodičom, ale
aj obci a celej našej vlasti. Rodičom
poprial veľa radosti a trpezlivosti pri
výchove svojich detí a mamičkám
venoval kvet. Rodičia sa podpísali

do pamätnej knihy a prevzali si pre svoje ratolesti
darček v podobe finančného
príspevku od obce vo výške
35,- €.
Slávnostnú
atmosféru
podujatia umocnili piesne
v podaní členiek ZPOZ-u
a báseň, ktorú zarecitoval
Tomáško Knápek. Slávnosť
bola ukončená posedením s
malým občerstvením.
foto a text
BE

Štefan Balažovič. Poštu mali doma.
Prvý, slovensky písaný oficiálny súpis obcí – Menoslov obcí na
Slovensku, pochádza z pera kpt.
Bohuslava Bezděka. Tlačou vyšiel
v roku 1920. Na strane 261 sa
nachádza heslo Skačany. Autor
uvádza, že boli malou obcou v Nitrianskej župe, patriacou do okresu
Žabokreky nad Nitrou. Obyvatelia
boli rímskokatolíckeho vierovyznania. Výmera chotára takmer 1546
ha ostala nezmenená, notársky
a civilný matričný úrad sídlil vo
Veľkých Bieliciach, okresný súd a
berný (daňový) úrad v Topoľčanoch,
četnícka (policajná) stanica v
Žabokrekoch, telegraf vo V. Bieliciach a iba poštový úrad bol v
Skačanoch. Zdajú sa vám tieto údaje
akési kusé? No áno, veď napokon aj
autor tohto menoslovu sám uvádza,
že súpis vydal pre okamžitú potrebu
novovznikajúcich
česko-slovenských úradov a ich ľahšiu orientáciu.
Na komplexný súpis si čitatelia však
museli počkať 15 rokov.
V roku 1935 vydala tlačiarenská
a vydavateľská spoločnosť Orbis
Štatistický lexikón obcí v Krajine
slovenskej. Údaje v ňom vychádzajú
zo sčítania ľudu z roku 1930. Obec
Skačany administratívne patrila do
topoľčianskeho okresu, železnicu a
telegraf mala vo Veľkých Bieliciach,
pošta a telefón boli v obci. Chotár mal

rozlohu 1542 ha, v dedine bolo 273
domov s 1235 obyvateľmi. Z nich
1226 bolo československej národnosti, 1 nemeckej, 1 maďarskej, 3
židovskej a 1 inej národnosti, podľa
vierovyznania bolo 1223 rímskych
katolíkov, 1 evanjelik augsburského
vyznania a 10 izraelitskej viery. V
samotnej obci žilo 1208 ľudí v 270
domoch, samotami boli Ďurišov
mlyn, ktorý obývalo 11 ľudí, obecná
tehelňa s 13 ľuďmi a ešte jeden dom
– samota, v ktorom žila trojčlenná
rodina.
V nových spoločensko-politických podmienkach, počas 2.
svetovej vojny v roku 1942, vyšiel
Lexikón obcí Slovenskej republiky.
Jeho zostavovatelia sa v mnohom
inšpirovali lexikónom z roku 1935.
Uvádzajú, že Skačany mali výmeru
1542 ha, počet domov vzrástol na
274. Narástol aj počet obyvateľov,
z 1235 v roku 1930 na 1337 v roku
1940. Notariát, železničná stanica i
telegraf boli vo Veľkých Bieliciach,
vzdialené 6,5 km, mylne je však
uvedené, že aj na poštu a k telefónu
chodievali Skačanci do Bielic. Tieto
mali doma. V Skačanoch bolo aj sídlo farského úradu pre okolité obce
Hradište a Návojovce. Novinkou
bola informácia o zdravotnom obvode so sídlom v Žabokrekoch nad
Nitrou.
Erik Kližan
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2010 UDALOSTI ROKA 2010
1. Pochovávanie basy

2. Detský karneval

3. Birmovka

4. Deň matiek

5. Obnova fasády farského kostola

6. Stavanie mája

7. Povodeň
dvojstranu 5 - 6
pripravila
BE

SÚŤAŽ o NAJ udalosť roka 2010
Milí čitatelia,
redakčná rada vyhlasuje súťaž o
NAJ udalosť roka 2010. Na str.
5 – 6 sú fotografie, ktoré Vám ich
pripomenú. Ak sa chcete zapojiť do
súťaže, je potrebné, aby ste si vybrali
z týchto udalostí takú, ktorú pokladáte
za najdôležitejšiu, najzaujímavejšiu,
jednoducho za naj udalosť roka. Číslo

udalosti doplňte do hlasovacieho lístka
na str. 6. Nezabudnite na meno, adresu
a vek. Hlasovací lístok vystrihnite a
vyplnený vhoďte do schránky na obecnom úrade, v kostole alebo odovzdajte
členom redakčnej rady najneskôr do 15.
marca 2011. Podľa počtu zúčastnených
vyžrebujeme 1 – 3 výhercov, ktorí získajú zaujímavé ceny.
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2010 UDALOSTI ROKA 2010
8. Country večer

9. MDD v rozprávkovom kráľovstve

10. Fridrichov dom – odstránenie stavby

12. Vianočný koncert

11. Výstavba nájomných bytových domov

13. Mikuláš

14. Výzdoba kostola z darov zeme, ďakovanie za úrodu
dvojstranu 5 - 6
pripravila
BE

SÚŤAŽ o NAJ udalosť roka 2010
Priezvisko: ..................................................................................................
Meno: .................................................................. Vek: .............................
Adresa: ........................................................................................................
NAJ udalosť roka 2010 č.: ........................................................................
Do súťaže sa môžete zapojiť najneskôr do 15.3.2011
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ZPOZ v akcii
▪ Stretnutie jubilantov

25. januára 2011 pripravil
ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve
v Skačanoch pár vzácnych a
slávnostných chvíľ pre jubilantov,
ktorí sa v r. 2010 dožili okrúhlych
životných jubileí 50, 60, 70 a 80 rokov. Na stretnutie bolo pozvaných
53 jubilantov, zúčastnilo sa 31. Na
tento počet pozvaných je obradná
sieň nedostačujúca, preto sa stretnutie uskutočnilo v sále kultúrneho
domu.
Na začiatku členky Zboru pre
občianske záležitosti pozdravili jubilantov piesňami a slovami básni-

ka, potom sa prítomným prihovoril
starosta obce Ladislav Struhár. V
slávnostnom príhovore poďakoval
jubilantom za celoživotné dielo,
ktoré vykonali nielen v prospech
svojich najbližších, ale aj pre rozvoj
našej obce, a poprial im ešte mnoho
spokojných rokov prežitých v zdraví,
rodinnej pohode a porozumení
medzi blízkymi a spoluobčanmi.
Po slávnostnom príhovore
a prípitku program pokračoval
voľnou zábavou, spevom a rozhovormi jubilantov. Ich témami boli
najmä spomienky na roky minulé,

Na Tri krále ►
Sv. omšu na sviatok Troch kráľov
spestril súbor skačianskych seniorov Cibuliar.
Spolu s chrámovým speváckym zborom Slnečnice
pod vedením Kvetoslavy Kližanovej zaspievali
dve piesne z Vianočnej omše skladateľa Jozefa Halmu a
niekoľko kolied so sprievodom harmonikára
Emila Zuzulu a huslistu Jozefa Hudeca st.
Cibuliar sa do slávenia sv. omše
na sviatok Troch kráľov zapojil už druhýkrát.
Veríme, že sa to do budúcnosti stane peknou tradíciou.
text
KK

ich súčasný život a postrehy z diania v našej obci. Medzi prítomnými
vládla príjemná atmosféra a s dobrými pocitmi z pekne prežitého
večera sa rozchádzali domov, aby
stihli obľúbený televízny seriál Tisíc a jedna noc.
Pamiatkou na toto stretnutie zostane okrem spomienok účastníkov
aj zápis v pamätnej knihe obce.
Život prináša prekvapenia, aj na
tomto stretnutí ich bolo niekoľko.
V pamätnej knihe boli hneď dve:
rovnaký dátum narodenia manželov
Pavla a Jozefíny Kasalovcov, či

dátum narodenia
päťdesiatnika
Jozefa Kližana, ktorý oslavuje
narodeniny raz za 4 roky. S takou
možnosťou ani počítačový program
nepočíta, a tak sa stalo, že sa jeho
meno neobjavilo medzi jubilantmi
v Skačianskych novinách, za čo sa
mu dodatočne ospravedlňujeme.
Najväčším prekvapením však
bola účasť najmladších jubilantov
– päťdesiatnikov. Z osemnástich
pozvaných prišli siedmi. Tak to tu
ešte nebolo!
foto a text
BE
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▪ Vstup do nového roka
s Eucharistickým požehnaním
V Skačanoch sa stalo tradíciou
vítať nový rok v kostole. V roku
2006 sa k adorácii a novoročnému
požehnaniu pridal aj prípitok.
A tak aj 31. decembra 2010 posledné minúty starého roka strávilo
asi 60 veriacich vo farskom kostole
v tichej adorácii pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Presne o polnoci
za hlaholu zvonov správca farnosti
Jozef Tomica udelil prítomným Eu-

charistické požehnanie a predniesol
novoročný vinš. Radostné vítanie
nového roka pokračovalo pred
kostolom, kde už bol pripravený
novoročný prípitok. Všetci si vzájomne podávali ruky a blahoželali
do nového roka. Pohár horúceho
punču v mrazivej noci každému
dobre padol...
foto a text
A. Beňačková

▪ Dobrá novina
Aj počas týchto Vianoc sa deti
zo Skačian zapojili do ohlasovania
Dobrej noviny. 25 detí spolu s 5
vedúcimi sa v piatich skupinkách
pripravovalo na túto peknú úlohu.
Nacvičovali koledy a vinše, aby
na sviatok Svätej rodiny mohli
do prihlásených rodín priniesť radostnú zvesť o narodení Ježiška.
Deti, zmenené na kráľov, anjelov či
pastierov, sa s chuťou pustili do koledovania. Všetko odštartovalo na
fare, kde spolu zakoledovali pánu

farárovi a odtiaľ už každá skupinka
pokračovala svojou cestičkou.
Ďakujeme všetkým deťom i vedúcim za ochotu ohlasovať Dobrú
novinu a poďakovanie tiež patrí
všetkým rodinám – bolo ich 110
– ktoré koledníkov prijali a zároveň
prispeli na zmiernenie utrpenia ľudí,
ktorí našu pomoc potrebujú. Suma,
ktorú sme vykoledovali a ktorá bola
poukázaná na účet Dobrej noviny,
je 903,70 eur.
Veronika Horniaková

▪ Chcete podporiť aktivity
pre deti a mládež?
Detský karneval, cesta rozprávkovým lesom, Cibulaland,
kresba na asfalt, autobusové výlety, Čaro Vianoc, Mikuláš – to je len
niekoľko podujatí, ktoré Občianske
združenie Šanca a nádej organizovalo v našej obci počas posledných 10 rokov. Na všetky sú potrebné finančné prostriedky. Na niečo
prispieva obec, ostatné sa financuje
z príjmov z 2% z daní. A tých je
v ostatných rokoch stále menej a
menej. Aj činnosť v tomto roku
bude závisieť od príjmov. Preto ak
chcete podporiť aktivity pre deti
a mládež, môžete poukázať 2% z
vašich daní práve Občianskemu
združeniu Šanca a nádej.

Ako na to? Vypíšte a podpíšte
Vyhlásenie, priložte k nemu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám
vydá zamestnávateľ, a odovzdajte
na daňovom úrade príslušnom
podľa trvalého bydliska alebo
niektorému z členov občianskeho
združenia, ktorý to urobí za vás.
Minimálna výška na poukázanie 2%
je 3,32 €. Predtlačené tlačivo Vyhlásenia s našimi údajmi si môžete
vyzdvihnúť u ktoréhokoľvek člena
združenia, na obecnom úrade alebo
stiahnuť na www.skacany.sk (organizácie v obci – Šanca a nádej).
Ak sa takto rozhodnete, určite podporíte dobrú vec.
A. Beňačková

▪ Vianočné tvorivé dielne

Tradične po koledovaní Dobrej
noviny sa deti a sprevádzajúce
osoby stretli na „pokoledníckom
večierku“, ktorý sa tento rok konal
9. januára 2011 na fare. Na začiatku
všetkých privítal pán farár Tomica a
prítomným koledníkom poďakoval
za ich ochotu pomôcť chudobným
africkým krajinám.
Pre deti bol pripravený krátky
animovaný biblický film o narodení
Ježiška. Po ňom nasledoval kvíz
pozostávajúci z otázok z filmu,

občerstvenie a prezentácia fotografií z predchádzajúcich ročníkov
koledovania a pokoledníckych
stretnutí, na ktorých sa viacerí
spoznali. Potom sa zahrali rôzne
hry. Niektorým sa ani nechcelo
odísť domov. Až po prísľube, že už
iba 350-krát sa vyspia a opäť je v
Skačanoch Dobrá novina a s ňou
spojené pokolednícke stretnutie, sa
rozišli.
Andrea Ďurišová

▪ Dobrá novina vo farnosti
Počet zapojených detí
Sprevádzajúce osoby
Navštívené rodiny
Príspevok na Afriku

Deň plný nápadov, inšpirácií,
kreativity, šikovných rúk a radosti
z najkrajších sviatkov v roku - i tak
by sa dali nazvať vianočné tvorivé
dielne, ktoré v 20. decembrový
deň pripravili pre svojich žiakov
zamestnanci ZŠ s MŠ Skačany.
Sviatočnú atmosféru svojím tancom navodili žiačky zo školského
klubu detí pod vedením Eriky
Chuťkovej. A potom sa školská
jedáleň zmenila na veľkú pracovnú
dielňu, rozvoniavajúcu škoricou,
vanilkou i živicou. Na jednotlivých
stanovištiach sa piekli vianočné
oblátky, zhotovovali sa svietniky a
ikebany, deti si mohli vlastnoručne
vyzdobiť medovníčky či vyrobiť
motané gule, vianočný stromček
a iné drobné ozdoby z papiera či

alobalu. Nechýbalo ani maľovanie
vianočných motívov na sklo.
Šteklivá vôňa pečených jabĺčok či
horúceho punču prilákala všetkých
zamaškrtiť si na pripravených
vianočných dobrotách. Vianočné
tvorivé dielne prilákali i mnohých
rodičov, z ktorých mnohí priložili
ruku k dielu a prezentovali svoju
zručnosť pri tvorbe vianočných
dekorácií.
Vlastnoručne zhotovené predmety si žiaci mali možnosť odniesť
domov, aby skrášlili ich domovy
počas nadchádzajúcich sviatkov.
No okrem toho si všetci odniesli
bohatú nádielku inšpirácií, ako i
príjemný pocit z krásne prežitého
popoludnia.
Martina Gašparovičová

▪ eRko stretká pokračujú

Skačany

Hradište

Návojvce

Spolu

25
5
110
903,70 €

16
10
95
652,10 €

10
1
20
400 €

51
16
225
1 955,80 €

Pod heslom „radostnou cestou
svedectva viery kráčame spolu malí
i veľkí“ sa každú nedeľu v čase od
15.00 do 17.00 hod. stretávajú deti
pod vedením zodpovedných osôb
na fare.

Preto pozývame všetky deti
spolu sa hrať, kresliť, tancovať,
spievať, vytvárať medzi sebou
priateľské vzťahy a spoznávať
Boha očami detí.
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Zo života školy
▪ Sokoliar v škole

▪ V očakávaní Vianoc

V pondelok 17. januára 2011
naši škôlkari a prváci vstávali s
veľkou chuťou a radosťou, pretože
v škole sme očakávali netradičnú
návštevu – sokoliara. Telocvičňa
sa premenila na vtáčiu záhradu,
v ktorej poletovali rôzne druhy
vtákov. Z rozprávania sme sa
naučili veľa nových vecí o spôsobe
života, lovení, hniezdení, lietaní a o
veľkej sile a odvahe vtákov. Priniesol nám ukázať malú sovu, sokolov
a veľkého čierneho havrana. Skoro
takého, aký bol aj v rozprávke Rumburak sa vracia. Tí, ktorí sa nebáli,
mali možnosť vtáčiky aj pohladkať,
ba dokonca dať si na ruku sokoliarsku rukavicu so sokolom. Pre
všetkých - malých i tých väčších
- to bol nezabudnuteľný zážitok.
foto J. Ďatelinková
text Adriana Juríková

22.12.2010 - posledný školský
deň pred Vianocami bol pre žiakov
netradičný. Žiaci 1. stupňa si pripravili vo svojich triedach posedenie, kde nechýbali oblátky, ovocie a
sladké maškrty, ktoré už stihli doma
napiecť šikovné mamičky. V každej
triede bol pekne vyzdobený vianočný
stromček a nechýbali koledy, ktoré
si žiaci pospevovali. Potom nasledovalo vystúpenie žiakov v školskej
knižnici. Prváci a druháci sa predstavili pásmom vianočných piesní
a básní. Tretiaci nás vo svojom
programe oboznámili so vznikom
piesne Tichá noc a predviedli tanec
na motívy piesne Sniežik. Štvrtáci
vo svojom koledníckom programe
predstavili tradície koledovania a
vinšovania v našej obci.
Žiaci druhého stupňa športovali.
Zúčastnili sa vianočného turnaja vo

futbale, volejbale a vybíjanej, ôsmaci si posedeli pri vianočných dobrotách a krátkom kultúrnom programe,
ktorý si sami pripravili.
Príjemným spestrením predpoludnia bol hudobno–výchovný
koncert speváka Viktora Guľváša,
ktorý
množstvom
veselých
pesničiek žiakov nielen rozospieval,
ale ich aj aktívne zapojil do hry
napodobňovaním či hádaním. Veľký
ohlas mala pieseň o Afrike, v ktorej
sa žiaci naučili slovenskú vetu „Afrika je čierna“ povedať niekoľkými
jazykmi. Nechýbali ani poučné
piesne o škodlivosti drog, svetadieloch či o autoroch slovenskej
literatúry.
Po skončení koncertu s prianím
príjemného prežitia Vianoc sa rozišli
domov na vytúžené prázdniny.
foto a text Adriana Juríková

▪ Fašiangová nálada

28. január bol pre skačianskych
školákov dňom slávnostným. Predpoludním sa tešili z polročných
vysvedčení a popoludní mali ďalší
dôvod na radosť – v školskej jedálni sa pripravoval karneval, a tak sa
tu zišli rôzne pestrofarebné masky,
mnohé v sprievode svojich rodičov
či starých rodičov: princezné, piráti,
indiáni, strigy, no zavítali k nám aj
tajné agentky či mnohé známe tváre
zo showbiznisu. Po úvodnom zahrievacom tanci sa jednotlivé masky
predstavili. Bolo ich vyše tridsať.
Pre všetkých bol potom pripravený
bohatý program plný dobrej nálady, veselých detských pesničiek
a súťaží. Porota ocenila potleskom všetky zúčastnené masky a
8 najkrajších, najoriginálnejších,
najzaujímavejších odmenila malým
spomienkovým predmetom. Farebné masky, dobrá hudba a skvelá

nálada, to boli tri spoločné menovatele tohtoročného karnevalu,
ktorý sme ukončili príjemným posedením pri teplom čaji a sladkom
zákusku.
foto a text
Martina Gašparovičová

▪ Hodnotenie prospechu,
správania a dochádzky
za 1. polrok šk. r. 2010/2011
Počet žiakov: 107
chlapcov: 57
dievčat: 50
PROSPECH
Prospelo 104 žiakov + 3 žiaci sa
vzdelávajú v zahraničí
Prospeli s vyznamenaním:
47 žiakov
Prospeli veľmi dobre: 24 žiakov
Prospeli: 33 žiakov
(z toho 8 žiakov 1.roč.)
Neprospeli: 0 žiakov
SPRÁVANIE
Napomenutie od triedneho učiteľa:
3 žiaci
Pokarhanie od triedneho učiteľa:
2 žiaci
Pokarhanie od riaditeľa školy:
5 žiakov
Znížená známka zo správania:
0 žiakov

DOCHÁDZKA
Vymeškané vyučovacie hodiny:
3 224 ospravedlnených hodín
Priemer na žiaka: 31 hodín
Vyslovujem
poďakovanie
všetkým žiakom, ktorí sa pripravovali na súťaže, reprezentovali
školu, zapájali sa do mimoškolskej
činnosti a dosahovali dobré výsledky v škole. Tak isto aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu, trpezlivosť.
Ďakujem všetkým rodičom, ktorí
prejavujú záujem o prácu školy.
Do nového polroka želám
všetkým veľa elánu, radosti,
úspechov a hlavne zdravia.
Darina Kurilová,
poverená riadením školy
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▪ Usilovné včielky
a motýliky z MŠ
Za prvé štyri mesiace nového
školského roka 2010/2011 sme v
našej MŠ nezaháľali. Uskutočnili
sme množstvo zaujímavých akcií a
podujatí, s ktorými by sme vás chceli
oboznámiť.
V mesiaci september sme si
zhotovili výstavku ovocia a zeleniny, zúčastnili sme sa na výstave v
kultúrnom dome a v našom kostole.
V mesiaci október sme si vyrábali
ovocné a zeleninové šaláty, na ktorých
sme si veľmi pochutnávali. Súťažili
sme v lego-aktivitách. Pri príležitosti
mesiaca úcty k starším sme si pozvali do MŠ dôchodkyňu Magdalénu
Ďurejovú, ktorá nám porozprávala o
tradíciách v obci a zážitky z jej detstva. Pripravili sme jej darček, ktorý
ju veľmi potešil.
V mesiaci november sa uskutočnil
koncert s názvom Maľovaná abeceda,
na ktorý sme pozvali aj našich kamarátov z 1.triedy. Spoločne sme si

zatancovali i zaspievali.
V decembri sme si vyzdobili
MŠ a netrpezlivo čakali na príchod
Mikuláša, ktorý nám priniesol plné
balíčky sladkostí. Odmenili sme ho
pásmom piesní a básní.
V rámci tvorivých vianočných
dielní nám rodičia a babičky pomáhali s výrobou vianočných ikeban.
Vyzdobili sme si vianočný stromček
vlastnoručne zhotovenými medovníkmi. Zúčastnili sme sa aj na koncerte,
ktorý bol usporiadaný pre celú školu.
Po vianočných prázdninách nás
čakali nové hračky pod stromčekom a
vystúpenie sokoliara Danka, ktorý si

▪ Miništrantský hokejový turnaj
Dňa 4. januára 2011 sa uskutočnil
historicky prvý miništrantský
hokejový turnaj našej farnosti. 26
miništrantov zo Skačian, Hradišťa a
Návojoviec sa stretlo v súboji o putovný pohár.
Výsledky súbojov jednotlivých
družstiev a mená tých, ktorí skórovali:
Skačany I. - Návojovce = 1:4
(J.Kližan/ Blaho, Liška, Blaho,
Liška)
Skačany II. - Návojovce = 1:7
(Žovinec/ Magušin, Ištván, Magušin,

Magušin, Ištván, Magušin, Blaho)
Skačany II. - Skačany I.= 7:3
(I.Dzina,
P.Kližan,
J.Žovinec/
J.Kučerka, J.Kučerka, J.Kližan,
J.Kučerka, J.Kučerka, Matúš Ďuriš,
J.Kližan)
Skačany I. - Hradište = 7: 4
(J.Kližan, J.Kučerka, J.Kučerka,
Matúš Ďuriš, A.Šudík, J.Kučerka,
M.Adamec, A.Šudík / Hirkala, Hirkala, Hirkala, Hirkala)
Skačany II. - Hradište = 5:1
(J.Žovinec,T.Ďuriš, Maroš Ďuriš,
J.Žovinec, J.Žovinec/ Hirkala)

pre nás pripravil letové ukážky s
dravcami, rozprával nám o ich živote
a starostlivosti o ne. I na toto podujatie sme pozvali našich kamarátov z 1.

triedy. Bolo to krásne vystúpenie plné
zážitkov.
foto a text
Jana Ďatelinková

Návojovce - Hradište = 10:1
(Magušin,
Magušin,
Magušin,
Magušin, Magušin, Macko, Kočiš,
Ištván, Blaho/ Hirkala).
Umiestnenie:
1. miesto Návojovce
2. miesto Skačany I.
3. miesto Skačany II.
4. miesto Hradište
Rozhodcom bol Peter Vavro ml.
Miništranti boli v súbojoch veľmi
ohľaduplní. V celom turnaji boli iba
tri vylúčenia. Veríme, že v budúcom
roku získa putovný pohár ďalšie
družstvo miništrantov.
foto JT, text Miroslav Kukla

▪ Od zábavy k fenoménu
250 miliónov registrovaných
hráčov vo viac ako 200 krajinách
sveta!
Spomínané dve cifry nám dovoľujú
aspoň približne si predstaviť, aká
početná je futbalová rodina. Nedá sa
nespomenúť tiež kvantum trénerov,
rozhodcov, lekárov, organizátorov a
v neposlednom rade i fanúšikov, ktorí
dotvárajú toto veľkolepé zoskupenie.
Futbal je najpopulárnejšia kolektívna
hra na svete.
Najstaršia zachovaná zmienka o
futbale sa datuje na prelom letopočtov
a pochádza z Číny. V stredoveku sa
hrával masovo, niekedy aj stovkou
nadšencov, v uliciach miest a dedín.

Kolískou moderného futbalu, kde sa
jedenásť hráčov postaví proti druhej
jedenástke na futbalovom ihrisku, je
Veľká Británia. Práve tu boli v roku
1863 stanovené prvé pravidlá hry.
Futbal kladie vysoké nároky
na pripravenosť hráča. Pohybová
kultúra, precízne ovládanie lopty,
zvládanie kolektívnych akcií. To je
len zlomok všetkého, čomu sa futbalisti pod vedením trénerov učia.
Nesmieme zabudnúť ani na myslenie
a priestorové videnie, pretože hráč sa
musí rozhodnúť v momente sekundy.
Vďaka vzrastajúcej popularite už
nie je len fyzickou záťažou človeka.
Čoraz viac je zaťažovaná práve psy-

chika hráča. Len skutočne silný a
vyrovnaný jedinec dokáže odolávať
tlaku a vychutnávať hru naplno.
Hovorí sa, že prvých 90 minút
zápasu je najdôležitejších. Realizovať
všetky predstavy trénera však vôbec
nie je jednoduché. V momente, keď sa
lopta dotkne nohy futbalistu, je všetka
zodpovednosť na jeho pleciach.
Rovnako náročné je stať sa plnohodnotným členom nejakého tímu.
Byť obklopený spoluhráčmi znamená
mať oporu v každom okamihu. Či už
na ihrisku, alebo v kabíne... A nie je
to len farba dresu, ktorá nás spája.
Skutočný kolektív má jedno telo,
jednu dušu a jedno srdce. Srdce, ktoré

bije pre futbal.
Každá minca má však dve strany.
Čo asi hovoria viac či menej tolerantné manželky a priateľky futbalistov? Večné frflanie na túto, pre mnohých nezmyselnú zábavu, je dôverne
známe. Zabúda sa však na fakt, že
futbal nie je iba hra. Je to často jediná
možnosť, vďaka ktorej sa ľudia rôznej
rasy, ktorí nemajú spoločný jazyk,
stanú priateľmi. Futbal totiž spája celé
národy.
Najľahší spôsob, ako dvoch jednotlivcov naučiť komunikovať a
spolupracovať, je vhodiť medzi nich
futbalovú loptu!
Denisa Mekýšová
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