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▪ Kde nájsť skutočný oddych
Mnohí ľudia, zvlášť starší, hovoria, že si idú do kostola oddýchnuť.
Ani sa im nemožno čudovať. Veď
práca, ktorú denno-denne konajú, je
naozaj únavná. A únavnejšia je ne
raz skutočnosť, že by chceli urobiť
viac, ale nevládzu. Pozerajú sa na
svoju záhradu, dom... a nedokážu
s tým nič urobiť. Neraz sa nad
tým trápia, no sú bezmocní. Mladí
vraj nemajú na to čas a starí nevlá
dzu. Dokonca aj cesta do kostola
je poznačená ťažkou chôdzou, pri
ktorej sa musia podopierať o palicu
či bicykel. Nie je ťažké odpovedať,
čo viac trápi: veľa práce alebo
pocit bezmocnosti? A predsa prídu!

Pochopili, že nie všetko na tomto
svete sa dá urobiť ľudskými silami.
Dá sa na ne spoliehať do určitého
veku života, ale potom už nie.
„Oddýchnuť si v kostole“ neznamená utiecť na chvíľu zo života,
nechať doma či vonku svoje starosti a na chvíľu sa cítiť dobre. Veď
mnohí sa posťažujú, že myšlienky
na to, čo ešte treba urobiť, kam ísť a
čo všetko vybaviť, ich prenasledujú
aj v kostole pri sv. omši či modlitbe
sv. ruženca. A predsa prídu! Vedia,
že tam je Ježiš, ktorý má pre nich
čas, ocení ich život, prácu i únavu.
Nielen to. Má moc dať silu.
Ľudia bežne oddychujú v prí-

▪ Cesta rozprávkovým kráľovstvom
Medzinárodný deň detí je určite
jedným z najobľúbenejších sviatkov
detí. Stalo sa tradíciou, že pri tejto
príležitosti organizuje občianske
združenie Šanca a nádej v spolupráci so starostom obce zábavné podujatie. Tohtoročné sa uskutočnilo už
desiaty raz, a to v nedeľu 5. júna,
kedy sa priestor vo farskom dvore
a v oddychovej zóne za Kaplnkou
svätej Barbory zaplnil asi stovkou
detí, ktoré sa vydali na Cestu rozprávkovým kráľovstvom.
Vítali ich dvaja zbrojnoši, ale
aj iné rozprávkové bytosti. Víle
pomáhali trhať sedmokrásky, aby
mohla viť vence, spolu s princeznami kreslili farebnými kriedami
na betóne zaujímavé obrázky, za
čo dostali farebné loptičky, u strigy
a jej učnice mali hovoriť čarovné
slová, u kráľovských šašov robili
kotúle.
Veľkej pozornosti sa tešil nafukovací hrad, ktorý bolo vidieť
už zďaleka. Veľmi dobre zapadol
do prírodnej scenérie. Keď sa v
ňom deti vyšantili skákaním, od

kráľovskej rodiny dostali sladkú
odmenu. Okrem pekného počasia
ich čakalo ešte občerstvenie a opekanie špekáčikov. Celým priestorom, ktorý sa okrem detí zaplnil aj
rodičmi a okoloidúcimi, sa niesla
detská radosť.
Občianske združenie Šanca a
nádej pripravilo dobré podujatie,
dôkazom čoho boli šťastné tváre
zúčastnených detí.
text Eva Struhárová
foto BE

tomnosti ľudí, ktorých majú radi.
Je pekné a dôležité, keď ich blízky
navštívi, prijme, vypočuje, nájde
si čas... Jednoducho povedané: ten
druhý je pre nás prvý. V jeho prítomnosti sa cítime dobre a všetko sa zdá
akési ľahšie; pomáha nám to získať
nadhľad nad vecami tohto sveta.
Nie ľahostajnosť. Nadhľad. A to je
zmyslom oddychu. Veď koľkokrát
sme si mysleli, že dôležité veci bez
nás nepôjdu. Išli. A ako dobre. Ak
boli naozaj dôležité, počkajú, ak
ich niekto urobí za nás, sme oslobodení od pocitu dôležitosti. Zrazu
sa nám otvoria oči. Náš oddych mal
zmysel.

Viera v Boha nám taktiež
pomáha správne rozlíšiť, čo je v
živote dôležité a prečo má zmysel namáhať sa a čo je len málo
hodnotné a čo trváce. V tomto duchu je „ísť do kostola“ naozaj oddychom, lebo nás oslobodzuje od
mnohého nepotrebného a zbytočne
zaťažujúceho, čím je preniknutý
náš život. „Ísť do kostola“ sa preto
dá aj tam, kde kostol nie je.
Aj v týchto dňoch sa mnohí z nás
rozbehnú do sveta hľadať oddych
– blízko i ďaleko. Skutočný oddych
však nájdeme len v prítomnosti
niekoho – človeka, ale i Boha.
J. Tomica
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▪ Z rokovaní obecného zastupiteľstva
26.4.2011
Na rokovaní OZ sa zúčastnili
všetci poslanci, hlavná kontrolórka
obce a riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany.
Program rokovania bol pomerne
rozsiahly.
V rámci kontroly plnenia uznesení
sa poslanci zaoberali riešením problému povodní na Komenského
ulici. Obec navrhla M. Šramkovi
dve riešenia: 1.otvorený žľab cez
jeho pozemok až po miestny kanál
alebo 2. riešenie - kanalizáciu.
Majiteľ pozemku sa prikláňa k 2.
možnosti. Poslanci po dlhšej debate
odporučili starostovi obce rokovať
s majiteľom o 1. možnosti, nakoľko
je lacnejšia a účinnejšia.
Poslanci skonštatovali splnenie
uznesenia o zverejnení zmlúv o
výstavbe bytových domov, o nakladaní a zneškodňovaní odpadu
a o prenájme nebytových priestorov na účely predajne na webovej
stránke obce. Taktiež skonštatovali
splnenie uznesenia o vyhlásení
výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Skačany.
Ďalšie úlohy ako: Realizácia pasportu dopravného značenia v obci
Skačany; Vypracovanie vlastného
plánu verejného obstarávania a
Zrušenie záložných práv na majetku obce naďalej trvajú.
Starosta obce vo svojej správe
o činnosti obce od posledného
zasadnutia OZ informoval o novom spôsobe zberu stavebného
a veľkoobjemového odpadu
v obci a to: počas jedného pracovného týždňa v mesiacoch apríl
a október a okrem toho každú
1.stredu v mesiaci na zbernom mieste – pri budove bývalého kina.
Rozmiestňovanie kontajnerov po
obci bolo zrušené, nakoľko občania
do nich umiestňovali odpad, ktorý
tam nepatrí (najmä zeleň), čím sa
veľmi predražoval odvoz odpadu.
Taktiež sa stiahli veľkoobjemové
kontajnery z cintorína. Nahradili
sa 3 novými kontajnermi, každý s
objemom 1 100 litrov, umiestnenými pri vchode na cintorín, ktoré sú
určené na zmiešaný odpad: sklo,
plasty, umelé kvety (okrem zelene).
Na zeleň sú zasa určené 3 kompostoviská rozmiestnené rovnomerne po areáli cintorína. V správe
ďalej uviedol, že obec pravidelne
zabezpečuje údržbu parkov, cintorína, okolia kostola, kultúrneho domu
a iných verejných priestranstiev a

upratovanie kultúrneho domu.
V ďalšom bode poslanci pristúpili k schváleniu VZN č. 7/2011
o povinnosti vypracovať a
aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickým a
fyzickým osobám – podnikateľom,
ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou. Vypracovanie tohto VZN vyplynulo z upozornenia
prokurátora.
Obecné zastupiteľstvo v Skača
noch vyhovelo aj protestu prokurátora proti VZN č. 5/2010 o určení
pravidiel času predaja v obchodoch
a času prevádzky služieb na území
obce Skačany a nezákonné body v
tomto VZN upravilo.
Poslanci ďalej schválili VZN
č. 5/2011 – Prevádzkový poria
dok pohrebiska obce Skačany.
Pôvodné VZN bolo prepracované
z dôvodu nadobudnutia účinnosti
nového zákona č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve s účinnosťou od
1.1.2011. Odporučili starostovi
obce začať s vyberaním poplatkov
za hrobové miesta do 1.9.2011 a do
najbližšieho rokovania OZ spísať
hroby významných osobností pochovaných na cintoríne v našej
obci.
V nasledujúcom bode programu
sa poslanci venovali prerokúvaniu
návrhu VZN č. 6/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi.
Poslanci do návrhu tohto VZN zapracovali niekoľko pripomienok,
napr. ak dôjde k odcudzeniu smetnej
nádoby, musí si za vydanie novej
smetnej nádoby zaplatiť poplatník
jej obstarávaciu cenu; pôvodca odpadu, ktorý platí poplatok za viac
ako 5 osôb, môže požiadať obec o
bezodplatné vydanie ďalšej smetnej
nádoby.
Nasledovala informácia starostu
obce o stretnutí s Ing. Benom na
tému prenájmu strechy ZŠ s MŠ
Skačany na projekt fotovoltickej
elektrárne. Išlo by o 30-ročný
prenájom, počas ktorého by bola
zabezpečená starostlivosť o strechu
školy, ktorá má problémy so zatekaním a toto je jedna z možností
vyriešenia problému. Po rozprave
poslanci odporučili starostovi obce
zapracovať do zmluvy niekoľko
podmienok: generálna oprava
strechy pred začatím projektu;
odstraňovanie prípadných porúch
do 7 dní; systém likvidácie po
ukončení životnosti elektrárne; uve-

denie strechy po demontáži elektrárne do bezporuchového stavu.
Potom poslanci schválili Smernicu – Zadávanie zákaziek v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní,
ktorá upravuje obstarávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, kde nie
je povinnosť obstarávania odborne
spôsobilou osobou. Limit na zákaz
ky na dodanie tovaru a na zákazky
na poskytnutie služieb upravili poslanci z 5000 eur na 1 500 eur, to
znamená, že od 1500 eur musí obec
robiť výber z 3 cenových ponúk.
Výber bude vykonávať obecné
zastupiteľstvo.
Taktiež v časti – Zadávanie
zákaziek s nízkymi hodnotami
na uskutočnenie stavebných prác
bol upravený limit z 10 000 eur
na 5  000 eur, čo znamená, že
zákazku nad hodnotu 5000 eur vyberá z 3 cenových ponúk obecné
zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo ďalej
odsúhlasilo vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby Rýchlostná
cesta R2 Pravotice – Dolné Vestenice, ktorá bude zasahovať kúsok do nášho chotára – tunel pod
Chotomou.
V rámci bodu programu Organizácia Stavania mája 2011 boli
určené bližšie podmienky o tejto
akcii a rozdelené jednotlivé úlohy.
Výťažok z tomboly bol určený na
dofinancovanie opravy fasády farského kostola.
V bode Rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťou Stanislava Dávida
o alikvótne prepočítanie poplatku
za odvoz komunálneho odpadu z
Pálenice JOST z dôvodu, že táto
nefunguje celý rok. Odporučili mu
zaplatiť poplatok na celý rok a po
zdokladovaní doby prevádzky od
Colnej správy do konca októbra
mu bude preplatok do konca roka
vrátený.
Poslanec Dušan Grznár predniesol problém s Pozemkovým
spoločenstvom URBÁR Skačany,
že jeho členovia zdevastovali
ťažbou dreva
oblasť Baranie
rožky. Poslanci odporučili starostovi obce vyvolať rokovanie s PS
URBÁR o uvedenom probléme a
taktiež o probléme neplatenia dane
z nehnuteľností touto organizáciou.
V diskusii sa na podnet poslanca
Grznára diskutovalo o zmluve,
ktorú uzavrela Obec Skačany
so spoločnosťou AGRO MILK,
s.r.o. Prešov o prenájme priesto-

rov na účely predajne, pretože
sa mu zdala doba bezplatného
prenájmu (okolo 6,5 roka) dosť
dlhá a pýtal sa, odkiaľ vezme obec
peniaze na vrátenie investície v prípade skoršieho ukončenia nájmu.
Poslanec Bánovský na to zareagoval tým, že v zmluve nie je určené,
dokedy ani v akých čiastkach sa musia vrátiť preinvestované peniaze.
Starosta obce ubezpečil, že firme sa
dobre darí a nie je predpoklad, že
by tak skoro ukončila činnosť.
Na záver rokovania poslanci schválili uznesenie č. 3/2011.
M. Štrpková
13.6.2011
Na rokovaní OZ bolo prítomných
všetkých 9 poslancov, hlavná kontrolórka obce, riaditeľka Základnej
školy s materskou školou Skačany.
Poslanci po predošlom prerokovaní VZN č. 6/2011 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi toto VZN jednohlasne schválili.
Hlavná kontrolórka obce Viera
Maďarová predložila svoj návrh
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011, ktorý tiež poslanci schvá
lili.
Od roku 2009 obec začala s vypracovaním Územného plánu obce.
Po dlhšom časovom období, počas
ktorého sa vyhodnocovali pripomienky dotknutých právnických
osôb a fyzických osôb, orgánov a
samospráv, obecné zastupiteľstvo
schválilo Územný plán obce.
Poslanci odsúhlasili odpredaj 4
parciel na Cintorínskej ulici formou osobitného zreteľa – uvedené
parcely tvoria a umožňujú prístup
k pozemkom, na ktorých prebieha
výstavba rodinných domov.
V ďalšom bode sa zaoberali
novelou zákona č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Poslanci schválili
plat starostu obce s účinnosťou
od 1.6.2011 zvýšený o 32,85% za
mesiac jún 2011 a plat starostu s
účinnosťou od 1.7.2011 – podľa §3
ods. 1 zákona č. 253/ 1994Z.z.
V závere rokovania obecné
zastupiteľstvo pristúpilo k schváleniu uznesenia č. 4/2011, v ktorom
odporučilo starostovi obce:
pokr. na str. 3 >>>
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a) zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s
VZN vyvesením na úradnej tabuli
najmenej na 30 dní
b) uložiť schválený Územný plán
obce na obecnom úrade, stavebnom
úrade a na príslušnom krajskom
stavebnom úrade
c) sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hos
podárske a sociálne podmienky,
na základe ktorých je navrhnutá
koncepcia organizácie územia.
Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť
verejnoprospešné stavby, obec
obstará doplnok a zmenu územno
plánovacej dokumentácie
d) obstarať zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to
potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho
zmenami a doplnkami
e) pravidelne, najmenej však raz
za štyri roky preskúmať schválený
územný plán obce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
obce
f) prepracovať VZN č. 4/2010
– podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
Skačany
J. Fodorová

▪ Oznam pre
poplatníkov
a daňovníkov
Oznamujeme všetkým poplatníkom, že termín na zaplatenie 1.
splátky poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uplynul 30.04.2011 a
termín zaplatenia 2. splátky uplynie
30.9.2011. Upozorňujeme poplatníkov, že po tomto termíne začne
obec s vymáhaním nedoplatkov,
príp. s exekučným konaním.
Zároveň upozorňujeme daňovní
kov, že daň z nehnuteľností je
splatná do 15 dní od právoplatnosti
platobného výmeru – t.j. 30 dní odo
dňa doručenia platobného výmeru
daňovníkovi.
Dane a poplatky môžete uhradiť
poštovou poukážkou, prevodom
z účtu, prípadne v hotovosti do
pokladne obce.
Bližšie informácie o daniach a
poplatkoch nájdete aj na webovej
stránke obce.
OcÚ – správa daní a poplatkov
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▪ Sčítanie obyvateľov,
domov, bytov 2011

Možno konštatovať, že sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v obci
Skačany prebehlo bez vážnejších problémov. Väčšina našich obyvateľov
vypĺňala sčítacie hárky písomne.
Elektronickou formu sa sčítalo 33
obyvateľov, 8 domov a 12 bytov.
Menšie problémy sa vyskytli s
lepením identifikátorov, avšak iba
v niekoľkých prípadoch. Tiež sa
našlo zopár takých obyvateľov, ktorí
odmietli vyplniť sčítacie hárky, ale
našťastie, nebolo ich veľa.

BLAHOŽELANIE

Celkovo
možno
povedať,
že
sčítanie
dopadlo
dobre.
Uskutočňovali ho 4 sčítací komisári:
Zuzana Ďurišová, Andrea Ďurišová,
Ivana Ďurišová a Janka Bližniaková.
Bola to náročná, zložitá a zodpovedná práca, ktorú však všetky
komisárky zvládli výborne, za čo im
patrí poďakovanie.
Kompletizáciu a kontrolu sčíta
cích hárkov za jednotlivé sčítacie
obvody, prípadné opravy a dopĺňanie
evidenčných údajov vykonávala
hneď po ukončení sčítania obec ,
čo bola tiež veľmi náročná práca,
hlavne na čas a presnosť. Dňa 10.
júna 2011 boli všetky materiály v
poriadku odovzdané na Obvodnom
úrade v Prievidzi.
Starosta obce Skačany ďakuje
všetkým občanom, ktorí pristupovali
k vypĺňaniu sčítacích hárkov svedomito.

OPUSTILI NÁS
M. Štrpková

▪ Záhradkári na súťaži v Nitre
Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov usporiadal 14.4.2011 už 11. ročník
súťaže v reze a vrúbľovaní na
výstavisku Agrokomplex v Nitre.
32 súťažiacich z celého Slovenska
súťažilo v dvoch kategóriách:
1. kategória – zmladzovací rez
ovocného stromu jablone, kde sa
súťažiaci zo ZO SZZ Skačany /
za okres Partizánske/ Emil Ďuriš
umiestnil na 4. mieste a Ján Havalda z tej istej ZO sa umiestnil na 8.
mieste.

V mesiacoch apríl, máj a jún
2011 oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Miroslav Junas
č.d. 135
Vladimír Ďuriš
č.d. 347
Ladislav Struhár
č.d. 392
Vít Pilát		
č.d. 59
Iveta Vrančíková
č.d. 538
60 rokov života:
Emília Slivoňová
č.d. 388
Mária Ďurišová
č.d. 168
Marta Laurová
č.d. 381
Helena Horniaková
č.d. 176
Magdaléna Besedová
č.d. 521
70 rokov života:
Viktor Ďuriš
č.d. 131
Mária Pilátová
č.d. 39
80 rokov života:
Stanislav Struhár
č.d. 142
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

2. kategória – vrúbľovanie pod
kôru a kopuláciou sa súťažiaci
Emil Ďuriš umiestnil na 8. mieste.
Za toto umiestnenie boli ocenení
predsedom Republikového výboru
Slovenského zväzu záhradkárov
Eduardom Jakubekom diplomami a
vecnými cenami od sponzora firmy
BAHCO s.r.o.
Za úspešnú reprezentáciu im
vyslovuje poďakovanie Výbor
ZO SZZ v Skačanoch a praje veľa
úspechov.
Výbor ZO SZZ Skačany

Blažena Beňačková
Anastázia Zvalová
Mária Podmaníková
Marianna Tomašáková
Emília Norocká
Gabriela Kuchová

č.d. 136
č.d. 243
č.d. 153
č.d. 76
č.d. 350
č.d. 112

NARODILI SA
Vanessa Košťálová
08.12.2010
rodičia: Miloš a Daniela
(narodenie v zahraničí
– zápis cez osobitnú matriku)
Malej spoluobčianke želáme, aby
vyrastala v zdraví, obklopená láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Martin Beseda
a Magdaléna Tománková
sobáš: 14.05.2011
Slavomír Bőhm
a Júlia Horniaková
sobáš: 21.05.2011
Peter Pavúk
a Milada Žatková
sobáš: 04.06.2011
Vladimír Humaj
a Eliška Hudecová
sobáš: 11.06.2011
Tomáš Kysela
a Jana Horniaková
sobáš: 18.06.2011
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
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Pohľad do histórie
▪ Máte modrú krv? Alebo skačianski zemania I.
Nositeľmi modrej krvi sa
označujú príslušníci šľachtických
rodov v jej všetkých stupňoch.
Najnižšou triedou šľachty v podmienkach súvekého Uhorska bolo
zemianstvo. Zemania mali svoje
výsady, ktoré im v prípade núdze
zabezpečovali aspoň aké také
živobytie, hodné ich spoločenského
statusu. Zemania boli vymanení
spod poddanstva, boli slobodnými
obyvateľmi, mali volebné právo,
ale aj povinnosť v prípade potreby
postaviť sa so zbraňou v ruke na obranu svojho panovníka – uhorského
kráľa. Človeka do šľachtického, v
našom prípade zemianskeho stavu
povyšoval panovník. Podnetom k
tomuto mu boli väčšinou zásluhy
v bojoch, chrabrosť, prípadne iné
pohnútky.
Takmer v každej obci v minulosti
žila aspoň jediná zemianska rodina.
Pokiaľ nebola priamo jej vlastníkom, mala v dedine dom, polia,
les, prípadne vinohrad, všetko oslobodené od daní. Skačany tiež neboli
výnimkou. V minulosti tu žilo viacero zemanov. Napovedá nám to exis
tencia rodu Skačiansky – Skačáni,
pretože práve šľachtické rody si
zvykli dávať prímenia a priezviská

podľa obcí, z ktorých pochádzali
alebo v ktorých žili. Čiže človek,
ktorý bol nositeľom prímenia „zo
Skačian“ sa neskôr začal nazývať
Skačiansky, v pomaďarčenej forme
Skačáni. O významnosti tohto rodu
nám napovedajú posty, ktoré jeho
príslušníci v minulosti zastávali.
S prvým príslušníkom tohto rodu
– Petrom Skačánim sa stretávame
v roku 1561, kedy bol katolíckym
farárom v Rybníku v Tekove. Kňaz
sa vysviackou stával slobodným
človekom, čo bol v minulosti už
významný status. Možno súrodencom Petra bol Martin Skačáni,
ktorý sa v roku 1562 spomína ako
správca oltárnictva a roku 1569 bol
už kanonikom v Nitre. Významné
cirkevné i svetské posty v župnej
alebo štátnej správe boli prioritne
obsadzované práve vyššími či
nižšími šľachticmi, a preto môžeme
s istotou tvrdiť, že Martin zo
Skačian bol príslušníkom zemianskeho rodu.
Jeho súčasníkom a doložené
máme, že aj rodákom zo Skačian,
bol ďalší kňaz Adam Homola. Aj
tento bol v rokoch 1564 – 1598
kanonikom a strážcom kapituly
v Nitre. S jeho menom je spojená

▪ Skačianski hasiči bez konkurencie!
Suverénnym spôsobom obhájili
skačianski hasiči 1. miesto na
Okresnej previerke pripravenosti
DHZ okresu Partizánske, ktorá sa
konala dňa 29. mája 2011 v Chyno
ranoch. Súťaže sa zúčastnilo 7
mužských družstiev, 3 ženské a 3
dorastenecké. Víťazný pohár z rúk
predsedu OV DHZ a putovný pohár
prednostky okresu Partizánske prevzal veliteľ družstva Marián Makva
ml.
Zloženie
družstva:
Marián
Makva ml., Martin Kasala, Martin
Struhár, Marek Ďuriš, Peter Šudík,
Patrik Zuzula, Marek Krkoška, Michal Krkoška, Pavol Vidiš.
Víťazný čas:
štafeta: 81,82 sek.
vodný útok: 17,25 sek.
Po vlaňajšom 3. mieste a tvrdom
celoročnom tréningu sa z víťazstva
tešili aj naše ženy. Pohár z rúk
predsedu OV DHZ a putovný pohár
primátora mesta Partizánske prev
zala Simona Zuzulová – veliteľka
družstva.

Zloženie družstva: Simona Zuzulová, Lenka Borchová, Ivana
Kohútová, Andrea Ďurišová, Petra
Vállová, Nikola Griačová, Kristína
Griačová, Petra Havaldová.
Víťazný čas:
štafeta: 91,13 sek.
vodný útok: 22,10 sek.
V súťaži jednotlivcov sa podarilo
našim hasičom tiež zabodovať:
Muži: 1. miesto Marek Ďuriš,
2. miesto Peter Šudík
Ženy: 1. miesto Petra Vállová,
2. miesto Ivana Kohútová
Celkom súťažilo:
10 mužov a 5 žien.
Starosta obce Ladislav Struhár
ďakuje za vzornú reprezentáciu
obce a praje obom družstvám dobré
umiestnenie na krajskom kole DHZ,
ktoré sa uskutoční dňa 25. 6. 2011
v Trenčianskych Bohuslaviciach.
Všetkým súťažiacim gratulujeme
a prajeme do ďalších rokov veľa
úspechov!
text a foto
Za výbor ZO DHZ Skačany
Emil Ďuriš

zaujímavá informácia. Na sviatok
sv. Michala v roku 1574 Adamovi
bratia Laurinec, Mikuláš, Juraj a
Michal, synovia nebohého Štefana
Homolu zo Skačian v tejto dedine
získali od kráľa Maximiliána dom
a celú sesiu zeme (asi 7,67 ha),
čím sa stali slobodnými, fakticky
zemanmi. Homolovci v priebehu
storočí schudobneli a v polovici 18.
storočia žili v Návojovciach.
No vráťme sa ku Skačániovcom.
Aj ďalší známi príslušníci tohto rodu
si zvolili kňazskú dráhu. Gašpar bol
v roku 1626 farárom v Tekovských
Nemciach, Ján v roku 1630 farárom
vo Veľkých Ripňanoch, Martin
farárom v Jastrabej (1630) a potom
vo Svätom Kríži nad Hronom, dnes
Žiari nad Hronom (1633). František
Skačáni sa 29. apríla 1669 dostal
na faru v Betliari a Štefan Skačáni
pôsobil v dnešnom Maďarsku, v
obciach Nagy Suha (1687) a Kövi
(1692). Najlepšie máme zmapovanú
kňazskú dráhu iného príslušníka
tohto rodu. Ján Skačáni, rodák zo
Skačian, dosiahol titul magistra
filozofie a po vysviacke (1663) pôsobil ako katolícky farár v Horných
Vesteniciach (1663), Diviakoch
nad Nitricou (1673), Veľkom Šúri

(1674), opäť v Diviakoch nad Nitricou (1675) a napokon v Búrskom
sv. Jure (1682), kde žil ešte v roku
1694. Jeho súčasník Michal Skačáni
sa spomína ako farár v Konskej v
rokoch 1680 – 1688.
Či všetci títo kňazi sa v Skačanoch
aj narodili, vyrastali alebo získali
základné vzdelanie, to nevieme.
Isté je, že ich korene sú v našej
obci. No nevedno kedy a nevedno
prečo Skačániovci zo Skačian
odišli. V roku 1745 tu už nežili.
Jedným z miest, kam mohli odísť,
bola Prievidza. V Prievidzi, vtedy
v slobodnom kráľovskom meste sa
v rokoch 1697 – 1698 spomína ako
richtár Štefan Skačáni. Štefan nebol
kňazom, bol mešťanom, v Prievidzi
vlastnil dom a bol váženým členom
mestského magistrátu, pretože jedine tak si ho Prievidžania mohli
vyvoliť za richtára. No ani v Prievidzi sa rod Skačániovcov neudržal a
zrejme ho postihol osud iných vetiev rodu – vymrel. Ale neskončíme
beznádejne. Rod v svojom zmysle
prežil, veď Skačániovci dodnes
žijú aj na hornej Nitre, konkrétne v
maličkej dedinke Livina.
Erik Kližan
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▪ Aj starostovi rôčky pribúdajú...

Náš starosta Ladislav Struhár
sa 12. júna dožil 50 rokov. Zbor
pre občianske záležitosti pri OZ v
Skačanoch pre neho pripravil malú
slávnosť. Pretože obradná sieň je
pomerne malá, slávnostný obrad sa
konal v sále kultúrneho domu, aby
ho mohli sledovať všetci pozvaní
hostia - rodina i priatelia.
Matrikárka slávnostne priviedla
jubilanta a usadila pred obradný
stôl. Všetkých prítomných, ale
najmä oslávenca, súbor Cibuliar
v krásnych skačianskych krojoch
pozdravil piesňou a členky súboru
privítali hostí chlebom a soľou.
Zpozáčky predstavili jubilanta
od jeho narodenia cez detský,
školský a študentský vek. Pripome
nuli aj svadbu, narodenie synov a
všetko to podfarbili príležitostnými
piesňami.
Potom sa jubilantovi prihovorila predsedníčka ZPOZ-u Janka Bližniaková. V slávnostnom
príhovore zdôraznila, že práca sta-

rostu si vyžaduje byť psychológom,
priateľom, ale aj hercom zároveň.
Nie je len o spoločenskom posta
vení či slávnostnom prestrihovaní
pások a nedá sa vymedziť presne
ohraničenou pracovnou dobou.
Je predovšetkým o poskytovaní
kvalitných služieb občanom. Ak
chce svoju prácu vykonávať dobre,
musí poznať osudy mnohých rodín.
Veselé, ale aj smutné a zložité.
Občania Skačian mu dali dôveru už
pre štvrté volebné obdobie. Pripomenula, že starostovské povolanie
„zdedil“ po svojom otcovi, ktorý
v rokoch 1967 až 1972 vykonával
funkciu predsedu miestneho národného výboru. Do ďalších rokov
života i práce mu zaželala hlavne
veľa zdravia, energie, občanov,
ktorí majú záujem o dianie v obci,
ktorí priložia ruku ku každému dobrému dielu.
Po podpise do pamätnej knihy
obce si jubilant prevzal Ďakovný
list za významný prínos pre

všestranný rozvoj obce a dlhodobú
prácu v Zbore pre občianske
záležitosti pri OZ Skačany, ktorý
mu pri príležitosti životného jubilea
udelil ZPOZ.
Na záver zaznelo niekoľko piesní
v podaní súboru Cibuliar, posledná
v podaní členiek ZPOZ-u bola venovaná jubilantovej matke.

Po zpozáckej slávnosti nasledovalo posedenie v kruhu rodiny
a priateľov. Súbor Cibuliar venoval jubilantovi ešte jeden tanec
a častušku so zaujímavosťami a
veselými príhodami z jeho života.
ZPOZ pri OZ v Skačanoch
foto BE
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Náš významný rodák
▪ FLYING OFFICER ROYAL FORCE AIR / Jozef Menšík / 1917-1943
Protifašistický
zahraničný odboj
Vypukla II. svetová vojna.
Mladý odvážny pilot neváhal a roz
hodol sa pre účasť v zahraničnom
protifašistickom odboji. V decembri 1939 opustil Slovensko. Cez
Maďarsko, Juhosláviu,
Grécko,
Turecko, libanonský Bejrút odišiel
do Francúzska, kde sa 27. apríla
1940 prihlásil k československej
leteckej skupine. Po kapitulácii
Francúzska sa presunul do Veľkej
Británie. 2.augusta 1940 vstúpil v
hodnosti podporučíka do Britského
kráľovského letectva – ROYAL AIR
FORCE (RAF). Zaradený bol k 6.
OTU (operačná výcviková jednotka),
kde sa preškolil na stíhačky Hawker
Hurricane Mk I.
JOZEF MENŠÍK
Príbeh bojového pilota
Druhá svetová vojna. Nezmyselné vraždenie. Milióny ľudských
obetí. Známi i neznámi hrdinovia,
život ktorých vyhasol v krutom vojnovom besnení. Tragické životné
príbehy odvážnych a statočných
bojovníkov za našu slobodu.
Takýmto je i príbeh vojenského
stíhacieho pilota, príslušníka
československého zahraničného
protifašistického odboja Jozefa
Menšíka. Patril medzi približne
250 Slovákov, ktorí bojovali
počas vojny v radoch Britského
kráľovského letectva. Odišiel z
domu na začiatku vojny a už sa
nikdy nevrátil...
Jozef Menšík sa narodil
19.11.1917 v Skačanoch v rodine J.Menšíka a manželky Anny,
rodenej Pilátovej (miestne prímenie
Dolinská). Bol najstarší z 5 súrodencov. Ľudovú školu navštevoval v
rodnej obci, meštianku vo Veľkých
Uherciach. V roku 1937 úspešne
ukončil Vojenské letecké učilište
v Prostějove. Po jeho ukončení bol
pridelený k Leteckému pluku č. 2
Dr. Eduarda Beneša v Olomouci.
Lietal na známych dvojplošníkoch.
Tu absolvoval i kurz nočného lietania. Čoskoro bol povýšený do hodnosti čatára. V Olomouci slúžil do
15.3.1939. Po Mníchovskom diktáte a rozpade Československa sa
vrátil na Slovensko.

▲ 312. stíhacia peruť
- NON MULTI SED MULTA
- NIE MNOHO MUŽOV,
ALE ČINOV

Po preškolení na britskú leteckú
techniku sa zapojil do bojových
operácií. Stal sa príslušníkom slávnej
312. československej stíhacej perute.
Ako doprovod bombardovacích
lietadiel sa zúčastňoval vojenských
operácií na strategicky dôležité ciele
prevažne vo Francúzsku. 8.7.1941
bol nad Francúzskom zostrelený.
S ťažko poškodeným strojom nú
dzovo pristál. Od toho dňa bol pre
príslušníkov 312. perute nezvestný.
Z okupovaného Francúzska sa mu
podarilo ujsť do Španielska, kde bol
na čas väznený. Odtiaľ sa dostal v
októbri 1941 cez Gibraltár späť do
Anglicka (Británie). Znovu sa hlásil
do bojovej operačnej činnosti. Bol
pripravený opäť bojovať.

▲ 68. nočná stíhacia peruť
- VŽDY PRIPRAVENÝ

▲ Lietadlo Bristol Beaufighter

V decembri 1942 bol preložený k
68. nočnej stíhacej peruti, ktorej znakom bola sova ako symbol nočného
lovu. Bola to britská peruť. Jedna z
jej letiek mala československých letcov. Heslom perute bolo „Vždy pripravený“. A Jozef Menšík bol vždy
pripravený lietať, bojovať.
Zlomené krídla
Na začiatku r. 1943 bol povýšený
do britskej hodnosti Flying Officer. V priebehu januára až apríla
vzlieta na niekoľko nočných letov.
Osudný sa mu stal nočný cvičný let
22. apríla 1943. Počas letu so svojím lietadlom Bristol Beaufighter
Mk havaroval blízko letiska Swanton Morley. Spoločne s radarovým
operátorom Rudolfom Slívom našli
smrť v troskách lietadla. Domov už
nedoletel. Pochovaný bol 26.4.1943
so všetkým vojenskými poctami
na cintoríne Scottow, Norfolk (Anglicko) do hrobu č. 295. Mal 25 rokov.
Bojová činnosť poručíka Jozefa
Menšíka, vojenského
stíhacieho
pilota Britského kráľovského letectva,
príslušníka
západného
zahraničného odboja bola ocenená
československými a britskými vyznamenaniami – Československá medaila Za chrabrosť, Československý
vojenský kríž 1939, Pamätná medaila čs. zahraničnej armády.
Služba Čechov a Slovákov u
Britského kráľovského letectva v boji
za našu slobodu patrí k najsvetlejším
stránkam našej modernej vojenskej
histórie. Vo vojne títo hrdinovia
vojnového neba tvrdo bojovali. Po
vojne boli politickou mocou ako
príslušníci západného zahraničného
odboja tvrdo prenasledovaní a zatýkaní. Rehabilitovaní boli po roku
1989. Vyjadrilo sa im zaslúžené
uznanie, česť, úcta, boli im udelené
vyznamenania.
► Pomník J. Menšíka na cintoríne
v dedinke Scottow v Anglicku

Môj priateľ pilot
Pavel Havalda, 91 ročný
skačiansky rodák – veterán II. svetovej vojny - si i po niekoľkých
desaťročiach s pohnutím spomína
na svojho priateľa Jozefa Menšíka:
.... s Jozefom sme od detských rokov vyrastali v rodných Skačanoch.
V roku 1935 sme si obaja podali
písomné žiadosti do Vojenského
učilišťa v Prostějove. Jozefa prijali a
moju žiadosť odmietli, lebo som ešte
nemal 18 rokov. Bol som o dva roky
od neho mladší.
Naše posledné rozlúčenie bolo
na cintoríne v Skačanoch v deň
zosnulých
2. novembra 1939,
kedy sa mi Jozef zveril, že odíde
do zahraničia. Z Anglicka som od
Jozefa dostal niekoľko listov i fotografií.. Pri domovej prehliadke bytu
mojej matky ich našla tajná polícia.
Bol som obvinený, že mám spojenie
so Západom, čo bolo využité pri mojom politickom prenasledovaní v 50.
rokoch minulého storočia.
S Jozefom sme boli priatelia na
život a smrť. Vojna nás rozdelila.
Priatelia sa rozišli bojovať. Jozef
na západ a ja ako vojak na východ.
Keď som sa od jeho otca dozvedel,
že môj priateľ zahynul v ďalekom
Anglicku zaplakal som a zaspomínal
na naše kamarátstvo od detských rokov až po odchod za hranice. Bolo to
úprimné priateľstvo až po hrob. Čas
beží ďalej, no spomienky zostávajú.
Ďakujeme za poskytnutie infor
mácií a fotografií z rodinného
albumu príbuzných letca rodine
Struhárovej – Pilátovej.
Z rôznych materiálov
spracovala mad
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Udalosti v obci v skratke
▪ Vynášanie Moreny

▪ Prvé sv. prijímanie

Ku Kvetnej nedeli v minulosti
neodmysliteľne patril starý ľudový
zvyk – vítanie jari vynášaním
Moreny. Po dvoch rokoch ho mohli
obyvatelia našej obce opäť vidieť.

Nedeľa 29. mája 2011 bola pre
tretiakov z našej farnosti veľkým
sviatkom. 21 detí (2 z Návojoviec,

Tentoraz sa do programu zapojili
ženy a väčšie dievčatá v krojoch,
ale aj malé deti, ktoré do krojov ešte
nedorástli.
text a foto BE

▪ Stavanie mája
Tohtoročné
stavanie
mája
zabezpečilo Poľovnícke združenie
Háj. Otvorila ho Detská dychová
hudba Hradišťanka s mažoretkami,
program spestrili deti zo základnej
školy a členovia súboru Cibuliar. O
dobrú náladu sa starala mládežnícka
dychovka Daturanka a hudobná
skupina Melódia. Nenarušili ju
ani kvapky dažďa, kvôli ktorým

▪ Deň matiek
sa museli zúčastnení premiestniť
do kultúrneho domu, kde bolo
žrebovanie tomboly, výťažok ktorej
išiel na dofinancovanie fasády kostola. Chutný guláš, občerstvenie,
program, hudba a dobrá zábava
boli sprievodnými javmi podujatia, ktoré sa predĺžilo do neskorých
nočných hodín.
text ES a foto DP

▪ Výberové konanie na funkciu
riaditeľa ZŠ s MŠ
26.5.2011 sa uskutočnilo výberové
konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s
MŠ Skačany 539. V stanovenom
termíne sa doň prihlásili dvaja kandidáti: Darina Kurilová a Ján Naď.
Na základe predloženej koncepcie rozvoja školy a ústnej
prezentácie svojich zámerov pred
výberovou komisiou Rada školy pri
Základnej škole s materskou školou
Skačany 539 v zmysle § 4 ods. 4
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej

8 zo Skačian a 11 z Hradišťa) pristúpilo prvýkrát k sv. prijímaniu.
text a foto BE

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov navrhla Obci Skačany,
zriaďovateľovi Základnej školy s
materskou školou Skačany 539,
vymenovať do funkcie riaditeľa
školy Mgr. Darinu Kurilovú. Návrh
rady školy je pre zriaďovateľa
záväzný.
Martina Gašparovičová,
predseda RŠ

Druhú májovú nedeľu sa
uskutočnila v kultúrnom dome oslava Dňa matiek. Žiaci základnej školy
a materskej školy pripravili pod vedením pani učiteliek slávnostný program v podobe básní, piesní, scénok
a tancov. Deti svojím programom,

ako aj starosta obce svojím príhovorom vzdali hold matkám, ktoré sa
starajú o šťastie každého, ktorých
krása nie je v šatách, v postavách,
v účesoch, ale v ich očiach, ktoré sú
bránou k srdcu.
text ES a foto MG
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PREDSTAVUJEME VÁM
▪ Riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany

Mgr. Darina Kurilová
V r. 1996 ukončila štúdium na
Vysokej škole pedagogickej v Nitre,
odbor učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ.
Potom pôsobila ako učiteľka teles
nej výchovy na 2. stupni v Základnej škole Dolné Vestenice. Od šk.
roku 1998/99 pôsobí ako učiteľka
na 1. stupni ZŠ s MŠ Skačany.
▪ Čo vás viedlo k prihláseniu
sa do výberového konania na
ob¬sadenie funkcie riaditeľky ZŠ
s MŠ Skačany?
V ZŠ s MŠ Skačany pracujem
od roku 1998, teda 13 rokov ako
učiteľka I. stupňa ZŠ. Podľa môjho
názoru je to dostatočne dlhý čas
na to, aby bol človek oboznámený
so situáciou v škole, jej chodom,
zamestnancami a pod. Rozhodla
som sa teda na základe týchto
skúseností a vzťahu ku škole.
▪ S akými očakávaniami ste nastupovali na toto miesto? Napĺňajú
sa vám?
Za tie roky, čo učím v tejto škole,
snažila som si vybudovať dobré
meno. Očakávania boli hlavne v
tom, ako ma budú vnímať moji ko-

legovia a ostatní zamestnanci, či ma
budú rešpektovať ako riaditeľku.
Myslím si, že tu sa moje očakávania
naplnili. A čo sa týka práce, od
decembra 2010, kedy som bola
poverená riadením školy, bolo
toho naozaj veľa. Snažím sa však
plniť si všetky svoje povinnosti v
zmysle zákona a robiť svoju prácu
čo najlepšie.
▪ Aké sú vaše priority?
Tu si dovolím citovať z môjho
návrhu koncepcie rozvoja školy:
Všeobecné smerovanie
- vytvoriť v škole prostredie,
atmosféru, v ktorej sa budú cítiť
bezpečne a neohrozene tak žiaci,
ako aj učitelia a personál,
- dbať na to, aby každý rešpektoval
každého, aby nepoznal len svoje práva, ale aj povinnosti, aby pamätal
aj na práva ostatných, aby sa nikto
nevyvyšoval, aby sa nebál vyjadriť
svoj názor. Škola je súčasťou života
a život je o ľuďoch.
Oblasť vzdelávania a výchovy
- vytvárať podmienky na rozvíjanie schopnosti žiakov v oblasti
počítačovej gramotnosti, práce
s IKT, prehlbovať jazykové a
komunikačné zručnosti = priorita
školského vzdelávacieho prog
ramu.
- udržať dobrú úroveň vedomostí
našich žiakov,
- podporovať realizáciu existujúcich projektov a zapájať sa do
nových,
- naučiť deti chrániť životné prostredie a zodpovednosti za ochranu
životného prostredia, rozvíjať
vzťah k regiónu, formovať hrdosť
na tradície a regionálnu výchovu.
Riadenie a vedenie

▪ V MŠ sa oslavovalo a súťažilo
1. jún deti z našej materskej školy
netrpezlivo očakávali. Oslávili sme
ho zdobením triedy, súťažami , hrami a opekačkou s rodičmi. Deti boli
odmenené sladkosťami a pamätnými diplomami.
2. júna nás čakalo veľké podujatie, na ktoré sme sa dlho pripravovali: Okresná olympiáda materských škôl v Partizánskom.
Reprezentovali nás: P. Kurilová, S. Pilátová, P. Beňušková,
M.Šuhajda, B.Pšenko, J.Laššo,
N.Ištván, P.Peniaška, I. Zábojník.
Najúspešnejší bol B.Pšenko, ktorý
obsadil v behu 3. miesto.

9.júna sme vyrazili na školský
výlet detí a rodičov: ZOO Lešná.
Hoci nám počasie neprialo, prezreli
sme si nákupné centrum a presunuli
sme sa do ZOO. I napriek dažďu
sme si prezreli celú ZOO , zvieratá,
o ktorých sme sa v materskej škole
učili a skonštatovali sme všetci, že
si sem opäť výlet naplánujeme.
Záverom chcem poďakovať
všetkým rodičom za ochotu pomôcť,
zvlášť ďakujem mamičkám J. Pilátovej a M. Šuhajdovej, ktoré nám
pomohli aj pri detskej olympiáde.
text J. Ďatelinková

- uplatňovať motivačný štýl vedenia zamestnancov,
podporovať
vzdelávanie
učiteľov, dbať na zvyšovanie
právneho vedomia zamestnancov.
Oblasť spolupráce
spolupracovať
s
radou
školy, rodičovskou radou, so
zriaďovateľom,
- organizovať Dni otvorených
dverí, tvorivé dielne, pritiahnuť do
školy matky a otcov na spoločné
telovýchovné akcie so zamestnancami školy,
- poskytovať pre rodičov informácie o žiakoch prostredníctvom
elektronickej žiackej knižky,
- vytvoriť v popoludňajších
hodinách podmienky na zmysluplné trávenie voľného času nielen
žiakov našej školy, napr. záujmová
krúžková činnosť, ale sprístupniť
školu
aj ostatným skupinám
obyvateľstva (telocvičňa, školský
areál, počítače),
- rozbehnúť a rozvíjať vzájomnú
družbu so školami mimo okresu
Partizánske.
▪ Ako chcete stabilizovať
ekonomickú situáciu školy pri
súčasnom spôsobe financovania
na žiaka?
Bude to určite ťažká úloha, pretože
pred pár rokmi výrazne klesol počet
narodených detí. V súčasnosti by
sa dalo povedať, že demografická
krivka sa ustálila a je badateľný
mierny nárast v celoslovenskom
priemere. Avšak ak sa nám podarí
získať každý školský rok aspoň
niekoľko detí napr. z Hradišťa, spolu s nimi prídu do školy aj finančné
prostriedky a dalo by sa povedať, že
môžeme „o čosi voľnejšie dýchať“.

A v neposlednom rade verím, že do
bytoviek, ktoré sa v obci budujú, sa
nasťahujú možno v čo najkratšom
čase mladé rodiny s deťmi, ktoré
budú chodiť do našej školy a tým
sa zvýši počet žiakov.
Pripájam sa však k názoru mnohých pedagógov a riaditeľov škôl na
Slovensku, že spôsob financovania
školy na žiaka nie je najrozumnejšie
riešenie.
▪ Aká je vaša predstava o
skačianskej škole o 5 rokov?
Každý vo svojich predstavách o
budúcnosti myslí len na to najlepšie
a najkrajšie. Ja sa budem snažiť o
to, aby do našej školy v prvom rade
chodili všetky deti zo Skačian a čo
najviac detí z Hradišťa. Prvé kroky
k naplneniu tohto cieľa som už
spravila, bola som na rodičovskom
združení v ZŠ Hradište, kde som
predstavila našu školu a prezentovala som rodičom to, čo škola pre
deti ponúka. Myslím, že sa to stretlo s priaznivým ohlasom u rodičov.
Veľmi by ma potešilo, ak by sa nám
podarila rekonštrukcia strechy školy
a prípadná výmena okien. Získavaním peňazí z rôznych projektov
by som chcela zabezpečiť moderné
materiálne vybavenie učební, pomôcok pre žiakov, postupnú výmenu
školského nábytku a pod. V spolupráci s Rodičovským združením
zorganizovať napr. rodičovský
ples, výťažok venovať na postupnú
rekonštrukciu sociálnych zariadení
pre žiakov. Pre splnenie týchto a
ďalších cieľov sa budem snažiť
získať
podporu
zriaďovateľa,
rodičov, príp. sponzorov.
red. rada
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Zo života školy

Život v ZŠ s MŠ Skačany v mesiacoch apríl – jún v kocke

▪ Beniakove Chynorany

Prednes poézie a prózy, zúčastnilo
sa 7 žiakov I. stupňa a 16 žiakov II.
stupňa. Vyhodnotenie:
I. kat. próza:
1. miesto: nebolo udelené
2.miesto: Tomáš Knápek - III.tr.
3.miesto: Romana Králiková - IV.tr.
I. kat. poézia:
1.miesto: nebolo udelené
2.miesto: Sofia Ištvanová - III.tr.
3.miesto: Sára Mikušková - III.tr.,
Kristína Kosnovská - IV.tr.
II. kat. poézia:

▪ Divadelné predstavenie:
Veľká škola slušnosti

1. miesto: Viktória Havránková
(VII. tr.)
II. kat. próza:
1. miesto: Tereza Kližanová - VII. tr.
2. miesto: Nikola Kasalová - V. tr.
3. miesto: Michaela Ďurišová - VII. tr.
III. kat. poézia:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Samuel Šiarik - VIII. tr.
III. kat. próza:
Bez umiestnenia, zúčastnil sa iba
jeden súťažiaci.
text a foto Juríková

Bol to príbeh obyčajného
Šimona, ktorý ale nevedel, čo je
to slušné správanie. Svojím sebec
tvom a konaním dostával do problémov nielen svoje okolie, ale i seba.
Avšak všetko sa zmenilo v okamihu, keď našiel zázračné okuliare,
ktoré mu umožnili vidieť srdcom.
Pýtate sa ako? Dňa 5.4.2011 mohli
žiaci našej školy veľmi vtipným,

odľahčeným a zábavným spôsobom
vidieť možno aj svoj prejav správania práve v príbehu Šimona. Žiakov
upozornil na súčasné problémy,
ako sú napr. neúcta k učiteľom,
šikanovanie, zlé školské výsledky,
ale aj na každodenný život mimo
školských lavíc.
text a foto Kurilová

▪ Beh oslobodenia Skačian

▪ Street Hockey
Dňa 29.3. 2011 sa 8 žiakov našej
školy - Jozef Žovinec, Lukáš Kuril, Peter Fabián, Tomáš Ďuriš,
Ján Kučerka, Matúš Ďuriš, Maroš
Ďuriš, Andrej Šudík - zúčastnilo
hokejbalového turnaja Street Hock-

ey - školská liga v Partizánskom v
areáli ZŠ Malinovského. Turnaja sa
zúčastnilo 6 družstiev a naši žiaci
sa umiestnili na 4.mieste.
text a foto Minarovjech

V ZŠ s MŠ Skačany sme si pripomenuli 66. výročie oslobodenia Skačian a zorganizovali sme
pre našich žiakov na Trojičnom
námestí 3. ročník Behu oslobodenia Skačian.
Výsledky v jednotlivých
kategóriách:
Mladší žiaci a žiačky:
1.- 2. ročník – chlapci
1. Šimon Makva (II. trieda)
2. Patrik Dolný (II. trieda)
3. Filip Kližan (II. trieda)
1.- 2. ročník – dievčatá
1. Emma Makvová (II. trieda)
2. Jessica Horniaková (I. trieda)
3. Laura Križanová (I. trieda)
3.- 4. ročník – chlapci
1. Jozef Forgáč (IV. trieda)
2. Kristián Dolný (IV. trieda)
3. Patrik Mikláš (IV. trieda)

3.- 4. ročník – dievčatá
1. Romana Králiková (IV. trieda)
2. Veronika Besedová (III. trieda)
3. Kristína Pokorná (III. trieda)
Starší žiaci a žiačky:
5.- 7. ročník – chlapci
1. Erik Fodora (VI. trieda)
2. Adam Šegita (VII. trieda)
3. René Müller (VII. trieda)
5.- 7. ročník – dievčatá
1. Nikola Besedová (VI. trieda)
2. Laura Paulovičová (VI. trieda)
3. Michaela Paverová (VII. trieda)
8.- 9. ročník – chlapci
1. Tomáš Ďuriš (XI. trieda)
2. Ján Paver (VIII. trieda)
3. Vladimír Tomašák (VIII. trieda)
8.- 9. ročník – dievčatá
1. Katarína Ďurišová (XI. trieda)
2. Denisa Griačová (VIII. trieda)
3. Štefánia Pilátová (XI. trieda)
text a foto Kurilová
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▪ Slávik Slovenska
Spev ľudových piesní, zúčastnilo
sa 13 speváckych talentov.
Vyhodnotenie:
I. kategória:
1. miesto Emma Makvová, II.tr.
2. miesto Dorota Zorková, I.tr.
3. miesto Laura Križanová, I.tr.;
Šimon Makva ,II.tr.
II. kategória:
1. miesto Kristína Kosnovská, IV.tr.

▪ Vyčistime si Slovensko
2. miesto Romana Králiková, IV.tr.
3. miesto Nikola Kasalová, V.tr.
III. kategória:
1. miesto Štefan Kučerka, VIII.tr.
2. miesto Jana Štrpková, VII.tr.
Štefan Kučerka svojím vystúpením
v okresnom kole súťaže zaujal porotu a priniesol si čestné uznanie.
text a foto Juríková

Pri príležitosti Dňa Zeme 22.
apríla
spustilo
Ministerstvo
životného prostredia SR celoslovenskú akciu pod názvom Vyčistime
si Slovensko, zameranú na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné
aktivity s cieľom zvýšiť ekologické
povedomie obyvateľov Slovenska.
Aj naša škola aktívne zareagovala

na túto výzvu. Z ministerstva nám
boli poskytnuté vrecia a rukavice.
Po dohovore so zriaďovateľom
starší žiaci čistili cestu vedúcu do
Krštenian, mladší zase pozbierali
odpad v dedine. Splniť cieľ akcie sa
nám podarilo.
text a foto Chuťková

▪ Veľkonočné tvorivé dielne
v ZŠ s MŠ v Skačanoch
V rámci uplatňovania prvkov
regionálnej výchovy vo výchov
no-vzdelávacom procese sme v
jedenáste aprílové popoludnie
zorganizovali v ZŠ s MŠ Skačany
veľkonočné tvorivé dielne s cieľom
priblížiť žiakom, ako sa kedysi tieto
sviatky slávili v rodinách v našom
kraji. O veľkonočné tvorivé dielne
prejavili záujem nielen naši žiaci,
ale aj ich rodičia, ktorí ukázali,

že aj oni majú šikovné ruky a
dokážu zhotoviť nápadité výrobky.
Vlastnoručne zhotovené predme
ty si žiaci mali možnosť odniesť
domov, aby skrášlili ich domovy
počas sviatkov. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí svojimi nápadmi a
šikovnosťou prispeli k úspešnej realizácii akcie.
text a foto Kurilová

▪ Deň narcisov
„Som len obyčajný kvet,... ale
jediný deň v roku mám obrovskú
silu!“
Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol nádeje,
spolupatričnosti a pomoci všetkým,
ktorí bojujú s rakovinou a zapájajú
sa do verejnej zbierky. Aj naša škola

▪ Náš guľatý svet

▪ Hľadáme nového Jozefa Plachého
Žiaci 5. až 7. ročníka sa v priebehu mesiaca máj zúčastnili postupovej bežeckej súťaže Hľadáme
nového Jozefa Plachého.
V kategórii dievčat v behu na 600
metrov boli najlepšie:
1. miesto - Michaela Paverová,
2. miesto - Nikola Besedová,
3. miesto - Laura Pavlovičová.

V kategórii chlapcov na 1000
metrov boli najlepší:
1. miesto - Maroš Ďuriš,
2. miesto - Andrej Šudík,
3. miesto - Sebastián Vavro.
Víťazi jednotlivých kategórií
postúpili do krajského kola, ktoré
sa bude konať koncom júna v Dubnici nad Váhom. Držíme im palce.

20.apríla 2011 pri príležitosti
Dňa Zeme sa v ZŠ Športovcov
vo Veľkých Bieliciach v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom
uskutočnila už po 4 - krát okresná
výtvarná súťaž v kreslení na asfalt
po názvom „Náš guľatý svet“ pre
žiakov 1. - 5. ročníka. Našu školu
reprezentovalo 10 žiačok. Kreslili,
ako vnímajú našu planétu a svoj
vzťah k nej. Tri najzaujímavejšie
z každého ročníka boli aj ocenené.
Nikola Beňušková získala 3. miesto
za IV. ročník.
text a foto Minarovjech

sa pravidelne zapája do tejto zbierky.
Tento rok to bolo 15. apríla. Žiaci 9.
roč. začali v budove školy a potom
navštívili podnikateľov, obchody a
inštitúcie v dedine. Spoločnými sila
mi sa podarilo vyzbierať 262,27 €.
Aj touto cestou chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa zapojili,a tak podporili dobrú myšlienku.
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▪ Okresná olympiáda
v ľahkej atletike
Uskutočnila sa v dňoch 11.5.
a 12.5. 2011 v Chynoranoch.
Olympiády sa zúčastnilo 11 základných škôl z okresu Partizánske.
Naši žiaci úspešne reprezentovali
školu a niektorí stáli aj na stupňoch
víťazov. Najlepšie výsledky dosiah
li:
Kategória ml. žiaci:
60 m - Sebastián Vavro 2. miesto,
skok do výšky - Patrik Kližan 2.
miesto,
skok do diaľky - Sebastián Vavro
3.miesto,
štafeta 4x 60m - Maroš Ďuriš, Sebastián Vavro, Patrik Kližan, Andrej Šudík 6.miesto

Kategória ml. žiačky:
60 m - Nikola Besedová 1.miesto,
štafeta 4x60m-Nikola Besedová,
Laura Pavlovičová, Natália Podmaníková, Michaela Paverová
6.miesto
Kategória st. žiaci:
60 m -Tomáš Fodora 2.miesto,
60 m - Lukáš Kuril 3.miesto,
vrh guľou -Lukáš Kuril 4.miesto,
štafeta 4 x 60 m - Lukáš Kuril,
Tomáš Fodora, Jozef Žovinec, Milan Mikláš 3.miesto
Kategória st. žiačky:
skok do výšky - Denisa Griačová
3.miesto,
300 m - Katarína Ďurišová 4.miesto

▪ „Slepá ulica“
„V slepých uliciach cesty končia.
My do slepých ulíc a ciest II.
triedy občas v programe vyhodíme
smerovku a nazrieme tam v rámci
„životnej dopravnej výchovy“. Ale
to hlavné, čo v programe budeme
hľadať, je to, čo hľadá každý z nás
– hlavnú cestu, na ktorej už nebudú
jamy, výmole a divné odbočky.“
Takýmito slovami sa 2.júna 2011
žiakom prihovoril Roman Nádanyi,
spevák a gitarista skupiny AYA na
koncerte s protidrogovou temati
kou, ktorý ponúkla spoločnosť Let
Art Production. Spolu s Lukášom

Pialom, semifinalistom slovenskej Superstar 3, sa nenásilným
spôsobom za pomoci sily rockovej hudby, pozitívnych textov a
motivačného hovoreného slova
snažili žiakom priblížiť problematiku drog a následkov ich používania.
V príhovoroch odzneli slová, ktoré
hlavne starší žiaci pozorne počúvali.
Mladší si zas zatlieskali a podupkávali do rytmu piesní. Veríme,
že si žiaci z poučného rozprávania
zobrali ponaučenie, že je lepšie s
drogami nikdy nezačať.
text a foto Darina Kurilová

▪ Memoriál Rudolfa Jašíka
Dňa 27.5.2011 sa uskutočnil 44.
ročník Memoriálu R. Jašíka. Našu
školu reprezentovalo 15 žiakov a
z celkového počtu 11 škôl okresu
Partizánske skončili na 7. mieste.
Najlepšie výsledky dosiahli: Nikola
Besedová - 2. miesto v behu na 60
metrov, Denisa Griačová - 2. miesto

v skoku do výšky, Patrik Kližan
- 2. miesto v skoku do výšky, Sebastián Vavro - 1. miesto v skoku
do diaľky, Lukáš Kuril, Jozef
Žovinec, Ján Kučerka, Tomáš Fodora - 2. miesto v štafete 4x60 met
rov. Všetkým žiakov ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu školy.

▪ Atletické preteky Jána Chochulu
Žiaci z I. stupňa si môžu svoje
sily zmerať so športovcami z iných škôl na Atletických pretekoch
Jána Chochulu, známejšími medzi
žiakmi pod názvom Chochuliáda.
Tento školský rok sa súťaž konala 3.6.2011. Vybrali sme 23 žiakov,
ktorí nás reprezentovali. Tento rok

sa nám príliš nedarilo, získali sme
len 1 diplom - Romana Králiková
IV.tr. - 3.m. - beh na 50 m.
Zato sme však získali diplom aj
vo výtvarnej súťaži Najlepší vyhráva - Samantha Kováčová z II. triedy
získala 3.miesto.
Daniela Krištofová

▪ Historicko – literárne exkurzie
Rozšíriť svoje poznatky, nadobudnuté na hodinách literárnej
výchovy a dejepisu a najmä spoznať
pamätné miesta nášho regiónu
bolo cieľom exkurzií, ktorých sa
v priebehu mesiacov máj a jún
zúčastnili žiaci VIII. a IX. triedy.
Ôsmaci zavítali do Pamätnej
izby Valentína Beniaka v Chyno
ranoch, kde sa bližšie zoznámili
so životnými osudmi a tvorbou
najvýznamnejšieho chynorianskeho rodáka, predstaviteľa poetizmu,
básnika a prekladateľa Valentína
Beniaka. Taktiež si prezreli expozíciu etnografického múzea,
dokumentujúcu zvyky, oblečenie
a zariadenie príbytkov v našom

regióne v minulosti.
Deviataci navštívili Slovanské
múzeum Alexandra Sergejeviča
Puškina v Brodzanoch. Formou
pútavého výkladu sa dozvedeli o
živote významného predstaviteľa
ruského romantizmu, jeho väzbách
na slovenskú literatúru a taktiež
na obec Brodzany. Po prehliadke
expozície múzea, situovanej v budove renesančného kaštieľa, sa
poprechádzali po areáli historic
kého parku, v ktorom sa nachádza
10 búst významných slovenských
a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov.
Martina Gašparovičová

▪ Krajské kolo fyzikálnej olympiády
Dňa 13.4.2011 sa v CVČ Nováckeho v Prievidzi uskutočnilo krajské
kolo fyzikálnej olympiády v kate
górii E. Našu školu reprezentoval
víťaz okresného kola Ján Kučerka,

žiak IX. triedy. V silnej konkurencii
získal 14. miesto a stal sa úspešným
riešiteľom fyzikálnej olympiády.
Gratulujeme a želáme veľa ďalších
úspechov.

▪ Talentárium Bojnice
Po ročnej prestávke sa naša
tanečná skupina, ktorá pracuje v
ŠKD pod vedením vychovávateľky
Eriky
Chuťkovej,
zúčastnila
prehliadky tanečných súborov s
názvom Talentárium. Túto súťaž or-

ganizuje CVČ Junior Bojnice. Naše
tanečníčky sa 8.6.2011 predstavili
známym tancom „Waka, Waka“
a boli odmenené za svoj výkon
pamätným tanierom a diplomom.
Erika Chuťková

▪ Deň otvorených dverí v našej škole
Tento školský rok to bolo
23.3.2011. Najväčšiu účasť ma
li rodičia žiakov I. stupňa. Na
vyučovanie sa prišlo pozrieť
25 rodičov, ktorí si
pozreli
65 vyučovacích hodín. Na II.
stupni boli prítomní na ôsmich

vyučovacích hodinách 4 rodičia.
Chceme sa aj touto cestou
poďakovať rodičom, že si našli čas
a prišli sa pozrieť na vyučovanie. A
tých, ktorým to tento rok nevyšlo,
pozývame na návštevu na budúci
školský rok.
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▪ Deň detí
Dňa 1.6.2011 aj žiaci našej školy
oslavovali Medzinárodný deň
detí. Školský dvor sa zmenil na
prekážkovú cyklistickú dráhu, ktorú
pripravili starší žiaci 2. stupňa.
Súťažiacich cyklistov čakala jazda zručnosti, v ktorej ukázali svoju
odvahu, statočnosť a športového ducha. Prechod po vyvýšenej a pohyblivej ploche, slalom pomedzi kolíky,
prenášanie loptičiek - to všetko
museli súťažiaci zvládnuť. Každý si
priniesol svoj bicykel a prilbu.
Po súťaži nasledovalo vyhlásenie
výsledkov a odmeňovanie:
1. - 2. roč. dievčatá
1. miesto – E. Makvová, II.tr.
2. miesto – P. Fodorová, I.tr.
3. miesto – L. Križanová, I. tr.
1. - 2.roč. chlapci
1. miesto – J. Gahér, I. tr.
2. miesto – F. Hunka, II. tr.

3. miesto – Š. Makva, II. tr.
3. - 4. roč. dievčatá
1. miesto – V. Besedová, III. tr.
2. miesto – V. Bezdeková, III. tr.
3. miesto – R. Králiková, IV. tr.
3. - 4. roč. chlapci
1. miesto – K. Dolný, IV. tr.
2. miesto – M. Horniak, IV. tr.
3. miesto – J. Forgáč, IV. tr.
5., 6., 7. roč. dievčatá
1. miesto- D. Širková, V. tr.
2. miesto – J. Škvareninová, V. tr.
3. miesto – B. Knápeková, V. tr.
5.,6.,7. roč. chlapci
1. miesto – D. Maslen, VI. tr.
2. miesto – M. Mikláš, V. tr.
3. miesto – D. Struhár, VI. tr.
8. – 9. roč. chlapci
1. miesto – J. Šedík, VIII.tr.
2. miesto – V. Tomašák, VIII. tr.
3. miesto – M. Homola, VIII. tr.
Adriana Juríková

▪ Čísla spod tribúny
Dlhé tri mesiace sa naše domáce
futbalové celky snažili o dobré umiestnenie vo futbalových
súťažiach v sezóne 2010/2011. Pod
vedením trénerov, za pomoci organizátorov a funkcionárov a za potlesku skalných fanúšikov sa zrodili
mnohé víťazstvá, no žiaľ i bolestné a
často zbytočné prehry. Chvályhodne
si počínali najmladší žiaci v III. triede okresu Partizánske, ktorí obsadili
konečnú 6. priečku z 12 tímov. Počas
celej sezóny odohrali 22 zápasov,
v ktorých získali 34 bodov za 10
výhier, 4 remízy a 8 prehier. Našim
najlepším strelcom sa stal D. Cagáň,
ktorý vsietil úžasných 18 gólov a
stal sa 8. najlepším v celej súťaži.
Takmer rovnako dobre sa darilo
aj Matúšovi Ďurišovi (14 gólov,
10.miesto) a Marošovi Ďurišovi (10
gólov, 14.miesto).
Zostava žiakov: tréner P.Vavro,

hráči T. Ďuriš, Matúš Ďuriš, Maroš
Ďuriš, S. Vavro, A. Šudík, P. Kližan,
M. Košík, M. Goga, P. Kubačka, M.
Zuzula, A. Šegita, D. Cagáň, L. Kuril, E. Fodora, P. Gallo.
Domáce družstvo dorastu, ktoré
bojovalo o body v I. triede okresov
Partizánske a Bánovce nad Bebravou, skončilo na 3.mieste spomedzi
14 tímov. Náročných 26 zápasov im
prinieslo 15 výhier, 7 remíz a 4 prehry (celkovo 52 bodov). Najlepším
dorasteneckým strelcom je A. Loči s
15 presnými zásahmi, ktorý obsadil
9.miesto. Vzhľadom na hernú úroveň
v tejto súťaži by tak bojovný celok,
akým je náš dorast, mohol pomýšľať
aj na prvú priečku. Bolo by treba
však zlepšiť tréningovú disciplínu,
lebo ako to už zvykom býva, pravidelne trénovali len 2-3 dorastenci.
Zostava dorastencov: horný rad
zľava: vedúci tímu M. Loči, hráči

M. Mešina, J. Srogončík, P. Beník,
A. Mekýš, P. Gahér, P. Bebjak, A.
Loči, M. Pochylý, Marek Guričan,
J. Žovinec, D. Cagáň, P. Papulak, D.
Beňo, I. Dzina. Chýbali P.Vavro a
Miroslav Guričan.
Široký káder mužov v Majstrovstvách oblasti PD zasadol so 47 bodmi
na konečnú 4. priečku z 15. Počas
celej sezóny odohrali 28 zápasov,
z toho 14 vyhrali, 5 remizovali a 9
prehrali. Najlepším strelcom je M.
Borcha s 11 gólmi, ktorý sa umiestnil na 7. mieste. Po 8 gólov strelili N.
Blachút a M. Horniak (10. miesto).
1. skončil Cígeľ, s ktorým sme na
domácej pôde uhrali remízu 2:2. Jedným z najnapínavejších zápasov bol
domáci duel s Pravencom, v ktorom
naše A-mužstvo vyhralo 3:2. Hráčov
môže mrzieť hlavne posledný zápas
sezóny v Opatovciach nad Nitrou,
kde prehrali 4:0. Takouto vysokou

porážkou sa rozlúčili s dvojicou trénerov T. Szabom a J. Chrenom, ktorí
sa rozhodli ďalšiu sezónu v miestnom
klube nepokračovať. Patrí im však
úprimná vďaka za 2 roky strávené
pri našich chlapcoch a za skúsenosti,
ktoré sa im snažili odovzdať.
Zostava A-mužstva: horný rad
zľava: pomocný tréner J. Chren, hráči
P. Chrenko, M. Horniak, M. Hudec,
Ľ. Struhár, M. Ďuriš, N. Blachút,
M. Borcha, B. Krajčo, B. Bútora,
tréner T. Szabo. Dolný rad zľava:
Miro Loči, A. Loči, Mário Loči, J.
Zima, L. Bezák, T. Fuka, V. Havalda. Chýbali M. Krajčo, R. Karak, J.
Kližan, Ľ. Gahér, L. Beňačka.
Všetkým futbalistom ďakujeme
za krásne futbalové predstavenia a
prajeme im príjemný oddych počas
letnej prestávky.
D. Mekýšová
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