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▪ „Slávme Vianoce,
každý ako chce?“
V posledných týždňoch mô
žeme na televíznych obrazovkách
sledovať rozličné reklamy s via
nočnou tematikou. Svoje produkty
ponúkajú banky, mobilní operátori,
hypermarkety, nadácie... Niektoré
nápady sú skutočne dobré, vtipné,
veselé, originálne. Medzi mnohými
som si však všimol jeden slogan,
ktorý ma prekvapil. Bojím sa, že sa
stokrát opakovaná lož stane prav
dou: „Slávme Vianoce, každý ako
chce...“
Neraz sú Vianoce odrazom dvoch
skutočností. Buď sú obrazom
celoročného spôsobu života, lebo
pre mnohých sú to len dni oddychu,
zábavy a rozličných „úletov“..., ne
treba chodiť na chvíľu do školy či
práce. A tak je času ešte viac. Ale
bo sú ukážkou, ako by sme chceli
prežívať svoj život, keď sviatočné

▪ Vážení občania,
milí čitatelia
dni pominú, aby vianočné hodnoty
stvárňovali náš život. Potom má ten
slogan logiku.
Mnohí tak zmýšľajú a konajú.
Dokážu žiť pre druhých a dať sa
do služieb svojich vlastných detí,
vnukov, susedov, obce, farnosti...
Oni majú osobitné právo sláviť
skutočné Vianoce. Sú pre nich
vyvrcholením celoročného úsilia
– dávania sa a novým štartom do
ďalšej etapy života.
Dni, ktoré sú pred nami, sú
neopakovateľné a patria medzi tie
najkrajšie. Cítiť to nielen vonku
na námestiach a v obchodoch. Ich
atmosféra sa nedá napodobniť
inokedy, napr. v období, keď bude
mrznúť alebo padať sneh, či na
chvíľu, keď pominie ťažkosť ale
bo choroba. Slávia sa vtedy, keď
sú. Nedajú sa presunúť, oddialiť

Slávenie

Dátum / Deň

Skačany

Štedrý deň

24. 12. / sobota

Narodenie Pána

25. 12. / nedeľa

Sviatok sv. Štefana

26. 12. / pondelok

Silvester

31. 12. / sobota

Nový rok

01. 01. / nedeľa

Troch kráľov

05. 01. / štvrtok
06. 01. / piatok
07. 01. / sobota
08. 01. / nedeľa

6.30 – roráty
24.00 – polnočná
7.30 – pastierska
9.30 – slávnostná
15.00 – jasličková
7.30
9.30
15.00 s Te Deum
23.00 - adorácia
7.30
9.30
17.30 zo slávnosti
9.30 s koledou
17.30 z nedele
9.30

Krst Pána

či zľahčiť. Je to moment, keď
si kresťania uvedomujú, že Boh
nežije iba pre seba samého a svoje
nebo. Nerobí si, čo chce. Dáva sa
nám, ľuďom. Spôsobom, ktorý sme
schopní prijať: v podobe Dieťaťa,
ktoré raz prehovorí o Božej dob
rote, múdrosti a láske, ale aj o
zodpovednosti za našu odpoveď;
v podobe Božieho slova, ktoré za
znieva každý deň v našom kostole;
v podobe sviatostí, ktoré sú znakmi,
že „Boh je s nami“.
Prajem Vám, milí čitatelia
Skačianskych
novín,
aby
tohtoročné Vianoce boli pre Vás
tým, čím chcete, aby bol Váš život
pre Vás a pre druhých.
Jozef Tomica,
správca farnosti

Hradište

Návojovce

24.00 – polnočná
9.00 – pastierska
11.00 – slávnostná

22.00 – polnočná
8.00 – pastierska

9.00
11.00
14.00 s Te Deum
9.00
11.00
16.30 zo slávnosti
11.00 s koledou
16.30 z nedele
11.00

Vážení čitatelia, redakčná rada Skačianskych novín Vám ďakuje za
vernosť a spoluprácu. Prajeme Vám, aby ste sviatky Vianoc prijali ako
dar lásky, pokoja, vzájomnej úcty a viery v hodnoty života, aby ste privítali
nový rok s nádejou, že ho prežijete v zdraví, s patričným optimizmom a
úspechmi v práci i v rodinnom spolužití.

8.00
13.00 s Te Deum
8.30
8.00
8.00

V čase, keď k Vám opäť
prichádzajú Skačianske noviny, is
totne vrcholia vo Vašich rodinách
prípravy na vianočné sviatky. S
najväčšou pravdepodobnosťou má
te plnú hlavu starostí, aby všetko
dobre dopadlo a aby ste na nikoho
nezabudli. Verím však tomu, že
počas voľných dní si nájdete chvíľu
času, aby ste si prečítali posledné
tohtoročné číslo našich novín.
Je tu koniec roka, a to je dôvod
na zamyslenie i hodnotenie.
V minulom roku sme začali s
výstavbou nájomných bytov. Sú to
tri bytovky, v každej je 1-jednoiz
bový, 1-trojizbový a 4- dvojizbové
byty. V týchto dňoch sa jednotlivé
byty kompletizujú, je potrebné
ukončiť nátery zárubní a zábradlí
na schodoch, namontovať dvere,
dokončiť kúrenie.
Po ukončení všetkých prác obec
preberacím protokolom prevezme
bytovky od dodávateľa stavby, a
tak sa môžu bytovky skolaudovať.
Dňa 9. decembra 2011 sa konala
obhliadka bytov už vybranými
novými nájomníkmi. Po ukončení
všetkých prác, vrátane terénnych
úprav a namontovaní jednotlivých
meračov energií, sa pristúpi k
odovzdaniu bytov.
V týchto dňoch prebiehajú práce
na Revitalizácii verejných pries
transtiev – námestia v Skačanoch.
Obec získala na toto dielo do
táciu 462 800,- € z eurofondov so
spoluúčasťou obce 25 000,- €. Viac
sa dočítate v článku, ktorý napísal
autor projektu Ing. arch. Jaroslav
Coplák, PhD.
Z Ministerstva financií SR sme
získali dotáciu na generálnu opravu
obecného rozhlasu. Výška dotácie
predstavuje 10 000,- €; spoluúčasť
obce je 1 900,- €.
>>> pokr. na str. 2
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Ide o bezdrôtový rozhlas. Z tejto
dotácie sa zrekonštruuje väčšia
časť obce, vyriešia sa hlavne tie
miesta, kde rozhlas doteraz nebol.
Na budúci rok podá obec ďalšiu
žiadosť, aby sa dokončila celá obec.
Na Ministerstvo školstva SR sme
viackrát písali žiadosť. Žiadali
sme finančné prostriedky na opravu
strechy základnej školy, ktorá je už
na mnohých miestach v zlom stave.
Opakovaná žiadosť bola úspešná.
Obec získala dotáciu vo výške
48 238,- € na opravu strechy.
V obci po celý rok pracujú
občania evidovaní na úrade práce
na menších obecných službách. Na
šesť mesiacov boli zamestnaní traja
ľudia v rámci projektu Realizácia

a ochrana pred povodňami. Upra
vovali svahy rieky Nitrice. Jeden
občan bol prijatý v rámci projektu
Podpora regionálnej a miestnej
zamestnanosti. Zmluvy boli pod
písané s Úradom práce Partizánske
a Povodím Váhu Topoľčany. Prácu
s nimi organizuje Jozef Fodora,
ktorý pracuje v obci ako technický
pracovník. Veľa vecí si vieme
urobiť a opraviť svojpomocne.
Celý rok sa staráme o všetky parky,
cintorín, športový areál, oddychovú
zónu za Kaplnkou sv. Barbory, oko
lie zaniknutého Kostola sv. Juraja,
čiastočne o školu, upravujeme oko
lie pod skalou a čistíme studienku.
Tiež sme pracovali na úprave oko
lia rybníka a studienky pri rybníku.
Zrekonštruovali sme autobusovú

▪ Poďakovanie za úrodu 2011

V Skačanoch sa stalo zvykom,
že veriaci počas jesene vyzdobujú
kostol z darov zeme. Aj v tomto
roku v nedeľu 25. septembra, už po
piatykrát, odzneli v Božom chráme
slová vďačnosti za požehnanie.
Boh nám ho dáva stále a my ho
môžeme nielen cítiť, ale aj vidieť
na vlastné oči. Zároveň si môžeme
uvedomiť bohatstvo Božej dobroty
a múdrosť Stvoriteľa.
Tentoraz bola výzdoba tematicky
venovaná najväčšej udalosti Cirkvi
v tomto roku – vyhláseniu Jána
Pavla II. za blahoslaveného. V kos
tole bolo možné vidieť sypané ob
razy z jeho života – portrét bl. Jána
Pavla II., pápežský erb, Baziliku
sv. Petra v Ríme, Čenstochovskú
Pannu Máriu, jeho odkazy... Od
kaz „Nebojte sa“ bl. Jána Pavla
II. zaznel aj v nedeľnej kázni
pri ďakovnej sv. omši: „Nebojte
sa. Otvorte dvere dokorán Kris
tovi!” To boli prvé slová bl. Jána
Pavla II. po pápežskej voľbe.
Ježišov dotyk dokáže zmeniť srdce
človeka. Podobne ako šikovná ruka
z „obyčajných“ darov zeme vie
vytvoriť takéto krásne diela.
V tomto roku sme si zároveň
pripomenuli 160 rokov prvej pí
somnej zmienky o dychovej hudbe

v Skačanoch. Aj tejto udalosti bol
venovaný priestor.
Mnohým
ľuďom
patrí
poďakovanie, že pred piatimi
rokmi prišli s touto myšlienkou.
Zo začiatku možno s obavami a
dnes s ešte väčšou pokorou mu
síme priznať, že je to pekné dielo.
Vďaka. Takto to iste povedali v
nedeľu pri sv. omši, ale aj popo
ludní mnohí, ktorí prišli zblízka i
zďaleka pozrieť výzdobu z darov
zeme a prejaviť obdiv ľuďom a
vďačnosť Bohu.
text Jozef Tomica
foto archív OcÚ

zastávku. Dalo by sa toho ešte veľa
napísať. Chcel som pripomenúť
najmä to, že aj v tejto ťažkej dobe
vie obec získať finančné prostried
ky na rozvoj obce, nakoľko z vlast
ného rozpočtu by sme to nedokázali
zrealizovať.
Na záver by som chcel
poďakovať
poslancom
obec
ného zastupiteľstva, zamestnan
com obce, členom komisií obec
ného zastupiteľstva, farskému
úradu, miestnym podnikateľom,
spoločnosti Agro Diskomp, s.r.o.,
dychovej hudbe, spoločenským
organizáciám, Občianskemu zdru
ženiu Šanca a nádej, redakčnej
rade Skačianskych novín, zboru
pre občianske záležitosti a všetkým
občanom za dobrú spoluprácu.

Vážení spoluobčania!
Pred nami sú Vianoce, sviatky
lásky, keď sme k sebe o niečo milší,
láskavejší a tolerantnejší. Verím,
že si v našej obci takéto vzťahy
zachováme aj v budúcom roku, že
v nás zostane vzájomná úcta, spolupráca, tolerancia, priateľstvo.
Nech ticho svätej noci naplní
Vaše srdcia radosťou, pokojom a
láskou.
Veľa zdravia a spokojnosti v novom roku 2012 Vám želá
Ladislav Struhár, starosta obce

POZVÁNKA
Starosta obce Vás srdečne pozýva
na NOVOROČNÝ PRÍPITOK
dňa 6. januára 2012 o 15.00 hod.
do Kultúrneho domu v Skačanoch.
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OcÚ INFORMUJE
▪ Zasadnutie OZ 4.10.2011
Na rokovaní OZ sa zúčastnilo
všetkých 9 poslancov. Hlavným
bodom programu 7. schôdze obec
ného parlamentu bolo schválenie
dodatku č. 2 k VZN č. 6/2010 o
výške príspevkov na čiastočnú úhra
du výdavkov v škole a školských
zariadeniach zriadených obcou
a finančné pásmo na nákup po
travín, ďalej schválenie správy o
výchovno-vzdelávacej
činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2010/2011 a schválenie
zásad odmeňovania poslancov OZ a
členov komisií obce Skačany.
Starosta vo svojej správe infor
moval poslancov o oprave strechy
v škole, o údržbe živého plota okolo
kultúrneho domu. Každú prvú stre
du v mesiaci sa vykonáva zber
objemného odpadu z domácností.
Zber sa osvedčil a občania si naň už
zvykli. Ďalej sa pracovalo na údržbe
parkov, cintorína, areálu školy, fut
balového štadióna, kanála, potoka...
Firma Tucon Žilina začala s realizá
ciou diela Revitalizácia námestia v
Skačanoch. Starosta obce doplnil,
že oslovil na stavebný dozor Jána
Nahálku, ktorý sa celý život venuje
prácam v stavebníctve a dozoru na
veľkých stavbách.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Darina Ku
rilová oboznámila poslancov so
správou, s hodnotením žiakov, s
neprítomnosťou žiakov v škole. In
formovala ďalej o projektoch, ktoré
boli vypracované počas školského
roka 2010/2011. Na základe zmeny
prepočtu nákladov za rok 2010 na
školskú jedáleň a zmeny v cenách
potravín sa vypracoval dodatok k
VZN č. 6/2010. Cena jedla sa zme
nila z 2,60 € na 2,16 €.
Návrh
na
zmenu
zásad
odmeňovania poslancov OZ a
členov komisií obce vyplynul zo
skutočnosti, že poslanci zrušili
obecnú radu a zmenil sa Zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Starosta obce ďalej informoval
poslancov o vypracovaní návrhu
zmluvy na nájom hrobových miest
a o predloženej kúpnej zmluve na
odpredaj pozemkov na Cintorínskej
ulici, ktorú dali vypracovať kupu
júci.
V
interpeláciách
poslancov
odzneli hlavne otázky týkajúce sa
dokončovacích prác na výstavbe
bytových domov, úprave ich okolia
a o odkanalizovaní bytoviek. Ďalej
sa poslanci vrátili k dielu Revitali
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zácia námestia. Bolo by vhodné
oboznámiť občanov, že sa práce
realizujú - aj kvôli bezpečnosti a
celkovej informovanosti občanov.
Ďalej sa vyjadrili, že k výberu
dodávateľa na odvoz komunálneho
odpadu a drobného stavebného
odpadu bude potrebné stanoviť
parametre a do podmienok vo
verejnom obstarávaní zaradiť to,
že obec chce si na vybranom zaria
dení vykonávať preváženie tonáže
automobilu a zdôraznili dôležitosť
rovnakých podmienok pre všetkých
účastníkov súťaže.
Poslanci odporučili starostovi
obce v uznesení preskúmať zmluvu
Pavla Gahéra o prenájme obecného
pozemku parc. č. 662; zistiť na Ob
vodnom úrade životného prostredia
možnosť pripojenia čističky odpa
dových vôd k nájomným bytovým
domom na Cintorínskej ulici; zvolať
vybraných budúcich nájomníkov
bytoviek za účelom informovanosti;
vysporiadať fakturovanie služieb odvoz a uloženie komunálneho od
padu a drobného stavebného odpadu
firmou Ingpors s.r.o. Dolné Veste
nice, nad rámec zmluvy a ukončiť
výberové konanie na dodávateľa
na odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a drobného stavebného od
padu. Hlavnej kontrolórke obce
odporučili prepočítať výšku koefi
cientu na originálne kompetencie v
ZŠ s MŠ Skačany.
▪ Zasadnutie OZ 10.11.2011
Na rokovaní bolo prítomných 7
poslancov, dve poslankyne sa os
pravedlnili. Hlavnými bodmi prog
ramu bola voľba nových členov do
rady školy a informácia o pripra
vovanom návrhu VZN o dani z
nehnuteľností na rok 2012.
Kontrolou plnenia uznesenia sa
podľa správy hlavnej kontrolórky
obce zistilo splnenie úloh z pred
chádzajúcich uznesení. Opätovne sa
však poslanci vrátili k odporučeniu
vyhlásiť
výberové konanie na
zneškodňovanie komunálneho od
padu a drobného stavebného od
padu. Výberové konanie bolo vyhlá
sené a 14.11.2011 má zasadnúť
komisia na výber dodávateľa.
Ďalej
bolo
skonštatované
čiastočné splnenie uznesenia, v
ktorom sa odporúča starostovi
obce vyžiadať písomne od Vlasty
Šrámkovej na Komenského ulici
stavebné povolenie, prípadne iný
hodnoverný doklad o stavbách na jej
pozemku. Stavebný úrad zaslal zá

pis zo štátneho stavebného dohľadu,
ktorý sa konal dňa 19.9.2011. Pre
vyriešenie uvedenej záležitosti
uskutoční stavebná komisia ďalšie
stretnutie na tvare miesta, kde sa
dohodne technické riešenie odvod
nenia pred vypracovaním projektu
na uvedené dielo.
Nakoľko
úloha
vypracovať
vlastný plán verejného obstarávania
nebola splnená, hlavná kontrolórka
obce navrhla toto uznesenie zrušiť,
lebo pre tento rok je už uvedený
plán zbytočný. Do budúcnosti bude
treba pripraviť plán k schvaľovaniu
rozpočtu, po schválení rozpočtu je
na plánovanie neskoro.
Nesplnené bolo aj odporučenie
preskúmať nájomnú zmluvu s Pav
lom Gahérom na stánok rýchleho
občerstvenia na parc. č. 662. Pos
lanci navrhli odpustiť časť nájmu
po zdokladovaní obdobia, v ktorom
mal prevádzku zatvorenú a mal po
zastavenú živnosť.
Poslanci sa informovali, ako je to
s možnosťou pripojenia nových by
tových domov k ČOV-ke, prípadne
k žumpe a vyjadrili nespokojnosť s
opätovným prerokovávaním tejto
záležitosti spred mesiaca.
Je dôležité, aby sa na OZ doz
vedeli, či príslušné úrady čističku
povolia alebo nie a čo bude obec
robiť, keď vznesú výhrady. Starosta
prisľúbil, že vycestuje na Povodie
Váhu do Piešťan.
Návrh poslanca bol v technickom
riešení ČOV, pokiaľ by sa nemohla
odviesť do rieky. Vybuduje sa pri
bytových domoch tzv. akumulačná
nádrž, z ktorej by sa čerpalo - legis
latíva to umožňuje. Nájomníci by
tových domov boli zvolaní 27.10.
2011 za účelom informovanosti –
toto uznesenie teda bolo splnené.
Ďalšia úloha, ktorá nebola
splnená, sa týkala vysporiadania
fakturovania odvozu komunálneho
odpadu firmou INGPORS Dolné
Vestenice. Ako pripomenul starosta,
firma odráta nesprávne vystavené
faktúry z ďalšej fakturácie. Poslanci
však oponovali, že takýto spôsob je
nesprávny a na každú chybnú fak
túru musí byť vystavený dobropis.
Upozornili, že tento problém sa rieši
už od júna.
Ďalším bodom v uznesení bolo
odporučenie pre hlavnú kontrolórku
- prepočítať výšku koeficientu na
originálne kompetencie v ZŠ s MŠ
Skačany - úloha bola splnená. Obec
doplatila škole cca 1300 € zo svojich
prostriedkov, a preto poslanci nepris
túpili k ďalšiemu príspevku pre školu.

Poslanci
ďalej
rozoberali
záležitosť ohľadne zmluvy na odvoz
komunálneho odpadu. Firme ING
PORS a.s. Dolné Vestenice bola vy
povedaná zmluva pre nedodržanie
podmienok, avšak vedenie firmy s
výpoveďou nesúhlasí, nakoľko si
nie je vedomé porušenia zmluvy.
Hlavná kontrolórka obce pozna
menala, že výpoveď bola daná ku
dňu 30.9. 2011, avšak doručená bola
až 5. 10. 2011. Poslanci zdôraznili,
že nesúhlasili s výpovednou lehotou
určenou v zmluve.
Starosta vo svojej správe infor
moval o sústredení kapacít zamest
nancov na menších obecných
službách na úprave okolia cintorína.
Nádoby na odpad v priestoroch cin
torína na „Dušičky“ nepostačovali.
Do budúcnosti sa bude musieť obec
na to pripraviť. Posledné týždne sa
na výstavbe bytov realizovali elek
trické prípojky, vodovodná prípojka,
inštalovali sa plynomery do všetkých
troch bytových domov. V týchto
dňoch sa môžu začať terénne práce.
Noví nájomníci, s ktorými bolo
stretnutie - boli ochotní popracovať
na úprave vnútorných priestorov.
31.10. 2011 začala prebiehať ko
laudácia diela. V priebehu 30 dní je
potrebné odstrániť nedostatky.
Starosta obce ďalej informoval,
že na strechu základnej školy obec
dostane finančné prostriedky vo
výške cca 48 000 €. Zatiaľ však na
účte nie sú.
Ďalším bodom programu bolo
schválenie nových členov rady školy
za zriaďovateľa – teda obec, ktorými
sa stali: Ing. Marián Krajčo, Ing.
Mária Kosnovská, Ing. Vladimír
Knápek a Ing. Ingrid Gahérová.
Viacerí poslanci sa informo
vali ohľadne bývalej riaditeľky
Mgr.
Zdenky
Adamcovej.
Riaditeľka školy Mgr. Darina Ku
rilová odpovedala, že bývalú pani
riaditeľku vyzvali na vrátenie
finančných prostriedkov, ktoré jej
boli vyplatené formou odstupného.
Škola všetky kroky rieši cez
právnika. Mgr. Adamcová bola
vyzvaná, aby zdokladovala dobu
od ukončenia pracovného pomeru teda od 3.12. 2010. Z právoplatného
rozsudku je zrejmé, že by mala byť v
stave zamestnancov školy, ale zatiaľ
je vedená na úrade práce.
Ďalej boli poslanci informovaní o
legislatívnom postupe schvaľovania
novely Zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach.
>>> pokr. na str. 4
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V októbri 2011 zákon poslanci
NR SR schválili, avšak pán prezi
dent zákon nepodpísal a vrátil ho
na opätovné prerokovanie do par
lamentu s pozmeňovacími návrhmi.
Je preto pre obec prakticky nemožné
pripraviť vhodné všeobecne záväzné
nariadenie. Na rokovaní NR SR by
sa návrh zákona mal objaviť kon
com novembra. Nakoľko legis
latívny proces schvaľovania novely
zákona ešte neskončil, navrhli pos
lanci do najbližšieho zasadnutia OZ
pripraviť podklady k novému VZN
o dani z nehnuteľností v spolupráci
s ekonomickou komisiou, podľa
výsledku rokovania v NR SR.
Starosta obce v bode rôzne infor
moval poslancov o plánovaní pose
denia s dôchodcami. Termín - nedeľa
11.12.2011. Poslanci sa dohodli, že
podávať sa bude guláš. Organizačné
zabezpečenie bude mať na starosti
Komisia sociálnych vecí a bytová.
Schválená bola inventarizačná
komisia pre vykonanie inventa
rizácie majetku obce a materiálu v
sklade CO.
V interpelácii odznela otázka,
ako je to so separovaným zberom,
či bude fungovať iba do konca de
cembra.
Starosta bol na stretnutí dotknu
tých obcí, kde sa dohodlo, že tá obec,
ktorá vyseparuje všetky komodity,
môže si z toho čerpať výhody – napr.
nákup nádob, vriec a pod. Tá obec,
ktorá nevyseparuje všetky komo
dity, bude, bohužiaľ, na separovaný
zber vo svojej obci doplácať.
V závere poslanci odporučili
starostovi obce: podať okamžitú
výpoveď zmluvy o zneškodňovaní
odpadov
skládkovaním
firme
Ingpors, s.r.o. Dolné Vestenice;
vysporiadať fakturovanie služieb
za odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a drobného stavebného od
padu firmou Ingpors, s.r.o. Dolné
Vestenice, nad rámec zmluvy - dob
ropisom ku každej faktúre; ukončiť
výberové konanie na dodávateľa
na odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a drobného stavebného od
padu; vykonať výberové konanie na
odborne spôsobilú osobu na výkon
verejného obstarávania pre Obec
Skačany a na každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva pripraviť
návrh uznesenia.
▪ Zasadnutie OZ 30.11.2011
Na zasadnutí bolo prítomných
7 poslancov, kontrolórka obce,
riaditeľka a ekonómka školy,
ekonómka obce a zamestnankyňa
oddelenia správy daní a poplatkov.
Dve poslankyne sa ospravedlnili.

Prerokovávané boli návrhy VZN o
dani z nehnuteľností, o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a dieťa školského zaria
denia v zriaďovateľskej pôsob
nosti obce, ďalej čerpanie rozpočtu
obce Skačany k 31.10.2011, návrh
rozpočtu obce Skačany na roky
2012 – 2014 a prerokovanie žiadostí
organizácií o dotácie z rozpočtu
obce na rok 2012.
Z rokovania sa vypustili návrhy
VZN o miestnom poplatku za KO a
VZN o ostatných miestnych daniach,
nakoľko novela zákona č. 582/2004
bude platná až od 1.12.2012, to
znamená, že zmeny budú prvýkrát
zapracované vo VZN pre rok 2013.
Pokiaľ sa poplatky za odvoz KO
a DSO nebudú zvyšovať, nie je
potrebné prijímať nové všeobecne
záväzné nariadenie.
Zasadnutia sa zúčastnili aj vlast
níci pozemkov na tzv. Úmost
nom, ktorí predstavili svoj zámer
zrealizovať stavebné pozemky v tej
to lokalite. Nakoľko uvedený zámer
nie je v súlade s Územným plánom
obce, ktorý je možné meniť cca raz
za 4 roky, realizácia tohto zámeru
by úplne zmenila situáciu v jeho
záväznej časti. Poslanci preto navrh
li zvolať stretnutie zainteresovaných
s autorom územnoplánovacej do
kumentácie - Ing. arch. Coplákom,
PhD.
Ďalšie podnety občanov smerova
li k odvodneniu ciest a chodníkov na
námestí, ktoré sa práve revitalizuje,
ďalej k výške poplatku za odvoz
komunálneho odpadu, ale odznela
aj kritická poznámka na vybavenie
techniky Dobrovoľného hasičského
zboru.
V odpovediach bolo povedané,
že projekt námestia nebol riešený
výškovo. Na pôvodnú komunikáciu
príde ešte asfaltový koberec vo
výške cca 6 cm. Na konci ulice
za kultúrnym domom je potrebné
prečistiť rigol. Tento sa zaústi do
potoka – smerom k dolnému mlynu.
Projekt námestia však nerieši
problém s dažďovou vodou. Pokiaľ
vzniknú problémy, bude to musieť
obec riešiť vlastnými finančnými
prostriedkami. Čo sa týka požiarnej
techniky, obec žiadala minister
stvo o finančné prostriedky, avšak
žiadosť nebola podporená.
Hlavná kontrolórka pri kontrole
uznesenia zistila, že niektoré úlohy
sa budú priebežne plniť do konca
kalendárneho roka. Napr. zrušenie
záložných práv na majetok obce
a výberové konanie na odborne
spôsobilú osobu na verejné ob
starávanie pre obec. Ďalej pripome
nula neuzavretú tému, ktorou je
riešenie odvodnenia Komenského

ulice. Na uskutočnenom stretnutí sa
majiteľovi dotknutej nehnuteľnosti
objasnila situácia a návrh riešenia zo
strany obce, s ktorým však nesúhla
sil. Poslanci preto navrhli riešiť celú
záležitosť s právnikom.
Starosta sa v rámci kontroly uzne
senia vyjadril k dobropisom k fak
túram od firmy Ingpors s.r.o. Dolné
Vestenice. V januári bol schválený
cenník, a teda prvá faktúra tohto
roku je ešte v riešení. Od februára
bol iný cenník. Ostatné faktúry sú už
poriešené.
Vo svojej správe starosta spo
menul, že v obci sa robia posledné
úpravy pred zimným obdobím. Rea
lizuje sa rekonštrukcia autobusovej
zastávky. V novostavbách bytových
domov je momentálne zabudo
vané zábradlie a dlažba na scho
doch. Zdravotechnika je osadená a
inštalujú sa kuchynské linky. Firma
upraví sčasti aj okolie bytoviek.
Čoskoro budú môcť budúci nájom
níci nahliadnuť do priestorov bytov.
K ukončeniu kolaudačného konania
je však potrebné podpísať preberací
protokol a doložiť revízne správy.
Poslanci sa informovali, či je
vyčlenený zamestnanec, ktorému
bude bytová agenda pridelená. Sta
rosta plánoval riešiť túto situáciu
zamestnancom na dohodu.
V ďalšej časti rokovania sa pos
lanci zaoberali návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia obce o dani z
nehnuteľností. Zamestnankyňa obce
informovala poslancov, že novela
zákona o miestnych daniach a miest
nom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad, ktorá bola
schválená v roku 2010, umožňuje
obci upraviť sadzbu dane za pozem
ky maximálne o 5-násobok najnižšej
sadzby schválenej v záväznom
nariadení obce. Novela zákona z
roku 2011, ktorá ale bude platiť
až od 01.12.2012, zlučuje druhy
pozemkov orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady a trvalé trávne
porasty do jednej položky. Nakoľko
obec má na tieto jednotlivé druhy
pozemkov rôzne sadzby dane, v
budúcom roku ich bude potrebné
upraviť. Keďže poslanci zásadné
zvyšovanie dane z nehnuteľností
nenavrhli, upravili sa iba niektoré
sadzby dane za stavby.
Rozpočet obce sa v priebehu roka
upravoval dvakrát. Odvíjal sa v príj
movej časti z výšky podielových
daní zo štátu. Na dielo Revitalizá
cia námestia sú celkové náklady
487 755  €. Obec musí z vlastných
nákladov zaplatiť cca 25 000 €,
teda 5 % z celkových nákladov.
Rozpočet obce sa upravil o splátku
úveru a náklady obce na výstavbu
bytových domov. Celkom sa príjmy

obce upravili o 133 483 €. Obec je
v súčasnosti v prebytku 23 000 eur.
Nevie sa však, či bude v decembri
na chod obce, na originálne kompe
tencie, nakoľko z týchto prostried
kov by sa mala zakúpiť ČOV pre
bytové domy. Poslanci uvažovali
nad možnosťou úveru, nakoľko
finančné prostriedky obci nebudú
postačovať na vykrytie nákladov. Vo
výdavkovej časti sa upravili niektoré
položky. Ide najmä o navýšenie v
položke špeciálne služby, kde je
navýšenie o cca 4000 € (audítor
ské služby, konsolidovaná účtovná
závierka, právne služby, výdavky
spojené s uskutočnením verejnej
súťaže na revitalizáciu námestia ...)
Aj napriek tomu, že sa dosť ponížili
náklady na odvoz objemného od
padu, stále obec dopláca cca 2000 €.
Kapitálové výdavky sa navýšili v
položke – rekonštrukcia miestneho
rozhlasu o 900 €. Upravili sa vý
davkové finančné operácie – splátky
istín na bytovky sa ponížili o 6 500 €,
nakoľko Štátny fond rozvoja býva
nia odsúhlasil odklad splátok úveru.
V návrhu rozpočtu na ďalšie
obdobia sa zohľadnili zatiaľ iba
prognózy. Daň z nehnuteľností zos
tala na úrovni roku 2011. Ponížili sa
príjmy za prenájom bytov o 9 000 €,
finančné operácie na 5 % -né spolu
financovanie úveru ...
Poslanci navrhli navýšiť rozpočet
vo výdavkovej časti v položke mzdy
o 4 500 € na pracovnú silu pre by
tovú oblasť.
O dotáciu z rozpočtu obce na rok
2012 požiadali viaceré organizácie
a subjekty: Slovenský zväz záhrad
károv, Občianske združenie Šanca
a nádej, Poľovnícke združenie
Háj, Spolok Dychová hudba,
Telovýchovná jednota Futbalový
klub, Rímskokatolícky farský úrad,
Jednota dôchodcov Slovenska. Cel
ková výška žiadaných dotácií je
10 250 €. Vzhľadom na finančnú
situáciu obce poslanci navrhli
nevyhovieť žiadostiam na 100 %.
Opätovne sa budú s nimi poslanci
zaoberať na poslednom tohtoročnom
zasadnutí, ktoré je naplánované na
14. decembra.
V bode rôzne sa prerokoval návrh
poslancov na rozdelenie Komisie
výstavby, cestného hospodárstva
a životného prostredia a Komisie
ochrany verejného poriadku na sa
mostatné komisie: Komisiu výstav
by, cestného hospodárstva a Komi
siu ochrany verejného poriadku a
životného prostredia.
Poslanci upozornili, že podmien
ky, ktoré žiadali uviesť v súťažných
podkladoch na výberové konanie ...
>>> pokr. na str. 5
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... na odvoz komunálneho od
padu (cena za 1 tonu objemného a
komunálneho odpadu, ale aj príloha
k cenovej ponuke – zmluva o dielo)
tam chýbali a taktiež samostatné
váženie pred a po vývoze. Poslanci
trvali na doložení listov k ceno
vým ponukám. Následne zasadne
komisia a bude sa situácia opätovne
riešiť, hoci času je už málo.
Ďalej odznel návrh zavolať
na Úrad verejného obstarávania
a žiadať o vysvetlenie priebehu
verejného obstarávania a možnosti
jeho zrušenia.
Poslanci sa taktiež informovali,
ako sú vysporiadané záležitosti
s Mgr.
Adamcovou.
Staros
ta uviedol, že Mgr. Adamcová
dostala okamžitú výpoveď a
všetky náležitosti sa konzultujú s
právničkou.
Starosta v bode rôzne informoval
poslancov, že v nedeľu 11. decem
bra 2011 sa uskutoční posedenie s
dôchodcami nad 65 rokov. Kultúrny
program zabezpečí súbor Cibuliar.
Starosta poďakoval súboru Cibuliar
za reprezentáciu obce v prehliadke
voľnočasových aktivít dôchodcov
- Jeseň je dar v Žabokrekoch nad
Nitrou, Chrámovému speváckemu
zboru Slnečnice za reprezentáciu
obce v projekte ZBORY – Láskou
nás prikrývaj, v ktorom účinkujú,
a
Občianskemu
združeniu
Šanca a nádej za zorganizovanie
Predvianočného
posedenia
v
nedeľu 27. novembra v kultúrnom
dome.
V uznesení č. 9/2011 poslanci
starostovi odporučili: vypísať
výberové konanie na odborne
spôsobilú osobu na vykonávanie
verejného obstarávania pre Obec
Skačany ; objednať firmu na vývoz
komunálneho odpadu na mesiac
december 2011; zistiť na Minister
stve výstavby a RR SR možnosť
predĺženia termínu kolaudácie by
tových domov s doložením písom
ného stanoviska; zvolať budúcich
nájomníkov bytových domov na
obhliadku bytov ; dať vypracovať
projekt na výstavbu čističky odpa
dových vôd k bytovým domom.
K. Kližanová

Stolový kalendár
ako darček
Aj tento rok, ako po iné roky, obec
darovala do každého obývaného
rodinného domu a v bytovkách do
bytu stolový kalendár – tentokrát s
tematikou - Kraj s mnohými naj.
Je to pre vás malý darček do nové
ho roka spolu s týmto výtlačkom
Skačianskych novín.
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Aktuálne informácie o projekte revitalizácie námestia
Od septembra na námestí pre
bieha výstavba chodníkov a roz
ptylových plôch. Obec na projekt
získala nenávratný finančný príspe
vok z európskych fondov. Výstavbu
realizuje spoločnosť TUCON a.s.
Žilina, ktorá vo verejnej súťaži
ponúkla najvýhodnejšiu cenu.
Podľa záväzného harmonogramu
majú byť stavebné práce ukončené
do konca apríla 2012.
V súčasnosti sa dokončuje
dlažba pred obecným úradom.
Začiatkom nasledujúceho roku sa
bude pokračovať rekonštrukciou
oboch vetiev miestnej komuniká
cie na námestí a prístupovej cesty
k pálenici, ako aj výstavbou a
rekonštrukciou ďalších štyroch
úsekov chodníkov. Na záver sa
počíta so sadovými úpravami v
parku.
Obnova centier obcí je podpo
rovaná prostredníctvom Regionál
neho
operačného
programu,
Opatrenia Regenerácia sídiel. Na
získanie príspevku museli byť
splnené prísne podmienky: pro
jekt sa môže realizovať výlučne
v centrách obcí, jednotlivé akti
vity (stavby) projektu musia tvoriť

kompaktný celok, čo napríklad
znamená, že navrhované alebo
rekonštruované chodníky musia na
seba priamo nadväzovať a nie je
možné realizovať čiastkové úseky
v rôznych uliciach obce. Ďalej sa
požadovalo, aby projekt bol kom
plexný, zahŕňajúci najmenej štyri
rôzne aktivity – chodníky, miest
ne komunikácie (nie však cesty
III. triedy), verejné osvetlenie,
verejnú zeleň a drobnú architektú
ru. Najvýznamnejšou podmienkou
bolo, aby sa projekt realizoval len
na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníc
tve obce, bez akýchkoľvek vecných
bremien. Z tohto dôvodu museli
byť z projektu napokon vypustené
navrhované úseky chodníka na
Duklianskej ulici, pri kostole a na
odvrátenej strane námestia.
Rozsah projektu bol uvedenými
podmienkami značne obmedzený a v
zásade ani neumožňoval iné ako vy
projektované riešenie, napriek tomu,
že sa v obci nachádzajú aj ďalšie
problémové úseky ciest a verej
ných priestranstiev vyžadujúcich
investičné zásahy.
Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.,
autorizovaný architekt SKA

POTRAVINOVÁ POMOC
Potravinová pomoc pre odká
zané osoby sa v štátoch Európskej
únie poskytuje už niekoľko rokov.
Tento rok sa prvýkrát realizuje aj na
Slovensku. Postupne prichádza do
všetkých miest a obcí.
Nárok na potravinovú pomoc
majú poberatelia dávok v hmotnej
núdzi; osoby, ktoré majú zverené
deti do náhradnej starostlivosti a
nepracujúci starobní, predčasní a
invalidní dôchodcovia s dôchod
kom do 305 eur.
V pondelok 22.11.2011 v
skorých ranných hodinách dora
zilo auto s 2,6 t hladkej múky a
takou istou tonážou cestovín aj do
Skačian. Zoznamy so 130 odkáza
nými občanmi, ktorí sa už vopred
prihlásili na Obecnom úrade v
Skačanoch, boli pripravené, a tak sa
hneď začalo s vydávaním potravín.
Každá oprávnená osoba si mohla
domov odniesť alebo odviezť 20

kg hladkej múky a 20 kg cestovín
(kolienka, vretená, slovenská ryža).
Pri realizácii potravinovej po
moci pomáhali všetci zamestnanci
obce a taktiež aktivační pracovníci.
Aj ich zásluhou sa vydávanie po
travín uskutočňovalo plynule a
väčšina potravín sa rozdala už v
pondelok vonku pred kultúrnym
domom. Zvyšok potravín sa odov
zdal nasledujúci deň.
Z tvárí obdarovaných občanov
bolo vidieť, že boli prekvapení a
zároveň spokojní a vďační za takú
to formu pomoci.
Keďže sa ešte prihlásilo ďalších
vyše 20 oprávnených občanov,
ktorí sa o potravinovej pomoci doz
vedeli neskôr (hoci oznam bol vyh
lásený v obecnom rozhlase viac
krát), obec dodatočne požiadala
o ďalší potravinový prídel aj pre
týchto obyvateľov.
M. Štrpková

DANE A POPLATKY
Obec v budúcom roku nebude
zvyšovať poplatok za komunálny
odpad vzhľadom k tomu, že aj
vďaka vám – občanom, úspešne re
alizujeme zámer – zber objemného
odpadu na sústredenom mieste, nie
kontajnermi po obci. Naučili sme sa

disciplinovanosti aj na cintoríne a v
jeho okolí. Veríme, že aj do budúc
nosti budeme prispievať k príjem
nému prostrediu v našej obci.
K. Kližanová,
odd. správy daní a poplatkov

BLAHOŽELANIE
V mesiacoch september - novem
ber 2011oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Ida Paukovičová
č.d. 136
Ľubica Gunišová
č.d. 404
Peter Pilát
č.d. 118
Ľubica Hudecová
č.d. 418
Oľga Horniaková
č.d. 447
60 rokov života:
Jozef Záhumenský
č.d. 68
Ladislav Ištván
č.d. 354
Ján Ondrejka
č.d. 349
70 rokov života:
Magdaléna Dubná
č.d. 77
Anna Kopálová
č.d. 513
Anna Beňačková
č.d. 339
80 rokov života:
Mária Ďurišová
č.d. 152
Mária Havaldová
č.d. 81
90 rokov života:
Michal Struhár
č.d. 32
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Mgr. Anna Beňačková
č.d. 426
* 11.01.1953
+ 27.10.2011
Štefan Fabian
č.d. 89
* 21.08.1924			
+ 15.11.2011
Mária Ďurčeková
č.d. 417
* 15.03.1943
+ 26.11.2011
Pozostalým vyslovujeme úprim
nú sústrasť.

NARODILI SA
Alexandra Jankeje
27.11.2011
rodičia: Jaroslav a Gabriela
Malej spoluobčianke želáme,
aby vyrastala v zdraví, obklopená
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Vjekoslav Bakmaz
a Anna Havránková
sobáš: 11.11.2011
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
M. Štrpková,
ref. evidencie
obyvateľov
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▪ Prvé novembrové dni v Skačanoch
Začiatok novembra je spojený
so slávnosťou Všetkých svätých a
návštevami cintorínov.
Keďže náš kostol je zasvätený
Všetkým svätým, v Skačanoch býva
jú 1. novembra hody. Tohtoročnú
svätú omšu slávil pán farár Juraj
Pluta, bývalý skačiansky kaplán. V
kázni priblížil epizódu zo života sv.
Vincenta de Paul, ktorý sa počas jed
nej cesty po mori veľmi pekne za
choval k zajatcom – otrokom. Svätci
viedli pozoruhodný život, museli
prekonávať veľké prekážky, môžu
byť pre nás inšpirujúcimi vzormi.
Najnavštevovanejšími miestami
počas prvých novembrových dní
bývajú cintoríny, výnimkou nebol
ani ten náš, ktorý v tomto čase
ožil. Vďaka nádhernému počasiu
vládla na ňom nezvyčajná atmos
féra, prichádzali nielen domáci,
ale i ľudia zďaleka. Hroby boli
krásne vyzdobené kvetmi, vencami
a sviecami. Prvého novembra sa
tam konala aj pobožnosť, ktorou
prítomní vzdali úctu všetkým zos
nulým. Ticho pri miestach posled

ného odpočinku našich príbuzných,
priateľov a známych sa premieňalo
na zážitok. Bolo poznačené
množstvom spomienok na tých,
ktorí nás predišli do večnosti.
Náš cintorín prechádza určitými
premenami. Pribúdajú nové hroby,
staré zanikajú, niektoré sa opra
vujú. Je chvályhodné, že tento rok
bol obnovený pomník pána dekana
Jozefa Hollého, ktorý pôsobil v
Skačanoch 26 rokov ako správca
farnosti. Pamätajú si na neho celé
generácie, mnohí ľudia sa s úctou
zastavujú na tomto mieste.
Na začiatku cintorína je malý
symbolický hrob, na kríži ktorého
je nápis NENARODENÉ DETI.
Je dôkazom toho, že ani ľuďom v
Skačanoch nie je ľahostajný osud
detí, ktoré nemohli uvidieť svetlo
tohto sveta. Okoloidúci sa zvyknú
pri ňom zastaviť, pomodliť sa a
zapáliť sviečku.
Skačiansky cintorín je pekným
a dôstojným miestom posledného
odpočinku našich blízkych.

text Eva Struhárová
foto Ivan Struhár

▪ Nájomné zmluvy a nájom za hrobové miesta
V súlade so zákonom č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve a Prevádz
kovým poriadkom pohrebiska
obce Skačany je obec povinná s
pozostalým príbuzným zomrelého
uzatvoriť zmluvu o nájme hrobo
vého miesta. Uzavretím nájomnej
zmluvy prenecháva prenajímateľ
(Obec Skačany) nájomcovi za
nájomné hrobové miesto na cin
toríne v Skačanoch na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ostat
kov. Zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú. Nájomnú zmluvu nie je
možné vypovedať pred uplynutím
tlecej doby, ktorej dĺžka je podľa
Prevádzkového poriadku pohrebi
ska obce Skačany stanovená na 10

rokov. Pri úmrtí nájomcu má pred
nostné právo na uzavretie novej ná
jomnej zmluvy blízka osoba, ktorá
sa prihlási ako prvá.
Výška nájomného sa riadi Cen
níkom služieb, ktorý tvorí prílohu
Prevádzkového poriadku pohre
biska obce Skačany. Podľa tohto
cenníka bolo nájomné za prená
jom hrobového miesta na 10 rokov
stanovené nasledovne:
▪ jednohrob:
15,- €
▪ dvojhrob:
30,- €
▪ trojhrob:
45,- €
▪ detský hrob:
7,- €
▪ hrobka - jednohrob:
15,- €
Prvé nájomné je splatné pri pod
pise zmluvy v hotovosti v pokladni

POZVÁNKA
Na Božie narodenie – 25. de
cembra 2011 bude o 15.00 hod. v
kostole v Skačanoch Jasličková
pobožnosť s názvom Hľadanie,
ktorú pripravili deti zo základnej
školy.

Na Silvestra – 31. decembra 2011
pozývame prežiť poslednú hodinu
roku 2011 v tichej adorácii v kos
tole v Skačanoch. O polnoci bude
eucharistické požehnanie a prípitok
s vareným punčom pred kostolom.

Na sviatok sv. Štefana – 26. de
cembra 2011 sa od 14.00 hod. bude
ohlasovať Dobrá novina. Prihlásiť
svoj dom pre návštevu koledníkov
môžete v kostole (pri stolíku)
vypísaním prihlášky.

Na slávnosť Troch kráľov bude
v Skačanoch pri sv. omši o 9.30
hod. spievať hudobno-dramatická
skupina Cibuliar vianočné koledy
a vinše.

Obce Skačany alebo prevodom na
bankový účet prenajímateľa do
5 dní po podpise zmluvy. Výška
ďalšieho nájomného (na ďalších 10
rokov) sa riadi podľa aktuálneho
cenníka platného v čase zaplatenia
ďalšieho nájomného.
Nájomné zmluvy sa uzatvárajú
na Obecnom úrade v Skačanoch v
tieto dni: pondelok a streda v čase
od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 15.30 hod. So sebou
si treba priniesť občiansky preukaz.
Je vhodné (nie však nevyhnutné)
zistiť si aj údaje o zomrelom, po
chovanom v danom hrobovom
mieste (meno, priezvisko, dátum
narodenia a úmrtia) a zo štítka na

lepeného na náhrobnom kameni aj
číslo hrobového miesta.
V prípade, že na niektoré hro
bové miesto nebude uzatvorená
nájomná zmluva, prevádzkovateľ
pohrebiska bude môcť po uplynutí
tlecej doby (10 rokov) hrobové
miesto zrušiť a použiť ho na ďalšie
pochovávanie.
Ak nemáte záujem zachovať
niektoré hrobové miesto, ohláste to
na Obecnom úrade v Skačanoch pí
somne formou čestného vyhlásenia
o zrieknutí sa daného hrobového
miesta v prospech prevádzkovateľa
pohrebiska (s overeným podpisom).
M. Štrpková

▪ 3. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2011
Obec Skačany aj v tomto roku pri
hlásila svoju webstránku do súťaže
o najlepšiu stránku obcí. Súťaž
ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne
eSlovensko o. z., Únia miest Sloven
ska a Združenie informatikov samo
správ Slovenska. Vyhlásenie výsled
kov sa uskutočnilo 26.10.2011v
rámci Medzinárodnej konferencie
ITAPA 2011, v priestoroch hotela
Crowne Plaza v Bratislave, pod
záštitou vysokých predstaviteľov
vlády a parlamentu Slovenskej re
publiky. Starosta obce Ladislav
Struhár prevzal z rúk pána Rolanda

Silla, splnomocnenca vlády Sloven
skej republiky pre informačnú
spoločnosť
ocenenie
webovej
stránky obce - 3. miesto v kategórii
Najlepšia stránka obcí.
K. Kližanová
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▪ NEKROLÓG - Odišla šéfredaktorka Skačianskych novín

* 11. 01. 1953
† 27. 10. 2011
V poslednú októbrovú nedeľu
sme sa rozlúčili na skačianskom cin
toríne s Mgr. Annou Beňačkovou.
Anna Beňačková sa narodila
11. januára 1953 v Skačanoch. V
rodisku vychodila základnú školu,
po absolvovaní strednej školy v
Partizánskom študovala anglický
jazyk a ruský jazyk na Pedagogic
kej fakulte v Nitre. V rokoch 19752005 pôsobila na Základnej škole

v Nitrici ako vyučujúca a takmer
10 rokov až do 1. marca 2005 ako
zástupkyňa riaditeľa. Svoje pôso
bisko zmenila v roku 2005, keď
nastúpila na Základnú školu s ma
terskou školou v Skačanoch, kde
bola zástupkyňou riaditeľa školy až
do svojho odchodu do invalidného
dôchodku v roku 2010.
Anna Beňačková počas posled
ných dvanástich rokov svojho
života ovplyvňovala spoločenské a
kultúrne dianie v obci. Angažovala
sa v rôznych oblastiach. Bola
poslankyňou, zástupkyňou sta
rostu, členkou ZPOZ-u, farskej
rady, KDH, fotografistkou, kro
nikárkou, zaslúžila sa o záchranu,
obnovu a propagáciu kultúrneho
dedičstva obce. Jej meno bolo
spojené s rôznymi aktivitami, bola
spoluzakladateľkou Občianskeho
združenia Šanca a nádej, počas
svojej
pracovnej
aktivity
zviditeľňovala obec v elektronic
kých i tlačových médiách, no najmä
v Skačianskych novinách, kde pô
sobila ako šéfredaktorka od 1. čísla
1. ročníka až do konca života. Pri
príležitosti 10. výročia ich vydáva
nia jej bola udelená Cena obce za
kultúrno – publikačnú činnosť.

Gitka, hlavne pod takým
to menom sme Ťa poznali v
Skačanoch, nedá mi nebyť aj osob
nou. Za 12 rokov našej úzkej spo
lupráce sme sa pracovne veľmi
často stretávali, pri písaní tohto
nekrológu sa mi vynára v mysli
množstvo spomienok na to, čím
sme spolu prešli. Isté obdobie sme
riešili rôzne problémy ako pos
lankyne na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, potom sme boli
pri zrode Občianskeho združenia
Šanca a nádej, v rámci ktorého bolo
zorganizovaných nespočetne veľa
rôznych akcií, napr. skačiansky
detský jarmok, športová olympiá
da, nohejbalový, stolnotenisový a
šachový turnaj, týždeň tvorivosti,
videoprojekcia prenosov hokejo
vých zápasov, Dni kresťanskej
kultúry, zimné duchovné večery
pre mládež, detské diskotéky a kar
nevaly, desaťkrát sme robili cestu
rozprávkovým lesom a štyrikrát
týždenné detské tábory CIBULA
LAND, cieľom ktorých bola nielen
zábava a oddych, ale aj poznávanie
obce, jej okolia i časti histórie kra
jiny, preto sme boli na celodenných
výletoch na Bradle, na Skalke, v
Rajeckej Lesnej, v Nitre.

Nemožno nespomenúť ani náš
spoločný záujem o archeologický
výskum zaniknutého románskeho
Kostola sv. Juraja. Hľadali sme
ľudí, dokumenty, nezabudnuteľné
bolo horúce leto v roku 2004, kedy
sme pravidelne chodili na kopec
k misionárskemu krížu, ba sme aj
vlastnoručne kopali.
Napokon, ale rozhodne nie na
poslednom mieste, treba spomenúť
Skačianske noviny. Pri ich tvorbe
sme boli od samého začiatku,
podarilo sa nám vydať 62 čísel.
Hodiny a hodiny sme strávili pri
úpravách a opravách textov, pri pre
verovaní faktov, niektoré veci sme
zvykli konzultovať dlho do noci.
Náš predposledný telefonát bol ešte
veľmi dlhý, všeličo sme rozoberali.
Ten posledný bol krátky, lebo už
začala nad Tebou víťaziť zákerná
choroba. I napriek tomu bola pre
mňa veľmi prekvapujúca správa,
ktorú som dostala 27. októbra
večer, že si už odišla do večnosti.

relikviou jeho krvi, ktorú pápežovi
odobrali v deň jeho smrti. Potom
sme si pri krstiteľnici obnovili svo
je krstné sľuby a mohli si uvedomiť
veľkosť svojho krstu. Pri tejto
krstiteľnici bol pokrstený aj Ján
Pavol. Sú tam napísané slová: „Na
tomto mieste sa to všetko začalo.“
Tieto slová sa týkajú každého z nás.
Aj my sme prosili, aby sa „na tom
mieste“ začalo v našom živote nové
puto s Bohom, ktoré bolo vytvorené
pri krste. Po prehliadke baziliky
sme si išli na chvíľu oddýchnuť do
cukrárne za kostolom. Keď sme sa
vo filme dozvedeli, že Ján Pavol
II. mal rád sladkosti a my sme išli
po jeho stopách, objednali sme si
„kremówku papiezsku“ – wado
wickú sladkú špecialitu. Nasledo
vala prehliadka múzea v katolíc
kom dome, lebo pápežov rodný
dom sa momentálne rekonštruuje.
Ešte krátky rozchod na nakúpenie
pamiatok a nasledoval odchod do
15 km vzdialenej Kalwarie Zebrzy
dowskej.
Kalwaria Zebrzydowska je mes
to, nad ktorým sa rozprestiera nád
herný komplex budov benediktín
skeho opátstva, jedno z najväčších

pútnických miest v Poľsku. Bolo to
vidieť už na prvý pohľad, keď sme
parkovali medzi desiatkami auto
busov. V bazilike sme mali možnosť
pomodliť sa pred Milostivým obra
zom Panny Márie a v areáli kláštora
si vychutnať príjemnú atmosféru.
Plánovanú krížovú cestu sme
vynechali, lebo tá najkratšia trvá
asi dve hodiny a toľko času sme už
nemali. Cestou späť sme sa modlili
sv. ruženec. Cez okná autobusu sme

sledovali poľskú krajinu a spievali
– nábožensky i ľudovo. Našu púť
sme skončili modlitbou Anjel Pána.
Domov sme prišli síce unavení,
ale s pocitom, akoby sme navštívili
Rím. Vďaka všetkým, ktorí sa
podujali putovať. Verím, že Boh
vypočuje ich prosby, ktoré mu v
tento deň prednášali a umocňovali
ochotou obetovať sa.
text a foto
Jozef Tomica

Vďaka za vykonané dielo, nech
Ti je skačianska rodná zem ľahká!
Eva Struhárová

▪ Farská púť
Každoročne v našej farnosti or
ganizujeme farskú púť. V tomto
roku sme sa rozhodli navštíviť
rodisko bl. Jána Pavla II. – Wado
wice a Kalwariu Zebrzydowsku.
V sobotu 24. septembra 2011
o 4.00 hod., keď prišiel na auto
busovú zastávku žlto-biely autobus,
ktorý mal pred sebou takmer 500
km, muselo byť každému jasné, že
ideme po stopách pápeža, veľkého
pápeža. Skontrolovali sme počty
a rozbehli sa. Niektorí debatovali,
iní dospávali, ďalší rozmýšľali, čo
nás v ten deň čaká. V Čadci sme
mali krátku technickú prestávku a
pokračovali sme v ceste.
Po prekročení štátnej hranice sme
spoločne pozerali film Svedectvo
– dokument kardinála Stanislawa
Dziwiśa, arcibiskupa v Krakowe,
ktorý prežil po boku bl. Jána Pav
la II. ako jeho tajomník niekoľko
desaťročí. Vo Wadowiciach sme
v bazilike slávili sv. omšu. Na ta
komto mieste sa nedá ani poriadne
sústrediť na modlitbu, lebo je toho
toľko, čo by chcel každý v tej chví
li Bohu povedať. Po skončení sv.
omše sme navštívili v priestoroch
baziliky kaplnku bl. Jána Pavla II. s
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POHĽADY DO HISTÓRIE
▪ Svet v malom alebo iba jeden deň
„Čože je to história? To nie je nič
pre mňa!“ poviete si možno často.
No áno, dejiny možno chápať aj
tak, keďže z väčšiny historických
správ sa dozvedáme iba o rôznych
panovníkoch, šľachticoch, cirkev
ných
hodnostároch,
prípadne
veľkých a významných mestách.
Zmienky o obyčajných obyvateľoch
miest a obcí sú väčšinou strohé,
obmedzené iba na konštatovanie,
že boli chudobní, poddaní alebo
výnimočne malí remeselníci. Prí
padne sa dozvedáme, že toľko
ich odviedli do zajatia nepriate
lia alebo toľko ich podľahlo epi
démii cholery. Nič viac. Z tohto
môže prameniť skepsa, že dejiny
sú šedivo všeobecné a sterilne
neosobné. Ale opak je pravdou.
Veľké dejiny vždy tvorili tisícky
a tisícky malých osudov aj našich
predkov. Bez nich, bez ich konkrét
nej prítomnosti, by tu neboli ani
spomínaní panovníci, šľachtici či
vojny. Neveríte? Skúsme si vybrať
úplne náhodný dátum z ďalekej
histórie a pozrieme sa, čo sa v ten
deň dialo vo veľkom svete a v ma
lom svete – v Skačanoch. Udalosti
vo svete a v našej obci sa možno
neovplyvňovali, no život bežal,
nestál. Tak napríklad 5. septem
ber 1784. Bola nedeľa, 16. nedeľa
po Svätom Duchu. Slnko vyšlo
okolo 5.20 h, večný kalendár prez
rádza, že mohlo byť pekné počasie
začínajúcej jesene. Americký prezi

dent George Washington bol v úrade
ôsmy rok, pápežom bol Pius VI.,
ruskou cárovnou Katarína Veľká a
francúzsky kráľ Ľudovít XVI. or
ganizoval ďalšiu okázalú hostinu.
V USA uvažovali nad myšlienkou
zavedenia letného času a v Ne
mecku sa tešili z popísania prvého
vtákojaštera na svete. Na rakúskom
cisárskom tróne sedel Jozef II.,
uvažoval o zavedení nemčiny ako
úradného jazyka v Uhorsku (stalo
sa tak od 1. novembra 1784) a chys
tal sa na návštevu bratislavského
generálneho seminára. A nitriansky
biskupský stolec nebol po smrti An
tona Révaja († 1783) obsadený.
Ale poďme domov. Skačiansky
učiteľ Peter Retzer nemal veľa
práce, pretože bola nedeľa a v škole
sa neučilo. A keby aj, vrcholilo
leto a deti namiesto školy v týchto
dňoch pomáhali svojim rodičom na
poli. No niekoľko ich predsa len do
školy chodilo, pretože nariadením
„Ratio educationis“ cisárovnej Má
rie Terézie z roku 1777 bola školská
dochádzka pre deti vo veku 6 – 12
rokov povinná. Učiteľ Retzer trávil
väčšinu času doma pri svojej žene
Juliane, lebo tá čakala dvojičky. Tie
sa im narodili koncom októbra. No
učiteľa v tento deň čakala iná práca.
Keďže post skačianskeho učiteľa
bol spojený s funkciou organistu v
miestnom Kostole sv. Juraja, zahral
si 5. septembra 1784 niekoľkokrát.
Okrem nedeľnej bohoslužby aj

na svadobných obradoch. V tento
deň sa uskutočnili dva. Vdovec
Ján Farský si bral Annu Vráblovú
zo Skačian a Klára Kocúrová zo
Skačian sa vydávala za ovdovelého
učiteľa z Nitrianskych Sučian Jána
Orosa. Svedkami pri sobášoch boli
Ondrej Pilát a Štefan Žitňanský, oba
páry sobášil miestny farár Ladislav
Kamanházi. Tomu vo farnosti dl
hodobo vypomáhal františkán, páter
Caesar Honza. Pohreb v Skačanoch
5. septembra 1784 nebol žiadny,
no dva dni predtým bola na novom
cintoríne poniže Kostola sv. Juraja,
tam, kde je od roku 1782 dodnes,
pochovaná 30-ročná Barbora Ha
nusová z Návojoviec. Pochovaná
bola v Skačanoch, lebo v Návojov
ciach vtedy cintorín ešte nemali.
5. septembra 1784 sa v Skačanoch
ani nekrstilo, naposledy prijal túto
sviatosť Imrich Drgo, syn Michala
a Anny rodenej Tomáše zo Skačian
(26. augusta 1784).
Poniže fary stál dom zemepána,
správcu rozsiahlych majetkov Nit
rianskej kapituly. Tým bol 5. sep
tembra 1784 Imrich Dubina. V jeho
domácnosti práve vládol smútok,
pretože len 24. augusta pochoval
svoju mladú ženu Kláru. No neos
tal dlho sám, veď jeho malé deti
potrebovali matku, a preto už 27.
septembra 1784 sa oženil s Alojziou
Laho z Nitry. Manželia 27. októbra
1784 ako krstní rodičia priniesli
pred oltár už spomínané dvojičky

Jána a Alojziu, deti učiteľa a orga
nistu Petra Retzera. Týmto deťom
na svet pomohla prísť skačianska
pôrodná babica Dorota Klaudusová.
Nielen v dome č. 121, v ktorom
býval organista a učiteľ, ale aj na
oboch svadobných hostinách si 5.
septembra 1784 pripíjali pivom,
ktoré v skačianskom pivovare varil
sládok Ján Bánovský. Napokon sa
ešte pozrime do dediny, vlastne do
mesta, lebo tak – oppidum – tak sa
Skačany v roku 1784 spomínajú.
Meno richtára síce nepoznáme, no
vieme, že v Skačanoch už vtedy
boli dva mlyny – dolný a horný.
Dolný vlastnil alebo mal v prenájme
Štefan Minár, horný Pavol Hruška.
Z remeselníkov sa spomína tkáč
Štefan Kanižaj. S prichádzajúcou
jeseňou končila služba obecného
pastiera Štefana Košíka. Bola to
jeho posledná služba, lebo 14.
októbra 1784 vo veku 60 rokov
zomrel. Napokon ešte dodajme, v
Skačanoch žila aj cigánska rodina
Adama Rácza. Pomaly končíme.
Slnko 5. septembra 1784 zapadlo
krátko po pol siedmej.
Taký bol teda jeden deň vo svete
a v Skačanoch. Udalosti, ktoré sa tu
stali, neovplyvnili svetové dianie.
Alebo žeby áno? Určite nejako áno,
pretože veľká história vždy bola a
aj dnes je tvorená z našich malých
osudov. Ešte si stále myslíte, že
história nemôže byť zaujímavá?
Erik Kližan

▪ O mlynárstve a mlynároch

▪ Kaplnka svätej Barbory

Len nedávno vyšla zaujímavá
62-stranová knižka pod názvom
MLYNÁRSTVO a MLYNÁRI s
podtitulom na Belanke – Nitrici
v 20.storočí. Autorom knižky je
stredoškolský profesor vo výslužbe
Rudolf Ďuriš, rodák zo Skačian,
syn bývalého mlynára Petra Ďuriša.
Autor sa v útlej knižke vracia do
minulosti mlynárstva a mlynárskej
profesie, ktorá kedysi patrila medzi
významné remeslá a prechádzala z
otca na syna. Mapuje rozmiestnenie
mlynov v povodí Nitrice (Belanky)
na území nášho okresu, ich vznik,
vývoj i zánik. Súčasne približuje
históriu mlynárstva vo Veľkých
Bieliciach, Skačanoch, Brodzanoch
a v Hradišti. Pozornosť venuje aj
tým, ktorí sa v mlynoch v okolitých
obciach venovali fyzicky náročnej
práci – nielen mlynárom, ale aj ich
rodinám. V knižke nechýbajú re

V tomto roku 4. decembra sme
si pripomenuli 280. výročie pos
vätenia Kaplnky sv. Barbory, v
Skačanoch známej ako Barborka.
Podľa kánonickej vizitácie ju dal v
roku 1731 postaviť vtedajší správca
farnosti Ján Királi ako baptistérium,
teda kaplnku, v ktorej sa krstí. Na ten
to účel sa využívala až do roku 1962.
V roku 1767 mala pred vstu
pom ešte drevenú predsieň, v čase
výstavby súčasného kostola sa v nej
slúžili sv. omše.
V minulom storočí od začiatku
70. rokov až do januára 1984, kedy
bol otvorený dom smútku, slúžila
ako miesto poslednej rozlúčky so
zosnulými.
V súčasnosti je evidovaná ako
národná kultúrna pamiatka. Posled
ná obnova sa uskutočnila v rokoch
2004-2006, počas ktorej boli od
kryté zaujímavé maľby.

produkcie ich fotografií, podobne
ako reprodukcie fotografií bývalých
mlynov. V súčasnosti žije 95-ročný
Rudolf Ďuriš, bývalý stredoškolský
profesor, v Nitre, kde vyučoval
slovenský, ruský a nemecký jazyk.
Záujemcovia o publikáciu sa môžu
prihlásiť na Obecnom úrade v Ska
čanoch.
(krb)

Kaplnka
sv.
Barbory
je
neodmysliteľnou súčasťou našej
obce.
text Eva Struhárová
foto archív OcÚ
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▪ Slnečnice v projekte ZBORY – Láskou nás prikrývaj

Dňa 19. júna 2010 sme sa s
Chrámovým speváckym zborom
Slnečnice
zúčastnili
primičnej
slávnosti Ondreja Kellnera v
Hradišti. Dlho som premýšľala
nad tým, aké prekvapenie Ondre
jovi pripraviť. Napadlo mi osloviť
dlhoročného priateľa – hudobného
skladateľa Petra Vlčku z Topoľčian, s
ktorým sme ako zbor spolupracovali
na muzikáloch Láska je silnejšia...
a Sen o ruži. Ponúkol nám svoju
novú pieseň s názvom Láskou nás
prikrývaj. Hneď ako som prvýkrát

počula jej melódiu, vedela som, že je
to najlepšie prekvapenie na slávnosť.
V zbore na primičnej slávnosti sa
popri členoch zboru zo Skačian ob
javili členovia zboru z Návojoviec,
Hradišťa, bývalé členky zboru, ale
aj mladí ľudia, ktorí účinkovali
v
spomínaných
muzikáloch.
Pieseň zostala zapísaná v srdciach
všetkých zúčastnených veľmi dlho.
Po nejakom čase sme boli opäť
oslovení autorom, či by sme sa ako
zbor nechceli zapojiť do pripra
vovaného hudobného projektu, na

ktorom sa bude podieľať viacero
zborov i jednotlivcov z blízkeho
i ďalekého okolia – okrem nás aj
napr. z Topoľčian, Partizánskeho,
Bošian, Chynorian...
Všetci sme boli touto myšlienkou
nadšení a s veľkou chuťou sme sa
pustili do nacvičovania, počas
ktorého sme zažili veľa zábavy a
zároveň nadviazali nové priateľstvá.
Po skupinových nácvikoch sa aktéri
dostali do nahrávacieho štúdia a
následne sa všetci zúčastnení stretli
spoločne na natáčaní videoklipu.

Pieseň Láskou nás prikrývaj si
okamžite po zverejnení podmanila
svojím hlbokým textom i hudob
ným spracovaním srdcia všetkých
poslucháčov a divákov. Prvýkrát sa
objavila na verejnosti 2. decembra
2011 na obrazovkách TV LUX v
relácii Doma je doma, kde ju prišiel
predstaviť autor piesne spolu so
sólistami Soňou Kopálovou, Lu
ciánom Bezákom a spoluorganizá
torkou Kvetoslavou Kližanovou.
Taktiež bola zaradená do Gospel
parády na rádiu LUMEN, kde sa
už po tretíkrát umiestnila na prvom
mieste.
Poďakovať sa nám patrí hlavne
Pánu Bohu, no v neposlednom rade
autorovi piesne Petrovi Vlčkovi,
ktorý umožnil, aby sa skačianske
Slnečnice mohli zúčastniť tohto
výnimočného projektu, ďalej sta
rostovi obce, vďaka ktorému sa
mohlo v priestoroch kultúrneho
domu skúšať, našim rodinám za
trpezlivosť a všetkým zúčastneným
mladým, ktorým nechýba chuť
robiť niečo výnimočné!
text K. Kližanová
foto Katarína Janíčková

▪ eRko v Skačanoch
eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí - je detská
organizácia
s
celoslovenskou
pôsobnosťou. Mladí ľudia –
dobrovoľníci sa vo svojom voľnom
čase pravidelne venujú deťom.
Prežívajú s nimi radosti a starosti
všedných dní na stretkách, výle
toch, táboroch a rozličných iných
podujatiach.
Podobne je tomu tak aj v
Skačanoch. Pravidelne po letných
prázdninách sa v septembri rozbie
hajú detské eRko stretká na fare. V
tomto školskom roku sa eRko stret
ko koná vždy prvú nedeľu v me
siaci, kedy je aj detská svätá omša.
Možno povedať, že je to nedeľa

venovaná deťom.
Prečo prísť na stretko? Dôvodov
je viac – je tu možnosť stretnúť
svojich kamarátov, či zoznámiť
sa s novými, porozprávať sa spo
lu, zasmiať, zabaviť... Možnosť
vyrobiť si nádherné výrobky, naučiť
sa pekné pesničky, zatancovať si
eRko tance, ktoré sa len tak hocikde
nenaučíte, zahrať sa originálne hry,
dokonca upiecť a ozdobiť vianočné
medovníčky. „Radostnou cestou
svedectva viery kráčame spolu malí
i veľkí“ – v duchu nášho erkár
skeho motta pozývame všetkých
- malých i veľkých na naše eRko
stretká, rozšíriť naše kresťanské
spoločenstvo, aby sme sa mohli

▪ Detská dychová hudba
Hradišťanka v Skalitom

spoločne radovať, smiať, žiť!
Okrem spomínaných detských
stretiek sa môžu deti i mladí zapojiť
v rámci eRka aj do koledovania
Dobrej noviny vo vianočnom ob
dobí, či ísť na spoločný eRko výlet
cez letné prázdniny.

Detské sv. omše – každá prvá
nedeľa v mesiaci o 9:30 hod. v kos
tole.
Detské eRko stretká – každá prvá
nedeľa v mesiaci o 15:00 hod. na
fare.
Tešíme sa na teba!!!
text a foto Veronika Horniaková

Na sviatok Sedembolestnej Pan
ny Márie, Patrónky Slovenska, sa v
Skalitom - rodnej obci nášho pána
farára Jozefa Tomicu každoročne
koná Festival mariánskej piesne. Na
tohtoročný už VII. ročník bola poz
vaná okrem iných hostí aj Detská
dychová hudba Hradišťanka, ktorej
členmi sú aj mladí hudobníci zo
Skačian. Hneď po rannej svätej
omši sa predstavili pásmom po
chodových a príležitostných skla
dieb. Na popoludňajšom hlavnom
programe festivalu vystúpili ako
prví. V ich podaní odzneli skladby

ako: Jesus Christ Superstar (spev
Soňa Kopálová), K Márii voláme,
Ave Mária (sólo trúbka Vratislav
Skaličan, organ - Kvetoslava
Kližanová), Hallelujah a na záver
odznela pieseň Ó, Mária, prímluv
nica naša. Všetky skladby boli od
menené potleskom divákov.
V
mene
vedenia
DDH
Hradišťanka, ale aj všetkých jej hu
dobníkov vyslovujeme hostiteľom
Pán Boh zaplať! za starostlivosť
počas návštevy v Skalitom.
text a foto
K. Kližanová
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▪ Svätý Mikuláš v Skačanoch

▪ 45. ročník výstavy ovocia,
zeleniny a kvetov

V sále kultúrneho domu sa kona
la 25. septembra už 43. raz výstava
ovocia, zeleniny a kvetov. Záhrad
kári prezentovali 172 vzoriek
ovocia, 70 vzoriek zeleniny a 50
vzoriek kvetov. Dekoráciu pekne
dotvárali aj vkusne naaranžované
živé i črepníkové kvety, ďalej
výstavu zdobili liečivé byliny,
rôzne zavárané ovocie a zelenina.
Okrem toho sa prezentovali aj
žiaci zo ZŠ s MŠ Skačany, ktorí
svojimi pestrými nápadmi ukázali
šikovnosť a umenie pretvoriť ovo
cie, zeleninu a kvety do očarujúcich
výtvorov.

Na výstavu prispeli svojimi
produktmi v oblasti ovocinárstva,
záhradníctva a spracovania ovocia
aj piati podnikatelia z okolia.
Výstavu si prezrelo asi 450
návštevníkov z obce i širokého oko
lia. V pondelok výstavu navštívili
aj žiaci základnej školy.
Výbor základnej organizácie
SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa na
výstave zúčastnili, ale aj členom or
ganizácie, ktorí ju pripravili, a teší
sa na ďalší ročník v budúcom roku
2012.
text za výbor ZO SZZ Emil Ďuriš
foto M. Kližan

▪ Dôchodcovia dôchodcom

V nedeľu 4.decembra prišlo do
kostola viac detí ako inokedy. Mali
na to vážny dôvod, lebo po skončení
sv. omše mal medzi ne zavítať svätý
Mikuláš. A tak sa aj stalo. Najprv
sa však konala detská svätá omša.
Počas kázne deti živo diskutovali s
pánom kaplánom o osobe biskupa
Mikuláša a o jeho otvorenom srd
ci. Otvorené srdce prirovnal k ot
vorenému oknu. Ak chceme vidieť
všetko, čo sa deje vonku za oknom,
tak ho musíme najskôr otvoriť.
Podobne aj naše srdce musí byť ot
vorené pre potreby iných, lebo inak
by sme boli sebcami. Deti priniesli
do kostola ako obetný dar malé
čokoládky, aby ich mohol Mikuláš
darovať zasa ďalším deťom. Chlap
ci a dievčatá sa zapojili aj do čítania
prosieb, spevu piesní za doprovodu
gitary a počas modlitby Otče náš

vytvorili pred obetným stolom
živú reťaz ako symbol priateľstva a
súdržnosti.
Ku koncu sv. omše bolo cítiť v
ovzduší už veľkú nedočkavosť,
najmä u najmenších detí. Konečne
zazvonil zvonček a v sprievode
anjelov s plnými košíkmi sladkostí
sa objavil Mikuláš. Prišiel až z Tu
recka, a je preto pochopiteľné, že
nevedel po slovensky, a tak za neho
rozprával pán farár. Deti zanietene
recitovali mikulášske básničky,
niektoré sa pokúsili aj o spev. A
Mikuláš im za odmenu rozdával
balíčky so sladkosťami.
Ďakujeme organizátorom podu
jatia za milý zážitok a už teraz
sa tešíme na oslavy sviatku sv.
Mikuláša na budúci rok.
text M. Štrpková
foto D.Pilát

Krásna staroba - bez bolestí, bez
trápenia, bez samoty - to je sen
každého seniora. Ale toto všetko
nie je samozrejmosťou. Každý
musí niečo pre to urobiť, aby sa
nám sny neskončili na svitaní, aby
sa stali realitou v každodennom
prežívaní. Baterky, bez ktorých
nedokáže pracovať žiadny prístroj,
si aj my musíme nabiť energiou,
a to pomerne jednoducho. Od
dychom, spánkom, ale hlavne
činnosťou. A to, že takíto aktívni
nie sú len skačianski seniori, sme
sa presvedčili na 9. ročníku pre
hliadky voľnočasových aktivít se
niorov Jeseň je dar v Žabokrekoch
nad Nitrou dňa 11. novembra 2011.
Štrnásť súborov predviedlo pestrú

paletu programov, no žiadny z nich
nebol rovnaký. Spevy ľudové, ale
aj zborové, veselé scénky, dožinky
a tiež tance. A práve tancami sme
sa prezentovali my - Cibuliari.
Žiadny z krojov nebol taký pestrý
a bohato zdobený ako náš. Páčila
sa tiež naša choreografia a veselý
pohyb. Nakoniec sa hostitelia
postarali aj o náš žalúdok chutnou
večerou a nechýbal ani dúšok vín
ka. Všetci sme si uvedomili, že pre
človeka nie je dôležité iba dokedy
žije, ale hlavne ako žije. Aj napriek
obmedzeniam, ktoré prináša vek, sa
aj naďalej tešíme zo života a za to
ďakujeme Pánovi.
text a foto
Janka Bližniaková
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▪ Adventné popoludnie v kultúrnom dome

Vianoce patria k najkrajším sviat
kom v roku. Predchádzajú im veľké
prípravy, ku ktorým určite patrí
aj výzdoba príbytkov a chystanie
rôznych dobrôt.
Občianske združenie Šanca a
nádej zorganizovalo 27.novembra
v sále kultúrneho domu tvorivé
predvianočné podujatie, súčasťou
ktorého bolo pečenie oblátok, zho
tovovanie adventných vencov a
príprava vianočného štedráka.
Už pri vstupe do kultúrneho domu
bolo cítiť neopakovateľnú vôňu ob
látok, ktorá bola veľkým lákadlom
najmä pre deti. Šikovné ruky Má
rie Ďurišovej, Anny Horniakovej a
Jozefa Zajaca mali čo robiť, aby sa
ušlo všetkým prítomným.

Ukážku vianočného aranžovania
a zhotovovania adventných ven
cov robila Janka Laššová, ktorá
mala k dispozícii rôznorodé oz
doby i množstvo prírodného ma
teriálu. Základ každého venca tvo
rila čečina, na ktorú sa najskôr dali
ihlice na sviečky, potom sa pridávali
ozdoby, šišky, orechové škrupiny,
badián, bukvice, škorica, sušené
ovocie a pod. Všetko sa upevňovalo
patexovou pištoľou. K dispozícii
boli hotové výrobky i tie, ktoré sa
robili priamo pred očami zvedavých
divákov.
Veľkú pozornosť všetkých prí
tomných pútala príprava tradičného
vianočného koláča – štedráka.
Mnohí sa obávajú pustiť sa do jeho

pečenia iba na základe receptu,
preto bolo veľmi dobré, že skúsené
gazdinky Marta Kližanová a Janka
Bližniaková trpezlivo vysvetľovali
postupnosť jednotlivých krokov. To,
že miesenie cesta nie je také jedno
duché, si mali možnosť vyskúšať aj
pán farár, pán starosta i ďalší muži.
Dokonca aj deti so záujmom sle
dovali, ako sa na vrstvy kysnutého
cesta striedavo natierala lekvárová,
orechová a tvarohová plnka. (Ma
ková sa tentokrát vynechala). Z
kúskov zvyšného cesta si vytvárali
vlastné malé koláčiky. Štedrák
zvykli dostávať aj koledníci, z
toho vzniklo spojenie chodiť po
štedrákoch – koledovať, chodiť po
domoch spievať a vinšovať sviatky.

Aranžérka Janka Laššová ▼

Rozmanitosťou plnky sa vyjadrova
lo prianie zabezpečiť hojnosť, bo
hatstvo, dostatok všetkého a najmä
dobrú úrodu v nastávajúcom roku.
Adventné
obdobie
je
predovšetkým duchovnou prípra
vou na Vianoce. No je tiež časom,
ktorý sa má prežívať v pokoji a v
radosti.
Organizátori sa počas prvej
adventnej nedele snažili v sále
kultúrneho domu vďaka súhre
šikovných rúk, vianočných piesní a
voňavého punču navodiť asi pre 200
ľudí pravú predvianočnú atmosféru.
text Eva Struhárová
foto Ivan Struhár

▲ 92-ročný Jozef Hudec pri miesení cesta
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
▪ Dopravné ihrisko
V piatok 23. septembra sa žiaci
našej školy zúčastnili pravidelnej
návštevy dopravného ihriska, ktoré
organizuje autoškola SAŠA v Par
tizánskom.
Inštruktori rozdelili žiakov na 2
skupiny. Žiaci 1. A a 2. A triedy
najprv počúvali výklad o tom, ako
a po ktorej strane chodia chodci
a cyklisti, poznávali dopravné
značky, skúšali riešiť jednoduché
križovatky a učili sa, čo všetko
musí cyklista a jeho bicykel mať.
Odmenou za ich pozornosť boli
rozprávky s dopravnou tematikou.
Žiaci 3. A a 4. A triedy si mali
možnosť
vyskúšať
ovládanie
pravidiel cestnej premávky pre
chodcov a cyklistov jazdou na bi

▪ Hodina občianskej náuky na OcÚ
cykli. Samozrejmosťou pri jazde
na bicykli boli prilby na hlavách,
či reflexné vesty, ktoré sú povinnou
výbavou cyklistu. Bolo zaujímavé
sledovať, ako sa žiaci správajú
pri jazde na bicykli , pozorujú do
pravné značky, svetlá semaforov
a dôsledne sa snažia dodržiavať
pravidlá cestnej premávky. Asi po
hodine sa skupiny vymenili.
Sme radi, že si žiaci opäť mohli
vyskúšať, ako je to v ozajstnej
cestnej premávke. Veríme, že si
uvedomili dôležitosť dodržiavania
pravidiel cestnej premávky a ne
zabudnú na získané vedomosti pri
bicyklovaní doma.
text Mária Matlová
foto D. Krištofová

28. septembra žiaci VI. A strávili
hodinu občianskej náuky v priesto
roch Obecného úradu v Skačanoch.
Cieľom exkurzie bolo oboznámiť
sa v rámci tematického celku Moja
obec s obecnými symbolmi.
V obradnej sieni ich privítali
pracovníčky OcÚ Marta Štrpková,
matrikárka obce, a Kvetoslava
Kližanová. Pani matrikárka im
ukázala erb obce a vysvetlila roz
diel medzi zástavou a vlajkou obce.
Veľkú pozornosť žiaci venovali in
sígniám starostu. Dozvedeli sa, pri
akých príležitostiach sa používajú a
aké obrady vykonáva obec. Najviac
ich zaujala príloha obecnej kroniky
– fotodokumentácia a taktiež si za
listovali aj v Pamätnej knihe obce,

kde sa oboznámili s významnými
udalosťami skačianskych dejín.
Veľkým prekvapením pre všetkých
bola fotografia v Pamätnej knihe
z uvítania detí do života, na ktorej
našli seba i svojich rodičov.
Hodina
občianskej
náuky
v priestoroch OcÚ s reálnym
názorným materiálom a fundo
vaným výkladom nielenže splnila
svoj cieľ, ale rozšírila poznat
ky našich žiakov aj z ďalších
oblastí života obce. Preto chcem
poďakovať pracovníčkam OcÚ
za ich ochotu a sprostredkované
poznatky.
Martina Gašparovičová

▪ Šarkaniáda

▪ Návšteva hvezdárne
Dňa 22. novembra sa 18 žiakov
4. a 5. ročníka zúčastnilo exkurzie
do Hvezdárne v Partizánskom. Naši
žiaci si počas dvojhodinovej inter
aktívnej prednášky vypočuli zaují
mavosti o slnečnej sústave a zapo
jili sa do diskusie s prednášajúcim.
Prezreli si aj kupolu s hvezdár
skym ďalekohľadom. Žiaľ, počasie
im neumožnilo sledovať našu
najbližšiu hviezdu - naše Slnko.
Z hvezdárne sa žiaci presunuli

do zaujímavej lokality v Bieli
ciach a prezreli si náučný chodník
Bielické bahná. Prešli lokalitou,
v ktorej sa vyskytujú vzácne rast
liny a živočíchy európskeho výz
namu. So záujmom si preštudovali
informačné tabule, z ktorých sa
dozvedeli bližšie informácie o tejto
vzácnej lokalite. Exkurzia splnila
svoj účel, žiaci získali nové poznat
ky o našom regióne.
text a foto Milan Minarovjech

Tohtoročná jeseň bola veľmi
prajná na teplé slnečné lúče, a tak
sme mohli opäť využiť pekný je
senný čas na zábavné popoludnie. V
utorok 18.10.2011 sa všetky deti z
ŠKD spolu s ostatnými spolužiakmi
z 1.- 4. roč. a pani vychovávateľkou
stretli na školskom ihrisku pri
tradičnej Šarkaniáde.
Hoci slniečko štedrou rukou
rozdávalo svoje lúče, s vetrom to
bolo trochu horšie. Akoby sa mu
nechcelo rozdúchať svoje mechy a
zdvihnúť tak množstvo pestrofareb
ných šarkanov k oblohe. Potom sa
predsa len rozkývali konáre stro
mov a aspoň poniektorým sa po

darilo vyletieť do výšky. Naháňačka
s vetrom sa teda mohla začať.
Žiaci jednotlivých ročníkov
ukázali, ako letia ich šarkany, a
potom súperili medzi sebou, komu
vyletí najvyššie. Ako vždy, nablíz
ku boli aj mamičky, ktoré nám
pomáhali rozpletať dlhé chvos
ty, zamotané šnúry či opraviť
neposlušných šarkanov.
Na záver boli žiaci so šarkanmi
odmenení sladkosťou a drobnou
pozornosťou a mohli sa s pocitom
príjemne prežitého popoludnia
rozísť domov.
text a foto Erika Chuťková,
vedúca ŠKD

▪ Autosalón v Nitre
Dňa 30. septembra sa žiaci našej
školy zúčastnili na exkurzii Auto
salón 2011 v Nitre. 38 žiakov sied
meho až deviateho ročníka mohlo
okrem širokej škály noviniek v
automobilovom priemysle vidieť aj
najnovšie typy áut rôznych značiek,
napríklad Mercedes, Škoda, Kia,

Citroen a mnoho ďalších. Výstava
bola doplnená ukážkami historic
kých vozidiel. Exkurzia splnila
očakávanie a žiaci si odniesli mno
ho poznatkov, ktorými si rozšírili
vedomosti v predmete technická
výchova a svet práce.
Milan Minarovjech
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▪ Mestská knižnica v Partizánskom
Ráno 20. októbra nás
síce
privítal jesenný dážď, avšak nebol
príčinou k odvolaniu plánovanej
akcie žiakov 1.- 4.ročníka navštíviť
Mestskú knižnicu (MK) v Par
tizánskom. Tu nás privítala jej ve
dúca Denisa Škorňová, ktorá nám
zároveň podala základné infor
mácie týkajúce sa rozloženia bu
dovy a jednotlivých oddelení. Po
celú dobu strávenú v MK sa o nás
starali jej zamestnanci pútavo roz
právajúci nielen o tom, ako sa stať

členom MK, o spôsobe hľadania,
triedenia, zakladania kníh, ale
aj o skvostoch detskej literatúry.
Žiaci mali možnosť nahliadnuť
do obľúbených rozprávkových
kníh, encyklopédií, „poťažkať“ si
najväčšiu a zároveň najmenšiu pub
likáciu knižnice. Vďačnou bodkou
návštevy bola premietnutá rozpráv
ka Vládca kníh. Radi sa niekedy
opäť vrátime do priestorov knižnice
v Partizánskom.
Marcela Papšová

▪ Medzinárodný deň školských knižníc

▪ Deň jabĺk

Aj tento rok sme oslávili Deň
jabĺk. Našou snahou bolo zvýšiť
záujem o zdravý životný štýl
a zdravú stravu. Pomohlo nám
jablko, ktoré je vo výžive poklad.
Žiaci 1. stupňa sa zišli v školskej
kuchynke v trochu netradičnom
oblečení. Takmer všetci mali na sebe
niečo červené. Na pripravených
stoloch si každá trieda rozložila pri
nesené druhy jabĺk a iné jablkové
dobroty: koláče, kompóty, výživy,
šťavy, ... Spolužiaci boli k sebe
pohostinní a núkali sa s veľkou
radosťou. Prestávku v jedení nám
vyplnili naši prváci milým pro
gramom. Zarecitovali básne, za
spievali pieseň - Bolo raz jabĺčko
krásne a dali ostatným hádanku.
Pomôckou na ňu boli ich čelenky,
na ktorých mali krásne vyfarbené
jabĺčka. Na záver sa žiaci odfoto
grafovali vo svojich triedach pod
„jabĺčkovými“ nástenkami.
Veríme, že jablko - symbol
mladosti a krásy budú žiaci jedávať
častejšie, aby predišli mnohým
zdravotným problémom.

V rámci Týždňa boja proti ra
kovine sme na 2. stupni zrea
lizovali tradičný DEŇ JABĹK,
ktorého cieľom bolo prezentovať
jablko ako súčasť zdravej výživy
a najznámejší zdroj vitamínov. Z
pripravenej prezentácie sa žiaci
dozvedeli informácie o tom, čo ob
sahuje jablko, aká je jeho výživová
hodnota, dôvody, prečo jesť jablko
a aký je význam zdravého stra
vovania. Triednické hodiny boli
venované zábavným aktivitám,
príprave násteniek na tému Deň
jabĺk, ale aj jesennej výzdobe
tried . Z jabĺk, ktoré priniesli žiaci,
sme urobili aj výstavku, na ktorej
sme mohli obdivovať najkrajšie,
najmenšie, najväčšie jabĺčka.
Veríme, že žiaci si uvedomili, že
jablko je lepšie ako tisíc piluliek, že
pred chorobou nás chráni, vírusom
do tela vojsť bráni.
text Adriana Juríková,
Zuzana Šútorová
foto A. Juríková

Štvrtý októbrový pondelok 24.10.2011 aj naša škola oslavo
vala Medzinárodný deň školských
knižníc. Chceli sme žiakom ukázať
dôležitosť školskej knižnice, jej
výnimočnosť a schopnosť pripraviť
ich na život. Tento deň prebiehal
trochu netradične. Žiaci 1. stupňa
sa neučili, a predsa sa veľa naučili.
Celý deň bol rozdelený do 4 častí.
Prvú časť trávili žiaci v školskej
knižnici. Tu súťažili v práci s kni
hou.
V druhej časti
sme chceli
žiakom ukázať, že do knižníc
chodia aj dospelí, tí tiež poznajú
knihy a veľa z nich čítajú. Prišli nás
navštíviť členovia skupiny Cibu
liar zo Skačian, ktorí nám zahrali v
krásnych kostýmoch LEGENDU O
SVÄTOM JURAJOVI. Potom nám
porozprávali, ako oni chodili do
školy, čo sa učili, aké čítali knihy,
ktoré priniesli deťom aj ukázať. Z
prinesených kníh prečítali deťom
rozprávku Kapsa, potras sa. Toto
predstavenie potom odohrali aj
žiakom II. stupňa.
Tretia časť sa niesla v duchu dra
matizácie literárnych ukážok. Deti
I. stupňa sa takto predstavili svojim
rodičom a starým rodičom: prváci
s rozprávkou O Snehulienke a sied
mich trpaslíkoch, druháci zahrali
z čítanky obľúbený článok Ga-gaga-gaštany, tretiaci rozprávku O
Pampúšikovi a štvrtáci Pytačky.
Príbuzní detí a skupina Cibuliar
odmenili všetkých účinkujúcich
veľkým potleskom. Tu bolo aj vy
hodnotenie rannej súťaže z knižnice

a slávnostné odovzdávanie diplo
mov a cien.
Štvrtá, záverečná časť sa konala v
triedach. Žiaci spolu s prítomnými
rodičmi a starými rodičmi písali
najkrajšie zážitky z prežitého dňa.
Všetko, čo žiaci spísali a nakreslili,
zviazali do jednej spoločnej veľkej
knihy, ktorá sa stala ozdobou našej
školskej knižnice.
Aj starší žiaci strávili Medzi
národný deň školských knižníc
nekonvenčne. V rámci svojich
vyučovacích hodín sa naučili, že
nielen televízia a internet, ale aj
obyčajná kniha zo školskej knižnice
ich dokáže naučiť niečo nové a
pripraviť ich tak na život.
Učitelia využili svoje hodiny na
oboznámenie žiakov s knižnicami
všeobecne,
pričom
zvláštnu
pozornosť venovali našej školskej
knižnici. Na všetkých predme
toch využívali knihy zo školskej
knižnice na spestrenie a obohate
nie výučby. V každej triede žiaci
urobili výstavku z donesených
kníh. Učitelia vybrali najmenšiu a
najväčšiu knihu. Najstaršiu knihu z
roku 1906 mali žiaci 5. ročníka.
Počas celého dňa učitelia prezen
tovali knihu ako nevyhnutnosť a
dôležitosť pre život. A výsledok?
Sami žiaci potvrdili, že kniha pre
nich už nie je len lacnou ozdobou
na poličke v izbe, ale súčasťou ich
života, ktorý je vďaka nej pestrejší
a zaujímavejší.
text Adriana Juríková,
Jana Domaničová
foto A. Juríková
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▪ Aladinova lampa
Rozprávku s týmto názvom si
mohli dňa 24.11.2011 pozrieť deti
z materskej školy a žiaci zo základ
nej školy v sále kultúrneho domu
v Skačanoch. Pozvali aj svojich
kamarátov zo Základnej školy v
Hradišti a spoločne prežívali príbeh
chudobného chlapca Aladina. Sle
dovali jeho dlhú cestu plnú nástrah,
posplietanú zákernými úskokmi
jeho falošného strýka čarodejníka.
Interaktívnym spôsobom vťahovali

▪ Návšteva predškolákov v I. A
herci Divadla bez opony malých
divákov do deja príbehu. A tento
poukazoval na to, že dobro vždy
nakoniec zvíťazí nad zlom. Ale
odpoveď na otázku, kde sa to dob
ro ukrýva, musí každý z nás, do
spelých i menších, hľadať. Veríme,
že sa predstavenie deťom páčilo a
radi si opäť pozrieme nejaké diva
delné predstavenie.
text a foto
Darina Kurilová

v priebehu vyučovacej hodiny
vyskúšali písanie na tabuľu pred
metného písmena, prezreli šlabikár
i zapojili sa do didaktických aktivít,
v ktorých boli rovnocennými súper
mi prvákov.
Veríme, že sme ich neodradili v
ich odhodlanosti začať na budúci
školský rok 2012/2013 povinnú
školskú dochádzku.
Marcela Papšová

▪ Záložka do knihy spája školy
Po
minuloročnej
príjemnej
skúsenosti sme sa aj tento rok za
pojili do medzinárodnej súťaže
Záložka do knihy spája školy. Bola
nám pridelená Základná škola
Radoľa. Od pani učiteľky z part
nerskej školy sme sa dozvedeli
základné informácie: kde sa ich
škola nachádza, koľko majú žiakov,
aké krúžky navštevujú a do akých
súťaží sa zapájajú.
Naši žiaci 1. – 6. ročníka sa do
výroby záložiek pustili s veľkou
radosťou. Vedeli, že ich tvorivá

▪ Na výlete v Bratislave
18. októbra 2011 zorganizovali
vyučujúci pre žiakov 2. stupňa
exkurziu do Bratislavy. Prvou zas
távkou v hlavnom meste boli filmo
vé a televízne štúdiá na Kolibe, kde
sídli TV JOJ. Tu ich privítali Katarí
na Nosková, PR - manažérka TV
JOJ, a Stanislav Guštafík, scenárista
nového komediálneho seriálu Hoď
svišťom. Pod ich vedením si žiaci
prezreli vysielacie štúdio a režijné
pracovisko Televíznych novín,
oboznámili sa s výrobou relácie
a potom ich kroky smerovali do
filmových štúdií, kde sa vyrábajú
relácie Hod svišťom a Súdna sieň.
Mnohí s radosťou zasadli na miesta
sudcov, obžalovaných a svedkov v
Súdnej sieni. Po návšteve televízie

Malí – veľkí predškoláci
„zablúdili“ vo štvrtok 10. novem
bra 2011 do I. A triedy s cieľom
podporiť bývalých spolupútnikov
z materskej školy a pričuchnúť
školskému učeniu. V úvode si vzá
jomne vymenili ručne vyrobené
darčeky a následne sa zapojili do
vyučovacieho procesu, v ktorom
kráľovná abecedy predstavovala
nové písmeno L. Predškoláci si

práca niekomu poslúži pri čítaní
kníh. Kreslili, obkresľovali, stri
hali a lepili. Na hodinách výtvarnej
výchovy vyrobili veľa originálnych
záložiek, aby potešili žiakov z
Radole. A ich práca bola odme
nená. Aj deti z partnerskej školy
húževnato pracovali a poslali našim
žiakom veľa zaujímavých záložiek.
Čítanie pre deti z oboch škôl bude
teraz iné – s novými vlastnoručne
vyrobenými záložkami.
text a foto
Adriana Juríková

nasledovala prehliadka pamäti
hodností
Bratislavy: Bratislav
ského hradu a Dómu sv. Martina.
Ďalším cieľom našej cesty bola
návšteva 23. ročníka Medzinárod
nej súťažnej prehliadky originálov
ilustrácií kníh pre deti BIENÁLE
ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2011
v Dome umenia, kde si žiaci prez
reli ilustrácie kníh od autorov z via
cerých krajín sveta.
Exkurzia rozšírila poznatky
žiakov z mediálnej výchovy, deje
pisu, geografie, literatúry a výtvar
nej výchovy.
text a foto
Martina Gašparovičová

▪ Hlbinove Kršteňany
20. októbra 2011 sa v našej škole
uskutočnilo školské kolo regionál
nej súťaže v umeleckom prednese
poézie Hlbinove Kršteňany. Pri
pravovalo sa 5 žiačok 2. stupňa:
Sofia Koleňáková, Romana Krá
liková (V. A). Nikola Kasalová
(VI. A), Viktória Havránková a
Tereza Kližanová (VIII. A). Všetky
recitovali básne z tvorby Pavla
Gašparoviča Hlbinu. Tri najlepšie
z nich - Sofia Koleňáková, Viktória
Havránková a Tereza Kližanová
- reprezentovali školu v II. kate
górii v regionálnom kole súťaže
vo Veľkých Kršteňanoch dňa

21.10.2011. V prvej kategórii
reprezentoval školu druhák Matúš
Beňuška, ktorému za interpre
táciu básne P. G. Hlbinu Pope
vok udelila porota čestné uznanie.
Blahoželáme!
Martina Gašparovičová
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▪ Strelecká súťaž
V dňoch 11. a 18. novembra
2011 sa konali v CVČ v Partizáns
kom Majstrovstvá okresu v streľbe
zo vzduchovej pušky družstiev. V
kategórii starších žiakov našu školu
reprezentovali Michaela Ďurišová,
Tomáš Kližan a Vladimír Pod
kamenský. Ich družstvo skončilo
na 5. mieste a najviac sa darilo
Tomášovi Kližanovi, ktorý v hod

notení jednotlivcov skončil na 4.
mieste. V kategórii mladších žiakov
školu reprezentovali Michaela Pa
verová, Dávid Struhár a Erik Švec.
Ich družstvo skončilo na 5. mieste.
Výborný úspech dosiahla Mi
chaela Paverová, ktorá bola medzi
zúčastnenými dievčatami najlepšia
a postúpila do krajského kola.
text a foto Milan Minarovjech

▪ Pasovanie prvákov
Posledný vyučovací októbrový
deň pred jesennými prázdninami
sa niesol v duchu imatrikulácie
– pasovania prvákov, čiže prija
tia prvákov do cechu školského.
Žiaci deviateho ročníka celý me
siac s vervou nacvičovali jednot
livé scénky, dopisovali príhovory,
dolaďovali kostýmy pod vedením
pani učiteliek Gašparovičovej a
Matlovej, aby sa v tento deň pre
menili na rozprávkové bytosti –
Snehulienku a sedem trpaslíkov.
Malí prváčikovia za účasti
rodičov či rodinných príslušníkov
vošli s piesňou na perách do „zlatej
brány“ podopretej obrovskými ce
ruzkami v rukách trpaslíkov. Kráľ
so Snehulienkou postupne prvákov
privítali, predstavili a oboznámili
s úlohami. S obrovským entu
ziazmom plnili (ne)náročnú misiu
trpaslíkov, mali napríklad uhádnuť
názov rozprávky, ktorú stvárňovali,
čo najrýchlejšie poskladať úbor do
vrecka na telesnú výchovu, priradiť

formou číselnej symboliky počet
predmetov, pričleniť k písanému
písmenu jeho tlačenú podobu...
Zábavné zadania doplnili žiaci 2. 4. ročníka o básničky, žiak deviate
ho ročníka o príhovor. Keďže naši
malí-veľkí šikovní prváci vyho
veli všetkým kritériám a zadaniam
trpaslíkov, mohli napokon pristúpiť
ku kráľovi, ktorý ich mečom pa
soval do cechu školského a Sne
hulienka ich obdarovala dekré
tom a štvorlístkom obsahujúcim
čokoládový dukát.
Mamičky prvákov sa postarali o
sladké občerstvenie a o pitný režim
pani kuchárky. Za zvukov nákaz
livých tónov si zatancovali všetky
deti zúčastňujúce sa tejto príjemnej
akcie pod dohľadom najstarších
žiakov našej školy.
Už teraz sa žiaci ôsmeho ročníka
tešia na nových prváčikov...

▪ Vyhodnotenie
▪ Európsky týždeň
aktivít kampane boja proti
Červené stužky
drogám
V zmysle úloh Národného prog
ramu prevencie HIV/AIDS na roky
2009 – 2012 realizovať prevenciu
HIV/AIDS v súlade so schválenými
učebnými osnovami sa ZŠ s MŠ
Skačany dňa 1. decembra 2011 za
pojila do 5. ročníka celoslovenskej
kampane Červené stužky, čím sme
si so žiakmi pripomenuli Svetový
deň boja proti AIDS/HIV.
Prípravu kampane mali na staros
ti najmä žiaci IX. A, ktorí so svo
jou triednou učiteľkou zhotovovali
červené stužky - symbol kampane.
Na nástenku na chodbe umiestnili
plagát kampane a letáčiky informu
júce o víruse HIV a ochorení AIDS.
1. decembra sme si pripomenuli
Svetový deň boja proti HIV/AIDS
nasledovnými aktivitami:
▪ žiaci z krúžku školský časopis
pripravili rozhlasovú reláciu, v
ktorej nás oboznámili so spôsobom
prenosu, rizikovými faktormi a
spôsobom ochrany pred touto hroz
bou najmä pre mladých ľudí,
▪ žiaci IX. A rozdali všetkým
žiakom našej školy červené stužky
– symboly kampane,
▪ ôsmaci a deviataci absolvovali
besedu so psychológom z CPPPaP
Partizánske na tému AIDS,
▪ v rámci hodín výtvarnej výcho
vy sme sa zapojili do výtvarnej
súťaže Červená stužka – vybrali
sme 3 najlepšie pohľadnice zo
všetkých prác v V. – IX. triede,
ktoré sme zaslali do celosloven
ského kola.
I keď sme sa do kampane za
pojili prvý raz, aktivity, ktoré sa v
tejto súvislosti konali v škole, mali
veľký rozmer. Myslíme si, že splni
li svoj cieľ a hlboko sa vryli sa do
povedomia všetkých zúčastnených.
Martina Gašparovičová

text Marcela Papšová
foto Darina Kurilová

14. - 18. november 2011
Vyhodnotenie realizovaných
aktivít
1. Prezentácie, test v multi
mediálnej učebni, diskusia na dané
problémy - v rámci triednických
hodín v V. – VII. A
2. Športový turnaj – 16. 11. – 5.
- 6. vyučovacia hodina - V. – IX.
trieda: stolný tenis, prehadzovaná,
minifutbal
3. Medzinárodný deň bez fajče
nia – 16. 11. – rozhlasová relácia
– pripravili žiaci z krúžku Školský
časopis
4. Nástenka na chodbe – Mladý
prírodovedec
5. Besedy s protidrogovou tema
tikou – 25. 11. s pracovníčkou
CPPPaP v V.A a v VII.A
6. I. – IV. A: 16. 11. - aktivity z
pracovného listu Čo škodí môjmu
zdraviu, práca s publikáciou Nenič
svoje múdre telo.
7. Projektové práce Vybral som
si život, nie drogy – v rámci hodín
OBN v V. – IX. A.
Martina Gašparovičová

▪ Technická
olympiáda
Dňa 10.11.2011 sa žiaci našej
školy zúčastnili po prvýkrát
okresného
kola
Technickej
olympiády. Kategóriu A - starší
žiaci - reprezentovali Ján Šedík
a Martin Homola, kategóriu B mladší žiaci - reprezentovali Maroš
Ďuriš a Andrej Šudík. Olympiáda
pozostávala z teoretickej a prak
tickej časti. Náročnejšia bola prak
tická časť, v ktorej žiaci mali v
časovom limite zhotoviť výrobok
podľa technického nákresu. Viac
sa darilo družstvu starších žiakov,
ktorí skončili na peknom štvrtom
mieste.
Milan Minarovjech

▪ „Halloween party“
V stredu 26.10.2011 sa v našej
škole vyskytoval mimoriadne
veľký počet čarodejníc, kostier
a iných krvilačných príšer!!!
Našťastie však len v rámci hallo
weenskej party, ktorá sa niesla
v skvelej nálade plnej veselého
tanca, s atmosférou strašidelných
príšer, ktorými bola vyzdobená

jedáleň školy. Party zorganizo
vala vedúca ŠKD Erika Chuťková.
Porota ocenila najstrašnejšie,
najoriginálnejšie,
najhroznejšie
príšery sladkou odmenou. Tieto si
zasúťažili a zatancovali pod ve
dením hlavnej čarodejnice a s dob
rou náladou sa rozišli domov.
Erika Chuťková
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▪ V Skačanoch sa nezabúda na seniorov
V našej obci na nás skôr
narodených nezabúdajú. Dôkazom
toho bola aj nedeľa 11. decembra,
kedy starostom obce a obecným
zastupiteľstvom boli pozvaní na
spoločné posedenie všetci seniori
nad 65 rokov. Pozvaných bolo viac
ako 200 dôchodcov, prišla asi po
lovica. Neprišli najmä tí, ktorí majú
zdravotné – pohybové problémy, no
žiaľ, sú aj takí, ktorí takéto nádherné
podujatia ignorujú.

Vianočne vyzdobená sála kul
túrneho domu sa postupne zaplnila
sviatočne vyobliekanými seniormi.
Za sociálnu komisiu prítomných
privítala Eva Struhárová, nasledoval
príhovor starostu, v ktorom vyzdvi
hol dôchodcovský vek, poďakoval
za prácu v prospech obce, vyslovil
radosť a poďakovanie za to, že veľa
dôchodcov v obci nestojí bokom,
ale ochotne sa zapája a pomáha pri
konaní rôznych akcií. Predsedníčka

dôchodcovskej organizácie poďako
vala vedeniu obce, že na nich ne
zabúda. Vyslovila želanie, aby sa
takáto tradícia i naďalej zachová
vala. Potom dostal slovo Speváckodramatický a tanečný súbor seniorov
CIBULIAR. Jeho členovia sa medzi
sebou veselou piesňou i spevom
prekárali, ženy útočili na mužov,
no muži im to vzápätí aj s úrokmi
vracali. Bolo príjemne a veselo.
Chutný guláš, teplý čaj a podané

občerstvenie všetkým dobre padlo.
Zábava pokračovala. CIBULIAR-i
s hudobným doprevádzaním Emila
Zuzulu spievali na želanie obľúbené
piesne našej mladosti, spievali sme
všetci. Rozchádzali sme sa až vo
večerných hodinách s príjemným
pocitom v duši. Na toto podujatie
budeme ešte dlho spomínať a tešiť
sa z príjemne prežitého nedeľného
popoludnia. Ďakujeme!
Mária Krajčová

výhier, 2 remízy a 8 prehier. Hráči
si zaslúžia pochvalu za zvládnutie
náročných zápasov, keď opory kád
ru A. Loči a J. Kližan úspešne vy
pomáhali mužom.
V duchu hesla „to najlepšie na
koniec“ si priblížime pôsobenie
žiakov v III. triede okresu PE. V boji
o body s ďalšími 10 družstvami boli
nadmieru úspešní. Po 6 výhrach, 3

remízach a iba jednej prehre (!)
získali krásnych 21 bodov a ob
sadili skvelú 3. priečku za vedúcimi
Bošanmi a Chynoranmi.
Všetkým skačianskym futbalis
tom prajeme výdatný oddych a
tešíme sa na ich pôsobenie v jarnej
časti sezóny.

▪ Ako budeme zimovať
Mieste futbalové ihrisko opäť
zíva prázdnotou. Po náročnej je
sennej časti sezóny 2011/2012 si
domáce celky vychutnávajú zimnú
prestávku a čerpajú nové sily.
Po sérii prehratých zápasov došlo
v kabíne mužov k veľkej zmene.
Tréner Melas sa vzdal svojho postu
a vystriedala ho pre nás už známa
dvojica T. Szabo a J. Chren. Zmena

našim očividne prospela a zlepšil sa
herný prejav. No aj napriek tomu
sa muži v oblastnej súťaži umiest
nili až na 13. priečke spomedzi 16
tímov. Za 4 výhry, 3 remízy a 8 pre
hier získali len 15 bodov.
O niečo lepšie sú na tom doras
tenci, ktorí rovnako v oblastnej
súťaži prezimujú na 9. mieste. Na
konto si pripísali 17 bodov za 5

MUŽI
Zápas

Denisa Mekýšová

DORASTENCI
Výsledok

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

2:0
2:1
0:2
2:1
2:2
3:0
1:3
2:0
3:1
2:2
2:0
3:1
3:0
3:1
2:2

Zápas

ŽIACI
Zápas

Výsledok

Skačany – Veľký Klíž
Hradec – Skačany
Skačany – Kamenec pod Vtáčnikom
Nitrianske Pravno – Skačany
Skačany – Lehota pod Vtáčnikom
Bánovce nad Bebravou „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

Výsledok

Skačany – Veľké Bielice
Ostratice – Skačany
Skačany – Partizánske „B“
Šimonovany-Partizánske – Skačany
Skačany – Veľký Klíž
Veľké Uherce – Skačany
Skačany – Horná Ves
Bošany – Skačany
Skačany – voľno
Skačany – Chynorany

2:1
3:3
1:0
7:1
2:4
2:0
1:1
4:0
1:3
2:4
2:0
5:1
1:3
3:6
2:3

2:1
2:2
12:0
1:2
4:0
3:0
6:0
2:2
1:1

▪ Prvenstvo v Bánoveckej hokejbalovej lige
Po viacerých skúsenostiach
v Piešťanskej, Trenčianskej a
Topoľčianskej lige, keď niektorí
hráči Skačian hrali v družstve ŠK
Harvard Šípok Partizánske, roz
hodli sa skačianski hokejbalisti
vytvoriť vlastné družstvo a v roku
2011 sa zapojili do Bánoveckej
hokejbalovej ligy.
Súťažilo 9 družstiev. Liga bola
rozdelená na jarnú a jesennú časť
– celkom 16 zápasov. Po odohratí
základnej časti išlo naše družstvo
do „play-off“ z prvého miesta,
keď zo šestnástich zápasov 14
vyhralo a iba 2 prehralo – skóre

194:120. Vo štvrťfinále sa stretlo
s družstvom Rybian (výhry 21:3
a 22:6), v semifinále s družstvom
Svinná (výhry 13:10 a 14:13) a
finále hralo s domácim družstvom
EXIT z Bánoviec. Oba finálové zá
pasy vyhralo (9:8 a 8:7) a stalo sa
celkovým víťazom ligy.
Zloženie
družstva:
Matúš
Beňačka, Lukáš Beňačka, Marek
Ďuriš, Martin Hudec, Michal
Hudec, Jozef Hudec, Marek Hor
niak, Adam Kližan, Marek Baláž
(PE), Ivan Skukálek (PE), Adam
Lisý (Bn/B).
Marek Ďuriš

Výsledná tabuľka po základnej časti:
1. Skačanci
2. Ezop		
3. Exit		
4. Svinná		
5. Eagles		
6. HBK Pravotice
7. THC Dežerice
8. HC Rybanci
9. Sareza		

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
14
12
11
7
3
2
2
5

0
0
0
0
0
1
2
1
0

2
2
4
5
9
12
12
13
11

194 - 120
141 - 88
193 - 90
146 - 108
133 - 124
70 - 135
75 - 154
98 - 198
89 - 113

28 bodov
28 bodov
24 bodov
22 bodov
14 bodov
7 bodov
6 bodov
5 bodov
5 bodov

Skačianskym hráčom gratulujeme a veríme,
že aj v budúcom roku sa im bude dariť.
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