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▪ Vidieť inak

Nie je to klam ani čary, sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom, nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča Vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má, pochopí, slabučko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov chystajte misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc, tak veselú Veľkú noc!
čitateľom Skačianskych novín želá redakčná rada

Starý chorý muž prijal od svojho
lekára zlú správu. Ako sa pripravoval na odchod z ordinácie, otočil
sa a oslovil lekára: „Pán doktor,
bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je
tam na druhej strane dverí?“ Lekár
veľmi potichu odvetil: ,,To neviem.“
,,Vy to neviete? Ste kresťan a nevie
te, čo je na druhej strane?“ Lekár
sa zamyslel a chytil kľučku dverí
svojej ordinácie. Z druhej strany
bolo počuť škrabanie a kňučanie.
Akonáhle lekár otvoril dvere do
ordinácie, zo súkromnej časti vbehol dnu jeho pes. Vyskakoval v nespútanej radosti, že našiel svojho
pána. Lekár sa obrátil na pacienta:
,,Videli ste môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii nebol a nevie, čo je vo
vnútri. Nevie nič, okrem toho, že
je tu jeho pán. A keď sa dvere otvorili, vstúpil bez obáv. Dokonca
s radosťou. Viem málo o tom, čo
sa nachádza na druhej strane – po
smrti. Ale viem jednu vec. Je tam
môj Boh a Pán a to mi úplne stačí.“
Pri pozeraní mnohých americ
kých filmov máme istotu, že sa
všetko dobre skončí – happyendom. Dobre a ľahko sa pozerajú.
Divák môže byť spokojný, lebo
vždy príde pred koncom filmu niekto, kto vyrieši zamotanú situáciu,
urobí niečo výnimočné... a všetci
šťastne žijú ďalej. S odstupom času
sa všetko zrazu zdá iné, ľahšie,
znesiteľnejšie. Ale až s odstupom
času!

O veľkonočných sviatkoch
môžeme s istotou povedať, že sú
najskutočnejšie v roku. Snažia sa
do nášho života vniesť nadhľad.
Pozor: nie ľahkovážnosť! Hovoria
o láske Ježiša k ľuďom, o Judášovej
zrade, ustráchaných apoštoloch,
podplatiteľných vladároch, nespravodlivých odsúdeniach, krivých
obvineniach, ochotných Šimonoch,
odvážnych Veronikách, o stretnutiach s dobroprajnými ľuďmi,
o súcitiacich ženách, pádoch,
stratách... S odstupom troch dní
prichádza zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista a zrazu všetko vyzerá inak.
Akoby to všetko tak malo byť.
Ježišovo zmŕtvychvstanie vrhá
nové svetlo na všetky evanjeliové
udalosti. Bez neho by to boli iba
odsúdeniahodné alebo nasledovania
hodné príbehy biblických postáv.
Milí čitatelia
Skačianskych novín!
Nech aj do nášho každo
denného života vstúpi svetlo
zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.
V tomto svetle mnohé veci uvidíme
inak. Ako? Každý možno po svojom, ale mnohí s nádejou nevzdávať
sa, kráčať, vstávať, žiť... s vierou,
že: „Je tam môj Boh a Pán a to mi
úplne stačí.“

Jozef Tomica
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OcÚ informuje
▪ Z rokovania OZ
Na rokovaní obecného zastupi
teľstva v Skačanoch 24.3.2011 bolo
prítomných všetkých 9 poslancov,
hlavná kontrolórka obce, 2 občania
Skačian.
Starosta obce všetkých srdečne
privítal a predložil návrh programu,
o ktorom sa hlasovalo. Všetci
poslanci hlasovali za program
predložený na rokovanie OZ.
V bode kontrola uznesení sa
zaoberali poslanci kontrolou predchádzajúcich uznesení. Hlavná
kontrolórka obce informovala
zastupiteľstvo o kladnej odpovedi
zo Štátneho fondu rozvoja bývania
ohľadom odkladu splátok úverov,
ktoré si obec zobrala na výstavbu
bytových domov. Odklad je na
6 mesiacov.
Starosta obce informoval prítomných o prácach v obci. Robilo
sa jarné upratovanie. Opilovali sa
stromy, ukončilo sa s prezentáciou
základov Kostola sv. Juraja. Ďalej
sa v areáli futbalového štadióna
rekonštruovali lapače, v niektorých
miestnostiach sa vymenila dlažba
a okná.
V rámci krízového riadenia obce
a civilnej ochrany sa prepracovali
viaceré dokumenty. Bolo potrebné
vypracovať novú dokumentáciu na
úseku obrany štátu, hospodárskej
mobilizácie, doručovacieho aparátu
na výkon mimoriadnej služby.
Rokovanie obecného zastupi
teľstva pokračovalo v rokovaní
podľa schváleného programu.
V polovici rokovania starosta obce
privítal dvoch hostí - regionálneho tajomníka FVE s.r.o. Jána
Hamáčeka a Miroslava Benu.
Obec oslovila túto firmu zaoberajúcu sa budovaním fotovoltaických
elektrární, aby posúdila, či by naša
obec vyhovovala podmienkam na
vybudovanie takejto elektrárne. Po
posúdení by v našej obci prichádzali
do úvahy tri budovy. Budova Základnej školy, ďalej budova bývalej
MŠ a kultúrny dom. Fotovoltaické
elektrárne môžeme vidieť popri
cestách. 30.6.2011 tento projekt

www.skacany.sk
končí a začína sa s fotovoltaickými
elektrárňami na strechách. Bude to
projekt, ktorý potrvá dlhšie. Možno
sa to zapáči aj občanom a budú si
chcieť podobným systémom riešiť
svoju situáciu. Množstvo rodinných domov je so sedlovými strechami, a preto je to len prioritou, že
občania si budú môcť v budúcnosti
riešiť svoju situáciu.
Ďalej sa prerokoval nový sadzob
ník poplatkov za služby poskytované
obcou Skačany platný od 1. apríla
2011. Prerokovalo sa nové VZN
č. 5/2011 Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Skačany, ktorý
je vypracovaný v súlade s platnou
legislatívou. Hlavná kontrolórka
obce informovala vo svojej správe
o poskytovaní dotácií organizáciám
z obce za rok 2010. Jednohlasne sa
schválil organizátor Stavania mája
r. 2011 – Poľovnícke združenie Háj
Skačany.
Poslanci doplnili nového
člena do Rady školy – poslankyňu
Máriu Kosnovskú a zvolili členov
a predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu v nasledovnom
zložení:
predseda: Mária Kosnovská,
členovia: Dušan Grznár, Juraj
Kližan,. Daniela Mekýšová.
Na základe informácie starostu
obce o menovaní zástupcu starostu
obce Ladislava Bánovského obecné
zastupiteľstvo schválilo poverenie
poslanca Mariána Krajču zvolávať
a viesť zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Skačanoch v prípadoch podľa § 12 ods. 2 - prvá veta,
ods. 3 – tretia veta, ods. 5 – tretia
veta, ods. 6 – tretia veta zákona č.
369/1990 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Ďalej sa poslanci zaoberali predajom pozemkov na Cintorínskej
ulici. Ekonomická komisia zasadne
a určí celkovú cenu za m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu
5 EUR za 1 m2 + náklady súvisiace
s vypracovaním znaleckého a geometrického plánu.
Poslanec Juraj Kližan sa informoval o dopytoch ľudí, ktorí majú
problémy s povodňami. Je tu jar a
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spodné vody stále stúpajú. Hrozia
opäť povodne. Informoval sa, či sa
v tejto oblasti robia nejaké opatrenia. Marián Kližan potvrdil, že sa
s tým musí začať niečo robiť.
Poslanec Marián Krajčo navrhol,
aby sa pasport dopravného značenia
doplnil o spomaľovače v dedine.
Mohli by sa dať na hlavnú cestu
– k ihrisku, ku kostolu.
Na základe vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Základnej
školy s materskou školou Skačany
sa poslanci Dušan Grznár a Daniela
Mekýšová zaoberali otázkou, či je
všetko právne aj finančne vyspo
riadané s bývalou riaditeľkou. Starosta obce informoval, že všetko je
už vysporiadané.
V závere rokovania obecné
zastupiteľstvo schválilo uznesenie
č. 2/2011, v ktorom odporučilo starostovi obce
a) riešiť problém Komenského
ulice ohľadom povodní
Termín: do 30.04.2011
b) zrušiť záložné práva na majetku obce
Termín: do 31.12.2011
c) zverejniť na webovej stránke
obce zmluvy týkajúce sa výstavby
bytových domov, zmluvy o nakladaní a zneškodňovaní odpadu,
zmluva o prenájme nebytových
priestorov s firmou MILK-AGRO
Termín: do 01.04.2011
d) prepracovať VZN o nakladaní
s Komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci
Skačany
Termín: do 26.04.2011
e) vyhlásiť výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou
Skačany
Termín: do 01.04.2010
f) realizovať projekt Pasport dopravného značenia v obci Skačany
Termín: do 31.5.2011
g) prepracovať vnútornú smernicu
o postupe pri verejnom obstarávaní
Termín: 26.04.2011
h) vypracovať vlastný plán
verejného obstarávania
Termín: 26.04.2011
Jana Fodorová

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch február a marec
2011 oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Rudolf Kližan
č.d. 161
Ľubica Krchová
č.d. 49
60 rokov života:
Anna Ločiová
č.d. 136
RNDr. Marián Gahér
č.d. 294
Rudolf Pochylý
č.d. 241
70 rokov života:
Ivan Podkamenský
č.d. 10
Marko Beňačka
č.d. 129
Štefan Ďurček
č.d. 417
Jozef Ďuriš
č.d. 12
80 rokov života:
Ignác Červeňanský
č.d. 260
90 rokov života:
Jozef Hudec
č.d. 464
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
-------------------

NARODILI SA
Sofie Nidrová
26.11.2007
rodičia: Tomáš a Anna
(narodenie v zahraničí
– zápis cez osobitnú matriku)
Nataša Krajčová
05.03.2011
rodičia: Marián a Ľubica
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Vladimír Országh
a Jarmila Križanová
sobáš: 05.02.2011
Miroslav Štrpka
a Zuzana Gavláková
sobáš: 05.03.2011
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
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14.00 – 15.15
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▪ Odvoz objemného odpadu po novom
Bolo zvykom, že v jarných
a jesenných mesiacoch boli
rozmiestňované
veľkoobjemové
kontajnery v obci za účelom odvozu
objemného odpadu nahromadeného
v domácnostiach. Nakoľko tento
systém odvozu odpadu bol finančne
veľmi nákladný, obec pristúpila k
jeho zefektívneniu.
Od apríla tohto roku platia nové
pravidlá pre zber objemného odpadu:
▪ vždy prvú stredu v mesiaci od
10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do
17.00 hod.
▪ jeden týždeň v mesiaci apríl
a jeden týždeň v mesiaci október
denne pondelok – piatok v čase

od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00
do 17.00 hod. môžu občania objemný odpad priviezť na zberné
miesto - nádvorie bývalého kina
(za predajňou MILK AGRO) a za
prítomnosti zamestnanca obce
vyložiť ho do kontajnera.
Konkrétny termín bude občanom
včas oznámený spôsobom v mieste
obvyklým (miestny rozhlas, úradná
tabuľa, webová stránka obce).
Zamestnanec obce prevezme od
občana odpad iba vtedy, ak bude
spĺňať náležitosti v zmysle VZN o
nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce. Takže odpad,
ktorý sa separuje a na jeho zber

obec využíva intervalový systém
počas roka (sklo, plasty, kovové
obaly, železo, papier, elektroodpad, nebezpečný odpad, odpad s
obsahom škodlivín), nebude prev
zatý.
V čase zberu objemného odpadu
si môžu občania uložený odpad,
ktorý je možné využiť, odniesť zo
zberného miesta na ďalšie použitie
(napr. palivové drevo, použiteľný
nábytok a pod.).
Najbližší zber objemného odpadu sa uskutoční 11. – 15. apríla
2011 denne od 10.00 do 12.00 hod.
a od 15.00 do 17.00 hod.

▪ Odvoz odpadu
z cintorína
V areáli cintorína budú umiest
nené 110 l a 1100 l zberné nádoby na zber komunálneho odpadu
vyprodukovaného na cintoríne a
osobitne zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Takže
do nádob na komunálny odpad biologicky rozložiteľný odpad prosíme
neukladať.
K. Kližanová

▪ Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie je také staré ako vyspelé
civilizácie. Z historických správ sa
dozvedáme o sčítaní obyvateľov
spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Pales
tíne, Grécku či Ríme. V Európe sa
objavujú prvé sčítania obyvateľov
približne v polovici 18. storočia.
Na území dnešného Slovenska sa
pokladá za začiatok organizovaného
štatistického zisťovania rok 1715,
kedy bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva.
Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa
II. v rokoch 1778 - 1785. Historické
správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú
lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich
generácií. Zapojiť sa do sčítania
znamená zanechať generáciám,
ktoré prídu po nás, správu o tom,
ako sme žili my, ich predkovia.
Sčítanie patrí medzi najvýz
namnejšie a najrozsiahlejšie šta
tistické zisťovania, ktoré sa tradične
v Európe, ale aj v iných krajinách
sveta realizujú v desaťročných
intervaloch. V roku 2011 sa
sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvý raz uskutoční vo všetkých
členských štátoch Európskej únie
naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií

zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu
budú výsledky sčítania obyvateľov,
domov a bytov v Slovenskej republike aj medzinárodne porovnateľné.
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom
území Slovenskej republiky k 21.
máju 2011. Toto najrozsiahlejšie
štatistické zisťovanie poskytne
opäť po desiatich rokoch nielen
nové údaje o počte obyvateľov
žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej,
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre
Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje
a informácie o úrovni bývania a
štruktúre domového a bytového
fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať
sa využili naozaj všetci obyvatelia
bez rozdielu.
Odpovedať na všetkých 52
otázok v sčítacích tlačivách (A.
Údaje o obyvateľovi, B. Údaje
o byte, C. Údaje o dome) je pre
občanov Slovenskej republiky
povinnosť, ktorá im vyplýva zo
zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov.
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011 sa vykoná v čase
od 13. mája do 6. júna. V tomto
roku bude možné prvý raz v histórii využiť nielen klasické tlačené
sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. Tlačené
formuláre sa budú vypĺňať od
21. mája do 6. júna 2011, elektronické od 21. mája do 29. mája
2011. Obyvateľov, ktorí sa budú
chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú,

navštívia dodatočne sčítací komisári
a požiadajú ich o vyplnenie v listinnej podobe.
Čas sčítania priamo nadväzuje
na rozhodujúci okamih sčítania,
ktorým je polnoc z piatku 20.
mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Údaje a informácie aktuálne k tomuto dátumu sa budú zaznamenávať
do sčítacích formulárov.
Sčítanie
vykonajú
sčítací
komisári. Ich výber a výkon
činností zabezpečia obce. Sčítací
komisári začnú od 13. mája 2011
navštevovať domácnosti, ktoré
patria do ich sčítacieho obvodu.
Počas výkonu činnosti je sčítací
komisár povinný preukazovať sa
osobitným poverením, ktoré mu
vydal starosta obce. Sčítací komisár
odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Poučí Vás o
spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív
a odpovie na Vaše otázky. Ak ste
definitívne rozhodnutý vyplniť
sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre
každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna
osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý
dom - za každý dom jedno sčítacie
tlačivo
Skôr, ako začnete vyplňovať
sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť
zapísať údaje úplne, správne a
pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisuj
te modrým alebo čiernym perom.
Sčítacie
tlačivá
neskladajte,
chráňte ich pred poškodením a
zničením.

Po rozhodujúcom okamihu
sčítania sčítací komisár opäť
navštívi Vašu domácnosť. Pomôže
vyplniť sčítacie tlačivá osobám,
ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste
doplnili alebo spresnili údaje.
Sčítací komisár vyzbiera vyplnené
sčítacie tlačivá od všetkých osôb
vo svojom sčítacom obvode, ktoré
sa nesčítali elektronicky.
Elektronické sčítanie bude možné
prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.
sk, ktorú Štatistický úrad SR zriadi
na tento účel.
Sčítať sa elektronicky umožní
tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované
číslo, ktoré každej osobe doručí
sčítací komisár spolu s overovacím
heslom. Elektronické sčítanie
bude možné len s použitím tohto jedinečného identifikátora a
overovacieho hesla. Každá osoba
bude mať k dispozícii len jeden
identifikátor, s ktorým sa bude
môcť právoplatne sčítať iba raz.
M. Štrpková
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Pohľady do histórie
▪ Skačany na stránkach encyklopédií a slovníkov III.
Dnes naposledy zalistujeme
v encyklopédiách, súpisoch a
lexikónoch, ktoré spomínajú našu
obec Skačany. Prvým povojnovým
bol zoznam obcí na Slovensku
z roku 1946. Tento sa iba v málom líšil od lexikónu z roku 1942.
Skačany boli stále súčasťou okresu
Topoľčany, kde spomedzi 74 obcí
boli 16. najväčšou. Plocha 1542
ha sa nezmenila a uvedený počet
domov i obyvateľov opakuje stav
z roku 1942. Notariát v Bieliciach
sa zmenil na Úrad národných výborov, četnícku stanicu v Žabokrekoch
nahradila stanica Zboru národnej
bezpečnosti.
Ďalší zoznam slovenských obcí
vyšiel čoskoro, v roku 1949. Jeho
podkladom bolo nové územnosprávne členenie od 1. februára
1949. Skačany sa stali súčasťou
nového okresu Baťovany. Spome
dzi 43 obcí okresu sa počtom
obyvateľov 1423 zaradili na 6. miesto, hneď po Baťovanoch, Bošanoch,
Chynoranoch, Veľkých Uherciach a
Oslanoch. Výmera 1542 ha sa nezmenila. Súpis Skačanom priznáva
aj poštový úrad, sídlom Spoločného
úradu MNV ostali Veľké Bielice.
A napokon ešte zalistujeme v
Zozname obcí ČSSR z roku 1960.
Ten je veľmi stručný, jeho úlohou
bolo identifikovať mestá a obce po
ďalšom územnom členení. Skačany

po zrušení okresu Partizánske
sa opäť stali súčasťou okresu
Topoľčany a po zániku Nitrianskeho kraja prešli do nového – Západoslovenského kraja.
Prvý komplexný Štatistický
lexikón obcí ČSSR, zostavený na
základe sčítania ľudu, domov a bytov
z roku 1961, vyšiel až v roku 1965.
Skačany boli obcou topoľčianskeho
okresu a súčasťou Západoslovenského kraja. Najbližšia železničná
stanica, podobne ako roky predtým,
bola vo Veľkých Bieliciach, vzdia
lená 7 km. Tam bol aj obvodný
lekár. Chotár Skačian sa rozkladal
na 1542 ha, pošta a matričný obvod
sídlili v obci, bola tu tiež škola s
ročníkmi 1. – 9. V Skačanoch trvale
žilo 1594 obyvateľov, z toho vo
veku do 14 rokov bolo 457, vo veku
15 – 59 rokov 890 občanov. Zo 100
ekonomicky činných obyvateľov
pracovalo v priemysle 40,9, v
poľnohospodárstve 29,9. Zo 100
ekonomicky aktívnych priamo v
obci pracovalo až 38,1 obyvateľov.
V Skačanoch v roku 1961 stálo 334
domov s 384 bytmi, z nich pred rokom 1879 bolo postavených 122,
po vojne, od roku 1946 ich pribudlo
90.
V mnohom podobná je aj ďalšia
štatistická publikácia, ktorá vyšla v
roku 1974 a zobrazovala stav podľa
sčítania ľudu, domov a bytov z roku

▪ Detský karneval
Neoddeliteľnou súčasťou fašian
gových zábav bol tradičný detský
karneval, na realizácii ktorého sa
aj tento rok podieľalo občianske
združenie Šanca a nádej.
Pekne vyzdobenú sálu kultúrneho domu zaplnilo 20. februára 35
masiek, ktoré predstavovali rôzne
rozprávkové
bytosti,
filmové
postavičky, zvieratká, kvietky a iné.
Fantázii sa medze naozaj nekládli.
Promenádu masiek vystriedali
rôzne súťaže, pri ktorých sa deti
dobre zabávali. O veselú náladu
počas celého karnevalu sa starali
tri stredoškoláčky. Detská zábava

vyčarila nejeden úsmev na tvárach
rodičov, starých rodičov a ostatných
prítomných, ktorí vybrali hlasovaním desať najoriginálnejších masiek odmenených vecnými cenami.
Všetky masky boli však nádherné,
právom si zaslúžili omaľovánky a
balíčky sladkostí, ktoré si odnášali
domov spolu s pekným zážitkom.
Tohtoročný detský karneval
sa vydaril, niesol sa v znamení
tanca, hudby, hier a občerstvenia.
Odmenou pre organizátorov bola
radosť v tvárach detí i ostatných
zúčastnených.
text Eva Struhárová, foto BE

1970. K vlaku chodili obyvatelia
stále do Bielic, civilnú matriku mali
doma. Nadmorská výška obce bola
207 m, výmera 1542 ha, poštové
smerové číslo 958 53. V Skačanoch
hospodárilo 399 spoločných domácností, v nich 1504 obyvateľov, z toho
768 žien, 369 bolo detí do 14 rokov.
Z obyvateľov vo veku 15 – 59 rokov bolo 439 mužov a 379 žien. Zo
675 ekonomicky činných ľudí bolo
278 žien, v priemysle pracovalo 314
občanov, v poľnohospodárstve 146.
V Skačanoch našlo prácu 198 ľudí,
z čoho 109 bolo žien. Za prácou
dochádzalo 477 obyvateľov. Dedinu
v roku 1970 tvorilo 376 domov s
384 bytmi.
Dodnes neprekonaným ostáva
trojzväzkové encyklopedické dielo
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Tretí diel z roku 1978 prináša
na strane 31 obšírne heslo Skačany.
Teraz nebudeme prepisovať celé
toto heslo, ktoré tvorí štvrť strany
informácií, priblížime si iba jeho
štruktúru. Slovník uvádza vývoj
názvu obce od roku 1271 (Scachan),
počet obyvateľov od roku 1869, administratívne zaradenie a výmeru.
Samostatnú časť tvorí geografický
opis, staršia a nová história obce.
Z kultúrnych pamiatok je uvedená
baroková kaplnka z roku 1731 a
klasicistický kostol z roku 1803,
vraj „stojaci na mieste pôvodného

stredovekého z 13. storočia“. Zaujímavý je aj opis tu pretrvávajúcich
ľudových zvykov ešte začiatkom
20. storočia: „ťažko umierajúceho
kládli na zem, ženích vykupoval
nevestu pri odobierke z domu, tehotná žena sedela na voze chrbtom
ku koňom a pod.“. Z osobností obce
je spomenutý hudobný skladateľ,
skačiansky rodák František Gaal
(1860 – 1906).
Najviac informácií by sme,
pochopiteľne, čakali od Encyklopédie Slovenska, prvého komplexného encyklopedického súpi
su poznatkov vtedajších čias.
Šesťzväzkové dielo bolo svojím
charakterom prevratné a v mnohom je zdrojom aj pre súčasných
bádateľov. Veď jej nasledovníčka
– Encyklopédia Beliana vychá
dza a ešte niekoľko rokov bude
vychádzať až v týchto časoch 21.
storočia. No sklame sa čitateľ Encyklopédie Slovenska, keď v piatom
zväzku z roku 1981, na strane 242
nájde iba toto: „Skačany – obec v
okrese Topoľčany, 1504 obyvateľov
(1970).“ A to je všetko. Žiaľ. Snáď
nová encyklopédia v budúcich rokoch prinesie o našej obci viac. Veď
má zaujímavú a bohatú históriu,
ktorá by zaplnila aj stránky jednej
celej knihy. Skačany a ich obyvatelia si to zaslúžia.
Erik Kližan
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Organizácie hodnotili
▪ Jednota dôchodcov na Slovensku

▪ Záhradkári

Každý začiatok roka je aj obdobím hodnotenia, nových predsavzatí a plánov. A teda v nedeľu
13. februára bilancovala aj Miestna
organizácia Jednoty dôchodcov Slo
venska v Skačanoch. Jej členovia
sa znovu stretli, aby si spoločne pripomenuli poslanie JDS, zameranie
činnosti skačianskej organizácie,
ale najmä, aby zhodnotili podujatia
konané v uplynulom roku a určili si
úlohy pre tento rok.
Hodnotiacu členskú schôdzu
viedla tajomníčka Janka Pilátová,
správu o finančnom hospodárení
podal hospodár Jozef Zajac. Správu
o činnosti organizácie predsedníčka
Mária Krajčová začínala slovami:
„Naša organizácia má 13 rokov,
137 členov a v kronike začína písať
štrnástu kapitolu.“ Poďakovala
prítomným členom za hojnú – 83
percentnú účasť. Vymenovala a
vyhodnotila jednotlivé podujatia
a vyjadrila radosť z toho, že autobus kultúrno-poznávacieho zájazdu
do Skalice sa zaplnil seniormi a
občanmi zo Skačian a aj z toho, že
spevácko – dramatický súbor seniorov CIBULIAR sa pod vedením
Janky Bližniakovej a za hudobného
sprievodu Emila Zuzulu stále činí,
vystupuje na občianskych i cirkevných podujatiach konaných v obci
a že o ich zábavný program majú
záujem aj v okolitých obciach.
Informovala o priateľskom stretnutí a ďalšej spolupráci s členmi
MO JDS kysuckej obce Skalité
– rodiska správcu našej farnosti.
Ďalej poďakovala za účasť na
konaných podujatiach, aj za vzornú
reprezentáciu organizácie i obce a

prítomných vyzvala k spolupráci a
podpore, najmä k väčšej účasti na
akciách konaných v tomto roku.
Pred začatím diskusie boli trinástim
jubilantom – našim členom, ktorí mali
v uplynulom roku okrúhle životné
jubileá, odovzdané ďakovné listy
a kvietok. Súbor CIBULIAR im v
piesni zaželal, nech tak dlho žijú, kým
muška s komárom more nevypijú.
Po skončení pracovnej časti sa
fašiangovalo. Muži zo súboru CIBULIAR, s ražňami a košíkmi v
rukách a fašiangovými žartovnými
pesničkami na perách, vstúpili do
sály kultúrneho domu, kde ich už
čakala gazdiná, ktorú nakoniec
slovami piesne „dajte nám, dajte,
čo nám máte dať, ideme ešte ďalej
fašiangovať“, požiadali o patričnú
výslužku. Tá bola štedrá, slanina
a klobáska na ražne, vajíčka, fľaša
pálenky a po eure do košíkov.
Nálada bola pravá, fašiangová. Prítomní seniori si ešte spoločne s CIBULIARMI zanôtili piesne o víne,
pálenke a peknej mladej žienke.
Podané občerstvenie – guláš, šišky,
čaj ochutený citrónom a rumom,
všetkým dobre padlo.
Želáme si, aby sa našej organizácii aj súboru CIBULIAR darilo,
aby naši členovia boli zdraví, mali
viac radostí ako starostí a aby sme
pre spestrenie a spríjemnenie našej
jesene života pripravili a aj absolvovali veľa nových a zaujímavých
podujatí. Veríme, že spoločne sa
nám to podarí. A vy mladí novodôchodcovia dlho neváhajte,
príďte medzi nás, s radosťou Vás
prijmeme.
text a foto M. K.

Záhradkári
hodnotili
svoju
činnosť za r. 2010 na výročnej
členskej schôdzi 6. marca 2011.
Okrem členov organizácie sa na nej
zúčastnili hostia – člen Okresného
výboru SZZ v Partizánskom Jiří Fox
a starosta obce Ladislav Struhár.
Správu o činnosti predniesol
predseda ZO SZZ Emil Ďuriš.
Výbor organizácie pracoval od
poslednej výročnej schôdze
v
novom zložení, a to: Emil Ďuriš
– predseda, Ing. Jozef Gahér – tajomník, Ing. Pavol Gahér – poradca
pre chemickú ochranu rastlinstva,
Rozália Belicová – pokladníčka,
Viktor Ďuriš, Jozef Fodora, Anton
Šúdik, novými členmi výboru sa
stali –Ján Havalda a Peter Štrpka.
Predseda
zároveň
poďakoval
doterajším dlhoročným členom
výboru Ladislavovi Krajčovi a Helene Podmaníkovej za ich činnosť a
pri príležitosti okrúhlych životných

jubileí zablahoželal dlhoročným
aktívnym
členkám
Anastázii
Miklašovej a Jozefíne Ďurišovej.
Z usporiadaných aktivít spomenul brigádu vo farskej záhrade,
súčasťou ktorej bola ukážka rezu
ovocných drevín a vrúbľovania.
Pozitívne hodnotil 45. ročník
miestnej výstavy ovocia , zeleniny
a kvetov, na ktorej bolo prezentovaných 145 vzoriek ovocia, 60
vzoriek zeleniny a 34 vzoriek
kvetov. Samostatnú časť výstavy
tvorili práce žiakov ZŠ s MŠ.
Súčasťou výstavy boli fotografie
predzáhradiek a záhrad a sypané
obrazy. Svojimi produktmi prispelo šesť podnikateľských subjektov (Fruktop Ostratice, Bioplant
Ostratice, PPD Veľké Uherce,
pálenica Beňo Veľké Bielice, ŠM
Návojovce, Záhradníctvo Šujan
Skačany).
E.Ď.

▪ Hasiči
Základná organizácia dobro
voľného hasičského zboru v
Skačanoch v nedeľu 27.2.2011 hodnotila svoju činnosť na výročnom
valnom zhromaždení.
V správe o činnosti, prednesenej
predsedom ZO DHZ Skačany Martinom Kasalom, boli spomenuté
aktivity hasičov za uplynulý rok:
účasť na okresnej previerke pripravenosti/muži - 1. miesto, ženy
- 3. miesto/, účasť na dvanástich
pohárových súťažiach, zásah pri
povodni v mesiaci máj, usporia
danie 11. ročníka Hasičského bálu,
usporiadanie 2. ročníka Country
večera, zber železného šrotu v obci.
Hasiči nezabúdajú ani na jubilantov, ocenený bol Imrich Haberajter,
ktorý sa dožil 70 rokov a Anton
Hudec 60 rokov. Predseda hasičov
vyzdvihol najmä fakt, že po 30
rokoch sa podarilo v obci znovu
zostaviť ženské družstvo, ktoré sa
aktívne zúčastňovalo na viacerých
súťažiach.
Rokovanie navštívil ako delegát
Okresný
riaditeľ
dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Partizánskom
Ing. Štefan Čepko. Poďakoval za do-

brú prácu a reprezentovanie mužov
a žien na súťažiach. Vyzdvihol nulovú požiarovosť v obci Skačany v
rámci okresu Partizánske.
Na výročnej členskej schôdzi bol
aj starosta obce Ladislav Struhár,
ktorý ubezpečil hasičov, že im bude
naďalej poskytovať pomoc, aby
organizácia ďalej prosperovala a
šírila dobré meno obci Skačany.
Rokovania sa zúčastnili aj
zástupcovia firmy BUILDING
COMPONENTS SK s.r.o. , ktorá
vyrába produkty VELUX v Malých
Bieliciach. Táto firma poskytla
v roku 2010 finančnú pomoc na
nákup hadicového materiálu pre
súťažné družstvo, za čo im hasiči
vyjadrujú vďaku.
Výročnú schôdzu ukončil predseda hasičov Martin Kasala prianím
pevného zdravia, úspechov a dobrej
spolupráce s obecným úradom, starostom obce, sponzormi, vedením
ZŠ s MŠ Skačany za poskytovanie
telocvične v zimných mesiacoch na
posilňovacie tréningy.
Za výbor ZO DHZ Skačany
Emil Ďuriš
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▪ Aj v Skačanoch sme zabíjali

V ostatných rokoch sa stále
častejšie presúvajú tradičné domáce
zabíjačky z dvorov na námestia.
Sledujúc správy z najrôznejších
slovenských obcí a miest, väčších,
menších i celkom malých, človek
očakáva, že už-už prepukne niečo
ako reality show Slovensko zabíja.
Aj Skačany už konečne zabíjali a po
skúsenostiach by sa do takej show
mohli spokojne prihlásiť. Určite by
veľmi dobre obstáli.
S myšlienkou zorganizovať obecnú zabíjačku v našej obci sa pred
niekoľkými rokmi pohrávali futbalisti – starí páni. Obecné zastupiteľstvo
im aj schválilo príspevok na zakúpenie prasiatka, nakoniec sa však ich
zámer neuskutočnil. Až tohtoročné
mimoriadne dlhé fašiangy sa stali
vhodnou príležitosťou takúto akciu
zorganizovať, aby si starší mohli
zaspomínať na zabíjačky, ktoré
prežili, a mladším generáciám
ukázať, ako taká zabíjačka prebieha,
ako sa pripravujú rôzne maškrty,
ktoré poznajú len zo supermarketov.

Prvá obecná skačianska zabíjačka
sa konala v sobotu 26. februára
2011 pred kultúrnym domom. Samotnej zabíjačke predchádzali dva
dni príprav, keď Miroslav Zuzula v
úlohe hlavného mäsiara so svojimi
pomocníkmi zabili jedno prasiatko
a pripravili z neho výrobky, aby v
sobotu zároveň s ukážkou mohla
začať aj ochutnávka všetkých
zabíjačkových špecialít. A tak
keď o 10.00 hod. chlapi priviezli
zabité prasa a pred očami divákov
ho vytiahli na europaletu, aby
urobili prvý krok - depiláciu klasickým spôsobom - vriacou vodou a
ohňom, v kultúrnom dome už prebiehala ochutnávka.
Kým deti so záujmom sledovali, ako očistené prasa zavesili na
trojnožku a tam ho rozoberali, dospelí sa vonku zahrievali vareným
vínom a hriatym, ktoré v minulosti
nesmelo chýbať na žiadnej domácej
zabíjačke - najprv za štamprlík na
zahriatie a „na guráž”, neskôr ďalší
ako dezinfekcia a napokon ešte jeden

pred a jeden po jedle, aby nikomu
nezaškodilo. A vnútri tí viac hladní
najskôr trpezlivo stáli v rade pred
okienkom, potom si pochutnávali
na zabíjačkových špecialitách
alebo si ich odniesli domov. Jaternice, krvavničky, pečená klobása,
tlačenka, zabíjačková kapusta,
kaša s oškvarkami, pečené mäso s
uhorkami, čalamádou a voňavým
chlebíkom v príjemnej atmosfére,
ktorú dotváral harmonikár Emil
Zuzula, všetkým chutili. Mnohí si s
ním aj zaspievali.
Vonku sa zatiaľ za zvukov dychovej hudby Skačianka
pod
šikovnými rukami odborníkov prasiatko menilo na rôzne dobroty, v
kotle sa škvarila masť. No a niektorí
sa nielenže pozerali a konzumovali,
ale aj pomohli, napríklad miešať
oškvarky. Aj keď ich nebolo veľa,
ich vôňa sa šírila doďaleka.
Zlatým klincom tejto akcie bola
špecialita, ktorú nedostať kúpiť v
žiadnom supermarkete, možno ju
ochutnať iba na pravej zabíjačke:

podbradok s pečienkou a cibuľou
ochutený a poliaty obarom. Ani tu
sa však táto špecialita nedala kúpiť
– podávala sa na ochutnávku grátis.
Zaiste nielen preto bol o ňu najväčší
záujem a každému veľmi chutila.
Zabíjačka v minulosti bola dôvodom pre príjemné rodinné stretnutia.
Aj táto, obecná a pravá skačianska,
bola dôvodom pre príjemné stretnutie našich občanov i hostí z okolia.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa o takúto skvelú akciu zaslúžili.
Boli to nielen organizátori komisia
kultúry a starosta obce, ktorému
sa podarilo získať jedno prasa
sponzorsky (preto aj také nízke
ceny výrobkov), ale aj všetci, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Dobrá vec sa podarila, aj počasie
bolo ako na objednávku, tešíme
sa nabudúce. Nedovolíme predsa
modernej dobe, aby nás pripravila
o staré zvyky, ku ktorým zabíjačka
určite patrí.
text a foto
A. Beňačková
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▪ Na pochovávaní basy sa nakrúcali obľúbené televízne relácie
Ani tohtoročné fašiangy sa v
Skačanoch neobišli bez tradičnej
tanečnej zábavy spojenej s pochovávaním basy. V piatok 4. marca
sála kultúrneho domu praskala vo
švíkoch, keď do nej zavítal pohrebný sprievod s basou. Na jeho čele
kráčali mladí muzikanti z dvoch
hudobných skupín - Daturanky
zo Skačian a Melódie z Hradišťa,
ktorá na zábave hrala do tanca i
na počúvanie. Za nimi viezli basu
na vozíku vyloženom vínom, za
ktorým kráčali plačky, smrtka, slák
a pochovávajúci.
Pohrebný obrad bol oproti predchádzajúcim rokom trochu odlišný.
Pozostával z litánií, ktoré boli paródiou na súčasnú situáciu na Slovensku i v našej obci.
Po pohrebe basy nasledoval kar,
na ktorom sa zúčastnil televízny
štáb a známe tváre z televíznej obrazovky, aby tu nakrútili ďalšie diely
obľúbených televíznych seriálov a
relácií.
A tak nechýbali doktor so
sestričkou z Ordinácie v ružovej
záhrade, hlavné postavy Partičky
a Profesionálov, farmár Marián so
svojimi kráskami, Vianočka a ďalšie
známe postavičky z televíznej
reklamy, ale ani obľúbená rómska

rodina s dvoma deťmi s vychytenými menami Onurom a Šeherezádou
v kočíku. Úloh sa zhostili miestni
ochotníci pod vedením Janky
Bližniakovej. Ich herecké výkony
prítomní ocenili obrovským potleskom. Veď si ho aj zaslúžili. Neboli
to len nemé masky, ale perfektne
zvládli aj hovorené slovo.
Účastníci sa pobavili aj na tombole. Výhercovia si odniesli rôzne
zaujímavé ceny. Tentoraz sponzori zabezpečili dvom výhercom
dovolenku. Jednu pravú slovenskú
s fúrikom a stavebným materiálom, druhú v podobe pobytu na
rekreačnej chate v Nízkych Tatrách.
Ako sa neskôr organizátori dozvedeli, výhercovia – mladý pár ju
využijú na svadobnú cestu.
Zábava, na ktorej nechýbali
fašiangové špeciality – šišky a
klobása, pokračovala až do rána.
Zišli sa na nej ľudia všetkých vekových kategórií, domáci aj z okolia. Je potešiteľné, že z roka na rok
pribúda mladých - účinkujúcich aj
hostí. Organizátorov však mrzí, že
nemôžu uspokojiť všetkých záujemcov, kultúrny dom sa nie a nie
rozrásť.
text a foto
A. Beňačková
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Náš významný rodák
▪ Vo j tech-Wi lliam Šuhajda

▪ profesionálny majster sveta
v zápasení
▪ majster USA
Vojtech Šuhajda patrí medzi
najslávnejších profesionálnych zápasníkov, ktorí stáli pri zrode dnes
vo svete uznávaného olympijského
zápasenia. Najväčšie športové
úspechy dosiahol rodák zo Skačian
v USA. Na začiatku 20.storočia
ho poznal celý svet, patril medzi
svetovú zápasnícku špičku na
profesionálnych žinenkách. Bol
symbolom čestného človeka a
vynikajúceho športovca. Slovensko
i svoje rodisko preslávil po celom
svete.
Vysťahovalectvo - sen o lepšej budúcnosti
Vojtech Šuhajda sa narodil v r.
1889 v Skačanoch. Ako 14-ročný
chlapec odišiel spolu s troma bratmi
do Ameriky. Do USA pricestoval

loďou v r. 1904. Po kratšom pobyte
v meste Johnstown sa presťahoval
za bratrancom do Chicaga. Neskôr
ho životná cesta zaviedla do Milwaukee, kde sa ako vyučený mäsiar
zamestnal na miestnom bitúnku.
Slovenský silák - cesta k športovej sláve
V americkom prostredí sa dostal do spoločnosti silákov. Tu sa
začala cesta k jeho športovej sláve.
Svojou šikovnosťou a silou vyvolal
obdiv. Dostal ponuku venovať sa
ťažkej atletike, konkrétne zápaseniu. Niekoľkomesačný tvrdý tréning
s činkami a na žinenkách sa prejavil
na jeho športovej výkonnosti. Dosiahol nečakané úspechy.
Majster USA
Na majstrovstvách Chicaga sa
prezentoval v zápasení voľným
štýlom profesionálov. Ako člen
Nordsaid Athletic Clubu získal v r.
1910 titul majstra USA. Na tomto
šampionáte porazil v priebehu 4
hodín desiatich súperov. Stal sa
známym športovcom a pre ľahšiu
výslovnosť u americkej verejnosti
začal používať namiesto pôvodného
krstného mena Vojtech meno William.
Profesionálny majster sveta
V roku 1914 vybojoval Voj
tech Šuhajda v USA svoj najväčší
úspech profesionálnej zápasníckej
kariéry. Na základe vynikajúcich
výsledkov bol nominovaný na
vyzývacie stretnutie o titul majstra

sveta s úradujúcim majstrom sveta
v najatraktívnejšej kategórii – v
ťažkej hmotnosti. V priamej konfrontácii na žinenke porazil vtedy
aktuálneho, favorizovaného a veľmi
sebavedomého svetového šampióna
Američana Charlesa Cuttlera. Ten
si bol svojím víťazstvom úplne istý
a na svoj očakávaný triumf stavil
2000 dolárov hneď dvakrát za 30
minút. Búrlivé vypredané hľadisko
Šuhajda víťazstvom nad domácim
favoritom umlčal a získal aj plnú dolárovú stávku.
Svojimi športovými výkonmi
si Šuhajda získal obdiv Ameriky
i celého sveta. Zvíťazil nad
najlepšími svetovými zápasníkmi
tej doby Ciganevičom, Rollerom i
Frištenským, ktorého dal na lopatky dokonca dvakrát za sebou. S
uznaním písala o ňom tlač v Amerike
i v Európe. Vyšli aj propagačné materiály (pohľadnice) s jeho portrétom
a nápisom: „Wm Šuhajda champion
heavy – weight wrestler“. Chicagský „Slovenský denník“ v r. 1912
písal o Šuhajdovi ako „o slovenskom zápasníkovi a silákovi, mocnej
bašte slovenského národa“.
Návrat na Slovensko
Po skončení I. svetovej vojny v r.
1919 sa Vojtech Šuhajda vrátil na Slovensko. Začal podnikať v reštauračných
službách. V Nových Zámkoch, kde
sa po príchode z Ameriky usadil, si
otvoril reštauráciu. V roku 1928 sa
presťahoval do Bratislavy. Bol ná-

jomcom bratislavského hotela Royal,
majiteľom reštaurácie na bratislavskej
hlavnej stanici.
Zápaseniu sa už aktívne nevenoval. Od návratu do vlasti netrénoval a napriek tomu sa po
14-ročnej prestávke zúčastnil na
Stredoeurópskom pohári profesio
nálov, ktorý sa v apríli 1933 konal
vo veľkej sále bratislavskej Reduty.
So záujmom očakávané stretnutie medzi maďarskou profi-hviezdou Czájom Lajosom a Vojtechom
Šuhajdom sa skončilo nerozhodne.
Bolo to rozlúčkové vystúpenie. Voj
tech Šuhajda, ktorý vďaka svojej
usilovnosti, talentu a pevnej vôli sa
vypracoval na majstra sveta, viac na
zápasnícku žinenku nenastúpil.
Po skončení športovej kariéry
pomáhal pri formovaní zápasenia
ako športovej disciplíny na Slovensku. V r. 1940 vznikol Slovenský
ťažkoatletický zväz, ktorý združoval
zápasníkov a vzpieračov. Prvým
náčelníkom zväzu sa stal Vojtech
Šuhajda.
Vojtech Šuhajda, silák zo
Skačian, vynikajúci športovec, uvedomelý Slovák preslávil svoju vlasť
i rodisko po celom svete. Pred prvou
svetovou vojnou patril v Amerike
medzi športové hviezdy, ale napriek
tomu zostal skromným človekom a
vlastencom. Svoje vlastenectvo potvrdil aj návratom na Slovensko.
z rôznych materiálov spracovala
mad

▪ Kedysi sa polievalo aj na veľkonočný utorok
Fašiangy – obdobie zábav a vese
losti skončili, basa Róza bola pochovaná. Popolcová streda začínala
nové, 40 – dňové pôstne obdobie
– obdobie modlitieb, veľkého upratovania a ďalších príprav na
veľkonočné sviatky. Kým dospelí
dávali prednosť duchovnému zame
raniu sviatkov, omladina sa najviac
tešila na veľkonočný pondelok – na
oblievačku. Chlapci a mládenci si
pripravovali rôzne po domácky vyrobené striekačky a voňavky a my –
dievčatá sme sa hrdinsky zastrájali,
ako sa skryjeme a nedáme sa poliať.
Opak však bol pravdou, túžobne
sme čakali, kto nás poleje. Veď keby
nás nebol nik polial, neboli by sme
to hádam ani prežili.
Tak to bolo aj v onen veľkonočný
pondelok pred vyše 60 rokmi. V
pamäti mi zostala táto príhoda. Ráno

som bola po čosi v komore. Keď
som z nej vyšla, do dvora vchádzala
skupina polievačov vyzbrojená
hrnčekmi a vedrami s vodou. Čo
teraz? Oproti predsa nepôjdem. Na
maštali boli otvorené dvere. Starký,
chrbtom otočený k dverám, naberal
sečku pre kravy. Rýchlo som vbeh
la dnu a schovala sa rovno do kúta
za kravu. Celá skupina polievačov
samozrejme za mnou. V snahe poliať
ma všetku prinesenú vodu vyliali na
kravu. Na mne nebola mokrá ani nitka, zato krava bola mokrá od rohov
až po chvost. No to sa nemalo stať.
Starký, nevediac, čo sa deje, zahorel
hnevom spravodlivých. Vzal do ruky
bič a milých polievačov s patričným
komentárom vyprevadil až pred
dom. Zbytočne mu mama aj starká
hovorili, že ja som tomu na vine, že
ja by som si tým bičom zaslúžila.

Starký sa len ťažko upokojil, ešte
aj pri obede si hundral, kto to kedy
videl kravy polievať. Jediná ja som
mu pritakávala.
Polievačka
však
nekončila
veľkonočným pondelkom. Taká
ozajstná sa konala v utorok, kedy
mali dievčatá a ženy vrátiť poliatie mužom. Mužské pokolenie túto
ženskú výsadu nerešpektovalo a polievali sme sa navzájom. Tak to bolo
aj v jeden veľkonočný utorok.
Zišlo sa nás osem 15 – 17-ročných
dievčat: ja, moje sestry, susedky
a kamarátky. Spoločne sme strieh
li a snažili sa poliať okoloidúcich
mládencov. Neďaleký sused Jožko,
študent siedmej triedy gymnázia, so
striekačkou v ruke striehol na nás.
Zlostilo nás to, lebo bol šikovnejší
ako my. Už neviem, v čej hlave
vznikol nápad namočiť ho do škopa

(drevenej nádoby používanej na
napájanie dobytka). Lenže v škope
bolo málo vody a my sme sa báli
ísť po ďalšiu. Preto sme náš plán
povedali starkému. Ten s úsmevom
a ochotne vodu priniesol.
Keď bol škop plný, vyšli sme dve
na priedomie ako vábnik. Jožko vybehol z úkrytu, my sme bežali do
dvora – rovno do maštale. A Jožko
za nami. Keď vbehol do maštale,
všetky sme sa naňho vrhli, hodili
ho do škopa a parádne ho vykúpali.
My sme boli tiež zmáčané, veď voda
špliechala na všetky strany. Nám to
ale nevadilo. Zakrátko Jožko aj my
poprezliekané sme v polievačke
pokračovali. Nikto sa neurazil, ani
nenahneval. Bolo veselo a my dnes
už iba spomíname na našu bezstarostnú a veselú mladosť.
M. Krajčová
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Zo života školy
▪ Detské divadelné
predstavenie Mátohy
Dňa 3. februára 2011 sa 43
žiakov prvého až šiesteho ročníka
zúčastnilo detského divadelného
predstavenia „Mátohy“ v Divadle
Andreja Bagara v Nitre.
Obsahom činohry bolo hľadanie
nevesty, ktorá má všetky „päť P“.
A tak sa hlavný hrdina Matej musel popasovať so strašidlami, roz
maznanou princeznou, ktorá deň
čo deň vymýšľala hádanky, ktoré sa
nedali uhádnuť, čo malo za následok
stínanie hláv mladých junákov až
do príchodu a rozlúštenia troch
hádaniek naším udatným hrdinom. Keďže sa Matej narodil pod
šťastnou hviezdou, na jeho púti

▪ Zápis do 1. ročníka

ho sprevádzali dobrosrdečné duše,
ktoré ho zakaždým nasmerovali
správnym smerom. A hoci prešiel
celý svet, nakoniec tú svoju vyvolenú, dokonca s „päť P“, našiel
priamo doma, vo svojej dedine.
Anička so sobášom súhlasila, veď
prečo nie, keď vo svojom srdci
Mateja už dlho nosila.
Účinkujúci, scéna, rekvizity, réžia
- všetko bolo dokonalé a vhodne zakomponované do deja rozprávky.
A nám bolo ľúto, keď sme sa
z krajiny rozprávok museli opäť
vrátiť do všednej reality.
Marcela Papšová

Pondelok 31. január 2011 bol
pre našich predškolákov dňom s
veľkým D. V ZŠ s MŠ Skačany sa
konal zápis do prvého ročníka. Táto
veľká udalosť sa niesla v duchu roz
právky O Šípkovej Ruženke.
Od vchodových školských dverí
viedli stopy, po ktorých prišli deti aj
so svojimi rodičmi do triedy, kde
ich čakala cesta za oslobodením spia
cej Šípkovej Ruženky. Deti museli
prejsť štyrmi stanovišťami. Na
každom ich čakali úlohy, pri plnení
ktorých si pani učiteľky všímali
komunikatívnosť, zrozumiteľnosť
a výslovnosť, poznávanie farieb,
čísel, orientáciu v priestore a grafomotorické zručnosti. Deti ukázali

svoje výtvarné schopnosti, prácu s
nožnicami i samoobslužné činnosti.
Predškoláci si počínali statočne a
každý získal 4 farebné kľúče. Tie im
pomohli vyslobodiť zakliatu Ruženku
z dlhého spánku. Oslobodená a
šťastná princezná potom všetkých
svojich záchrancov odmenila.
Po zdolaní všetkých úloh dostali predškoláci od pani riaditeľky
Dariny Kurilovej pamätný list a
malý darček.
Oslobodenie zakliatej Šípkovej
Ruženky sa podarilo a my sa v
ďalšom školskom roku tešíme na
13 zapísaných prvákov.
text Adriana Juríková
foto Darina Kurilová

▪ Európa v škole
Mládež a dobrovoľníctvo –
dobrovoľníctvo spája ľudí – tento
výrok bol mottom 58. ročníka projektu Európa v škole. Táto súťaž
sa delí na výtvarnú a literárnu časť.
Žiaci pod vedením vyučujúcich
každoročne pripravujú literárne
a výtvarné práce, z ktorých tie
najlepšie sú zaslané do okresného
kola. V tomto školskom roku sme v
okresnom kole získali dve umiestnenia: vo výtvarnej časti získala 3.

miesto práca Tatiany Pilátovej (IX.
tr.) a v literárnej časti sa práca Michaely Paverovej (VII. tr.) taktiež
umiestnila na 3. mieste v II. kate
górii.
Obidve žiačky si boli ocenenia
prevziať dňa 24.2.2011 v ART
P Centre Partizánske. Dievčatám
blahoželáme a prajeme veľa
tvorivých síl do ďalších kôl súťaže.
Darina Kurilová

▪ Starostlivosťou o svoj domov pomáhajte deťom
V uplynulom roku spoločnosť
Unilever so svojimi značkami Cif
a Domestos pripravila osem mesiacov trvajúcu súťaž Starostlivosťou
o svoj domov pomáhajte deťom,
v ktorej venovala prostriedky na
prestavby, rekonštrukcie a nákup
nového zariadenia. V tohtoročnom
druhom ročníku súťaže bude
zlepšené prostredie v ďalších 6

▪ Karneval v MŠ
Vo februári sa v materskej škole
uskutočnil za prítomností rodičov,
starých rodičov karneval. Deti
spolu s pani učiteľkami si vyzdobili
celú materskú školu, nacvičili krátky karnevalový program a spoločne
s rodičmi si pripravili karnevalové
masky. Po programe a predstavení
masiek, ktoré boli krásne a nápadité, čakalo na deti a hostí posedenie
s občerstvením a diskotékou, kde sa
deti vyšantili do sýtosti.

školách alebo škôlkach, ktoré majú
možnosť vyhrať 6 x 10 000 €.
Vážení rodičia, prosíme Vás,
pomôžte nám zbierať pokladničné
bloky s uvedenými značkami
čistiacich prostriedkov. Vašou jedinou povinnosťou je pokladničný
blok, na ktorom je vidieť, že ste kúpili čistiace prostriedky CIF alebo
DOMESTOS, vhodiť do škatúľ,

ktoré sú umiestnené v troch predajniach potravín v našej obci. Na
pokladničnom bloku môžu byť aj
iné položky tovaru. My si položku
CIF alebo DOMESTOS vyznačíme.
Povedzte, prosíme, o tejto súťaži aj
svojim známym. Súťaž trvá do 30.
júna 2011.

Veríme, že aj s Vašou pomocou
sa nám podarí získať peniaze na
nákup nových stoličiek, lavíc a nábytku do tried.
Za všetkých žiakov
Vám ďakujeme.
vedenie školy
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▪ Miss a boy
Svoju
šikovnosť,
rýchlosť,
obratnosť a vedomosti predviedli žiaci 1. stupňa v jedenásty
februárový deň v súťaži Miss a boy
11.2. 2011.
Dvaja zástupcovia z každej
triedy – dievča a chlapec - ukázali
svoju odvahu v rôznorodých disciplínach. Najskôr sa nám všetci
súťažiaci predstavili a povedali
niečo o sebe. Potom nasledovala
aktivita zameraná na rýchle prsty
– skladanie rozstrihaných obrázkov
a práca so stavebnicou. Športového
ducha žiaci ukázali pri hádzaní
kruhov na cieľ. Vo vedomostných
úlohách písali vlastné podstatné
mená, usporiadali a dopĺňali čísla,
počítali, určovali gramatické kategórie pri slovných druhoch. A po-

▪ Predškoláci na návšteve u prvákov
tom nasledovala najočakávanejšia
úloha – chlapci robili dievčatám
originálne účesy a dievčatá urobili z
chlapcov neobyčajné múmie. Celú
súťaž sprevádzal veselý smiech a
potlesk detí.
Porota pozostávajúca z učiteliek
1. stupňa na záver súťaže predstavila víťazov:
Miss 1. - 2.roč. sa stala Petra Tomová, z II.tr.
Miss 3. - 4.roč. sa stala Kristína
Kosnovská zo IV.tr.
Boy 1. - 2.roč. sa stal Alex Böhm
z I.tr.
Boy 3. - 4.roč. sa stal Peter
Tomašák z III.tr.
Víťazi boli odmenení šerpami a
vecnými cenami.
text a foto Adriana Juríková

V piatok 11. 2. 2011 bola I. trieda
plná detí. Šikovných prvákov prišli
pozrieť predškoláci. Na hodine
slovenského jazyka prváci ukázali
všetko, čo sa od septembra naučili.
Báseň „Šu, šu, šu, ši, pošepkám
ti do uší“ naštartovala prvákov, aby
predviedli predškolákom zábavnú
formu učenia sa. Prikladali slabiky
k obrázkom, tvorili a čítali vety,
písali a opravovali chybné slová.
Z rozstrihaných predpôn vytvárali
štvorslabičné slová a vysvetľovali
ich význam. Ukázali správne se

denie pri písaní, držanie pera a
krásne písmo svojim kamarátom.
Všetky aktivity sprevádzali básne a
ukazovačky, do ktorých sa zapájali
aj naši vzácni hostia.
Prváci vytvorili s predškolákmi
dvojice, usadili ich do školských
lavíc a ako správni kamaráti ich aj
mnoho nových vecí naučili. Každý
prvák prečítal svojmu susedovi zo
Šlabikára a potom spoločne skladali z písmenkových kociek slabiky.
text a foto
Adriana Juríková

▪ Besedy s policajtkou

▪ Na návšteve vo hvezdárni

15. marca zavítala medzi našich
žiakov por. Daniela Preťová, preventistka Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Prievidzi.
Pre žiakov VII. a VIII. triedy si
pripravila prednášku na aktuálnu
tému – Kyberšikanovanie. Z jej
prezentácie sa žiaci dozvedeli,
čo znamená tento pojem, kto sú
obete a agresori kyberšikanovania
a čo robiť v prípade, ak sa sami
staneme jeho obeťami. Obzvlášť
žiakom zdôraznila, aby boli opatrní
pri zverejňovaní svojich osobných
údajov, fotografií a videí na internete. Taktiež ich oboznámila s
pravidlami správania sa na sociálnych sieťach.

Pre deviatakov bola pripravená
beseda na tému trestno-právna
zodpovednosť so zameraním na
trestný zákon. Žiaci sa dozvedeli,
čo je trestný čin, prečin, aký je roz
diel medzi priestupkovým a trestným konaním a aký trest sa ukladá
pri jednotlivých druhoch porušenia
trestného zákona. Por. Preťová svoj
výklad dopĺňala aj konkrétnymi
prípadmi zo svojej policajnej praxe.
V závere sa zamerala na drogovú
trestnú činnosť a trestno-právnu
zodpovednosť mladistvých.
Všetky prednášky obohatili
poznatky žiakov a zároveň ich aj
utvrdili v poznaní, že konať protizákonne sa nikdy nevypláca.
Martina Gašparovičová

▪ Návšteva kúzelníka
z cirkusu “Berousek”
Dňa 23.2. 2011 žiaci 4. a 5.
ročníka a 24.2. 2011 žiaci 9.
ročníka navštívili hvezdáreň v Partizánskom. Stretnutie s vesmírom
predostrelo zvedavým žiakom praktické poznávanie objektov hviezdnej oblohy, ktorým si zároveň
doplnili osvojené poznatky z geografie a fyziky o zložení slnečnej
sústavy a jednotlivých planétach,
ako aj o objavovaní vesmíru. Formou audiovizuálneho programu sa
dozvedeli, prečo sa striedajú ročné
obdobia a spoznávali jednotlivé

súhvezdia. Žiaci mali možnosť
spoznať nevšedný astronomický
prístroj hvezdárne - šošovkový
ďalekohľad – refraktor. Škoda len,
že si vopred neobjednali počasie a
nevyužili neobyčajný astronomický
prístroj na pozorovanie planét,
súhvezdí a objektov vzdialeného
vesmíru.
Táto návšteva ponúkla zaujímavý a netradičný pohľad na vesmír,
hviezdnu oblohu a našu Zem.
text Marcela Papšová
foto Milan Minarovjech

V piatok 25.2.2011 sa žiaci našej
školy spolu so škôlkarmi a ich
rodičmi preniesli do krajiny kúzel.
V telocvični sa totiž konalo vystúpenie kúzelníka Berouska staršieho z
cirkusu “Berousek”. V predstavení
sme mali možnosť vidieť rôzne
druhy trikov s kúzelnou paličkou,
šatkami, či zmiznutým prsteňom.
Najväčší úspech malo však číslo
so špagátmi, ktorými kúzelník
zväzoval rôzne predmety. Najviac
sme sa nasmiali na čísle s kolou,
ktorá žiakom – pomocníkom vytekala z rôznych miest na tele.
text a foto Darina Kurilová
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▪ Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
10. marca 2011 sa uskutočnilo
školské kolo súťaže v rétorike
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhro
vec. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov IV.
– VIII. triedy, ktorí súťažili v dvoch
kategóriách:
1. kategória: 4.- 6. roč.: úlohou
súťažiacich bolo rozpovedať obsah
textu (rozprávky, bájky, príbehu zo
života detí) so samostatným dotvorením konca príbehu.

Vyhodnotenie:
1. Carmen Müllerová (VI. tr.)
2. Laura Paulovičová (VI. tr.)
3. Vanesa Vállová (V. tr.)
2. kategória: 7. – 9. roč.: úlohou
bolo predniesť vyjadrenie vlastného názoru na vyžrebovanú tému.
Vyhodnotenie:
1. Patrik Petráš (VIII. tr.)
2. Tereza Kližanová (VII. tr.)
3. Viktória Havránková (VII. tr.)

Víťazi oboch kategórií reprezentovali školu v okresnom kole súťaže
dňa 22. marca 2011 v CVČ Partizánske. Tu Patrik Petráš svojím
rečníckym prejavom natoľko zaujal
porotu, že mu udelila 2. miesto a
zároveň postúpil do krajského kola
súťaže, ktoré sa uskutoční 29.4. v
Uhrovci. Blahoželáme a želáme
veľa ďalších úspechov!
Martina Gašparovičová

▪ Triedime odpady v rámci Recyklohier
Naša škola sa zapojila do
školského recyklačného programu
Recyklohry. Program usporadúva
spoločnosť ASEKOL SK, ktorá
zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej
generácie a tiež zaistiť recykláciu
drobných elektrozariadení v čo
najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry
bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné
elektrozariadenia. Zberná nádoba

poskytnutá spoločnosťou ASEKOL
SK bude umiestnená v budove
školy.
Každý žiak bude môcť do
školy nosiť nepotrebné drobné
elektrospotrebiče
(napríklad
starý mobil, kalkulačku, telefón,
elektrohračku, drobné počítačové
vybavenie, discman alebo MP3
prehrávač, ale tiež napríklad varnú
kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač
atď.).
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa
naša škola body, za ktoré žiakom

budeme môcť obstarať rôzne
učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien
a ďalšie informácie o projekte sú
Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma
vyradené drobné elektrospotrebiče,
venujte ich svojim deťom. Zaistíte
tak ich recykláciu a svojim deťom
pomôžete získať body na nákup
odmien.

▪ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ V NAŠEJ ŠKOLE
V piatok 5.marca 2011 sa v
telocvični našej ZŠ uskutočnil turnaj v stolnom tenise pre žiakov 5.
- 9. ročníka. Zapojilo sa 22 žiakov.
V kategórii mladší žiaci boli
najlepší:
1. miesto - Maroš Ďuriš - VI. tr.
2. miesto - Erik Fodora - VI. tr.
3. miesto - Patrik Kližan - V. tr.
V kategórii starší žiaci:

1. miesto - Ján Kučerka - IX. tr.
2. miesto - Tomáš Ďuriš - IX. tr.
3. miesto - Štefan Kučerka - VIII. tr.
V kategórii staršie žiačky:
1. miesto - Katarína Ďurišová - IX. tr.
2. miesto - Tatiana Pilátová - IX. tr..
Všetci súťažiaci strávili príjemné
športové popoludnie.
text a foto
Milan Minarovjech

▪ Rozprávkové vretienko
21. januára sa uskutočnilo
školské kole prvej kategórie a 24.
januára školské kolo druhej kate
górie súťaže v prednese rozprávok
Rozprávkové vretienko.
V prvej kategórii, ktorú tvorili žiaci 2. – 4. ročníka, súťažilo
8 detí. Porota, pozostávajúca z
učiteliek 1. stupňa, si okrem výberu
textov všímala i prácu s hlasom,
správnu artikuláciu a celkový výraz
súťažiacich.
Vyhodnotenie:
1. miesto: Sofia Koleňáková
– IV. tr.
2. miesto: Viktória Bezdeková
– III. tr.
3. miesto: Filip Hunka – II. tr.
V druhej kategórii prednášalo roz
právky 5 žiačok V. - VIII. triedy.
Prvé miesto získala siedmačka

Viktória Havránková, na
druhom mieste sa umiest
nila Nikola Kasalová
(V. tr.) a na treťom Júlia
Škvareninová (V. tr.).
3. februára našu školu
v okresnom kole tejto
súťaže
reprezentovali
Sofia Koleňáková (IV.
trieda) v prvej kategórii
a Viktória Havránková
(VII. tr.) v druhej kategórii. Aj napriek tomu, že sa
naše žiačky neumestnili na
prvých troch priečkach,
za svoju interpretáciu
rozprávky a úspešnú
reprezentáciu školy im
patrí pochvala.
text M. Gašparovičová
foto A. Juríková

vedenie školy

▪ Geografická
olympiáda
Dňa 9.2.2011 sa uskutočnilo
okresné kolo Geografickej olym
piády v Partizánskom, ktorého sa
zúčastnili aj piati žiaci našej školy,
víťazi školského kola. Našu školu
reprezentovali Nikola Kasalová,
Laura Paulovičová, René Müller,
Štefan Kučerka a Peter Fabián.
Šiestačka Laura Paulovičová získala 3. miesto a 22. marca reprezentovala okres i našu školu v kraj
skom kole súťaže v Novom Meste
nad Váhom.
Milan Minarovjech

▪ BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA
Dňa 11.2.2011 sa vo Veľkých
Bieliciach uskutočnilo obvodné
kolo Biologickej olympiády - kate
gória C. Našu školu reprezentovali
žiaci VIII. triedy Martin Homola a
Ján Šedík. V prakticko-teoretickej
časti preukázali svoje vedomosti
z biológie. Ján Šedík obsadil 2.
miesto a 17.3.2011 v Považskej
Bystrici reprezentoval našu školu i
okres v krajskom kole súťaže, kde
obsadil 8. miesto a stal sa úspešným
riešiteľom.
Zuzana Šútorová

▪ CHEMICKÁ
OLYMPIÁDA
V domácom kole sa pripravovali na chemickú olympiádu
žiaci 9.ročníka Peter Fabian, Ján
Kučerka a Miroslav Pilát. Všetci
traja úspešne vyriešili prípravné
úlohy. Dňa 10.2.2011 sa konalo
školské kolo chemickej olympiády,
ktorého sa zúčastnili Peter Fabián a
Miroslav Pilát. Získaným počtom
bodov sa zaradili medzi úspešných
riešiteľov a postúpili do okresného
kola.
Jarmila Šebestová

▪ Fyzikálna
olympiáda
Dňa 16.3.2011 sa v Partizánskom
konalo okresné kolo Fyzikálnej
olympiády. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského
kola Ján Kučerka a Miroslav Pilát,
žiaci 9.tr. Ján Kučerka obsadil I.
miesto a postúpil do krajského kola.
Blahoželáme.
Milan Minarovjech
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▪ Marec v MŠ

Ako každý rok aj tento boli pozvaní do ZŠ s MŠ na posedenie bývalí
zamestnanci školy – dôchodcovia.
Bolo pre nich pripravené pohostenie
a prekvapenie v podobe kultúrneho
programu našich detí z materskej
školy, ktoré sa im veľmi páčili. Odmenili ich veľkým potleskom.
Celý mesiac sa niesol v znamení
knihy i v materskej škole. Deti si
priniesli do MŠ svoju obľúbenú
knihu, učili sme sa, ako sa kniha
tvorí, rozprávali sme si o detských
spisovateľoch, dokonca sme si v MŠ
vytvorili „naše leporelo“. Navštívili
sme knižnicu v základnej škole a
na obecnom úrade, kde nás sprevádzala a o knižkách porozprávala
knihovníčka Iveta Barboríková. Laurika Bezdeková a Paťka Beňušková
nás reprezentovali v súťaži tvorivé
dielne: Najkrajšia rozprávková
postavička. Súťaž sa uskutočnila
v Partizánskom, v MŠ Obuvnícka.
Naše deti zhotovili Zlatovlásku, za
ktorú boli odmenené diplomom a
vecnou cenou. Sprevádzala ich pani
učiteľka Maslenová.
V plánoch máme zakomponovaný
aj dlhodobý cieľ starať sa o naše
zdravie a boj proti obezite. Zorganizovali sme dopravnú súťaž v areáli
ZŠ s MŠ. Zopakovali sme si poznatky bezpečnosti na ceste a súťažili
sme na kolobežkách, zdatnejšie deti
na bicykloch na prekážkovej dráhe.

▪ Trávniky sa zazelenali

Keďže sme sa učili počas týždňa
o profesiách, zahrali sme sa na
kuchárov a kuchárky. V priestoroch
cvičnej kuchynky sme spoločne
upiekli pizzu, ktorú sme si podelili
a veľmi rýchlo zjedli. Z tejto úlohy
sa nám vynorilo jedno ponaučenie,
že budúci školský rok ich musíme
upiecť oveľa viac.
Poslednou marcovou akciou
bola vychádzka do Záhradného
centra Šujan, kde sme pozorovali
kvety, stromy, kríky, rozprávali sme
sa, ako sa o ne starať, prezreli sme
si jazierko a stroje, ktoré pri práci
používajú.
V apríli nás čakajú tvorivé
veľkonočné dielne, ktoré sa
uskutočnia v MŠ. Pozývame
všetkých rodičov a starých rodičov
a tešíme sa na vašu účasť.
text a foto
J. Ďatelinková

Veríme, že futbalistom, ktorí s
hrdosťou obliekajú dres Skačian, sa
bude počas jarnej časti sezóny dariť.
Držme im všetci palce!
Výsledky priateľských zápasov:
Dorast
Zápas / Výsledok
Chynorany - Skačany / 4:0
Skačany - Dubodiel / 1:5
Skačany - Žabokreky n/N / 2:1
Muži
Zápas / Výsledok
Nitrica - Skačany / 1:6
V. Kršteňany - Skačany / 1:6
Skačany - Dubodiel / 3:4
Mačov - Skačany / 2:0
Kovarce - Skačany / 1:11
Krásno - Skačany / 2:7
Denisa Mekýšová

I. FUTBALOVÁ TRIEDA MO
Partizánske a Bánovce n/B. Dorast Jar 2010/2011
Kolo
29
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dátum
20.3.2011
27.3.2011
3.4.2011
10.4.2011
17.4.2011
24.4.2011
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
29.5.2011
5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011

Čas
12.30
12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
14.00
14.30
14.30
15.00
15.00
15.00

Súperi
Skačany - Biskupice
Malá Hradná - Skačany
Skačany - voľno
Žabokreky n/Nitrou - Skačany
Skačany - Šisov
Dežerice - Skačany
Skačany - Krásna Ves
Rybany - Skačany
Skačany - Horné Ozorovce
Uhrovec - Skačany
Skačany - Kšinná
Pečeňany - Skačany
Skačany - Podlužany
Klátová Nová Ves - Skačany

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
DOSPELÍ /Jarná časť 2010/2011

SúťAž O NAJ UDALOSť ROKA 2010
Milí čitatelia,
redakčná rada v predchádzajúcom
čísle Skačianskych novín vyhlásila
súťaž o NAJ udalosť roka 2010. Mali
ste možnosť zapojiť sa do súťaže a
vybrať si z udalostí roka 2010 takú,
ktorú pokladáte za najdôležitejšiu,
najzaujímavejšiu, jednoducho za naj
udalosť roka. Do súťaže sa zapojili
dvaja čitatelia. Po jednom hlase získali
výstavba nájomných bytových domov a
obnova fasády farského kostola.

Ani počas dlhej zimnej prestávky
skačianski futbalisti neupadli do zimného spánku. Práve naopak. Už od 6.
januára sa hráči A-mužstva a jeden či
dvaja dorastenci pravidelne zúčastňovali
tréningového procesu. Odbehané kilometre sa tak stali ich hlavnou výhodou počas priateľských zápasov. Naši
najmladší, žiaci, vybehli na trávniky
až nedávno a svoje sily si prvýkrát v
sezóne preveria s ostrieľaným tímom 2.
apríla v Chynoranoch.
Už 20. marca domáce celky privítali na miestnom futbalovom ihrisku
súperov v predohrávke jedného z maj
strovských zápasov. Dorast sa postavil
proti Biskupiciam a odniesol si jeden
bod po remíze 1:1. Rovnakým výsledkom sa skončil duel A-mužstva s Oslanmi.

Podľa počtu zúčastnených mali
byť vyžrebovaní 1 – 3 výhercovia.
Keďže sa našli iba dvaja, ktorí sa do
súťaže zapojili, redakčná rada sa rozhodla odmeniť obidvoch súťažiacich
rovnakou cenou. Sú to Ivana Ďurišová
č. d. 347 a Eduard Ďuriš ml. č. d. 130.
Vyhrávajú USB kľúč. Blahoželáme!
Mrzí nás, že naša snaha o nadviazanie kontaktu s čitateľmi bola neúspešná.
Na druhej strane sme zasa o skúsenosť
bohatší, do budúcnosti sa budeme
vedieť zariadiť.
red. rada

Kolo
29.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dátum
20.3.2011
27.3.2011
3.4.2011
10.4.2011
17.4.2011
24.4.2011
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
29.5.2011
5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011

Čas
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.30
17.30
17.30

Súperi
Skačany - Oslany
Malá Hradná - Skačany
Skačany - Veľký Klíž
Bystričany - Skačany
Skačany - Diviacka Nová Ves
Veľké Bielice - Skačany
Skačany - Kolačno
Nitrianske Rudno - Skačany
Skačany - Cígeľ
Uhrovec - Skačany
Skačany - Ráztočno
Chynorany - Skačany
Skačany - Pravenec
Opatovce nad Nitrou - Skačany

sPýTAJTE SA, NA čO CHCETE!
Vážení čitatelia!
Od tohto čísla sme mali zámer začať
predstavovať poslancov obecného
zastupiteľstva. Ako prvý podľa abecedy
to bol Ladislav Bánovský. Jemu ste mali
možnosť do 5. marca dávať otázky.
Keďže sa ho nikto nič nechcel spýtať,
dnes s touto rubrikou nezačíname.

Ak máte záujem sa niečo spýtať
ďalšieho poslanca v abecednom poradí
– Dušana Grznára , môžete tak urobiť
do 10. mája 2011podľa pokynov v predchádzajúcom čísle.
red. rada
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