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▪ O dychovke, kultúre a o nás (a nie veľa o moralizovaní)
Ak si v tomto období pripomíname 160. výročie prvej písomnej zmienky o dychovej hudbe v
Skačanoch, môžeme sa k tomuto
výročiu hrdo hlásiť. Už viac ako
poldruha storočia sa v jednej obci,
v jednom regióne venujú tejto
ušľachtilej činnosti (bez ohľadu
na náš osobný vkus – či sme alebo nie sme fanúšikmi dychovky).
Dychová hudba sprevádza život
tunajšej komunity takmer pri každej
príležitosti a pomáha obyvateľom
obce a regiónu dvíhať ich kultúrne
povedomie. Okrúhle výročie predstavuje pre nás príležitosť na chvíľu
sa zastaviť pri tak dôležitej téme,
akou je kultúra.
Kultúra sa nám môže zdať ako
zvláštna téma, taká akási akademická, len pre úzky okruh intelektuálov, ktorí buď snívajú a
diskutujú o vysokých ideáloch pre
fajnšmekrov alebo ohŕňajú nosom
nad „obyčajnosťou“ a zlým vkusom
ostatných a nič im nie je dosť dobré. Kultúra sa dotýka nás všetkých
a viac, akoby sa nám mohlo javiť
(predstavte si, keď bol tajný biskup
a súčasný kardinál Korec vo väzení
pre svoju vieru v rokoch 1960-

1968, v niektorých svojich listoch
domov sa okrem iného vyjadroval
aj o téme kultúry...).
Kultúra to je spôsob pozdravu, spôsob komunikácie, spôsob
obliekania, spôsob rozlúčky s
človekom, ktorý odchádza z tohto
sveta. „Kultúra je všetko to, čo
človek utvoril svojím umom a rukami, čím si poznaním a prácou
podrobuje svet, čím zušľachťuje
svoj vlastný život, život rodiny,
národa a sveta. Ňou človek prejavuje, že je človekom, a ňou sa stáva
viac človekom. Človek humanizuje hmotný svet. Prostredníctvom
kultúry človek takto vyjadroval nie
len to, čo vlastnil, ale predovšetkým
to, čím bol a čím mal byť stále plnšie
– človekom. Človek kultúru tvoril a
kultúrou rástol. Bez kultúry by ľudia
žili biologicky, nie však ľudsky.
Človek sa nestáva človekom tým, že
sa dá vliecť pudmi, lež tým, že ovláda a posväcuje všetky svoje sily tela
i ducha” (Korec). Uvedomujeme si,
že základom kultúry musí byť etika
– ak to tak nie je, potom je to brak a
dekadencia (úpadok), ktorý človeka
tlačí do zeme, namiesto toho, aby
mu pomáhal rásť...

Pod kultúrou rozumieme všetky
prejavy a výtvory v podobe hudby,
architektúry, maliarstva, sochár
stva, divadla, filmu, fotografie,
literatúry – to všetko má svoje
miesto v živote človeka, rodiny,
komunity, obce či mesta, národa.
Aj v živote Cirkvi. Cirkev v dejinách vždy podporovala kultúru na
všetkých úrovniach – aj na úrovni
Vatikánu, diecézy alebo aj v tej
najmenšej dedinke niekde na „konci sveta“: stavala nádherné chrámy,
vytvorila gregoriánsky spev, dala
priestor pre vznik nespočetných
umeleckých diel v sochárstve, maliarstve; ponúkala rôzne akadémie,
jasličkové pobožnosti...
Snahou Cirkvi vždy bolo (aj
bude), aby myšlienky a ideály
evanjelia a Božích princípov prenikali do ľudského srdca, do života
rodín, komunít a národov; postupne
a spätne to ovplyvňuje naše vnímanie sveta a naše rozhodnutia,
vznikajú nové tradície, ktoré nie
sú postavené na pohanstve alebo
barbarstve, ale na ušľachtilej kráse
učenia Ježiša Krista a humanizme.
Sme hlboko presvedčení, že Bohu
záleží na každom národe, nik nie

▪ Oslávili sme 160 rokov dychovej hudby
V nedeľu 14. augusta 2011 si
v Skačanoch pripomenuli 160.
výročie prvej písomnej zmienky o
dychovej hudbe.
Slávnosť sa začala dopoludnia
v parku na Trojičnom námestí sv.
omšou, ktorú celebroval bývalý
správca farnosti, čestný občan obce
vdp. Zdeno Pupík. Vo svojej kázni
sa venoval dychovej hudbe, ktorá
sprevádza život obyvateľov Skačian
takmer pri každej príležitosti už viac
ako jeden a pol storočia a pomáha
im dvíhať ich kultúrne povedomie.

Vychádzajúc z evanjelia dotkol sa aj
dvoch aktuálnych otázok, a to otázky národa a otázky kultúry. Vyzval k angažovanosti, veľkorysosti,
k tvorbe kresťanskej kultúry.
Slávnostnú atmosféru sv. omše dotváralo prinášanie príležitostných
obetných darov – trombón, noty,
kronika dychovej hudby, erb obce a
taktiež slávnostné fanfáry na pozdvihovanie v podaní DH Skačianka,
ktorá celú sv. omšu sprevádzala.
pokr. na str. 2 >>>

je bezvýznamný alebo okrajový...
ani z národov, ani ako jednotlivec...
Len niekedy treba o uznanie svojej dôstojnosti zabojovať: v živote
nemôžeme byť mľandraví, tobôž
nie v duchovných otázkach.
Preto v tomto čase globalizácie, keď môžeme pozorovať, ako
sa spoločnosť a kultúra po celom
svete „amerikanizuje“ a viac sa presadzujú prejavy kultúry sklerózy
(zabúda sa na všetko tradičné, akoby existovali len nové „formy“ a
obsah je ľubovoľne meniteľný ako
skladačka – napríklad aj v oblasti
rodiny a manželstva), rastie význam regionálnej a lokálnej kultúry,
ktorá udržiava kontinuitu, ale
dáva priestor aj pre nové pohľady.
V našom prípade si preto treba
vysoko vážiť význam takej „veľkej
drobnosti“, ako je činnosť dychovej
hudby v Skačanoch. Vďaka patrí
všetkým kapelníkom, hudobníkom,
spevákom, učiteľom a mladým,
ktorí sa chcú učiť. Aby aj v nasledujúcich desaťročiach a storočiach
zaznievali tóny dychovej hudby v
regióne Hornej Nitry na obohatenie
života človeka a na Božiu slávu.
Zdeno Pupík
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Oslavy pokračovali popoludní
festivalom dychových hudieb. Otvorila ho Detská dychová hudba
Hradišťanka pod taktovkou Vratislava Skaličana a Karola Podoliaka
so speváčkou Soňou Kopálovou
a s mažoretkovou skupinou pri
Súkromnej základnej umeleckej
škole Akord pod vedením Ľudmily
Šúňalovej.
Po nej vystúpila oslávenkyňa –
domáca dychová hudba Skačianka
s kapelníkom Pavlom Miklašom st.
Zaspievali si s ňou Martina a Marcela Horniakové a Ľuboš Ištván
a prvýkrát aj členovia speváckotanečno-dramatického súboru Cibuliar.
Domácich vystriedala Ostrati
čanka pod vedením kapelníka
Mariána Mášika s moderátorkou a
speváčkou Katarínou Vácvalovou
a spevákmi Kristínou Bátorovou a
Stanislavom Gregorom.
Medzi účinkujúcimi kapelami
návštevníkov snáď najviac zaujala Daturanka zo Skačian – nová
kapela zložená z mladých chlapcov - talentovaných muzikantov
s kapelníkom Pavlom Miklašom
ml., speváčkami Martinou a Marcelou Horniakovými a spevákom
Ľubošom Ištvánom.
Na záver v krojovom oblečení
vystúpila dychová hudba Vlčovanka
z Hornej Súče, víťaz medzinárodnej
súťaže o Zlatú krídlovku v r. 2000 v
Hodoníne. Kapela účinkovala pod
vedením kapelníka Petra Švajdu,
spievali Majka Švajdová, Monika
Micháliková
a Pavol Pavlech,
ktorý svojím hovoreným slovom
prispel k dobrej nálade.
Všetky zúčastnené kapely dostali na pamiatku na tento deň
od hlavného organizátora Obce
Skačany pohár a pamätný list.
Významné okrúhle jubileum bolo
zároveň príležitosťou na ocenenie
jubilanta – DH Skačianka Cenou

obce za zachovávanie hudobných
tradícií v obci a šírenie jej dobrého
mena. Ocenení boli aj jednotlivci.
Za dlhoročné účinkovanie v dychovej hudbe v Skačanoch obec veno
vala ďakovné listy dvom najstarším
muzikantom, 80-ročnému Antonovi
Kližanovi a 86-ročnému Rudolfovi
Griačovi, ktorý si ešte aj dnes rád
zahrá.
Festival
moderovali
Janka
Bližniaková a Jana Struhárová,
ktoré stručne priblížili históriu
skačianskej dychovky – jednej z
najstarších na Slovensku a zároveň
pripomenuli aj 10. výročie otvorenia pobočky súkromnej Základnej
umeleckej školy Akord Hradište
v Skačanoch, ktorá vychováva
mladých muzikantov pre Skačianku
aj Daturanku.
K dobrej nálade a pohode
účinkujúcich i návštevníkov festivalu prispelo aj príjemné pros
tredie parku, občerstvenie a pekné
počasie.
text a foto A. Beňačková

▪ Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ
30.06.2011
Na piatom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
prítomných 8 poslancov, kontrolórka obce, riaditeľka školy, ekonómka školy a vedúca školskej jedálne.
Jedna poslankyňa bola osprave
dlnená.
Kontrolou plnenia uznesení sa
zistilo, že stále pretrvávajúci pro
blém povodní na Komenského ulici
sa ani nateraz nedoriešil, nakoľko
sa objavili skutočnosti, o ktorých

vedenie obce nevedelo. Poslanci
odporučili obrátiť sa na stavebný
úrad a aj v spolupráci s ním riešiť
uvedený problém.
K splneniu uznesenia o vypracovaní vlastného plánu verejného obstarávania je potrebné najskôr určiť
plán. Taktiež je potrebné vytvoriť
samostatnú komisiu, ktorá bude na
základe ponúk uskutočňovať výber
dodávateľa a odôvodní tento výber.
Návrh predloží na rokovanie OZ.
Komisia bude zasadať raz do mesiaca.
Úloha vypracovať pasport do-

pravného značenia je splnená. Ešte
je potrebné Správou ciest osadiť
značky na „hlavnú cestu“.
OZ schválilo návrh hrobových
miest významných osobností, ktoré
pôsobili v našej obci a za ktoré sa
nebude vyberať poplatok za hro
bové miesto. Úloha pasportizácie
cintorína naďalej trvá.
Poslanci sa vrátili k návrhu na
vybudovanie fotovoltickej elektrá
rne na streche základnej školy.
Starosta predniesol návrh zmluvy
o nájme – povinnosti nájomcu a
prenajímateľa. S návrhom zmluvy

bude obec súhlasiť iba za predpokladu, že firma vykoná gene
rálnu opravu strechy na škole. V
opačnom prípade sa nebude tento
projekt realizovať.
Rokovanie s výborom Urbáru
Skačany sa neuskutočnilo. Starosta sa však stretol s predsedom
spoločenstva. Na prerokovanie
nedoplatku na dani z nehnuteľností
bude v júli zvolaná komisia.
VZN o podmienkach prideľo
vania nájomných bytov vo vlastníctve obce ...
pokr. na str. 3 >>>

Skačianske noviny číslo 4/2011

. strana

OcÚ informuje
>>>
... nebolo prepracované, nakoľko
zatiaľ nie je možné určiť výšku
nájmu.
V ďalšej časti zasadnutia starosta
obce vo svojej správe informoval
poslancov o vykonaných prácach
v zmysle Pasportu dopravného
značenia v obci, o vybudovaní
prístrešku na futbalovom štadióne,
o údržbe zelene v obci, ale aj v
areáli školy, o čistení studienok,
vykosení a vyčistení rybníka. Ďalej
poďakoval sčítacím komisárom
a zamestnancom obce, vďaka
ktorým úspešne prebehlo sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. Bola
to veľmi náročná práca. Na obecnom úrade sa vykonala archivácia
dokumentov ešte z bývalého MNV,
ale aj dokumentov obecného úradu.
Bola to taktiež náročná práca, preto
sa realizovala prostredníctvom
dohody o vykonaní práce. Okrem
iného starosta obce informoval, že
obci bolo v rámci dotácie schvá
lených 10 000 € na opravu miestneho rozhlasu a že na VÚC boli
odovzdané posledné materiály k
projektu Revitalizácie námestia.
Kontrolórka obce sa vyjadrila
k záverečnému účtu obce za rok
2010. Okrem iného podotkla, že
výnos poplatku za odvoz komunálneho odpadu nepostačuje na krytie
nákladov. Obec uhradila za odvoz
odpadu zo svojho rozpočtu nad rámec príjmov za posledné štyri roky
36 600 €. Obec ďalej poskytla zo
svojho rozpočtu od roku 2008 na
výdavky pre ZŠ s MŠ Skačany cca
69 000 €, z toho na kapitálové výdavky cca 11000 €. Obec nepristúpila k viazaniu rozpočtových
výdavkov pri znížení podielových
daní, v rámci ktorých dostáva
príspevok na výdavky pre školské
zariadenia. Štát však poskytol iba
10 000 eur nad rámec schváleného
rozpočtu.
Obec prijala dlhodobý úver
vo výške 725 000 €, čo začína
pociťovať. Pokiaľ obec neuzatvorí
nájomné zmluvy s nájomníkmi bytových domov, bude musieť začať
úver splácať z vlastných zdrojov.
Pred prijatím úveru na spolufinancovanie projektu Revita
lizácie námestia kontrolórka obce
odporúča vypracovať podrobnú
analýzu záväzkov obce s ohľadom
na ich splácanie, v časovom horizonte 3 – 5 rokov.
V ďalšom bode programu poslanci schválili Záverečný účet obce za
rok 2010 bez výhrad.
V bode Rôzne sa poslanci zaobe

www.skacany.sk
rali oznámením ZŠ s MŠ Skačany o
počte tried a zamestnancov v MŠ.
Obecné zastupiteľstvo zobralo tento oznam na vedomie a odporučilo
riaditeľke ZŠ s MŠ do najbližšieho
zasadnutia zastupiteľstva pripraviť
finančnú kalkuláciu z dôvodu
nárastu počtu detí v MŠ.
Starosta
poďakoval
DHZ
Skačany za reprezentáciu na Okresnom kole pripravenosti za 1. miesto
aj mužskému aj ženskému družstvu.
Na krajskom kole muži skončili
na 7. a ženy na 8. mieste. Ďalej
poďakoval OZ Šanca a nádej za zorganizovanie Cesty rozprávkovým
kráľovstvom pri príležitosti MDD.
TJ FK za reprezentáciu obce. JDS
za účasť na Okresnej olympiáde
dôchodcov, kde seniori získali 2
zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú
medailu. ZPOZ-u za Rozlúčku s
deviatakmi. Redakčnej rade SN za
ďalšie vydané číslo. Súboru Cibuliar za reprezentáciu na Goralských
slávnostiach v Skalitom.
V bode Interpelácie poslanci upo
zornili na fakturovanie komunálneho odpadu. Navrhli vrátiť sa k
zmluve a preskúmať a informovať
poslancov o obsahu faktúr za vývoz
komunálneho odpadu firmou INGPORS Dolné Vestenice.
Ďalej sa poslanci pýtali na
riešenie sporu s bývalou riaditeľkou
Zdenkou Adamcovou. Starosta sa
v deň zasadnutia zúčastnil pojednávania. Výsledok bude oznámený
obci do 30 dní.
K. Kližanová
Zasadnutie OZ
31.08.2011
Na
rokovaní
obecného
zastupiteľstva v Skačanoch bolo
prítomných 7 poslancov a hlavná
kontrolórka obce. Dve poslankyne
boli ospravedlnené.
V bode programu kontrola uznesení sa poslanci opätovne zaoberali
problémom povodní na Komenského ulici. Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti
o vypracovanie stanoviska k reali
zácii stavby v zmysle stavebného
zákona na Komenského ulici.
Ďalej starosta obce informoval
poslancov o priebežnom plnení
uznesenia – začať s vyberaním
poplatkov za hrobové miesta na
cintoríne. V súčasnosti prebieha
pasport cintorína a elektronicky
sa nahrávajú údaje o zomrelých
obyvateľoch.
Ďalej sa poslanci začali zaoberať
s plnením uznesenia č. 5/2011 -

vývoz a likvidácia odpadov. Jednohlasne odsúhlasili zrušenie zmluvy
na odvoz a likvidáciu odpadov s firmou Ingpors, s.r.o. Dolné Vestenice
a požiadali starostu o výber nového
dodávateľa.
Starosta obce vo svojej správe
poďakoval všetkým, ktorí sa
zúčastnili a podali pomocnú ruku
pri veľkej kultúrnej akcii – Festival
Dychových hudieb. Informoval o
prebiehajúcich prácach aktivačných
pracovníkov – opiľovanie stromov,
kosenie zelene.
V ďalších bodoch poslanci schvá
lili Dodatok č. 1 k VZN 6/2010 o
výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských
zariadeniach zriadených obcou a
finančné pásmo na nákup potravín.
Išlo o zmenu ceny na nákup potravín, ktorá vychádzala zo zmeny,
ktorú vydalo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Potom poslanci schválili VZN
č. 9/2011 – Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. Pri tomto bode
sa poslanci zastavili a rozobrali
stavebnú situáciu ohľadom výstavby bytových domov. Usúdili, že
predpokladaný termín kolaudácie
nebude splnený a určite sa výstavba
predĺži. Na základe toho odporučili
starostovi obce vypracovať žiadosti
na Štátny fond rozvoja bývania
ohľadom odkladu splátok úveru.
Ďalej pristúpili k schváleniu rozpočtového opatrenia č.
2/2011, ktorý vychádzal z analýzy
zvýšených nákladov z dôvodu nárastu počtu detí v MŠ v
školskom roku 2011/2012. Obec
poskytla finančné prostriedky na
rekonštrukciu novej triedy v MŠ a
bežné výdavky vo výške 3 073 eur
na originálne kompetencie.
Ďalej poslanci rokovali o nových
Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré boli po
zmenách odsúhlasené.
V bode Rôzne sa zaoberali petíciou občanov Námestia SNP z
dôvodu navýšenia spodných vôd
– prenikanie týchto vôd do pivníc
rodinných domov. Občania v liste
žiadali o sledovanie hladiny rybníka a vodnej hladiny potoka Nitrica.
V závere rokovania obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.
6/2011, v ktorom odporučilo starostovi obce:
▪ pred uzavretím každej zmluvy
obce Skačany oboznámiť poslan-

cov s jej obsahom a podľa potreby
ju dať preskúmať právnikovi,
▪ odstúpiť od zmluvy s firmou
Ingpors, s.r.o. – a vyhlásiť nové
výberové konanie na odvoz a
likvidáciu odpadu,
▪ riešiť havarijný stav strechy
Základnej školy s materskou školou
Skačany,
▪ predložiť Harmonogram prác
revitalizácie námestia v obci Ska
čany,
▪ po ukončení terénnych úprav
čiastočne napustiť rybník a skúmať
stav hladiny spodných vôd na
námestí SNP,
▪ vykonať zmenu stavebného
dozoru na projekte Revitalizácia
verejných priestranstiev v obci
Skačany,
▪ vypracovať žiadosti na odklad
splátok úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov.
J. Fodorová

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch júl a august 2011
oslávili životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
Vladimír Kováč
č.d. 315
60 rokov života:
Ján Šúň
č.d. 373
70 rokov života:
Ján Kasala
č.d. 156
Pavel Gahér
č.d. 398
Pavol Podmaník
č.d. 503
Jozefína Ladická
č.d. 273
80 rokov života:
Anna Struhárová
č.d. 356
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Jozef Bezdek
č.d.317

*28.09.1953
+19.07.2011

NARODILI SA
Patrik Ďuriš
30.06.2011
rodičia: Jozef a Hana
Malému spoluobčanovi želáme,
aby vyrastal v zdraví, obklopený
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Jaroslav Jankeje
a Gabriela Griačová
sobáš: 15.07.2011
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
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Náš významný rodák
▪ JOZEF ĎURIŠ / 1907 - 1983 /

* 18. 3. 1907 / Skačany
† 19. 5. 1983 / Lambach, Rakúsko
Ku kultúrnym dejinám našej obce
patrí i hudba. Na vytváraní bohatých hudobných tradícií Skačian
sa podieľalo viacero vynikajúcich
hudobníkov miestneho významu,
neskôr osobností hudobnej kultúry.
Jedným z nich je Jozef Ďuriš. Hudobník, skladateľ, organista, citlivý
majster svojho umenia, predstaviteľ
slovenskej exilovej hudby. Celý svoj
život zasvätil slovenskej hudbe a
piesni. V predvojnovom Slovensku
bol známym hudobníkom i organizátorom hudobného a speváckeho
života. Preslávil sa ako zakladateľ a
prvý dirigent uznávaného spevác
keho zboru Drotár. Od roku 1945
žil v doživotnom exile. Patril medzi
slovenskú emigráciu, ktorá vzala na
seba trpký osud utečencov s ideou
obnovenia Slovenskej republiky.
Život s hudbou pokračoval aj v emigrácii. Hudbou vyjadroval vzťah k
domovine i hlbokú kresťanskú vieru.
V jeho exilovej hudobnej tvorbe prevládala cirkevná chrámová hudba.

▪ Život s hudbou
Tak by sa dala charakterizovať
životná cesta Jozefa Ďuriša. Od
narodenia žil s hudbou. Narodil sa
v muzikantskej rodine. Hudobná
tradícia rodiny je zaznamenaná od
čias starého otca Štefana Ďuriša.
Bol to chudobný maloroľník, v jeho
živote však dominovala hudba. V
Skačanoch i na okolí založil dychové
a sláčikové kapely, ktoré sa čoskoro
stali známe. Skačiansku hudbu

pozývali účinkovať i do Budapešti
a iných maďarských miest. Jeho
syn Peter Ďuriš (1873), otec Jozefa, pôvodne roľník, bol huslista a
hral v otcovej kapele. V tridsiatych
rokoch 20. storočia sa s rodinou
presťahoval za prácou do Trenčína.
Bol dozorcom vo väznici „Sédrie“
– krajského súdu.
Hudobné nadanie po predkoch
zdedil i Jozef Ďuriš. Rodinný hudobný život formoval vzťah mladého nadaného chlapca k hudbe.
Hudba sa stala neodmysliteľnou
súčasťou jeho neľahkého života. Po
skončení ľudovej školy v Skačanoch
študoval na Gymnáziu v Trenčíne. V
štúdiách pokračoval na Učiteľskom
ústave v Modre. Učiteľskú prax
začal v rodisku. Tu učil v rokoch
1926-1930. V učiteľskom pôsobení
pokračoval v Chynoranoch a od r.
1931 v Orechovom pri Trenčíne,
kde bol správcom školy, organistom i kronikárom obce. Po založení
rodiny s manželkou Irenou tu zostal
i žiť.
▪ Prvé hudobné úspechy
Hudobný talent začal rozvíjať
v rodinnom hudobnom prostredí.
Jeho hudobná činnosť a tvorba zasahuje do oblasti ľudovej a cirkevnej hudby. Mal osobitne vyvinutý
cit pre folklór, najmä folklór hudob
ný. V r. 1932 sa stal zakladateľom
a dirigentom mužského spevác
keho zboru Drotár v Orechovom.
Repertoár zboru tvorili ľudové a
národné piesne, cirkevné zborové
skladby. Okrem spevu zaradil do
programov alebo priamo motivoval
programy okolo folkloristických
tém čerpajúcich zo slovenského
života. Drotár bol v medzivojnovom období známym a uznávaným
speváckym telesom na Slovensku

▲ Jozef Ďuriš sediaci piaty sprava

i v zahraničí. Pri založení mal 32,
v r. 1933 už 45 členov, z ktorých
väčšina boli robotníci a roľníci.
Čoskoro po založení sa zúčastňoval
spoločenských, kultúrnych i cirkevných podujatí celoštátneho charak
teru po celom Československu.
V roku 1936 účinkoval na slávnosti
v Luhačoviciach. Vtedajší predseda
vlády Dr. Milan Hodža udelil zboru
za umelecký výkon striebornú medailu. Koncert spevokolu vysielal i
Československý rozhlas. Spevokol
Drotár naspieval niekoľko piesní
na gramofónové platne, absolvoval
koncertné turné v zahraničí. Začal
cestu, ktorou sa neskôr uberali
najznámejšie slovenské spevácke
súbory Lúčnica a Slovenský ľudový
umelecký kolektív (SĽUK). Autentické svedectvá o účinkovaní tohto
speváckeho zboru podáva knižne
vydaná Pamätnica súboru Drotár i
Pamätná kniha obce Orechové.
▪ Prerušená pieseň povojnová emigrácia
Vojnové udalosti uzatvorili
jednu časť života Jozefa Ďuriša.
Zmenili jeho životnú cestu,
prerušili hudobné úspechy. Po
II. svetovej vojne odišiel do
exilu. Od r. 1945 bol celý život
emigrantom v Európe i Amerike.
Po odchode z vlasti sa prechodne zdržiaval v Rakúsku
a Taliansku. Odtiaľ v r. 1948
prešiel do Kanady. Usadil sa vo
Windsore. Neskôr ( v r. 1952)
sa presťahoval do Clevelandu
(USA) - osada sv. Benedikta.
Jeho začiatky v emigrácii neboli
ľahké. Ťažko fyzicky pracoval
a keď si potom v nedeľu sadol k
organu, nevládal roztiahnuť prsty
ani do oktávy.

▪ Exilová hudobná tvorba stretnutie s Bohom cez
krásu organovej hudby
V emigrácii sa zapojil do krajanského spolkového života. V Kanade
i v Amerike vyvinul bohatú
kultúrnu činnosť. Spolupracoval s
osobnosťami slovenského literárneho, kultúrneho i politického exilu - s
básnikom Karolom Strmeňom, s historikom Františkom Hrušovským, s
výtvarníkom Jozefom Cincíkom,
s publicistom a kultúrnym pracovníkom Imrichom Stolárikom i
s ďalšími. Vypracoval sa na vynikajúceho chrámového organistu a
zbormajstra viacerých spevokolov.
Venoval sa liturgickej hudbe, skladbe náboženských piesní a úprave
piesní národných. Vydal viaceré
hudobné práce: Spievajúce Slovensko (r. 1955) – kolekcia ľudových
piesní z rodnej zeme, Slovak Carols
(r. 1957) – slovenské spevy a koledy, Slovak Christmas...
pokr. na str. 5 >>>

Skačianske noviny číslo 4/2011

. strana

>>>
... - Slovenské Vianoce (r. 1958) –
zbierka vianočných piesní, zvykov
a hier, zhudobnil Žalm cyrilometodský (r.1963), verše z básnickej
zbierky K. Strmeňa, zložil viaceré
omše – Jednohlasná omša k úcte sv.
Benedikta, pustovníka a mučeníka
zo Skalky pri Trenčíne a iné. Exi
lové hudobné dielo J. Ďuriša nie
je vzhľadom na nedostačujúcu
pramennú základňu uvedené kompletne.

sa ideálom slobody a demokracie
pre slovenský národ. Veril v svoj
národ, veril v jeho slobodu. V liste v
emigrácii z r. 1949 píše: „Neberte
moje riadky za hlas zlomeného,
znechuteného človeka, ktorý stratil všetku nádej. Oj, nie! Som
presvedčený vo víťazstvo pravdy a
verím, že po tejto Golgote svitnú pod
Tatrami dni slávneho vzkriesenia.“
Tohto víťazstva a slobodného Slo
venska sa však nedožil. Zomrel vo
veku 76 rokov v Rakúsku.

▪ Návrat do rodného kraja nesplnená túžba
V r. 1971 opustil Ameriku. Jesenné roky života prežíval v Rakúsku.
Nesplnená zostala jeho veľká túžba
po návrate do rodnej vlasti. Hoci sa
stal americkým občanom, bol hrdý
na svoje slovenské korene a venoval

▪ V šľapajách predkov
Tak ako otec, starý otec, praotec.... Už piata generácia potomkov rodiny pokračuje v hudobnej
tradícii. Osud ich zavial do rôznych
častí Slovenska i sveta, kde úspešne
vyvíjali hudobné i kultúrne aktivity.
Niektorí z nich dedičné nadanie

zveľaďovali odborným hudobným
vzdelaním.
Známym profesionálnym hudobníkom bol najstarší syn Jozefa Ďuriša
– Stanislav (1932). Ako 13-ročný
sa stal organistom – nástupcom
svojho otca v Orechovom. Absolvoval štúdium zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave.
Pôsobil ako zbormajster SĽUK-u
(1951-58) a spevohry Novej scény
v Bratislave (1959-78). Počas pôsobenia na Novej scéne sa podieľal
na naštudovaní prakticky všetkých
(asi 60) nových inscenácií operiet,
hudobných komédií, muzikálov,
ľudových spevohier a vaudevillov
(Modrá ruža, Hrnčiarsky bál, Cigánsky barón, Limonádový Joe , My
Fair Lady, Hello, Dolly, West Side
Story, Zorba). Zomrel predčasne,
ako 46-ročný v Bratislave.

Organistom v Orechovom bol i
jeho druhý syn Jozef. Vnuk Ľubomír
je violistom v Slovenskej filharmónii. Vynikajúcim hudobníkom je
člen najmladšej generácie rodiny
huslista Michal Ďuriš.
Hudbu
študoval v Rakúsku, kde pôsobil i
vo svetoznámom Mládežníckom
orchestri Gustava Mahlera. Tóny
hudby znejú v rodine Štefana Ďuriša
ďalej...
Stopy po potomkoch Jozefa
Ďuriša nás zaviedli do Trenčína,
kde žije jeho najmladšia dcéra
Mária Čaklošová, ktorá nám okrem
osobných spomienok na svojho
otca poskytla materiály z jeho exi
lovej pozostalosti a biografické
údaje z kroniky rodiny LiptákovejĎurišovej. Ďakujeme.
spracovala mad

▪ Máte modrú krv? Alebo skačianski zemania II.
Dnes pokračujeme v rozprávaní o
zemianskych rodoch v Skačanoch.
Jedinou zemianskou rodinou, s ktorou sa stretávame dlhšie obdobie a
jej potomkov môžeme v Skačanoch
identifikovať aj dnes, bol rod Litvarských alebo Litvarci. Slovíčko
„bol“ je namieste, pretože tento rod
v polovici 19. storočia v Skačanoch
po meči, po mužskej línii vymrel. No poďme k jeho počiatkom.
Kedy a odkiaľ prišli Litvarskí do
Skačian, nevieme. V Honte kedysi
existovala obec Litvarc, dnes je
zaniknutou časťou obce Plášťovce
a podľa mena mohli Litvarskí
odtiaľ pochádzať. Ale keď v rokoch
1754 – 1755 kráľ nariadil súpis
šľachty žijúcej na území Uhorska,
jediným domovom rodu Litvarci,
príslušnému k zemianskemu stavu,
boli Skačany. Z tohto zápisu sa tiež
dozvedáme, kedy a ako Litvarskí
prišli k titulu zemanov. Najstarší
známy predok rodu – Ján Litvarci,
ktorého meno je v rokoch 1677 a
1693 uvedené v župných zápisniciach, preukázal svoju udatnosť v
časoch tureckých vpádov. Pripomenieme, že panstvo Turkov na našom
území bolo definitívne zlomené v
roku 1683 a Ján sa podieľal na ich
porážke. Zrejme za svoju vernosť a
udatnosť niekedy v tomto období od
kráľa dostal erb a zemiansky status.
Nevedno prečo, no na prelome 17.18. storočia sa usadil v Skačanoch.
Doloženého ho máme v roku 1715 v
prvom uhorskom daňovom súpise.
Ján Litvarci, nazveme ho Ján I., je
však uvedený ako poddaný. To je
zaujímavosť, ktorá sa vinie celou
históriou rodu, pretože, nevedno z
akých dôvodov, bývajú príslušníci

tohto rodu raz označovaní ako
nobilis, čo môžeme preložiť ako
urodzený alebo šľachtic, vzápätí ten
istý člen je poddaným, nevoľníkom
či najchudobnejším želiarom.
Z potomstva Jána I. rod
pokračoval dvoma synmi Michalom (1692/93 – 1747) a Jánom II.
(† 1754). Týchto dvoch môžeme
považovať za zakladateľov dvoch
vetiev rodu. Obe vetvy si teraz predstavíme. Michal mal s manželkou
Dorotou niekoľko detí, známi sú
synovia Ján III., Ondrej I. (1737/38
– 1763) a Imrich (*1740/41), ktorý
zomrel ako dieťa. Z detí Jána III.
a Anny rodenej Komžík sú známe
iba dve, dcéra Helena (*1758)
a syn Michal (*1756), ktorý zo
Skačian odišiel a zvolil si vojenskú
kariéru, v roku 1805 sa spomína
ako druhý rotmajster husárskeho
regimentu Michaela Kienmayera.
Ondrej I., ktorý zomrel 25-ročný,
mal s Máriou rodenou Lukáč iba
dve deti, dcéru Barboru (*1759) a
syna Ondreja II. (*1763), o ktorom
však nevieme, či sa dožil dospe
losti. Vetva Michala Litvarského v
Skačanoch tak vymrela po meči.
Početnejšie však bolo potomstvo
Jána II. Z jeho ôsmich známych
detí s Katarínou rodenou Gahýr
sa dospelosti dožili traja synovia
– Michal (*1733), Adam (*1738)
a Tomáš (*1739). Zaujímavosťou
je, že Michal, Adam a Ján III. z Michalovej vetvy mali všetci sobáš v
jeden deň, 14. februára 1751. Michal (1733 – 1766) mal s Annou
rodenou Vrábel šesť detí, z nich
pokračovateľom rodu sa stal iba
Jozef (*1752), o synovi Jurajovi
(*1751) nemáme ďalšie údaje. Z

piatich detí Adama (1738 – 1803)
a Anny rodenej Fábik sa dospe
losti dožil Jakub (*1759), o synovi
Šimonovi (*1765) to povedať ne
vieme. No a napokon z detí Tomáša
(1739 – 1776) a Kataríny rodenej
Vrábel sa dospelosti dožil snáď iba
Imrich (*1764), no jeho existencia
je sporná. V ďalšom pokračovaní
rodu je síce známe meno Imricha Litvarského, no tento podľa
matriky zomrel 31. januára 1808
ako 48-ročný, z čoho nám vyjde
rok narodenia 1759. V tomto roku
sa však narodil jediný člen rodu
Litvarci, Jakub, syn Adama. Imrich však zomrel bezdetný a ani
Jakubových potomkov doložených
nemáme.
V urbárskom súpise z roku 1769
sú dvaja členovia rodu Ján III. a
Adam Litvarskí zapísaní ako zemania, jediní v Skačanoch. Ján vlastnil
30 jutár pôdy, lúku na 4 vozy sena
a kopaničiarsku pôdu o 4 jutrách.
Adam mal menšie gazdovstvo, obhospodaroval 20 jutár ornej pôdy,
lúku na dva a pol voza sena a takmer tri jutrá pôdy na klčovisku.
Obaja zemania v Skačanoch, na
vŕšku Kostolná hora, mali svoje
vinice. Podľa rozlohy – po 5 árov
– patrili k väčším vinohradníkom.
Ďalšie pokračovanie rodu je
dosť komplikované, avšak pre
naše rozprávanie nepodstatné.
My teraz upriamime pozornosť
na posledných príslušníkov rodu.
Medzi posledných mužských potomkov patril Jakub (1783/84
– 1843). Jeho prvá manželka Anna
rodená Ďuriš zomrela po prvom
dieťati, iba 24-ročná, no s Máriou
rodenou Belák mal Jakub ďalších

osem detí. Takmer všetky zomreli
ešte v detskom veku, prežitie syna
Štefana (*1832) je sporné. Dcéra
Mária (*1842) sa vydala za Jozefa
Vrážila z Obdokoviec a ešte v roku
1884 žila v Skačanoch. Jediným
pokračovateľom nášho zemianskeho rodu tak ostal už spomínaný
Jozef Litvarský (1752 – 1805). Tento mal s manželkou Máriou rodenou
Havalda (1759 – 1822) deväť detí.
Dospelosti sa dožili dcéry Klára
(*1786) vydatá za Lukáša Zimu a
Katarína (*1796) vydatá za Jána
Vrábla, synovia Ignác (*1791),
Jeremiáš (*1793) a Štefan (*1798).
No ani takéto početné potomstvo
nezabezpečilo ďalšiu existenciu
skačianskeho rodu Litvarských.
Ako posledný mužský potomok
zomrel 17. marca 1850 Jeremiáš,
slobodný pán. Dve dcéry Štefana –
Kláru (* 1838) a Katarínu (*1843) v
Skačanoch doložené viac nemáme.
A preto posledné preživšie dievčatá
zo zemianskej rodiny Litvarských,
okrem už spomínanej Márie vydatej
Vrážil, boli dcéra Ignáca – Mária
(*1826), ktorá sa vydala za Štefana
Griača (*1823) a po jeho smrti za
Juraja Bánovského (*1832/33), a
dcéra Štefana – Helena (*1834),
vydatá za Tomáša Beňačku. Helena
Beňačková rodená Litvarci zomrela
22. októbra 1892 vo veku 59 rokov.
Ňou sa dopísala posledná kapitola
knihy života zemianskeho rodu Litvarských či Litvarci v Skačanoch.
No potomkovia ženskej línie rodu,
samozrejme už pod inými menami,
v Skačanoch žijú dodnes. Jeden z
nich sa vám prihovoril aj týmito
riadkami.
Erik Kližan
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Pohľad do histórie skačianskej dychovky
DYCHOVÁ HUDBA
V PREMENÁCH ČASU
1851 - 2011
CHRONOLÓGIA
▪ Neznámy rok
Založenie dychovej hudby
▪ 1851
SKAČIANSKA BANDA
Prvá písomná zmienka o vystúpení
skačianskej dychovky
Kapelník: Peter Minár,
učiteľ- organista
▪ 1851 - 1876
Chýbajú hodnoverné písomné pra
mene o kapele po roku 1851
▪ 1876 - 1908
KAPELA
Kapelník: Pavel Kuzma,
učiteľ-organista
▪ 1921 - 1946
DYCHOVÁ KAPELA
Kapelník: Jozef Ďuriš
▪ 1946 - 1969
DYCHOVÁ HUDBA
Kapelník: Ondrej Beňačka,
amatérsky učiteľ hudby
DŽEZOVÁ KAPELA
Kapelník: Jozef Grznár,
Ondrej Beňačka
▪ 1969 - 1982
DYCHOVÁ HUDBA
POŽIARNIK SKAČANY
Kapelník: Peter Horniak,
zakladateľ - amatérsky učiteľ
žiackej a mládežníckej
dychovej hudby
MLÁDEŽNÍCKA DYCHOVÁ
HUDBA
Umelecký vedúci: Stanislav Kopál
▪ 1982 - 1999
DYCHOVÁ HUDBA
SKAČIANKA
pri Dobrovoľnom zbore požiarnej
ochrany Skačany
Kapelník:
▪ 1982 - 1990
Stanislav Dávid
▪ 1991 - 1994
Marián Ištván
▪ 1995 - 1998
Ing. Ladislav Struhár
▪ 1999 - 2011
SPOLOK DYCHOVÁ HUDBA
SKAČIANKA
Kapelník: Pavol Miklaš st.
Umelecký vedúci: Roman Hudec
SKAČIANSKY KVINTET
Mládežnícky orchester
▪ 2006
DATURANKA ZO SKAČIAN
▪ 2010
Kapelník: Pavol Miklaš ml.

▪ Prví skačianski muzikanti
Prvá písomná zmienka o
skačianskej dychovke pochádza z r.
1851. V Katolíckych novinách z 5.
júla 1851 Jozef Emanuel, vtedajší
farár v Košeci v článku o púti v
Dubnici Pútnická skúsenosť o
skačianskej dychovke o. i. napísal:
„... ale som si len zaumienil s
týmto púťou spomänutím cestu
prekliesniť k tomu, čo som nedávno pri púťach s radosťou skúsil, a
čo k chvále našeho národa slovenského slúži: totiž nedeľu prvú po
sv. Duchu na žiadosť môjho ľudu
aj ja som s ním išiel do Dubnice
na jednu dobrú hodinu od nás
vzdialenej, a ako som sa už blížil k
chrámu, naraz zaznie v ušiach mojich ľúbezný hlas hudby cirkevnej,
ktorá medzi zvonením a zástavami i
s tamojším pánom kaplánom podľa
obyčaje v ústrety môjho sprievodu
išla. Ja, ako som počul krásnu
umeleckú hudbu, nazdával som
sa, že najskôr viedenská banda,
ktorá v Trenčianskych kúpeľoch
už pár rokov cez leto hráva, povolaná je sem k rozmnoženiu dnešnej
slávnosti, a v tejto domnienke
načúvam jeden utešený vojenský
pochod hrať na mnohé nástroje;
- medzitým, ako som sa už celkom
priblížil k tým, ktorí išli naproti,
namiesto viedenských muzikantov
vidím: v halenách, v botách a v
dlhých vlasoch desať Slovákov zo
Skačian, ktorí tú umeleckú hudbu
majstrovsky robili; a pretože som v

takom „echt“ slovenskom obleku
podobnú hudbu robiť nikdy
predtým neskúsil, uznať musím,
že som sa nemálo nad tým divil a
nevýslovnú radosť cítil, keď som
pozeral, ako tých Slovákov prsty, od
pluhov, sekier a motýk zmozolené,
majstrovsky behali po stavcoch na
trúbach, ani nech žiaden sa nenazdáva, že tí Skačanci volajaké
staré, a sem a tam pozhľadávané
trúby mali, ale to boli nové, a
terajších časov umelecké hudobné
nástroje, ktoré potrebovať len dokonalá v hudbe zbehlosť rozumie;
a že hore spomenutí Slováci v ume
leckej hudbe vyučení sú, i z toho sa
dá uzavrieť, lebo čo hrali, hrali z
pisebných náspevov, ktoré chlapci
pred nimi niesli, slovom zaslúžia
si túto verejnú chváľu, obzvlášť

a nadovšetko p Peter Minár,
skačiansky organista, ktorý so svojou usilovnosťou ich tak umelec
kej hudbe vyučil, s tým preukázal
spolu nielen svoje krásne k učeniu
druhých schopnosti a v hudbe
umelectvo, ale aj paterný dôkaz
svetu ukázať, čo všetko zo Slováka
vystať môže, jestli len učiteľ jeho
dá sebe prácu a trpezlivosť.“
Uvedené Katolícke noviny sa
nachádzajú v Univerzitnej knižnici
v Bratislave. Táto informácia zaradila skačiansku dychovku medzi
najstaršie na Slovensku. Škoda, že
sa do Skačian dostala až v r. 2002,
keď sa v r. 2001 na základe dovtedy
známych informácií (spomienok
najstarších muzikantov) uskutočnili
oslavy 125. výročia založenia.

tali tak, že ich pozvali kamaráti, ak
ich práve potrebovali.
V roku 1946 sa Jozef Ďuriš vzdal
funkcie kapelníka a ukončil svoju
aktívnu činnosť. Vznikla nová kapela z mladých muzikantov pod
vedením Ondreja Beňačku. Podľa
pokladničnej knihy z r. 1950 kapelu

tvorilo 20 členov:
Viktor Ďuriš (Babceje), Viktor
Ďuriš (Ďurkeje), Viktor Zuzula, Anton Klížan, Jozef Bezdek, Rudolf
Griač, Ladislav Mihálka, Stanislav
Zuzula, Stanislav Kopál, Milan Sochora, Pavel Gahér, ...
pokr. na str. 7 >>>

▪ Pavel Kuzma zakladateľ novej kapely
Podľa týchto spomienok mal dychovku v Skačanoch založiť v roku
1876 vtedajší miestny učiteľ Pavel
Kuzma. Uskutočnila sa zbierka
medzi občanmi, z čoho sa zakúpili
hudobné nástroje a po niekoľkých
mesiacoch bolo vystúpenie na
verejnosti.
▪ Dychová hudba
medzi vojnami
Ďalšie podrobnosti o dychovke
v tých časoch nie sú známe, len to,
že existovala nepretržite. Hrávala
prevažne na cirkevných a obecných
slávnostiach. K oživeniu došlo opäť
po 1. svetovej vojne. V r. 1921 sa
kapelníkom stal Jozef Ďuriš a pod
jeho vedením kapela účinkovala
až do roku 1946. Hudobníci boli
roľníci alebo drobní remeselníci.
Hudobný talent dedili po otcoch a
praotcoch. Ďalší sa do kapely dos-
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... Štefan Struhár, Peter Horniak,
Aladár Fabian, Pavel Bánovský,
Michal Ištván, Rudolf Havalda, Anton Ištván, Pavel Ďuriš a kapelník
Ondrej Beňačka.
Umelecké školy vtedy neboli,
a tak kapelník bol zároveň aj
učiteľom hudby, spolu s muzikantmi, ktorí slúžili vojenčinu v posádkových hudbách. Ich skúsenosti boli
zárukou dobrej úrovne hudby.
V tom čase bolo samozrejmosťou,
že viacerí muzikanti dychovky ovlá
dali aj niektoré sláčikové nástroje a
harmoniku, a tak vytvorili džezovú
kapelu, ktorá najmä v päťdesiatych
a šesťdesiatych rokoch hrávala na
svadbách a tanečných zábavách
nielen v Skačanoch, ale aj v širokom
okolí.
▪ Dychová hudba pod
taktovkou nových kapelníkov
V roku 1969 sa stal kapelníkom Peter Horniak /20.9.1927
- 9.10.1999/, ktorý urobil pre
Skačiansku dychovku veľmi veľa.
V sedemdesiatych rokoch minulého
storočia sformoval žiacku kapelu
z chlapcov vo veku 8 až 13 rokov.
Postupne
dve partie chlapcov,
ktoré sám vyučil, zapracovával do
mládežníckej kapely, ktorá v tých
rokoch patrila medzi najlepšie vo
vtedajšom Topoľčianskom okrese
a dodnes jeho žiaci tvoria základ
skačianskej dychovky. Dovtedy
účinkovala dychovka pod názvom
Požiarnik, nakoľko ju zastrešoval
požiarny zbor a absolútna väčšina
muzikantov boli aj požiarnici. V rokoch 1971 až 1975 bola svojpomocne postavená nová budova požiarnej
zbrojnice, ktorú odvtedy využívajú
hasiči a dychová hudba na svoju
činnosť.
Významnou udalosťou kapely
boli oslavy 100. výročia založenia
dychovej hudby v Skačanoch v
roku 1976. Bolo to veľké podujatie
na futbalovom ihrisku v Skačanoch.

30.mája sa priaznivcom dychovej
hudby postupne predstavili Detský
dychový súbor Požiarnik Brodzany,
DH Hradište, DH Nemčice, DH
Ostratice, ZK-ROH Partizánske,
ZK Kožolužne Bošany, Posádková
hudba Topoľčany, DH Požiarnik
Skačany. Pri tejto príležitosti boli
dlhoročným členom odovzdané
diplomy.
V roku 1982 sa Peter Horniak
po veľmi plodnej a aktívnej práci
dobrovoľne vzdal vedenia dychovej hudby v Skačanoch. Dňa
23.11.1999 mu bol vedením obce
udelený Ďakovný list IN MEMORIAM za zásluhy o rozvoj kultúry
v obci.
Po Petrovi Horniakovi sa novým
kapelníkom stal Stanislav Dávid.
Kapela dostala nový názov Dychová hudba Skačianka. Zmenilo
sa v nej veľa muzikantov. Kapelník
zorganizoval pre členov a blízkych
v roku1982 a 1989 zájazd k moru
do Rumunska a poznávací zájazd do
vtedajšej Nemeckej demokratickej
republiky. Vytvorila sa spolupráca
medzi dychovou hudbou Skačianka
a Priemstavom Prievidza, ktorý
zabezpečil nové uniformy pre dychovku. Tá za odplatu hrávala pri
rôznych príležitostiach pre národný
podnik Priemstav. Tak ako štát, aj
dychovka pocítila revolučný rok
1989. Novým kapelníkom v rokoch
1991 až 1994 sa stal Marián Ištván.

V rokoch 1995 – 1998 bol kapelníkom Ing. Ladislav Struhár.
Od 1.1.1999 sa novým kapelníkom stal Pavol Miklaš, umelec
kým vedúcim absolvent konzervatória v Bratislave Roman Hudec.
Dychovka sa stala samostatným
právnym subjektom s oficiálnym
názvom Spolok dychová hudba
SKAČIANKA. Pod ich vedením
sa sformoval nový kolektív. Hrali
v tomto zložení: umelecký vedúci Roman Hudec - trubka, absolvent Štátneho konzervatória v
Bratislave, člen posádkovej hudby
v Bratislave, Karol Hudec - trubka, absolvent Konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a
zároveň člen posádkovej hudby v
Topoľčanoch a Banskej Bystrici,
Milan Raučina - trubka, bývalý vojenský muzikant, Ladislav Fodora,
Milan Adamec a Anton Hudec -

trubky, Pavol Horniak - es klarinet,
bývalý vojenský muzikant, Ľuboš
Ištván a Ing. Ladislav Struhár - b
klarinety, Miroslav Zuzula - barytón
a jeho syn Patrik, študent konzervatória v Topoľčanoch a neskôr člen
posádkovej hudby Sliač, barytón a
pozauna, Peter Dolný - konzervatorista v Bratislave, neskôr člen posád
kovej hudby v Bratislave, pozauna
a barytón, Pavol Miklaš – tenor,
predseda a kapelník spolku DH
Skačianka, Marek Skaličan - bicie,
člen posádkovej hudby v Banskej
Bystrici, Maroš Vacek - tuba, študent
konzervatória v Topoľčanoch, Martin Fodora - tuba a zvukový technik, Marek Valter – tuba, študent
konzervatória v Topoľčanoch, sestry Martina a Marcela Horniakové
- spev, a speváci Martin Kováč a
Peter Vrteľ, ...
pokr. na str. 8 >>>
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... neskôr ich vystriedali Ladislav
Jurík a jeho syn Erik. Samotné
zloženie kapely bolo zárukou
vysokých ambícií kolektívu. Nastalo výrazné oživenie, skvalitnenie hudobnej produkcie, účasť na
hudobných festivaloch, súťažiach,
kultúrnych akciách, oveľa viac
účinkovania a prišli aj najväčšie
úspechy. Napríklad: víťazstvo na
medzinárodnom hudobnom festivale Dychovky v Preši v Pezinku
22. augusta 2004, rok predtým
druhé miesto na tom istom festivale,1.miesto na 3.súťažnom festivale Trenčianskeho kraja v Bánovciach nad Bebravou v roku 2000,
2.miesto v roku 2001 na tom istom festivale, 2.miesto v 4.ročníku

súťaže inštrumentalistov dychových
hudieb Trenčianskeho kraja, atď.
Pri príležitosti 30. výročia otvorenia kultúrneho domu v r. 1999
dychová hudba Skačianka bola vedením obce ocenená za dlhoročnú
úspešnú reprezentáciu obce a v r.
2002 Hornonitrianskym kultúrnym
strediskom v Prievidzi v kategórii
za osobitný prínos v oblasti kultúry
za rok 2001.
V dňoch 18.a 19. augusta 2001 sa
oslavovalo 125. výročie založenia
dychovej hudby v Skačanoch.
Oslavy začali v sobotu podvečer
slávnostnou akadémiou. Okrem vedenia obce a hostí boli na ňu pozvaní aj všetci žijúci muzikanti, ktorí
kedysi hrali v dychovej hudbe. Akadémiu otvoril koncert Skačianky,

ktorý sa skončil veľkým aplauzom.
Prítomní takýmto spôsobom ocenili kvalitnú hru vtedajšej partie
muzikantov. V nedeľu pokračovali
oslavy slávnostnou svätou omšou
pred kultúrnym domom. Celebrova-

li ju správca farnosti Zdeno Pupík
a kaplán Edmund Umba-Dimbi.
Oslavy vyvrcholili popoludňajším
festivalom dychových hudieb, kde
účinkovali Ostratičanka, ...
pokr. na str. 9 >>>
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... Zedeanka z Partizánskeho,
Detská DH Hradišťanka, Hradištská
kapela a Skačianka, ktorá vyhrávala
do neskorých večerných hodín.
O rok na to sa objavila nová informácia, a tak v r. 2006 sa už
oslavovalo 155. výročie prvej písomnej zmienky o dychovej hudbe
v Skačanoch. Na festivale vystúpila
domáca Skačianka, Detská dychová
hudba Hradišťanka s mažoretkami a
hosť dychová hudba Glória z Vracova, majster Európy v profesionálnej kategórii, v radoch ktorej hráva
aj bývalý odchovanec Skačianky
Stanislav Dávid mladší.
▪ Pobočka súkromnej
Základnej umeleckej školy
Akord Hradište v Skačanoch
Každá kapela musí prejsť výmenami svojich členov z rôznych
dôvodov, tomu sa nedá zabrániť.
Vysoké ambície, profesionálna
činnosť, vzdialenosť, časová zane
prázdnenosť, to všetko malo a má
vplyv na ukončenie alebo stagnáciu
časovej etapy jednej partie a vznik
druhej. Aby nedošlo k útlmu alebo
zániku, treba preto urobiť, čo je v
ľudských silách. V tom čase hrozil
dokonca zánik dychovky v obci,
nakoľko členská základňa bola
ohrozená. Bolo potrebné začať
s vyučovaním hudby mladých,
aby bola dychovka zachovaná pre
ďalšie desaťročia. Vďaka morálnej podpore vtedajšieho správcu
farnosti Zdena Pupíka, starostovi Ing. Ladislavovi Struhárovi,
kapelníkovi Pavlovi Miklašovi a
pochopeniu vtedajšieho vedenia
obce bola v spolupráci s riaditeľom
Súkromnej základnej umeleckej
školy Akord Hradište Vratislavom
Skaličanom otvorená jej pobočka
aj v Skačanoch. Od 1.9.2001 sa
pripravujú deti vo veku od 7 rokov
hrať na dychové, bicie nástroje a
klavír. Hneď prvý rok sa prihlásilo
29 detí zo Skačian.

UPOZORNENIE
V posledných dňoch čoraz
častejšie prijímame či už telefonické alebo osobné sťažnosti
občanov na zadymené prostredie,
ktoré je spôsobené pálením odpadu zo záhrad. Pri vysokých teplotách vzduchu, kedy je - hlavne
v ranných a večerných hodinách
- potrebné vetrať domácnosti, je
toto znemožnené. Sťažnosti sa

Začiatky sú vždy ťažké, bolo
treba zadovážiť hudobné nástroje.
Niečo poskytla domáca dychovka,
niečo škola, rodičia požičali vlastný
klavír. Všetky úskalia sa podarilo
postupne úspešne preklenúť. Deti
majú kvalifikovaných učiteľov,
priestory, nástroje. Samotné vyu
čovanie je na úrovni. Vytvoril sa
školský mládežnícky orchester, v
ktorom hrávajú aj deti zo Skačian.
Deti pochodili s dychovkou časť
Európy. V roku 2006 sa tzv.
Skačiansky kvintet v zložení Pavol
Miklaš ml., Samuel Griač, Jakub
Kližan, Tomáš Masár a Matej
Štrpka umiestnil na krajskej súťaži
v komornej hudbe v zlatom pásme.
To bola prvá lastovička. Odvtedy
každoročne deti dôstojne reprezentujú školu a obec na súťažiach a
kultúrnych vystúpeniach.
Za tých pár rokov, čo škola v obci
je, sa doplnili do Skačianky mladí,
talentovaní chlapci, ktorí sú perspek
tívou do budúcnosti a určite budú
aj ďalší. Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane! Nech táto slovenská
múdrosť v obci Skačany platí pre
ďalšie generácie, ktoré prídu po
nás.
▪ Súčasnosť nová generácia hudobníkov
Začiatkom roku 2010 prejavili
záujem mladí chlapci začlenení do
skačianskej dychovky Pavol Miklaš
ml., Matej Štrpka, Tomáš Masár,
Michal Pochylý, Samuel Griač a
Tomáš Klížan, že by si radi založili
mladú kapelu zo žiakov umeleckej
školy. Treba zdôrazniť, že keby nebolo týchto šiestich chlapcov, už by
v obci dychovka asi nebola. Spolu
s kapelníkom Pavlom Miklašom
začali nacvičovať skladby na
obľúbené podujatie Stavanie mája.
Bolo to ich prvé verejné vystúpenie. A už v júli sa zúčastnili na
prvom festivale v Brodzanoch.
Tam kapela, doplnená o nové tváre
- najlepších mladých muzikantov z

okolia, odohrala veľmi dobrý koncert. Priemerný vek chlapcov bol 16
rokov. Začalo sa o nich hovoriť ako
o veľmi nádejnej mladej kapele.
6. januára 2011 v preplnenej
sále kultúrneho domu v Skačanoch
odohrali chlapci Novoročný koncert. Predstavili sa títo chlapci:
Pavol Miklaš mladší, trubka,
kapelník, Mário Mokoš, trubka,
študent konzervatória v Bratislave,
bývajúci v Partizánskom, Maroš
Marko, trubka, bývajúci v Livine,
Jozef Schlessinger, trubka, študent
konzervatória v Topoľčanoch,
bývajúci vo Veľkých Bieliciach,
doprovodné trubky Samuel Griač a
Michal Pochylý, klarinet es Martin
Utekal, klarinet b Miroslav Gálus,
obaja sú z Hradišťa a študujú na
konzervatóriu v Bratislave. Na tubu
hral Matej Štrpka, na barytón Tomáš
Masár z Návojoviec, tenor Pavol
Miklaš starší, za bicími nástrojmi
sedel Tomáš Klížan, spievali sestry
Martina a Marcela Horniakové. Po
koncerte si dali názov Daturanka
zo Skačian. Daturanka, podľa
kvetu datura, ktorá je v Skačanoch
veľmi obľúbená. Ľudovo kvetu
ľudia hovoria aj anjelské trumpety. Zo Skačian preto, lebo obec
Skačany im poskytuje priestory na
nácvik, najviac členov je zo Skačian

a sú akousi mladšou sestrou DH
Skačianka. Týmto dňom má obec
dve dychové hudby. Do kapely pribrali vojenského muzikanta Patrika
Zuzulu na pozaunu a barytón. Nie je
ľahké zosúladiť nácvik, aby všetci
členovia kapely boli prítomní na
skúške. Chlapci však majú vysoké
ambície a snaha im zatiaľ nechýba.
Po roku sa už ako Daturanka predstavili opäť v obci na Stavaní mája.
Koncertovali 1.mája v Bánovciach
nad Bebravou, na festivale v Brodzanoch a na festivale pri príležitosti
160. výročia prvej písomnej zmienky o dychovke v Skačanoch.
Dychová hudba mala vždy výz
namné miesto v záujmovej ume
leckej činnosti. Niektorí ľudia
nemajú k dychovej hudbe kladný
vzťah, naopak, iní ju zbožňujú a
uznávajú. Dychová hudba od svojho
vzniku až po dnešné dni zaznamenala veľký rozmach. Prijali sme ju
ako niečo dobré, čo nám z minulosti
zostalo a zachovalo sa, a je na nás,
ako ďalej budeme tento historický
klenot obce rozvíjať.

dotýkajú aj vyvesenej bielizne,
ktorá je zadymená a ušpinená od
padajúcich zvyškov z ohňa.
Vypaľovanie trávy je jeden
zo základných zákazov, ktorý
upravuje zákon o ochrane pred
požiarmi. Zakazuje právnickým
osobám, ale aj fyzickým oso
bám vypaľovanie suchej trávy,
suchých porastov, bylín a kríkov.
Tento zákaz upravujú
tieto zákony:

▪ zákon NR SR č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov,
▪ zákon NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov,
▪ zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky
zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadu hrozí nielen riziko požiaru, ale
oheň spôsobuje škody mno-

hým živočíchom, aj pôde. Pokosenú trávu najjednoduchšie
odstránime
kompostovaním.
Kompostovaním sa odpad zhodnocuje a navyše vám pritom ne
hrozia žiadne pokuty.
Dôrazne vás upozorňujeme,
aby ste spaľovaním rastlín
nepoškodzovali životné pros
tredie a zdravie svoje, ako aj svojich spoluobčanov.
starosta obce

Pavol Miklaš,
kapelník DH Skačianka
foto z archívu DH
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Zo života školy
▪ Začal sa nový
šk. rok 2011/12
V školskom roku 2011/2012
vstúpili žiaci I. stupňa do posledného roku vzdeláva¬nia podľa
novej školskej reformy. Žiaci II.
stupňa majú pred sebou ešte dva
školské roky. Školská reforma
dáva možnosť školám učiť aj nové
predmety, a tak v 5. a 6. ročníku
pribudli nové predmety - Mediálna
výchova a v 6.roč. - Regionálna
výchova. Náš školský vzdelávací
program (ŠkVP) takto dostáva svoju ucelenejšiu podobu.
V tomto školskom roku školu
navštevuje 104 žiakov, v 1. - 4.
ročníku - 37 žiakov, v 5. - 9. ročníku
- 67 žiakov.
Pracuje tu 13 pedagogických
zamestnancov a 9 nepedagogických
zamestnancov.
Rozdelenie triednictva
je nasledovné:
I. trieda: Mgr. Marcela Papšová
II. trieda: Mgr. Adriana Juríková
III. trieda: Mgr. Mária Matlová
IV. trieda: Mgr. Daniela Krištofová
V. trieda: Mgr. Jana Domaničová
VI. trieda: Mgr. Veronika Horniaková
VII. trieda: Mgr. Milan Minarovjech
VIII. trieda: Mgr. Zuzana Šútorová
IX. trieda: Mgr. Martina Gašparovičová
Chémiu vyučuje Mgr. Hilda
Petríková, náboženskú výchovu
Mgr. Jozef Tomica a Mgr. Miroslav Kukla.
Vedúcou ŠKD je vychovávateľka
Erika Chuťková.
Riaditeľkou základnej školy s
materskou školou je Mgr. Darina
Kurilová. Zástupkyňou riad. školy
pre ZŠ je Mgr. Mária Ďurišová.
V materskej škole máme vytvo
rené dve triedy s počtom detí 37.
Zástupkyňou riaditeľky školy pre
MŠ je Jana Ďatelinková. Učiteľky
MŠ sú Miriam Maslenová, Anna
Ďurišová a Emília Bezdeková.
V priestoroch bývalej školskej
dielne sme svojpomocne vytvorili krásnu, novú triedu pre našich
predškolákov, ktorú sme slávnostne
otvorili a odovzdali deťom do
užívania 5. septembra. Chcem
vysloviť poďakovanie všetkým
zamestnancom školy, ktorí priložili
ruku k dielu a pomohli tak vytvoriť
nový priestor pre vzdelávanie
našich najmenších.
Prajem všetkým žiakom ako aj
zamestnancom úspešné vykročenie
do nového školského roku.
Darina Kurilová,
riaditeľka školy

▪ Výnimočná rozlúčka s prázdninami
MO JDS v Skačanoch vo štvrtok
25. augusta uskutočnila na futbalovom ihrisku tradičné športovozábavné podujatie pre starých
rodičov a ich vnúčatá s názvom
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI.
Miestnym rozhlasom boli pozvaní
všetci dôchodcovia obce, tak bez
vnúčat ako aj s vnúčatami. Každý

▪ eRko výlet
V duchu eRkárskeho motta „Radostnou cestou svedectva viery
kráčajme spolu malí i veľkí“ sa niesol celodenný výlet pre deti, ktorý
sa uskutočnil 23. augusta 2011
v spolupráci s Farským úradom
v Skačanoch. A naozaj, na eRko
výlet sa prihlásili nielen deti, ale
aj ich mamy, či starké zo Skačian,
Hradišťa a Návojoviec.
Plný autobus veselých ľudí
vyštartoval v utorok v ranných
hodinách, aby zažil deň plný radosti, poznávania a dobrodružstiev.
Slniečko nám krásne svietilo a my
sme si mohli užiť tento deň naplno.
Našou prvou zastávkou bola plavba loďou po Váhu v Piešťanoch.
Mnohí z nás túto plavbu výletnou loďou absolvovali prvýkrát.
Z poschodovej loďky sme mohli
obdivovať krásy brehov rieky,
hĺbku Váhu, okolité budovy či snehobiele labute.
Po hodinovej plavbe sme sa

súťažiaci dostal štartovné číslo.
Predškoláci súťažili v hode gumových krúžkov na kolík, hode
loptou do plastových kolkov a v
prenášaní vajíčka v lyžici. Školáci
súťažili v hode granátom na cieľ a
handrovou loptou do plechoviek.
Skákanie vo vreci vzhľadom na
horúčavy sa nekonalo. Starí otcovia súťažili v hode na basketbalový
kôš, hode kopytom na cieľ a v kope
futbalovou loptou na minibránku a
staré mamy v hode na basketbalový
kôš, váľkom do diaľky a cibuľou do
koša. Po športovom zápolení boli
vymenovaní najlepší, no vzhľadom
na účasť, bojovnosť a aj horúce
letné počasie, všetci boli nazvaní
„víťazmi“ a každému bola na hruď

zavesená medaila – čokoládové
EURO, deťom bol odovzdaný aj
balíček sladkostí.
Unavení športovým zápolením,
no najmä teplom sme stratenú ener
giu doplnili opečeným párkom a
slaninkou. Pochutili sme si aj na varenej kukurici. Túto akciu sme pomenovali výnimočnou, veď prišla
aj televízia – STV, ktorá snímala
športové súperenie, odovzdávanie
medailí, opekanie a nasnímala aj
činnosť
spevácko-tanečno-dramatického súboru CIBULIAR. Dátum vysielania v televízii oznámime
miestnym rozhlasom.

posilnili zo zásob z domu, chvíľu
poobdivovali námestie kúpeľných
Piešťan a vydali sa za ďalším
dobrodružstvom v podobe ZOO
Farmy v Modrovej, pár kilometrov
od Piešťan.
Už pri príchode na miesto nás
čakal milý pohľad na zopár zvie
rat – jedným z nich bola prítulná
ťava, ktorá nám ochotne pózovala
pred fotoaparátmi. Po krátkom
privítaní s prostredím bol pre nás
prichystaný program v podobe
obyvateľa Maora z Nového Zélandu. Pomocou prekladateľa sme mali
možnosť spoznať rôzne hudobné,
bojové či uvítacie nástroje, spevy
i domorodé modlitby či samotnú
maorskú kultúru. Dokonca aj nie
ktorí z našich odvážnych chlapcov sa naučili maorský tanec, čo,
samozrejme, malo veľký úspech.
Nechýbalo individuálne fotografovanie s Maorom, ale i spoločná
fotka. A potom sme sa vybrali do
samotného srdca ZOO Farmy – do
prírody medzi zvieratá. Všetci sme

na vlastné oči videli ťavu, bizóny,
miniklokany, lamu, kozičky, (vypchatého) krokodíla a mnohé ďalšie
zvieratá.
Snáď asi najviac deti zaujímala „Maorská osada“ ukrytá v
neďalekom lesíku, či pripravované
kulisy ďalšieho amerického filmu
o Hobbitoch. Dozvedeli sme sa,
že už budúci rok sa práve v týchto
priestoroch budú nakrúcať voľné
pokračovania filmu Pán prsteňov.
No a aby bol výlet kompletný,
na konci cesty sme sa nezabud
li zastaviť v Tescu v Trenčíne.
Deti si mohli dosýta pobehať po
veľkoobchode a minúť všetky
peniaze. Domov sme sa vrátili v
podvečerných hodinách síce trochu unavení, ale obohatení o nové
skúsenosti, poznatky a nečakané
zážitky. Úsmevy na tvárach detí
boli dôkazom, že pripravený program sa im páčil a už dnes sa tešíme
na ďalší výlet či spoločné chvíle
strávené v kruhu skvelých ľudí.
AĎ + VH

text Mária Krajčová
foto K. Kližanová
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▪ Hodovali sme v Skalitom
▪ Je ráno 26.6.2011. Hmlisté a
studené. Tridsaťpäť členov Jednoty
dôchodcov v Skačanoch, predseda
Jednoty dôchodcov v Hradišti, starosta Skačian a správca farnosti
Skačany /rodák zo Skalitého/ sa vybrali, na pozvanie Klubu dôchodcov
v Skalitom, na hody. V túto nedeľu
bol v Skalitom aj 20. medzinárodný
folklórny festival Goralské slávno
sti, takže očakávania dôchodcov
boli veľké. Aj sa tak stalo. Hneď po
príchode do Skalitého sa nás ujala
rodina pána farára. V miestnej škole
sa postarala o bohaté pohostenie
všetkých účastníkov poznávacieho
zájazdu. Tu nás privítala a pozdravila aj starostka obce Skalité
PaedDr. Šimurdová, ktorej starosta
Skačian odovzdal kvety.
Patrónom kostola v Skalitom je
sv. Ján Krstiteľ a teda v Skalitom
boli hody. Nasledovala slávnostná
svätá omša, ktorej sa naši dôchodcovia zo súboru Cibuliar zúčastnili
v krásnych skačianskych krojoch.
Hlavným celebrantom bol pán
dekan Emil Floriš, ktorý nás fundovaným výkladom zaviedol do
obdobia života sv. Jána Krstiteľa a
poukázal na úskalia v živote dnešnej
rodiny. Obetné dary prinášali hostia, okrem iných aj náš pán starosta
s manželkou. Boli sme tiež svedkami požehnania krásnej drevenej
sochy sv. Kataríny, ktorá bude, pre
ochranu, inštalovaná na vlakovej
stanici v Skalitom. Po sv. omši vy
stúpili na námestí členovia Klubu
dôchodcov v Skalitom so svojimi
piesňami a po nich sme sa my, súbor Cibuliar, predstavili s našimi
starými skačianskymi tancami a
piesňami. Už od príchodu do Skalitého všetci obdivovali naše pestré a
bohato zdobené kroje. Tajomníčka
našej organizácie Janka Pilátová
pozdravila predsedníčku Klubu
dôchodcov v Skalitom, odovzda-

la jej pozdrav od skačianskych
dôchodcov. Zároveň poďakovala za
pozvanie a na pamiatku jej odovzdala symbolický cibuľový veniec. Potom nás starostka obce pozvala na
obed do miestnej reštaurácie. Celú
cestu lemovali stánky s rozličnými
spomienkovými predmetmi, cukro
vinkami, či výrobkami zo syra.
Fungovali
aj
neodmysliteľné
kolotoče. Ako kedysi v Skačanoch
– spomínali tí starší.
Hlavným programom popoludnia
bol už spomínaný folklórny festival
Goralské slávnosti. V miestnom
amfiteátri sa striedali hostia, ale aj
domáce folklórne súbory. My sme
si užili predstavenie tanečného
súboru Čarovné ostrohy, ktorým do
tanca hrala známa kapela Diabolské
husle z Bratislavy.
Predstavili sa tiež domáci umelci.
Okrem iných aj mladé heligonkárky
a Ľudová hudba zo Skalitého. Ani
slabý dážď nič neubral z krásneho
kultúrneho zážitku.
Pred odchodom zo Skalitého nás

ešte miestni dôchodcovia pozvali
na občerstvenie pred cestou domov.
Spolu sme si zaspievali a každý sa
pochválil svojím domácim destilátom. So srdečným poďakovaním
sme sa rozlúčili s nádejou, že
sa znovu stretneme pri vhodnej

príležitosti. Ešte nás na cestu „vyzbrojili“ chlebíkmi a koláčikmi.
Naša cesta pokračovala do
neďalekej obce Oščadnica, kde
nám bývalý spolužiak nášho pána
farára porozprával o krásnej miest
nej kalvárii s kamenným kostolíkom, ktorú obyvatelia postavili
ako vďaku za ochranu životov a
dediny pred krutými bojmi počas
druhej svetovej vojny. My sme túto
cestu na kalváriu so záverečným
požehnaním v kostole na vrchole
hory absolvovali a naozaj to bol silný duchovný zážitok pre všetkých.
Všade ticho a pokoj. Len my a s
nami Boh.
Veselá bola aj cesta domov.
Ani na chvíľu neprestával hrať
náš dvorný harmonikár Emil Zuzula a všetci sa pridali so svojimi
obľúbenými piesňami. A už sme
boli doma z výletu plného duchov
ných aj kultúrnych zážitkov.
Preto prikladáme pár postrehov
účastníkov zájazdu.
text a foto Janka Bližniaková

▪ Boli sme prekvapení krásnou
prírodou, milou pohostinnosťou
a pekným kultúrnym programom.
Skalité sa skôr podobá mestu ako
dedine. Na svätej omši bol plný
kostol mladých ľudí a detí, čo žiaľ
u nás nevidíme. Potešili nás tiež

vystúpenia rôznych folklórnych
súborov v amfiteátri. Na kalvárii v sprievode pána farára Tomicu sme si urobili pobožnosť, čo
bola jedinečná príležitosť pre nás
vyprosovať zdravie od pána Boha
pre nás a naše rodiny, poďakovať
za dobré počasie a zároveň prosiť,
aby sa podobné zájazdy konali aj
naďalej.
J.Ď.
▪ Výlet bol pre nás príležitosťou
na zoznámenie sa s krásnym krajom, dedinou a srdečnými ľuďmi.
V programe ma zaujali skupiny
mladých heligonkárov, ale aj ostatné skupiny boli zaujímavé.
Veľmi pekné sú kaplnky sedembolestnej Panny Márie v okolí kostola. Nezabudnuteľný je aj zážitok
z krížovej cesty v Oščadnici. Aj
touto cestou sa chcem poďakovať
rodine nášho pána farára, ktorá sa
nám venovala počas celého pobytu
v Skalitom a tiež predsedníčke
Klubu dôchodcov v Skalitom.
Bol to veľmi vydarený zájazd. Na
spiatočnej ceste sme sa doslova
uspievali, veď nechýbala inšpirácia
– „domáca pálenka“, ktorá sa objavila takmer v každej cestovnej
batožine!
J.Z.
▪ Návšteva Skalitého bola
pre mňa, ale iste aj pre všetkých
zúčastnených zážitkom, na ktorý
sa nezabúda. Veľký dojem na mňa
urobilo privítanie rodinou pána
farára, starostkou obce a členmi
klubu dôchodcov v Skalitom. Tak
isto svätá omša, kostol plný ľudí a
hlavne mladých. Na záver krížová
cesta v Oščadnici, ktorá sa nachá
dza v prekrásnej prírode ihličnatého
lesa a môžeme sa tešiť na ďalší zaujímavý zájazd s JDS v Skačanoch.
M.Ď.

▪ Na olympiáde dôchodcov
▪ Tretí Country večer
▪ Vendelín Buček - hod granátom
V sobotu 30. júla 2011 zorganiUkončenie
5 medailistov
25.júna 2011 v Partizánskom
sa konal v poradí už VI. ročník
Športových hier dôchodcov. Na
tomto športovom podujatí za našu
skačiansku MO JDS súperilo 9 seniorov:
Milan Adamec, Milan Bánovský,
Jozef Beňačka, Marko Beňačka,
Vendelín Buček, Jozef Ďuriš, Rudolf Pochylý, Jozef Rybanský a
Jozef Zajac.
Naši seniori boli úspešní, vybojovali 5 medailí. Ich držiteľmi sú:
ZLATO

na cieľ
▪ Rudolf Pochylý - kop futbalovou
loptou na minibránku
STRIEBRO
▪ Milan Bánovský - kop futbalovou
loptou na minibránku
▪ Jozef Beňačka - hod kopytom na
cieľ
BRONZ
▪ Milan Adamec - hod granátom na
cieľ
Víťazom blahoželáme a všetkým
súťažiacim ďakujeme za vzornú
reprezentáciu.
Jozef Zajac

zovali dobrovoľní hasiči s komisiou
kultúry pri obecnom zastupiteľstve
už tretí ročník Country večera.
Vzhľadom na to, že sa rozpršalo,
návštevnosť bola spočiatku nízka, ale postupne sa priestranstvo
pred kultúrnym domom zaplnilo
fanúšikmi country muziky, dokonca
aj v dobovom oblečení. Do tanca a
na počúvanie hrala osvedčená country kapela Dostavník z Bánoviec
nad Bebravou. Prítomní sa mohli
občerstviť v stánkoch s vínkom a
chutným gulášom.

country večera v
skorých ranných hodinách svedčilo
o tom, že nálada bola výborná.
K .Kližanová

OZNAM
Oznamujeme všetkým poplatníkom, že splatnosť druhej
splátky poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu je 30. septembra 2011.
K. Kližanová – správa daní a
poplatkov
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▪ Slávnostné prijatie prváčikov, rozlúčka s materskou školou
V rúčkach kvietky, v očkách
strach, otázky na perách: Naučím sa
čítať dnes? Budem mať čas chlebík
zjesť? S kým v lavici budem sedieť?
A či budem všetko vedieť?
Báseň členky ZPOZ-u, s ktorou
privítala prváčikov základnej školy,
prítomných naladila na tú správnu
atmosféru. Zbor pre občianske
záležitosti pozval opäť žiakov prvého ročníka na Rozlúčku s materskou
školou dňa 5. septembra 2011 - v
prvý školský deň - do obradnej siene
obce. Rozhovor dvoch prváčikov
so školskými taškami na pleciach,
báseň malej školáčky, ako i báseň
malého škôlkárika, ktorý sa prihováral odchádzajúcim kamarátom,
bol príjemným oživením slávnosti.

V očkách malých prvákov
bolo vidieť nadšenie, radosť, ale
aj očakávanie niečoho nového,
nepoznaného. Školáci dostali od
obce darčeky v podobe školských
potrieb, ktoré určite využijú, ale
nechýbalo ani sladké prekvapenie.
Starosta obce Ladislav Struhár
poďakoval pani učiteľke materskej
školy, ktorá ich viedla doposiaľ,
ale pozdravil aj ich novú triednu
učiteľku, rodičov a príbuzných.
Svoj príhovor ukončil so želaním,
aby deti rady navštevovali školu a
aby sa im v učení darilo. To bude
pre všetkých tá najkrajšia odmena.
text K. Kližanová
foto J. Fodorová

MO PRIEVIDZA - DORAST / JESEŇ 2011

MO PRIEVIDZA - MUŽI / JESEŇ 2011

Kolo Dátum

Čas

Súperi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

14:30
14:30
14:30
14:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:30
11:00
11:00

Skačany - Veľký Klíž
Hradec - Skačany
Skačany - Kamenec p. Vtáč.
Nitrianske Pravno - Skačany
Skačany - Lehota p. Vtáč.
Bánovce n. Bebr. “B” - Skačany
Skačany - Sebedražie
Veľké Bielice - Skačany
Skačany - Lazany
Skačany - Valaská Belá
Opatovce nad Nitrou - Skačany
Skačany - Bystričany
Čereňany - Skačany
Skačany - Veľké Uherce
Pravenec - Skačany

07.08.11
14.08.11
21.08.11
28.08.11
04.09.11
11.09.11
18.09.11
25.09.11
02.10.11
09.10.11
16.10.11
23.10.11
30.10.11
06.11.11
13.11.11

Výsledok

Kolo Dátum

Čas

Súperi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
14:00
13:30
13:30

Skačany - Veľký Klíž
Diviacka Nová Ves - Skačany
Skačany - Nedanovce
Malá Hradná - Skačany
Skačany - Nitrianske Rudno
Uhrovec - Skačany
Skačany - Sebedražie
Veľké Bielice - Skačany
Skačany - Lazany
Skačany - Chynorany
Opatovce nad Nitrou - Skačany
Skačany - Bystričany
Oslany - Skačany
Skačany - Ráztočno
Pravenec - Skačany

07.08.11
14.08.11
21.08.11
28.08.11
04.09.11
11.09.11
18.09.11
25.09.11
02.10.11
09.10.11
16.10.11
23.10.11
30.10.11
06.11.11
13.11.11

Výsledok

▲ Futbalový turnaj 2011, foto JCH
◄ Mužstvo dorastu v novej sezóne, foto JCH
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