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▪ Veľkonočné ...
Bolo na nej napísané veľkonočná.
Dodnes nechápem prečo, v čom
spočívala
jej
veľkonočnosť.
Možno v obale, alebo v tom, že sa
predáva v tomto čase. Ale obsah
mi nič slávnostné nepripomínal.
Mal som dojem, že sa dá kúpiť aj
inokedy. Ale inokedy by nebola
taká zaujímavá. Potom som kúpil
aj veľkonočný. Niečo podobné ako
pri veľkonočnej. Nič moc. Ten istý
trik. A keď sa neminie? Tak bude
vianočný alebo jesenná.
Nie, z prvého odstavca sa nestratilo ani jedno jediné slovo. Takto
to jednoducho chodí. Veľkonočné
môže byť všeličo. Aj to, čo s
Veľkou nocou nesúvisí.
Veľká noc sa viaže k životu izraelského národa. Izraeliti boli
veľkou Božou mocou vyslobodení
z egyptského otroctva. Niektorí si
naň už aj zvykli. Nebola to žiadna
výhra, ale taký je život, povedali
si. Inak to už nebude. Čo sa zdalo
nemožné, sa v jednom okamihu
uprostred noci začalo diať. Fara
ón zrazu prikázal, aby „vypadli“
z Egypta. Izraeliti si toto neprivolali sami. Boh sa rozhodol ukázať
svoju silu a ľudia sa pohli. A nielen
ľudia. Nová krajina, nová predstava o živote, nový spôsob jeho
prežívania, pohľad na Boha, na
človeka... To všetko je veľkonočné

MILÍ NAŠI ČITATELIA
v pravom zmysle slova, lebo to posunulo izraelský národ k lepšiemu.
Slávime Veľkú noc spojenú so
všeličím veľkonočným. Uprostred
nej sú však dvaja – Ježiš a ja. Dvaja, ktorí patria k sebe. Ježiš, ktorý
vstáva k novému životu, a ja, ktorý
som k novému životu pozvaný jeho
mocou. Nemôžeme si toto pozvanie
vynútiť. To sa nedá. My ho už totiž
máme.
Aký bude ten nový život? Čo
nám konkrétne prinesie a čo sa v
ňom zmení? Neviem. Ani Izraeliti
si to nevedeli predstaviť, ale ne
chali sa viesť. Uvedomili si, vstali,
zanechali, vyskúšali, videli.
Milí bratia a sestry, pozývam
vás na slávenie veľkonočného. Nie
hocičoho, zlacneného, pekne zabaleného sladkého alebo slaného.
Pozývam vás na liturgické slávenie
veľkonočného tajomstva Ježišovho
života. Ono ukazuje, ako ďaleko je
Boh ochotný zájsť, aby sme pochopili jeho dobrotu voči nám a našli
cestu k novému, doposiaľ neobjavenému životu. Pozývam vás k
zakúseniu Božej moci v našom
konkrétnom a každodennom živote.
Potom budeme môcť s istotou
povedať, že veľkonočný môže byť
aj človek, lebo ho to posunulo k
lepšiemu.
Jozef Tomica, správca farnosti

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
Skačany
Hradište
Zelený
sv. omša / 18.30
sv. omša / 17.30
štvrtok
poklona do / 21.00
poklona do / 20.00
Veľký
krížová cesta / 12.00 krížová cesta / 13.30
piatok
obrady / 15.00
obrady / 15.00
Biela
poklona od / 08.00
poklona od / 08.00
sobota
vzkriesenie / 19.00 vzkriesenie / 19.00
Veľkonočná
07.30
v kaplnke / 09.00
v kostole / 11.00
nedeľa
09.30
Veľkonočný
07.30
v kaplnke / 09.00
pondelok

Návojovce
sv. omša / 17.30
poklona do / 20.00
krížová cesta / 10.00

08.00
08.00

Príchod jari v nás posilňuje vieru v hodnoty ľudského života,
k čomu nás inšpiruje aj príroda svojím oživením,
darom zelene a kvetov.
V jednom z najkrajších ročných období si pripomíname
a slávime sviatky Kristovej vykupiteľskej smrti
a jeho vzkriesenie, Veľkú noc.
Prajeme Vám,
aby ste prežili veľkonočné sviatky v pokoji,
v radostnej rodinnej pohode
ako súčasť liturgického roka.
redakčná rada

▪ Skolaudované nájomné domy
Dňa 19. decembra 2011 obec
prebrala nájomné bytové domy
od dodávateľa stavby. Súčasťou
preberacieho protokolu bol súpis
nedostatkov, ktoré sa ihneď začali
odstraňovať. Po súhlasnom stanovisku inšpektorátu práce, hygienika a okresného požiarnika bola
ukončená kolaudácia bytoviek
27. 02. 2012, kedy bolo vydané aj
užívacie povolenie. To znamená,
že sme mohli pristúpiť k odo

vzdávaniu bytov. Bytovky boli
všetky obsadené, no niektoré rodiny
z finančných a rodinných dôvodov
svoju žiadosť stiahli. Po zverejnení
nového inzerátu na voľné byty prijímame nové žiadosti. Ako všetci
pozorujeme, nové bytovky sú po
stavené v tichej lokalite v blízkosti
školy a škôlky, neďaleko od centra
obce.
Ladislav Struhár

▪ Námestie už dostáva novú tvár
Po zimnej prestávke sa opäť rozbehli práce na rekonštrukcii námestia a priľahlých ulíc. Vo výstavbe
je mimoriadne dôležitý chodník,
ktorým vznikne pešie prepojenie
od mosta popri rieke k pálenici.
Tým sa odstráni nebezpečie kolízie
chodcov s automobilovou dopravou
na kritickom zúženom úseku cesty.
Nový chodník nahradí starý aj po
ľavej strane cesty k farskému úradu. Miestne komunikácie z oboch
strán námestia dostanú nový asfaltový povrch. V rámci záverečných
prác na projekte bude do parku
nainštalovaný mobiliár – lavičky,

smetné koše, altánok, informačné
systémy. Za kultúrnym domom je
vyhradené miesto pre menšie ihrisko s detskými atrakciami – domček
so šmykľavkou a s hojdačkou. Do
parku pribudnú novo vysadené
dreviny - spolu 37 stromov a 69 m²
krovín.
Realizácia projektu by mala
byť ukončená už v apríli. Veríme,
že nová tvár námestia Skačancov
poteší a bude im slúžiť ako príjemné miesto na oddych i spoločenský
život.
Jaroslav Coplák
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▪ Z rokovania OZ dňa 8. 3. 2012
Na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
prítomných všetkých 9 poslancov a
hlavná kontrolórka obce.
V bode programu Kontrola
uznesenia sa opätovne poslanci
zaoberali problémom Komenského
ulice – povodne. Na zasadnutí boli
prítomní aj občania z uvedenej lokality postihnutej povodňami, ktorí
poslancom jednotlivo predkladali
návrhy možností odstránenia povodní. Starosta obce informoval, že
kanál nie je majetkom obce, ale majetkom Hydromeliorácií Bratislava,
ktoré však nemajú finančné prostriedky na jeho údržbu. Nakoniec
dospeli k záveru, že sa stretnú na
mieste postihnutom povodňami.
Ďalej sa poslanci zaoberali nesplnením uznesenia - vysporiadania fakturácie služieb za odvoz a
uloženie komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu nad
rámec zmluvy. Na túto problematiku nadviazali aj v ďalšom bode
programu - ukončenie výberového
konania na dodávateľa na odvoz a
uloženie komunálneho odpadu a

drobného stavebného odpadu, ktoré
bolo tiež nesplnené.
Starosta obce vo svojej správe
poďakoval všetkým, ktorí sa
zúčastnili a podali pomocnú ruku pri
kultúrnych akciách: pochovávanie
basy a obecná zabíjačka. Informoval o prácach, ktoré vykonávajú aktivační pracovníci – údržba
verejných priestranstiev, čistenie
a upratovanie miestností po akciách konaných pod záštitou obce.
Poďakoval všetkým organizáciám,
ktoré
spríjemnili
tohtoročné
fašiangové obdobie: ZŠ s MŠ školský ples, DHZ - hasičský ples,
OZ ŠANCA A NÁDEJ – detský
karneval.
V bode Schvaľuje obecné
zastupiteľstvo schválilo:
▪ plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Skačany na I. polrok 2012,
▪ plat starostu obce podľa zákona
č. 253/1994 Z. z. – vo výške určenej
podľa § 4 ods. 1,
▪ spôsob predaja obecných
pozemkov formou osobitného
zreteľa z dôvodu tvorby prístupovej

cesty k rodinnému domu Martina
Kasalu, Skačany súp. č. 50,
▪ vydanie záväzného stanoviska k
investičnej činnosti na území obce
Skačany v intraviláne obce na parc.
č. 4523/1 a 4524/2 žiadateľom:
Marta
Daňová,
Komenského
342/10, 972 23 Dolné Vestenice,
Mária Tomanová, Pod Šípkom
1155/8, 958 01 Partizánske, Ing.
Marta Štrpková, Skačany č. 384,
Marta Laurová, Skačany č. 381 za
podmienok:
▪ náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie v zmysle zák.
50/1976 Zb. (stavebný zákon) na
zmenu ÚPD Obce Skačany,
▪ náklady týkajúce sa zmeny
Územnoplánovacej dokumentácie
Obce Skačany,
▪ náklady na projekt a vybudovanie všetkých inžinierskych sietí
(voda, plyn, elektrická energia,
kanalizácia),
▪ náklady na projekt a vybudovanie prístupovej komunikácie
ako aj ostatné náklady súvisiace s
investičnou výstavbou uvedenou v
žiadosti budú znášať žiadatelia,

▪ Pridelené dotácie z rozpočtu obce na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Skača
noch na svojom riadnom zasadnutí
dňa 14.12.2011 schválilo uznesením č. 10/2011 dotácie organizáciám z rozpočtu obce na rok
2012 .
Dotácie boli pridelené:
▪ ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skačany vo výške 150 €,
▪ Občianskemu združeniu Šanca
a nádej Skačany vo výške 400 €,
▪ Poľovníckemu združeniu Háj
Skačany vo výške 500 €,
▪ ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Skačany vo výške 500 €,
▪ Telovýchovnej jednote FK
Skačany na organizovanie Stavania
mája vo výške 500 €,
▪ Telovýchovnej jednote FK
Skačany vo výške 4 000 €,
▪ Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Skačany vo výške 900 €,
▪ Spolku dychová hudba
Skačianka vo výške 1 000 €.
Výška poskytnutej dotácie organizáciám v roku 2012 predstavuje
celkom 7 950 EUR.
Schvaľovaniu dotácií predchádzalo prijatie žiadostí od organizácií, v ktoých odôvodnili
potrebu finančných prostriedkov.
Po preskúmaní žiadostí, ktorých

výška bola pôvodne vyššia, obecné
zastupiteľstvo schválilo celkovú
dotáciu vo výške 7 950 EUR. V
roku 2011 bolo poskytnutých 3 organizáciám z obce celkom 6 390 €.
Obec Skačany sa pri prideľovaní
dotácií riadi VZN č. 3/2008 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Skačany. Podľa
uvedeného VZN žiadosti posu
dzuje obecné zastupiteľstvo a so
schválenými organizáciami obec
vyhotoví zmluvu o poskytnutí
dotácie. Subjekt – žiadateľ je povinný do 31.1. nasledujúceho roka
poskytnutú dotáciu zúčtovať. Dotácia sa poskytuje organizáciám,
ktoré poskytujú služby a majú
charakter
verejnoprospešného
účelu. Ide o všeobecne prospešné
služby, ktorými sú najmä:
▪ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
▪ poskytovanie sociálnej pomoci
a humanitárna starostlivosť,
▪ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt,
▪ ochrana ľudských práv a zá
kladných slobôd,
▪ vzdelávanie, výchova a rozvoj
telesnej kultúry,

▪ doplnenie členov do komisie
kultúry: Mgr. Jana Kližanová, Ing.
Kvetoslava Kližanová.
V závere rokovania obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.
1/2012, v ktorom odporučilo starostovi obce:
▪ vypracovať cenovú ponuku
na práce súvisiace so záplavovou lokalitou pri Štúrovej ulici,
- zrušiť verejné obstarávanie na
odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu podľa zákona č. 25/2006 Z.
z. v z. n. p. § 46 ods. 1. písm. c),
- vypracovať cenovú ponuku na
opravu strechy a elektroinštalácie v
bytovom dome súp. č. 538 a zistiť
výšku tvorby fondu údržby a opráv
v zmysle zákona,
▪ zistiť možnosť cestovných spojov Skačany – Bánovce nad Bebravou a späť.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo
riaditeľke Základnej školy s materskou školou Skačany zistiť cenovú
kalkuláciu nákladov na samostatné
vykurovanie v materskej škole.
OcÚ - J. Fodorová

Dane a poplatky

▪ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
▪ tvorba a ochrana životného
prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva,
▪ služby na podporu regionál
neho rozvoja a zamestnanosti,
zabezpečovanie bývania, správy,
údržby a obnovy bytového fondu.
Verejnoprospešným účelom sa
rozumie najmä:
▪ rozvoj a ochrana duchovných a
kultúrnych hodnôt,
▪ realizácia a ochrana ľudských
práv alebo iných humanitných
cieľov,
▪ ochrana a tvorba životného
prostredia, zachovanie prírodných
hodnôt,
▪ ochrana zdravia,
▪ ochrana práv detí a mládeže,
▪ rozvoj vedy, vzdelania,
▪ rozvoj telovýchovy,
▪ plnenie individuálne určenej
humanitnej pomoci pre jednotlivca
alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v ohrození života alebo potrebujú
naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
OcÚ,
J. Fodorová

V mesiaci marci 2012 budú do
domácností postupne doručované
Rozhodnutia na zaplatenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.
Výška poplatku zostáva nezme
nená, avšak zmenou zákona sa
mení názov. Pôvodný názov PLATOBNÝ VÝMER sa mení na ROZ
HODNUTIE.
Poplatok je možné uhradiť v
dvoch splátkach, a to: do 30.4.2012
a do 30.09.2012 buď priloženou
poštovou poukážkou, prevodom
z bankového účtu alebo priamo v
pokladni obce v úradných hodinách.
V ďalších mesiacoch budú
doručované Rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností,
ktorých splatnosť je 15 dní od
právoplatnosti, 30 dní po doručení
rozhodnutia.
K. Kližanová,
odd. správy daní a poplatkov
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▪ Ako sme hlasovali
V sobotu 10. marca o 7.00 hod.
sa otvorila volebná miestnosť v
kultúrnom dome v Skačanoch pre
1052 voličov zapísaných v zozname voličov obce Skačany. Na
hlasovaní sa zúčastnilo 663 voličov,
čo predstavuje 61,03 %-nú účasť.
Z celkového počtu 642 platných
hlasov najlepší výsledok zaznamenala strana SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 362, čo
predstavuje 56,39 % na celkovom
počte platných hlasov. Na 2. mieste
skončilo KDH s počtom platných
hlasov 100 (15,58 %) a 3. priečku
obsadili OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti – 41 hlasov
(6,39 %).
Najviac prednostných hlasov
v našej obci získali: Róbert Fico
(276), Róbert Kaliňák (163), Pavol
Paška (93), Ján Figeľ (52) a Ján
Počiatek (51).

BLAHOŽELANIE
Členovia okrskovej volebnej
komisie v Skačanoch každému
voličovi odovzdávali 26 hlasovacích lístkov, z ktorých si volič
mohol vybrať iba jeden a na ňom
zakrúžkovať poradové čísla najviac
u 4 kandidátov.
O 22.00 hod. sa volebná
miestnosť zatvorila a členovia
OVK mohli začať so sčítavaním
volebných lístkov a prednostných hlasov. Podpísanie zápisnice
prebehlo hodinu po polnoci, ale
činnosť komisie bola oficiálne
ukončená až v nedeľu o 08.00
hod. ráno, kedy sa predseda OVK
a zapisovateľka vrátili z Prievidze,
kde odovzdali zápisnicu obvodnej
volebnej komisii.
Možno povedať, že tieto voľby
patrili k jedným z najnáročnejších.
M. Štrpková

▪ Ako postupovať pri úmrtí
▪ privolať lekára, ktorý uskutoční
obhliadku mŕtveho a vystaví List o
prehliadke mŕtveho,
▪ kontaktovať pohrebnú službu,
ktorá vykoná prevoz mŕtveho do
chladiacej miestnosti a zabezpečí
vykopanie jamy na cintoríne
(Pohrebníctvo Blaho – č. tel.
0907631032, 0907228104),
▪ navštíviť matričný úrad
príslušný podľa miesta úmrtia
(nie trvalého pobytu) spolu so
všetkými vystavenými exem
plármi Listu o prehliadke mŕtveho
(2 z nich si ponechá matrika, 1 ide
farskému úradu, 1 príbuznému),
občianskym preukazom zomrelého
(matrika zabezpečí jeho odo
vzdanie Policajnému zboru SR),
prípadne s rodným a sobášnym
listom zomrelého (potrebné napr.
v prípade nezrovnalostí údajov v
rôznych dokladoch), matrika vydá
vybavovateľovi pohrebu zdarma
úmrtný list, žiadosť o príspevok na
pohreb a potvrdenie o vybavovaní

pohrebu,
▪ dohodnúť s kňazom dátum a čas
pohrebu ( odovzdať 1 tlačivo Listu
o prehliadke mŕtveho),
▪ nahlásiť pracovníčke evidencie
hrobových miest na obecnom úrade
číslo hrobového miesta, kde má
byť zomrelý pochovaný, uzatvoriť
nájomnú zmluvu na hrob. miesto a
zaplatiť zaň nájom (15 eur za jednohrob), taktiež uhradiť poplatok
za služby domu smútku (20 eur),
▪ kontaktovať nového správcu
domu smútku a cintorína Milana
Horniaka, súp. č. 176 (nahradil
bývalého dlhoročného správcu
Pavla Ďuriša, súp. č. 9), ktorý
zabezpečí prevzatie zosnulého od
pohrebnej služby do domu smútku,
koordináciu medzi príbuznými
zomrelého, pohrebnou službou a
obcou pri výbere pohrebného mies
ta a taktiež všetky služby domu
smútku.
M. Štrpková,
matrikárka

▪ Nájomné za hrobové miesta
Obec Skačany oznamuje nájomníkom hrobových miest na cintoríne
v Skačanoch, aby v najbližších mesiacoch navštívili Obecný úrad v
Skačanoch za účelom uzatvorenia
nájomných zmlúv za hrobové mies
ta a zároveň uhradili nájomné na
10 rokov. Nájomné za 1 hrobové

miesto predstavuje 15 eur.
Obec doteraz uzatvorila okolo
230 nájomných zmlúv, čo predstavuje len asi 1/4 všetkých obsadených hrobových miest.
M. Štrpková,
evidencia hrob. miest

MOŽNO VÁS BUDE
ZAUJÍMAŤ
Od februára 2009 - do marca
2012 zaznamenala naša webstránka
viac než 3 000 000 návštev. Veľmi
nás to teší. Budeme sa snažiť stále
ju vylepšovať a prinášať vám aktuálne informácie z každodenného
života.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
prispievajú svojimi postrehmi z akcií a fotografiami, aby na stránke
boli čo najzaujímavejšie príspevky.
K. Kližanová

Zber obnoseného šatstva
Koncom februára 2012 sa v našej
obci uskutočnil už po druhýkrát
zber obnoseného šatstva. V minulom roku sa tento zber osvedčil, a
preto sme tak urobili aj tento rok.
Odvoz šatstva zabezpečila nezisková organizácia Pomocný anjel
z Nižnej na Orave, ktorá svojou
činnosťou pomáha hlavne obciam,
mestám a občanom v regióne Slo
venska.
Zhromaždilo sa naozaj veľké
množstvo nepotrebného šatstva,
ktoré určite pomohlo rodinám v
núdzi. O zbere budeme uvažovať aj
v budúcom roku.
K. Kližanová

Viete, že ...
▪ k 31. 12. 2011 mali Skačany 1272
obyvateľov, z toho 649 žien a 623
mužov?
▪ v roku 2011 sa narodilo 8 detí, z
toho 6 dievčat a 2 chlapci?
▪ zomrelo 11 občanov, z toho 8 žien
a 3 muži?
▪ na skačianskom cintoríne sa pochovalo 15 zomrelých?
▪ bolo 8 cirkevných sobášov a 1
občiansky sobáš?
▪ prihlásených bolo 18 občanov, z
toho 11 žien a 7 mužov?
▪ z trvalého pobytu sa odhlásilo 19
občanov, z toho 11 žien a 8 mužov?
▪ na prechodný pobyt bolo pri
hlásených 19 občanov?
▪ v Skačanoch žilo 205 detí do 18
rokov?
▪ z toho 157 do 15 rokov?
▪ 17 detí dosiahlo vek 15 rokov a
dostalo prvý občiansky preukaz?
▪ v našej obci máme 284 občanov
nad 60 rokov?

V mesiacoch december - február
2012 oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Anna Cvešperová
č.d. 396
Jozef Zemko
č.d. 437
Ľubomír Kučerka
č.d. 277
Silvester Šmatlák
č.d. 311
Mária Kližanová
č.d. 367
Darina Zuzulová
č.d. 327
60 rokov života:
Marián Ďuriš
č.d. 164
Juraj Kňaze
č.d. 135
Jozefka Šúdiková
č.d. 365
Lýdia Pilátová
č.d. 522
MUDr. Anton Nemčík
č.d. 128
70 rokov života:
Marta Pilátová
č.d. 472
Marta Sochorová
č.d. 71
Jozef Zajac
č.d. 331
80 rokov života:
Emília Chlupíková
č.d. 296
Florián Ištván
č.d. 4
90 rokov života:
Ján Hudec
č.d. 46
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Augustín Beljanský
č.d. 420
*06.08.1922 +22.12.2011
Margita Myšiaková
č.d. 319
*15.08.1918 +12.01.2012
Pavol Podmaník
č.d. 503
*19.08.1941 +20.02.2012
Helena Bánovská
č.d. 15
*04.03.1927 +25.02.2012
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

NARODILI SA
Nina Šarayová
02.12.2011
rodičia: Ľubomír a Veronika
Simon Števica
21.12.2011
rodičia: Simeon a Petra
Tobias Mihálka
07.02.2012
rodičia: Štefan a Lucia
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ing. Roman Gahér
a Pharm. Dr. Silvia Eliásová
sobáš: 28.01.2012
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
M. Štrpková,
ref. evidencie obyvateľov
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▪ KONIEC STARÉHO A ZAČIATOK NOVÉHO ROKA
Hoci nový rok už vstúpil do svojho
tretieho mesiaca, nedá nám
nevrátiť sa k záveru minulého
roka, ktorý bol v našej obci bohatý
na rôzne aktivity.
RORÁTY
Rorátne sv. omše bývali v pos
ledných dňoch adventu. Začínali
sa zavčasu, ešte za úplnej tmy. Po
ich skončení už bolo svetlo. Ľudia
prichádzali do kostola, aby akoby
symbolicky očakávali príchod Svetla – Ježiša Krista. Pre miništrantov
bolo zaujímavosťou aj to, že mohli
raňajkovať na fare. Raňajky mali
svoju atmosféru a zmysel, najmä
upevňovanie spoločenstva.
DEVIATNIK
Deväťdňová pobožnosť sa konala v období adventu od 15. do 23.
decembra. Zapojilo sa do nej 5
skupiniek, každá z nich navštívila
9 domácností. Je chvályhodné,
že niektoré rodiny uprednostnili
predvianočnú duchovnú prípravu
pred zhonom za materiálnymi vecami. Mysleli pritom aj na ľudí
trpiacich núdzou a prispeli na účely
misií svojimi milodarmi vo výške
130 eur.
PEČENIE MIEDOVNÍKOV
Pečenie medovníkov sa realizo
valo v jednu adventnú nedeľu
na fare v eRko miestnosti, ktorá
bola nakoniec skrášlená rôznymi
vianočnými ozdobami. Prácu si deti
spríjemňovali počúvaním a pohmkávaním kolied.
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
Pripravili si ju 25. decembra deti
zo skačianskej základnej školy. Pod
vedením pani učiteľky Márie Matlovej nacvičili a zahrali niekoľko
krátkych scénok odohrávajúcich
sa na rôznych miestach, na ktoré
prichádzali pastieri a králi hľadajúci
malého Ježiška. Nakoniec im pomohla skupina koledníkov, ktorá
ich zaviedla do Betlehema, kde sa
mu spoločne poklonili a odovzdali

▲ Pečenie medovníkov

dary, zaspievali a zarecitovali.
Vianočnú atmosféru umocňovali
piesňami a koledami aj členky
chrámového zboru Slnečnice.
DOBRÁ NOVINA
Do 17. ročníka Dobrej noviny –
celoslovenskej akcie Kresťanského
spoločenstva detí a mládeže sa
zapojilo 30 malých koledníkov.
V sprievode 9 dospelých navštívili
dňa 26. decembra 118 domácností
a pre deti v afrických krajinách vy
zbierali 1030 eur.
PRIVÍTANIE
NOVÉHO ROKA
Posledné minúty roka mali
možnosť veriaci stráviť tak, ako po
minulé roky v tichej adorácii v kostole. O polnoci udelil správca farnosti Jozef Tomica prítomným Eucharistické požehnanie, po ktorom
nasledoval pred kostolom prípitok.
NOVOROČNÝ
PRÍPITOK STAROSTU
Uskutočnil sa 6. januára v sále
kultúrneho domu, ktorá bola
zaplnená do posledného miesta.
Starosta obce vo svojom prího
vore zdôraznil, že hoci finančná
kríza zasiahla aj našu obec, predsa
môžeme rok 2011 označiť za rozvojový. Všetkým občanom poprial
veľa zdravia, šťastia a rodinnej
pohody. Do tanca a na počúvanie
hrala hudobná skupina Melódia. K
slávnostnej atmosfére prispel svojimi vinšmi a koledami aj súbor
Cibuliar, taktiež harmonikár Milan
Zuzula a huslista Jozef Hudec st.
POKOLEDNÍCKE
POSEDENIE
Posedenie bolo 6. januára na
fare. Pozvanie prijali všetky deti,
ktoré koledovali, a ich sprevádzajúce osoby. Porozprávali si zážitky
z koledovania, zahrali sa a zatancovali si. Úsmevy na tvárach detí boli
dôkazom ich radosti a spokojnosti.

▲ Jasličková slávnosť

▲ Posedenie koledníkov Dobrej noviny

▲ Privítanie nového roka

text redakčná rada
foto D. Pilát a K. Kližanová

▲ Novoročný prípitok starostu
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▪ Detské omše
▪ Stretnutie
s jubilantmi

Tradične sa raz v mesiaci
(najčastejšie v prvú nedeľu) koná
vo farnosti detská sv. omša. Je
to sv. omša určená deťom, ale aj
rodičom, ktorí pri krste sľúbili, že
sa budú starať o kresťanskú vý
chovu svojich detí. Toto je jeden z
prejavov, že je to v mnohých prípadoch naozaj tak. Musím však
žalostne skonštatovať, že je veľa
tých, ktorí na to zabudli (chceli
mať iba pokrstené deti, preto pred
krstom posľubovali aj to, čo vedeli,
že neurobia). To budú musieť raz
vysvetľovať niekomu Inému.
Nechcem však nariekať nad
tými, ktorí nechodia, ale tešiť sa
z tých, ktorí prídu. Kto bol, vie o

čom hovorím. Deťom sa jednoduchým spôsobom vysvetľujú
pravdy kresťanstva – o spolupráci
a dôvere, čistom srdci, Božích daroch... Niekedy mám pocit, že to
prežívajú aj dospelí, keď vidím,
ako sa snažia našepkávať. Niekedy
sa pridá aj obrovský výbuch smiechu, ale nikto nie je zosmiešnený,
inokedy hovoríme o vážnych
veciach, ale nikto nejde domov
smutný. Deti sa naučia vždy novú
pieseň - ukazovačku, ktorú si neraz
poobede ešte „hmkám“ aj ja. Za to
patrí vďaka Jožkovi a Danke.
text J. Tomica
foto D. Pilát

▪ Uvítanie detí do života
V utorok 24. januára 2012
pripravil Zbor pre občianske
záležitosti - Človek človeku pri OZ
v Skačanoch slávnostné uvítanie
detí, ktoré sa narodili v predchádzajúcom roku. Pozvaných bolo sedem
detí, zúčastnili sa štyri v sprievode
svojich rodičov a starých rodičov.
V úvodnej časti slávnosti predniesol báseň braček malého Patrika
- Matúško Ďuriš. Po príhovore starostu sa rodičia zapísali do pamätnej knihy obce, prevzali finančnú

čiastku 35,- € a nasledovalo
malé posedenie s občerstvením.
Najmenšia z pozvaných detí - malá
Alexandra počas celého obradu
pokojne spala. Zrejme sa jej páčili
uspávanky, ktoré zazneli v podaní
členiek ZPOZ-u.
Príjemná atmosféra sa niesla
celou slávnosťou. Veríme, že
narodených detí bude v našej obci
stále pribúdať.
text K. Kližanová
foto J. Fodorová

24. januára 2012 sa sála kultúrneho domu zaplnila občanmi, ktorí v
roku 2011 oslávili svoje 50, 60,
70, 80 a 90-ročné jubileá. Starosta
obce (sám jubilant) pozdravil prítomných slávnostným príhovorom.
Po podpise do pamätnej knihy sa
rozprúdila zábava. Jubilantom na
želanie zaspievali členky ZPOZ-u.
Jedna z jubilantiek - Helena Hor
niaková predviedla svoje umenie
na ústnej harmonike a opäť po de
siatich rokoch si výborne zahrala na
nej mnohé ľudové piesne. Slávnost-

né popoludnie s jubilantmi sa až do
večerných hodín nieslo v znamení
výbornej nálady. Pevne veríme, že
všetkým sa toto stretnutie páčilo a
budú naň dlho spomínať.
V minulom roku oslávila
100-ročné jubileum aj naša
občianka Anna Týlešová, ktorú starosta s členmi ZPOZ-u navštívil v
domácom prostredí. Jej jubileu je
venovaný samostatný článok v novinách.
text J. Bližniaková
foto J. Fodorová
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OCENENIA
▪ SKAČIANSKE NOVINY
Dňa 4. novembra 2011 sa
uskutočnilo v priestoroch Slo
venského syndikátu novinárov
na Župnom námestí v Bratislave
slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka celoslovenskej
súťaže
MIESTNE
NOVINY
2011, do ktorej sa zapojila aj naša
obec s informačným občasníkom
SKAČIANSKE NOVINY.
Podmienkou účasti bolo
zaslanie 3 výtlačkov novín
z obdobia od 1.1.2008 do
30.4.2011. Do súťaže boli
zaslané SN č. 5/2010, č.
1/2011 a č. 2/2011. Nášmu
periodiku
usporiadatelia,
ktorými boli Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra v
Bratislave, Slovenský syndikát novinárov, Klub firemných a regionálnych médií
SSN, Katedra žurnalistiky
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave, Združenie miest
a obcí Slovenska, Obecné
noviny, Paneurópska vysoká
škola a Tlačová agentúra
Slovenskej republiky ude
lili PAMÄTNÝ
LIST
za účasť v tejto súťaži a

vyslovili poďakovanie za záslužné
úsilie jeho tvorcov a vydavateľov
pôsobiť v prospech prehlbovania
miestnej a regionálnej informovanosti obyvateľov a ich podnecovania k pozitívnemu vzťahu k veciam
verejným, k zdravému lokálpatriotizmu a hrdosti na miestne a regio
nálne hodnoty.
Marta Štrpková

▪ Kultúra 2011
Pod týmto názvom sa uskutočnil
dňa 10. februára 2012 v Kultúrnom
centre Bojnice slávnostný večer,
počas ktorého sa odovzdávali
ocenenia inštitúciám a osobnos
tiam, ktoré v minulom roku dosiahli
vynikajúce výsledky reprezentujúce
hornú Nitru v oblasti kultúry alebo
si pripomínali významné jubileum.
Na tomto podujatí bola ocenená pri
príležitosti 160. výročia založenia
aj Dychová hudba Skačianka.
Slávnostného aktu sa za našu obec
zúčastnil starosta Ladislav Struhár
a za Dychovú hudbu Skačianka
Matej Štrpka a Pavol Miklaš ml.,
ktorý z rúk predstaviteľov Hornonitrianskeho osvetového strediska
a zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja prevzal PAMÄTNÝ LIST riaditeľky Regionál-

neho kultúrneho centra v Prievidzi
Ľudmily Húskovej za dlhoročnú
kultúrnoosvetovú činnosť.
text Pavol Miklaš st.,
kapelník DH Skačianka
foto R. Randziak

bola veľká. Po vyhlásení výsledkov
bolo výkrik počuť asi dosť ďaleko.
Ďakujeme vám, Slnečnice!
Ďakujeme Vám, Kvetka Kližanová,
že sa dlhé roky venujete zboru
a službe organistky vo farskom
kostole. Ďakujeme ti, Sonička
Kopálová, lebo tvoje sólo „Hallelujah” na záver ľudí zdvihlo z lavíc k
„standing ovation”. Kytica kvetov

bola aspoň malým prejavom vďaky
celému zboru.
Po skončení koncertu mi jeden
priateľ povedal: „Oddnes sa už
nebojím o Cirkev, lebo som videl,
že je v nej stále veľa ľudí, ktorí o ňu
majú záujem.”
text Jozef Tomica,
správca farnosti
foto Jozef Brida

▪ V januári rozkvitli Slnečnice
V nedeľu 22. januára 2012 sa v
Kostole Božského Srdca Ježišovho
v Partizánskom konal Koncert
chrámových zborov. Aj spevácky
zbor Slnečnice, ktorý pôsobí v
našej farnosti, dostal pozvanie na
túto slávnosť. Kostol bol naplnený
do posledného miesta ľuďmi nie
len z Partizánskeho, ale aj z okolia. Veď organizátori zabezpečili

zdarma dovoz aj odvoz tých, ktorí
mali záujem vypočuť si piesne s
náboženskou tematikou. Z našej
farnosti šiel plný autobus. Nakoľko
sme nevedeli, že koncert je súťažný,
boli sme trochu prekvapení, keď
sme pri vchode do kostola dostali
hlasovacie lístky. Nehodnotila porota. Hodnotili tí, ktorí počúvali.
A naše Slnečnice vyhrali. Radosť
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▪ ŽIVOTNÝ
Niet poľovníka, ktorý by si
nevychutnal poľovačku na divia
ky, hlavne, keď je spoločne organizovaná. Aj u nás je pravidlom
organizovať takúto poľovačku
každý rok, v čase vianočných
sviatkov, vždy 26. decembra. Nebolo tomu inak ani minulý rok.
Každý z domácich sa tešil na svojich priateľov, ktorých si mohol
pozvať ako hostí, a spoločne s nimi
sa podeliť o poľovnícke zážitky v
prebiehajúcej poľovníckej sezóne.
A tak sa aj u nás v hojnom počte
stretli poľovníci zo širokého okolia.
Na slávnostnom nástupe predseda s poľovným hospodárom
privítali všetkých účastníkov,
prekontrolovali zbrojné preukazy
a poľovné lístky, podali patričné
inštrukcie, určili závodčích na
jednotlivé stanovištia a poľovačka
mohla začať.
Aj mne sa ušla rola závodčího, a
tak som dostal na starosť početnú
skupinu poľovníkov, ktorých som
musel rozostaviť na jednotlivé
stanovištia. Mne ako poslednému
sa ušlo miesto v lokalite Santuš.
Starostlivo som si pod nohami
odhrabal spadnuté suché lístie a
prevesil cez plece nabitú zbraň.
Ani som si nestačil utrieť spotené
čelo, keď kdesi na začiatku pohonu
zaznel prvý výstrel. Po niekoľkých
minútach druhý, o chvíľu tretí,
štvrtý ... Výstrely boli čoraz bližšie
ku mne. Samozrejme som spozornel a zmocnilo sa ma napätie. Zrazu
sa v pozadí objavilo stádo danielok,
ktoré bleskovo zmizlo za horizontom. To som už v sychravom

Kly diviaka majú dĺžku 22 a 25 cm a na okresnej prehliadke ohodnotili túto trofej na 116,7 bodov,
za čo bola udelená strieborná medaila. Bola to 4. najlepšia diviačia trofej v histórii okresu Partizánske.

počasí prestupoval z nohy na nohu.
Zrazu sa predo mnou objavila silueta statného diviaka, ktorá sa vari
rýchlosťou svetla približovala ku
mne. V zlomku sekundy sa musím
rozhodnúť pre výstrel. Medzi stromami nachádzam priestor a zaznie
výstrel. Diviak nereaguje, preto
ranu opakujem. Druhá rana ho posiela k zemi. S úľavou si vydýchnem a pozerám cez ďalekohľad na
ležiaci kus. Vtom sa však diviak

▪ Víťazná Daturanka i Skačianka
V sobotu 25. februára sa konal
v Partizánskom 4. ročník turnaja
dychových hudieb nášho okresu v
bowlingu. Prvýkrát sa ho zúčastnila
aj nová dychovka Daturanka
zo Skačian, ktorá bola vekovo
najmladším účastníkom turnaja.
V herni Dukas sa pustilo do zha
dzovania kolkov dvanásť kapiel.
Z prvých dvoch miest mali radosť
skačianski muzikanti.
Prvenstvo
patrilo
družstvu
hráčov z Daturanky s 34 bodovým
náskokom (671) pred druhou
Skačiankou. Víťazná kapela hrala
v zložení: Michal Pochylý, Matej
Štrpka, Tomáš Masár, Tomáš
Kližan, Samuel Griač a Marek
Adamec. Najlepšie si z nich počínal
Michal Pochylý (145), ktorý sa stal
aj najlepším hráčom turnaja.

Skačianku reprezentovali: Pavol Miklaš
st., Miroslav Zuzula,
Patrik Zuzula, Pavol
Horniak, Martin Fodora a najlepší hráč
družstva Milan Adamec (145).
Celý turnaj sa niesol
v zdravo súťaživom a
zároveň priateľskom
duchu. Priatelia hudby prežili spoločne
príjemné
chvíle,
pookriali na duchu i
na tele. Teší nás, že
naše dychovky boli
najlepšie.
text Eva Struhárová
foto K. Šreiner

zodvihne a uteká preč. V panike
hľadám vo vrecku náboj a vsúvam
ho do komory zbrane. Namierim a
už chcem stlačiť spúšť, keď diviak
padá ako podťatý. Pud sebazáchovy
ho prinútil z posledných síl bojovať
o život, ale rana bola smrteľná.
Na stanovišti som pobudol až do
ukončenia kola (pokiaľ neprišli
honci) a až potom som sa vybral
obzrieť úlovok. Bol to parádny kus,
s akým sa poľovník stretne asi len

raz za život. A preto aj ja si hovorím, že to asi bol môj ŽIVOTNÝ.
Poľovačka sa úspešne skončila
(ulovili sme ešte jedného diviaka
a líšku) a všetci sme sa v zdraví
a obohatení o nové poľovnícke
zážitky rozišli domov.

text Dušan Grznár
foto archív OcÚ
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▪ 100-ročná Anna Týlešová

15 -ročná
Kniha života Anny Týlešovej sa
začala písať 19. decembra 1919 v
Skačanoch. Narodila sa rodičom
Paulíne a Jánovi Drndzíkovcom
ako najstaršia z piatich súrodencov,
z ktorých dnes ešte žije jej 82-ročná
najmladšia sestra Helena. Otec bol
krajčírom, za prácou musel odísť aj
do ďalekej cudziny. Keď sa vrátil,
postavil si dom, rodina mala gazdovstvo, chovali domáce zvieratá a
robili na roliach.
Do ľudovej školy nastúpila ešte
za Rakúsko-Uhorska, učil ju pán
učiteľ František Mallo a neskôr pán
riaditeľ Rudolf Gombár. Začala sa
učiť po maďarsky, ale po štyroch
mesiacoch od januára 1919 sa
vyučovalo už po slovensky, pri
výuke sa vtedy používala tabuľka s
linajkami a griflík.
Už ako 14-ročná začala slúžiť v
rodine Adlerovcov, najskôr sa starala o ich dve deti, dcéru Eriku a syna

S oboma dcérami a ich rodinami

Tibora. neskôr sa venovala upratovaniu a vareniu. Na toto obdobie jej
zostali pekné spomienky.
V roku 1934 sa vydala za manžela
Emila, ktorý sa vyučil v Skačanoch
u Hýbalovcov za mlynárskeho
tovariša. Spolu s ním odišla do
jeho rodného kraja na južné Slo
vensko, kde pracoval v mlyne vo
Veľkých Lovciach. Tam sa im narodili tri deti, dcéry Mária, Anna a syn
Ladislav. Neskôr sa presťahovali do
Tekovských Lužian. Toto územie
bolo od novembra 1938 až do oslobodenia súčasťou Maďarska. Do
života šťastnej rodiny kruto zasiahla
druhá svetová vojna. Manžel musel
odísť na ruský front, odkiaľ sa už
nikdy nevrátil. Zavčasu sa stala vdovou, zostala sama s tromi malými
deťmi, rozhodla sa vrátiť sa domov.
Návrat nebol ľahký, s deťmi išla
nákladným nemeckým autom do
Nitry. Sedeli na vreciach s obilím,
niekoľkokrát preleteli nad nimi
ruské bombardéry. V Nitre museli
zostať 3 – 4 dni, kým sa jej nepodarilo zohnať lístky na vlak, ktorým
sa dostali do Veľkých Bielic a odtiaľ
už vozom do Skačian.
Istý čas ešte pracovala u Adlerovcov, ale situácia ju prinútila vrátiť
sa na južné Slovensko, kde jej
ponúkli ako žene po vojnovom
poškodencovi trafiku, v ktorej
predávala. Neustále hľadala pros
tredníctvom Červeného kríža svojho
muža, ale márne. Na deti dostávala
málo peňazí, vrátila sa opäť domov.
Keďže v rodičovskom dome ich už
bolo veľa, išla do podnájmu. Žila v
skromnosti, ale vzorne sa starala o
svoju rodinu, všetkým trom deťom
umožnila získať stredoškolské vzde
lanie.
Neskôr si kúpila vlastný dom,
dlhé roky pracovala ako školníčka,
pamätajú si ju mnohé generácie. V
tom čase to nebola ľahká práca, bolo

So svojimi troma deťmi
treba kúriť uhlím a drevom. Počas
jedného upratovania našla na povale
školy niekoľko odhodených krížov,
ktoré sa už nesmeli používať v triedach. Rozdala ich ľuďom, nechala si
z nich jeden, ktorý dodnes visí nad
jej posteľou.
Anna Týlešová bola počas celého
života veľkou bojovníčkou. Prežila
biedu a útrapy prvej a druhej svetovej vojny, taktiež smrť muža i
syna. Ťažké životné podmienky ju

So synovou rodinou

neobrali o optimizmus, ktorý roz
dávala aj iným. Často pomáhala
ľuďom, s obľubou varila, piekla,
spievala v spevokole, tešila sa z
výletov. Až do svojej deväťdesiatky
pravidelne chodila do kostola.
Posledných desať rokov žila u svojej najstaršej dcéry Márie, ktorá ju
príkladne opatrovala aj so svojimi
deťmi, častokrát jej pomáhala tiež
sestra s manželom.
pokračovanie na str. 9. >>>
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>>>
Jubilantke bolo dopriate dožiť
sa úctyhodného veku, v Skačanoch
jedinej za posledné storočie.
Okrúhle sté narodeniny oslávila 19.
decembra 2011 spolu so svojimi
najbližšími. Zablahoželať jej prišli
aj starosta obce, pán farár, pán kaplán a členovia zboru pre občianske
záležitosti. Prijímala gratulácie, a
napriek inak ťažšej komunikácii
za ne ďakovala. Pozorne počúvala
spev i zvuk harmoniky, s chuťou
zjedla kus torty, na ktorej bolo číslo
100.
Stretnúť storočného človeka je
raritou. Život Anny Týlešovej bol
zaujímavý, jedinečný. Bola matkou
troch detí, babkou ôsmich vnúčat a
prababkou jedenástich pravnúčat.
Hoci musela bojovať s rôznymi
prekážkami, vždy nad nimi víťazila
svojou skromnosťou a optimizmom. Počas narodeninovej oslavy
jej všetci priali veľa zdravia, pokoja
a čo najviac pekných chvíľ v kruhu
najbližších.
text Eva Struhárová
foto rodinný archív
a J. Bližniaková
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Pani Anna Týlešová zomrela 18. marca 2012. Dožila sa 100 rokov a 90 dní...
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POHĽADY DO HISTÓRIE		
▪ Aj v Skačanoch sa varilo pivo
Skačianske pivo alebo pivo zo
Skačian. Je niečo také možné? A
veruže je, lepšie povedané bolo.
Naozaj, v Skačanoch bol kedysi
pivovar. Dnes sa už nedozvieme,
kde stál a akú chuť malo skačianske
pivo, no údaje o histórii tunajšieho
pivovaru si môžeme poskladať z
rôznych zdrojov. Urbáre nitrianskeho biskupstva z rokov 1626 a 1694 v
Skačanoch pivovar ešte neuvádzajú.
Prvýkrát sa s ním stretávame v roku
1736. Sídlil v pohodlnej, kamennej
budove a patril nitrianskemu biskupovi, ktorý ho tu nechal aj postaviť.
V prvých rokoch existencie pivovar
v Skačanoch zrejme prevádzkoval
samotný zemepán, no efekt nebol
dostatočný, a preto sa biskupstvo
rozhodlo pivovar prenajať. Svedčí o
tom zachovaná listina z roku 1762.
Uvádzame ju v autentickej podobe, v
jazyku, akým sa v Skačanoch vtedy
rozprávalo. „My znyže doloženy Arendatore Prigmucze my do Arendy
Piwar Szkačzansky Nenaleznucze
my Žadneg Becžky k Potrebe Našej,
Tehdy my za swe Wlasny Penyze
Kupily sme Becžek Dubowich Po
Trinasty grošoch No. 24, Gedlowich
Becžek Po Dwanasty Grošoch No.
12 za Ktere Becžky Ucžiny Dwaczatdwa, y šestnast grošy, id est zl. 22
gr. 80 Pomimo Toho Daly sme Pecz
Piwarsku Sprawowat skrze kteru

Pecz Kotel bi Musel bit skazu wzity
ku Ktereg Peczy Daly sme za Palenu
Tehlu Zlatich Pať a Murarowy Zlate
štiry Ucžiny Zlatich devat, a protož
Wedle Kontraktu Štólu snamy
Ucžineneho Cžo sme guž Naložily
Ucžiny Štólu Zlatich Tryczat geden
y šesnast grošy, id est zl. 31 g 80.
Nacžo my Tento Rewers ze sebe
Dawame swimy wlasnymy Gwremy
Podepsanymy Actum Szkacsan Dje
21ma Martiy 1762. Žid Jakub Abraham Bernad Izrahel Arendatore Predepsaneho Piwara.“
Rozumeli ste? Ak nie alebo nie
všetkému, nevadí, tu je preklad do
zrozumiteľného jazyka. „My, dolu
podpísaní árendátori (nájomcovia),
prijmúc do árendy (nájmu) pivovar
skačiansky, nenájduc žiadnych sudov k našej potrebe, za vlastné peniaze kúpili sme 24 dubových sudov
po 13 grošov, 12 jedľových sudov
po 12 grošov, za ktoré sme dali spolu
22 zlatých a 16 grošov. Okrem toho
za 22 zlatých a 80 grošov dali sme
pivársku pec opraviť, pretože by
sa poškodil kotol. K peci sme dali
pálenú tehlu za 5 zlatých a murárovi
4 zlaté, spolu 9 zlatých. A preto nad
rámec našej nájomnej zmluvy sme už
vynaložili 31 zlatých a 80 grajciarov.
Z tohto dôvodu my tento reverz za
nás podávame, opatrený našimi podpismi. Dané v Skačanoch, 21. marca

▪ Výročné členské schôdze
▪ Poľovnícke združenie
vlastníkov pozemkov HÁJ

VČS Poľovníckeho združenia
vlastníkov pozemkov Háj sa
uskutočnila 25. februára. Bol na
nej zvolený nový päťčlenný výbor
na čele s predsedom Ing. Dušanom
Grznárom a poľovným hospodárom
Ing. Michalom Miškeje.
Poľovnícke združenie hospodári
na výmere 2 167 ha a na svoju
činnosť má prenajaté pozemky od
8 subjektov, ktoré katastrálne zasahujú do obcí Skačany, Návojovce a
mesta Partizánske.
Samostatne
organizovaná
poľovnícka činnosť v Skačanoch
je od roku 1963, kedy sa odčlenila
skupina skačianskych poľovníkov
od spolku Chotoma Dolné Vestenice a v našej obci vzniklo združenie
HÁJ. Momentálne má 24 členov a 2
čakateľov na vstup za člena.
V pláne chovu a lovu má združenie
zahrnutú zver jeleniu, diviačiu,
dančiu, srnčiu a muflóniu. Stavy

drobnej úžitkovej zveri (bažant, zajac) sú dlhodobo na nízkej úrovni,
preto je aj snahou nového výboru
PZ postupné zazverenie niektorých
lokalít touto zverou.
Dušan Grznár

▪ Záhradkári

Členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov,
ktorých je 40, bilancovali svoju
činnosť za minulý rok 13. februára.
V mesiacoch apríl až september vykonával Ing. Pavel Gahér
poradňu chemickej ochrany rastlinstva v našej obci. Každoročne
sa robí v Skačanoch ukážka rezu a
vrúbľovania ovocných drevín. Dvaja členovia (Emil Ďuriš a Vladimír
Havalda) úspešne reprezentovali
organizáciu na 11. ročníku Celoslo
venskej súťaže v reze a vrúbľovaní
ovocných stromov v areáli záhradkárskej osady na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra. Niektorí členovia
sa zúčastnili výstavy Záhradkár a
včelár v Trenčíne, taktiež boli na

1762. Žid Jakub Abrahám a Bernard Izrael, nájomcovia pivovaru.“
List bol s vedomím skačianskeho
provizora – správcu majetkov nit
rianskeho biskupstva Jána Livinkaja
adresovaný biskupskému úradu,
ktorému pivovar v Skačanoch patril.
Výdavok 31 zlatých a 80 grošov za
oprávnený uznal Imrich Bartakovič
23. marca 1762.
V roku 1769 malo mestečko
Skačany v prenájme krčmu, kde sa
čapovalo okrem vína aj pivo. Víno
si obyvatelia Skačian dorábali doma
a pivo, i keď to nemáme priamo
doložené, Skačanci určite odoberali
z miestneho pivovaru. Pravdou však
je, že v tom období mali pivovar už
aj v Nitrianskych Sučanoch. Vlastné
nápoje mohlo mestečko slobodne
predávať polovicu roka, zväčša
od Juraja do Michala, z čoho malo
príjem 30 zlatých. Za právo výčapu
však muselo zemepánovi – nit
rianskemu biskupovi platiť, a to nie
málo. Síce nevieme, koľko platili
Skačanci, no obyvatelia Sučian za
slobodný výčap vlastných nápojov
platili 300 zlatých. Počas druhého
polroku, od Michala do Juraja, sa
v skačianskej krčme čapovalo panské pivo i panské víno, ktoré museli
dovážať poddaní z okolitých obcí
skačianskeho panstva, „odkad nam
rozkažu, chodime do tochto panstwa
wozit“.
Ďalšie údaje o pivovare v Skača

noch máme nateraz iba kusé.
V rokoch 1745 – 1747 viedol
skačiansky pivovar akýsi Podoba so
spoločníkom Martinom Zajacom.
V roku 1766 pri tunajšom pivovare
odrábali priamo alebo sprostredkovane svoje robotové povinnosti
„na panskom“ poddaní panstva, a
to už spomínaným povozom alebo
prípravou dreva. Konkrétne záznamy nachádzame aj v starých cirkevných matrikách. Braxator – pivovarník Ján Králik zomrel v Skačanoch
7. júla 1777, vo veku 40 rokov. Z
roku 1785 poznáme ďalšieho maj
stra – pivovarníka, bol ním Ján
Bánovský. Rod Bánovských sa v
Skačanoch prvýkrát spomína v roku
1736 a v roku 1769 bol v mestečku
najbohatším. Zrejme preto Ján
Bánovský nemal najmenší problém
vziať si do prenájmu celý pivovar.
Po ňom panstvo prevádzkovalo pi
vovar vo vlastnej réžii, keďže v roku
1819 sa spomína Juraj Krasničan
ako panský pivovarník. No tento v
Skačanoch dlho nepobudol, pretože
15. novembra 1819 tu zomrel. Zrej
me posledným, kto v Skačanoch
varil pivo, bol Jozef Novotný, ktorý
sa tu spomína v septembri 1825.
Ďalšie osudy skačianskeho pivo
varu nepoznáme, no s najväčšou
pravdepodobnosťou zanikol s rozvojom priemyselnej výroby. A dnes
už niet po ňom ani stopy.
Erik Kližan

Hontianskej paráde v Hrušove, kde
boli prezentované ukážky starých
poľnohospodárskych
tradičných
remesiel a výrobkov.
Dňa 25. septembra sa uskutočnila
už 45. raz miestna výstava ovocia,
zeleniny a kvetov. Zapojili sa do nej
aj žiaci základnej školy, ktorí taktiež
prispeli svojimi výkresmi do výtvarnej súťaže pre deti základných škôl
na tému: Záhrada, akú by som chcel
mať.
Záhradkári dobre obstáli aj v
súťaži O najkrajšie jablko roka a o
najkrajšiu hrušku roka v Trenčíne,
kam sa každoročne posielajú vzorky
jabĺk a hrušiek.
Emil Ďuriš

vierok pripravenosti muži obhájili prvenstvo a družstvo žien
tiež skončilo na 1. mieste. Veľký
úspech dosiahli aj na nočnej súťaži
v Šišove, kde zo širokej konkurencie
105 družstiev muži skončili na 6. a
ženy na 4. mieste.
V roku 2011 členovia DHZ zorganizovali hasičský ples, country
večer a zber železného šrotu, v spolupráci so ZŠ s MŠ Skačany začali
pracovať s mládežou v hasičskom
krúžku.
V novembri vykonali kontrolné
skupiny preventívne protipožiarne
prehliadky, pričom sa zamerali
na obhliadku vykurovacích telies,
komínov, skladovanie horľavých
látok a pod.
V priebehu roka 2011 sa členovia
DHZ zúčastnili na likvidácii požiaru
rodinného domu na Cintorínskej
ulici, ďalej na likvidácii požiaru stohu slamy pri rybníku v Skačanoch
a boli vypomáhať pri požiari chatky v záhradkárskej oblasti v obci
Návojovce. Výpomoc bola poskytnutá obci a AGRO Diskomp, s. r. o.
Vladimír Knápek

▪ Hasiči

Dňa 12. 2. 2012 sa v priestoroch
kultúrneho domu konalo výročné
valné zhromaždenie Dobrovoľného
hasičského zboru Skačany, ktoré
eviduje 42 členov hasičskej
základne. Jeho novým predsedom sa
stal Ing. Vladimír Knápek.
V uplynulom roku sa súťažné
družstvo zúčastnilo na rôznych
súťažiach, na okresnom kole pre-
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▪ Trinásty hasičský bál
Zorganizovali ho 3. februára
skačianski hasiči, ktorí vítali hostí
pri vchode do sály zaužívanou
tradíciou - štamperlíkom slivovice
a dámy zasa karafiátom.
Zábavu otvorila tanečná skupina
DOVETAN z Dolných Vesteníc
ukážkou spoločenských tancov. Vo
vyzdobenej sále a pri vynikajúcej
hudbe skupiny SYSTÉM z Látkoviec sa hostia zo Skačian, ale aj
zo širokého okolia zabávali až do
bieleho rána.

Podobne ako po iné roky aj teraz
pripravil chutnú večeru a neskôr aj
guláš šéfkuchár Miroslav Zuzula.
Obsluhu v sále i práce v kuchyni
vykonávali mladé hasičky a mladí
hasiči.
Kvalitné víno, káva, zákusky a
bohatá tombola – to všetko prispelo
k dobrej nálade, a tak sa pri od
chode hostia lúčili s tým, že o rok
sa možno stretneme zas ...
text a foto
Emil Ďuriš

▪ Už je po fašiangoch a príde veľký pôst!!!

Aj takéto slová zazneli pri pochovávaní basy v skačianskom
kultúrnom dome dňa 17. februára
2012. Starosta obce, poslanci a
komisia kultúry pri OZ pripravili už
tradičnú tanečnú zábavu spojenú s
pochovaním basy.
Všetky miesta boli do posledného
obsadené a veru mnohí, ktorí chceli
byť na tomto smútočnom akte, sa
bohužiaľ nezmestili. Pre každého
hosťa boli pripravené fašiangové
šišky a kávička. V ponuke bufetu
boli tiež pečené klobásy, hamburgery a nápoje na občerstvenie.
Starosta obce privítal hostí a zábava sa mohla začať. Do tanca a na
počúvanie hrala hudobná skupina
Melódia. O polnoci za sprievodu
hudby prichádzal smútočný sprie

vod, ktorý viedol miništrant so
zástavou a smrtka. Smutní hasiči
dôstojne niesli zosnulú basu ozdobenú vencami. Nasledovali „farár,
kaplán a organista“, ktorí nad zosnulou predniesli žalmy a spevy. V nich
žartovne ospievali pomery v dedine
a pridali aj aktuálne politické kauzy.
Sprievod uzatvárali plačky staršie aj
mladšie a doktor so sestričkou, ktorí
pohotovo zasahovali, keď zronené
plačky od žiaľu odpadli.
Potom sa ozval skľúčený hlas
basy, ktorá zaslala občanom Skačian
poslednú vôľu. Na jej základe sa
mala ihneď konať súťaž talentov
pre obsadenie postov účinkujúcich
pri budúcoročnom pochovávaní
basy. Zároveň sa basa poďakovala
„ starým harcovníkom“, ktorí basu

pochovávali s malými prestávkami
skoro 40 rokov a odišli na zaslúžený
odpočinok.
Po smutnom pochovaní basy
prišla na rad spomínaná súťaž Skačany hľadajú talent. Porotcami
nebol nik iný ako Ďurovčík, Bílá a
Dara a mali veru z čoho vyberať.
Najprv sa predstavili cvičenci so
skladbou Poupata, ktorých cieľom
bolo zaujať a „dostať sa do Holywoodu“. Prekvapením večera bol
hosť z Kirgizstanu – Ataj Omurzakov so zostavou Robot. Krásne
tanečnice priviedol na parket sultán
Gulejman a jeho suita veru svojimi
bokmi a vnadami dokonale zvádzala nielen sultána, ale aj prítomných
hostí. Zdravotníci vykonali medzi
tanečnicami povinnú prehliadku,

čiže „estékačku“. Potom dve piesne
zaspievala krásna Nela, ktorá sa naj
viac páčila Ďurovčíkovi, ale oslnila
aj ostatných porotcov. Nakoniec
sa nečakane objavila aj počerná
rodinka cigánov: Oblina s Dežom
a malou Gorilkou v starodávnom
kočiari. Predstavenia súťažiacich
boli prerušované vtipnými rekla
mami Puma skačianska a Zasa mi
to ušlo.
Nadšení porotcovia všetky ta
lenty odporučili na použitie pri
budúcoročnom pochovávaní basy v
Skačanoch.
Veselo sme ukončili fašiangy a
môžeme v pokore prežívať pôstny
čas.
text Janka Bližniaková
foto D. Pilát a V. Ištván
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▪ Skačianska zabíjačka

K zimnej a fašiangovej atmosfére
neodmysliteľne patrili v minulosti
zabíjačky a zabíjačkové dobroty.
Pretože minuloročná zabíjačka
sa vydarila, rozhodli sa starosta
obce, obecné zastupiteľstvo a
komisia kultúry pri OZ zabíjačku
zopakovať aj tento rok.
V sobotu 11. februára 2012 o
10.00 hodine už obeť zabíjačky

visela pri kultúrnom dome na
trojnožke. Prizerajúci obdivovali
prácu majstra mäsiara Miroslava
Zuzulu a jeho pomocníkov. O
chvíľu sa v kotle varili dobroty
- pravá zabíjačková kapusta, podbradok a pečienka. Vôkol to rozvoniavalo a začali sa schádzať aj
prví labužníci. V kultúrnom dome
si mohli v pohode pochutnať na už

spomínanej zabíjačkovej kapuste,
klobáskach, jaterniciach, krvavniciach, kaši s oškvarkami a pečenom
mäsku. Bez hriatej pálenky sa
žiadna dedinská zabíjačka nekonala. Hostia ju teda mohli ochutnať
tak ako aj dobré vínko. K tomu
vyhrával veselý harmonikár Milan Zuzula a hostia si s ním schuti
zaspievali. Celé rodinky si v teple

posedeli pri kávičke aj niekoľko
hodín. Po nečakanom príchode
hudobnej skupiny z Čavoja sa dokonca aj tancovalo.
Mnohých hostí, a nielen zo
Skačian, sme potešili. A práve to
bolo zámerom tejto akcie.

súťaže, ktoré boli odmeňované
sladkými výhrami. Súčasťou karnevalu bolo aj malé občerstvenie.
Laická
porota
dostala
ťažkú úlohu, mala vybrať 10
najoriginálnejších masiek. Spome
dzi všetkých najväčšiu pozornosť

pútal jedenapolročný lekár Igorko
Masár, ktorý sa suverénne pohyboval s fonendoskopom na krku.
Keďže aj ostatné masky boli nápadité, farebné a originálne, všetky
boli odmenené sladkosťou a malou
pozornosťou.

Vďaka patrí všetkým, ktorí
prispeli k vytvoreniu príjemnej
atmosféry počas februárového
fašiangového popoludnia.

text Janka Bližniaková
foto D. Pilát a K. Kližanová

▪ Detský karneval
Občianske združenie Šanca a
nádej organizuje každoročne vo
fašiangovom čase detský karneval.
Tohtoročný sa konal 12. februára v
pekne vyzdobenej sále kultúrneho
domu. Zúčastnilo sa ho 51 detí
oblečených do rôznych kostýmov.
Počas úvodnej promenády sa
postupne predstavili všetky masky,
sála sa postupne premenila na
tanečný parket s rôznymi zvieratkami, kvietkami, rozprávkovými
bytosťami a filmovými hrdinami,
bolo čo obdivovať. Zabávali sa
deti aj rodičia, podarilo sa udržať
veselú náladu, pesničky ako Mandarínka Darinka sa striedali s inými
detskými šlágrami a modernými
chytľavými diskotékovými hitmi. Deti zaujalo predtancovanie
starších dievčat, ako aj rôzne

text Eva Struhárová
foto D. Pilát
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
▪ Zo života v ZŠ s MŠ Skačany

Mesiac december sa v škole
už tradične niesol v duchu nadchádzajúcich najkrajších sviatkov roka. Privítali sme Mikuláša,
ktorý za prednesené básne a piesne
potešil žiakov sladkou odmenou.
Uskutočnili sme po druhý raz
vianočné tvorivé dielne, na ktorých
si žiaci vyskúšali výrobu svietnikov či iných výrobkov, zdobenie
medovníčkov alebo si pochutnali
na pečených jabĺčkach alebo oblátkach. Sviatky sme privítali pose
dením pri jedličke spolu so súborom
seniorov Cibuliar, členovia ktorého
si pripravili pre žiakov ukážku toho,
ako to voľakedy bývalo na Vianoce,
aké zvyky a tradície sa dodržiavali.
Veľmi pekným ukončením tohto posedenia bol spoločný spev
piesne Tichá noc, svätá noc..., ktorou sa všetci príjemne naladili na
očakávané Vianoce.
Avšak nielen očakávaním Vianoc
žila škola v decembri. Konali sa aj
rôzne súťaže.

Začali sme prednesom povestí
pod názvom Šaliansky Maťko. Do
súťaže sa zapojilo 12 žiakov.
Umiestnenie bolo nasledovné:
I. kategória: 2. miesto - Dorota
Zorková, II. A; Laura Križanová,
II. A
II. kategória: 1. miesto - Sofia
Ištvánová, IV. A
III. kategória: 1. miesto - Nikola
Kasalová, VI. A
Ďalej nasledovala olympiáda v
anglickom jazyku. Svoje vedomosti
v cudzom jazyku prišlo ukázať 12
žiakov. Olympiáda pozostávala z
písomnej a ústnej časti. V kategórii
A nebolo udelené 1. miesto, na 2.
mieste sa umiestnila Vanesa Vállo
vá zo VI. A, na 3. mieste Laura
Pavlovičová zo VII. A. V kategórii
B sa na 1. mieste umiestnil Vladi
mír Podkamenský z IX. A, ktorý
postúpil do obvodného kola, 2.
miesto patrilo Patrikovi Petrášovi
tiež z IX. A a 3. miesto Jánovi
Šedíkovi takisto z IX. A.

Prvýkrát sa konalo školské kolo
dejepisnej olympiády. V kategórii C
súťažili žiaci IX. A: Štefan Kučerka,
Tomáš Kližan, Vladimír Podkamenský a Samuel Pšenko. V teste
riešili úlohy pozostávajúce z troch
tematických okruhov - Staroveký
Rím, Svetové a národné dejiny do
roku 1939 a Regionálne dejiny.
Všetci žiaci zvládli test úspešne. V
teste najviac bodov získal Štefan
Kučerka, ktorý sa umiestnil na 1.
mieste, 2. miesto získal Vladimír
Podkamenský a so stratou 1 bodu 3.
miesto obsadil Samuel Pšenko. Prví
dvaja súťažiaci sa 1. februára 2012
zúčastnili okresného kola.
Nový kalendárny rok sme začali
trochu netradične. V spolupráci s
hvezdárňou v Malých Bieliciach
sme v priestoroch učebne fyziky
nainštalovali výstavu pod názvom
Pozvali nás do vesmíru. Ukončením
bola prezentácia prenosného digitálneho planetária, ktoré pracovníci
hvezdárne rozložili v telocvični.

Žiaci mali možnosť pozrieť si
vesmír pomocou projektora, ktorý
im umožnil vidieť reálnu hviezdnu
oblohu, východ a západ Slnka, pohyby planét a súhvezdia.
Vo februári sa žiaci našej školy
zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády v Partizánskom. Školu reprezentovali: Romana
Králiková - V. A, Nikola Kasalová
- VI. A, Laura Pavlovičová - VII.
A, René Müller - VIII. A, Štefan
Kučerka - IX. A. Žiaci preukázali
svoje vedomosti v teoretickej i
praktickej časti. Najviac sa darilo
Romane Králikovej a Štefanovi
Kučerkovi, ktorí skončili na 3. mies
te, a René Müllerovi na 4. mieste.
Do krajského kola postúpil Štefan
Kučerka, ktorý bude reprezentovať
nielen našu školu, ale aj okres Partizánske.
text učitelia ZŠ
foto Darina Kurilová,
Adriana Juríková,
Milan Minarovjech
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▪ Zápis do 1. ročníka

V duchu rozprávky O Šípovej
Ruženke sa 2. februára 2012 konal
v našej škole zápis do 1. ročníka.
Učiteľky 1. – 4. ročníka spolu
s dievčatami z IX. A pripravili
triedy a chodbu na túto veľkú
udalosť. Budúci prváci prichádzali spolu s rodičmi do školy. Od
vchodových školských dverí viedli
stopy, po ktorých prišli deti aj so
svojimi rodičmi do triedy, kde ich
čakalo množstvo hier a očarujúce
princezné /dievčatá z VIII. A/. Tieto
deťom vysvetlili, čo ich čaká, aby
sa im podarilo spiacu princeznú
zobudiť.
Čakali ich štyri stanovištia
a
úlohy, ktoré museli splniť.
Pani učiteľky si pri plnení úloh
všímali komunikatívnosť detí,
zrozumiteľnosť reči a výslovnosť,
poznávanie farieb, geometrických

▪ Karneval

tvarov, čísel, orientáciu v priestore
a grafomotorické zručnosti. Deti
ukázali svoje výtvarné schopnosti,
prácu s nožnicami i samoobslužné
činnosti - šnurovanie topánok
a obliekanie. Naši predškoláci
prichádzali na jednotlivé stanovištia
smelo, s chuťou a radosťou plnili
všetky úlohy. Za svoju snahu dostali malú pozornosť a kľúč, pomocou
ktorého zobudili spiacu princeznú.
Štyri farebné kľúče im pomohli
vyslobodiť zakliatu Ruženku z dlhého spánku a prebudená, šťastná
princezná potom svojich záchrancov odmenila. Po zdolaní všetkých
úloh dostali predškoláci od pani
riaditeľky Dariny Kurilovej pamätný list s darčekom a výborný zákusok od pani kuchárky.
Zápisu sa zúčastnilo 14 detí. Test
školskej zrelosti zvládli všetky.
Napriek novému a neznámemu
prostrediu bez najmenšieho zaváhania splnili svoje úlohy. Niektoré
deti však nesprávne vyslovujú r, l,
s, č, š, ž. Rodičom sme odporučili
návštevu logopéda. 7 detí nesprávne držalo ceruzku, čo zaťažuje
celú ruku a písanie je namáhavé, ale
aj to sa dá do septembra odstrániť.
S cennými radami sa pridala aj
pani Janka Kajanová, špeciálny
pedagóg, ktorá dohliadala na
priebeh zápisu. A my sa už tešíme
na nových žiakov – prváčikov.
text Mária Matlová
foto Zuzana Šútorová

▪ Školský ples
Dňa 20. 1. 2012 sa konal prvý
raz školský ples. Pripravili ho
členky výboru Rodičovského zdru
ženia pri Základnej škole s materskou školou Skačany. Mamičky
spolu s učiteľkami ozdobili sálu
kultúrneho domu, pani kuchárky zo
školskej jedálne zasa navarili vynikajúce jedlo. Do tanca hrala skupina Melódia. Deti z tanečnej skupiny Tutti Frutti pod vedením pani
vychovávateľky Eriky Chuťkovej
nacvičili tanec, ktorým ples otvorili. Štedrosť značného množstva

sponzorov sa prejavila v podobe
veľkého počtu cien do tomboly
(56 cien!). Viacerí sponzori pris
peli aj na občerstvenie prítomných.
Účastníci plesu sa veľmi dobre
bavili, nálada bola vynikajúca. Je to
zásluha tých, ktorí sa podieľali na
realizácii plesu, za čo sa im chceme
veľmi pekne poďakovať. O tom,
že bolo naozaj výborne, sa môžete
presvedčiť na fotografiách na webovej stránke školy.
Darina Kurilová

V piatok 27. 1. 2012 bol v ZŠ
s MŠ karneval. Krásne vyzdobená jedáleň školy sa za pomoci
šikovných žiakov 2. stupňa premenila na tanečný parket a zo žiakov sa
v priebehu niekoľkých minút stali
bytosti zo zvieracej a rozprávkovej
ríše. Zavítala k nám Princezná na
vlásku, Ruženka, rytier, kovboj,
panda, robot, no prišiel i snehuliak.
V úvode sa nám všetky masky
najskôr predstavili a potom sa veselo tancovalo. Tancovanie striedalo
spievanie detských pesničiek a
súťaže, v ktorých žiaci ukázali
svoju nebojácnosť, šikovnosť a
obratnosť. Odvahu a presnosť predviedli aj naši milí hostia – škôlkari,

ktorí prišli pozrieť svojich starších
súrodencov. Deti nezabudli ani na
pravidlo 3 X R = RADOSŤ ROZDÁVANÍM
RASTIE. Každý
priniesol niečo slané alebo sladké
a ponúkol aj svojich kamarátov. O
teplý čajík sa postarali naše pani
kuchárky. Potom zasadla odborná
porota a rozhodla veľmi správne. Za
originalitu, nápaditosť a tvorivosť
pri vymýšľaní masky odmenila
každého účastníka karnevalu. A tak
nikto neodišiel s prázdnymi rukami.
Na záver sme si urobili spoločnú
fotografiu a zapriali si pekný ví
kend.
text Adriana Juríková
foto Marcela Papšová

▪ Úspech v okresnom kole
vo volejbale
Dňa 16. 2. 2012 sa žiaci našej
školy Patrik Kližan, Sebastián
Vavro, Matúš Ďuriš, Ján Paver,
Tomáš Kližan, Vladimír Podkamenský, Samuel Pšenko a Štefan
Kučerka zúčastnili základného
kola vo volejbale chlapcov. Turnaj sa konal v Partizánskom na ZŠ
Malinovského za účasti družstiev
ZŠ Malinovského Partizánske,

ZŠ Žabokreky nad Nitrou a ZŠ s
MŠ Skačany. Hralo sa systémom
každý s každým a ďalej postúpil
len víťaz skupiny. Žiaci našej
školy po veľkom boji zvíťazili nad
obidvoma súpermi a postúpili do
okresného kola, ktoré sa konalo 27.
2. v Chynoranoch. Tu si vybojovali
3. miesto v okrese.
Milan Minarovjech
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▪ Cirkus JACKO
Po dvoch rokoch k nám opäť
zavítali ukrajinskí akrobati z
cirkusu Jacko. Predviedli nové
žonglérske čísla s loptami a
kužeľmi. Šikovnosť pri rôznych
akrobatických kúskoch sme mohli
obdivovať pri cvičení dvoch akrobatiek. V každom cirkuse musí byť
aj trochu kúzlenia. My sme videli
trik s prezliekaním šiat – tanečníčka
mala vždy iné. No a šikovnosť pri
točení s kruhmi hádam ani netreba
spomínať. Gymnastky dokázali
točiť na svojom tele niekoľko
kruhov naraz. Ale ani naša žiačka
Dominika Tamášová z I. A sa neda-

la zahanbiť a predviedla, že aj ona
vie cvičiť s kruhom a vyslúžila si
veľký potlesk. Samozrejme nesmel
chýbať šašo. Najskôr nám predviedol svoju šikovnosť pri balansovaní
na valcoch. Potom sme sa smiali na
vystúpení, ktoré predviedol spolu
so svojím kamarátom. Zažili sme
však aj trochu napätia, keď akrobat
predvádzal svoje číslo s ohňom,
chodil po sklených črepinách a
nakoniec si ľahol na posteľ z klincov. Odmenou pre účinkujúcich bol
veľký potlesk. Tešíme sa už teraz
na nové cirkusové čísla.
text a foto Darina Kurilová

▪ Školské kolo súťaže
Beniakove Chynorany

V posledný februárový deň sa
žiaci 1. – 4. ročníka zhromaždili
v priestoroch školskej knižnice,
aby víťazi triednych kôl predviedli
svoje recitačné umenie. Po úvodných motivačných slovách pani
učiteľky Juríkovej sa z detí stali
interpreti – prednášatelia, prostredníctvom ktorých ožívali pos
tavy významných autorov detskej
slovenskej literatúry, ako sú Ľ.
Feldek, J. Pavlovič, J. Belašičová,
D. Wágnerová, T. Čelovský.
V ovzduší bolo cítiť neveľkú
trému, napätie, ale predovšetkým
badateľnú dejovú líniu, hnev a
smiech, radosť i smútok vyplývajúci z literárnych ukážok. Každý
súťažiaci bol odmenený obrovským
potleskom svojich spolužiakov,
ale i poroty v zložení triednych

▪ Lyžiarsky výcvik
V dňoch 20. – 24. 2. 2012 sme sa
my, pätnásti žiaci 7. – 9. ročníka spolu
s pánom učiteľom Minarovjechom
zúčastnili lyžiarskeho výchovno
– výcvikového kurzu. Tento sme
absolvovali v lyžiarskom stredisku
Krahule pri Kremnici. Počas celého
nášho pobytu nám prialo krásne
slnečné počasie. Niektorí z nás stáli
na lyžiach opatrne a učili sa prvým
pohybom, iní sa zase zdokonaľovali
v technike lyžovania. Kurz sme si
užívali plnými dúškami až do chví
le, keď sme sa museli začať baliť a
pripravovať sa na odchod. Šťastní a
plní zážitkov sme sa vrátili domov
v presvedčení, že sa tam o rok opäť
vrátime a stretneme sa na výbornej
lyžovačke.
text Tereza Kližanová,
Viktória Havránková, VIII. A
foto Milan Minarovjech

učiteliek 1. – 4. ročníka. Po krátkej diskusii porotkýň sa rozhodlo o
nasledovných miestach:
Kategória poézia:
1. Sofia Ištvánová, IV. A, ktorá
nás zároveň bude reprezentovať v
okresnom kole,
2. Dorota Zorková, II. A,
3. Emma Makvová, III. A.
Kategória próza:
1. miesto neudelené,
2. Patrícia Fodorová, II. A,
3. Pavol Murín, III. A.
Poďakovanie patrí súťažiacim a
triednym učiteľkám, ktoré starostlivo pripravovali svojich zverencov.
Tešíme sa na budúci ročník, do
ktorého zasiahnu svojím talentom i
terajší prváci.
text Marcela Papšová
foto Adriana Juríková
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▪ Klzisko za dedinou

▪ Miništrantská lyžovačka
Zima tento rok po dlhšej dobe
opäť ukázala svoju moc. Nielen
mrazmi, ale aj množstvom snehu.
Nie každý mal však na to rovnaký
názor. Iný mali na Orave a Kysuciach, keď už sneh nemali kde
odhadzovať a iný tu „dole“, kde
je väčšinou sneh iba v mrazničke
alebo na torte a za skutočným treba
cestovať.
Jarné prázdniny sme s niektorými
staršími
miništrantmi
a exminištrantmi využili na
lyžovačku. Zo začiatku to vyzeralo,
že sa nepomestíme ani do troch áut,
ale chrípka si začala vyberať svoju
daň a bolo nás ledva do dvoch.
Rozhodli sme sa ísť na večerné
lyžovanie na Veľkú Raču. Dvoj
hodinovú cestu sme využili na malé
preteky - jedno auto po diaľnici a
druhé so všetkými lyžiarskymi
inštrumentmi cez Fačkovské sedlo.

▲ Na tenisových kurtoch
Dňa 31.1.2012 spôsobil medzi
skačianskou mládežou rozruch
článok uverejnený na www.pluska.
sk s názvom KLZISKO ZA DEDINOU: Hrajú ako profíci. Reportér
Martin Kukučka v ňom vyzdvihuje hráčsky zápal skačianskych
hokejistov - amatérov, ktorý by
im mohli závidieť aj mnohí profesionáli. Poukazuje na to, že chlapci
pritom hrajú iba na ľadovej ploche,
ktorú vytvorila zamrznutá spodná
voda, ktorá presiakla na povrch
zasneženého poľa neďaleko za
dedinou. Chlapci sem chodia každý
deň po skončení vyučovania a
zotrvajú tu až do tmy. Kým chalani hrajú hokej, neďaleko nich sa

Za Žilinou sme sa však stretli, takže
žiaden víťaz, žiaden porazený.
Akurát zopár hladných, ktorým po
ceste stihlo vytráviť. A to sme tam
ešte ani neprišli.
Lyžovačka bola veľmi dobrá –
výborná partia, dobrá trať, slabučké
sneženie, mínus 4, bufet, služby,
prítmie (aby nebolo vidieť pády),
cestou hore debaty na lanovke...
Aj to patrí k lyžovačke. Sem-tam
bolo počuť pri zjazde meno lyžiara,
na ktorého bolo z výšky vidieť a
kričalo sa z lanovky jeho meno s
povzbudením: „Idemééééé“, alebo
kaplánkovo známe: „Šup, šup!“
Tri a pol hodiny lyžovania
prešlo a my sme sa začali baliť.
Škoda, každý si povzdychol, že
by ešte chvíľu vydržal. Tak dobre,
miništranti, vydržte a pôjdeme zase.
text Jozef Tomica
foto Miroslav Kukla

korčuľujú aj skačianske dievčatá.
Okrem tohto klziska si naša
mládež mohla vychutnať aj ďalšiu
ľadovú plochu, ktorú vytvorili
hasiči na tenisových kurtoch. Aj
táto poslúžila najmä hokejistom.
Do tretice sa prívrženci zimného
korčuľovania v Skačanoch mohli
vybrať aj na zamrznutý rybník
neďaleko našej obce.
Vďaka niekoľkotýždňovým mrazom si najmä chlapci, ale aj dievčatá
mohli užívať korčuľovanie oveľa
dlhšie ako po iné zimy.
text Marta Štrpková
foto archív OcÚ

Rozpis majstrovských futbalových zápasov - Jarná časť 2011/2012
Muži – majstrovstvo oblasti PD
Zápas
Skačany – Pravenec
Veľký Klíž – Skačany
Skačany – Diviacka Nová Ves
Nedanovce – Skačany
Skačany – Malá Hradná
Nitrianske Rudno – Skačany
Skačany – Uhrovec
Sebedražie – Skačany
Ráztočno – Skačany
Skačany – Veľké Bielice
Lazany – Skačany
Chynorany – Skačany
Skačany – Opatovce nad Nitrou
Bystričany – Skačany
Skačany – Oslany

Dátum / Čas
18. 3. 2012 / 15.00
5. 3. 2012 / 15.00
1. 4. 2012 / 15.30
7. 4. 2012 / 15.30
15. 4. 2012 / 15.30
22. 4. 2012 / 16.00
29. 4. 2012 / 16.00
6. 5. 2012 / 16.30
8. 5. 2012 / 17.00
13. 5. 2012 / 16.30
20. 5. 2012 / 17.00
27. 5. 2012 / 17.00
3. 6. 2012 / 17.00
10. 6. 2012 / 17.00
17. 6. 2012 / 17.00

Dorastenci – majstrovstvo oblasti PD
Zápas
Skačany – Pravenec
Veľký Klíž – Skačany
Skačany – Hradec
Kamenec pod V. – Skačany
Skačany – Nitrianske Pravno
Lehota pod V. – Skačany
Skačany –
– Bánovce nad Bebravou „B“
Sebedražie – Skačany
Veľké Uherce – Skačany
Skačany – Veľké Bielice
Lazany – Skačany
Valaská Belá – Skačany
Skačany – Opatovce nad Nitrou
Bystričany – Skačany
Skačany - Čereňany

Dátum / Čas
18. 3. 2012 / 12.30
25. 3. 2012 / 12.30
1. 4. 2012 / 13.00
8. 4. 2012 / 13.00
15. 4. 2012 / 13.00
21. 4. 2012 / 14.00
29. 4. 2012 / 13.30
6. 5. 2012 / 14.00
8. 5. 2012 / 14.30
13. 5. 2012 / 14.00
19. 5. 2012 / 14.30
27. 5. 2012 / 14.30
3. 6. 2012 / 14.30
10. 6. 2012 / 14.30
17. 6. 2012 / 14.30

Žiaci – III: trieda okresu PE
Zápas
Veľké Bielice – Skačany
Skačany – Ostratice
Partizánske „B“ – Skačany
Skačany –
– Šimonovany-Partizánske
Veľký Klíž – Skačany
Skačany – Veľké Uherce
Horná Ves – Skačany
Skačany – Bošany
Skačany – voľno
Chynorany – Skačany
Skačany – Klátová Nová Ves

Dátum / Čas
14. 4. 2012 / 11.30
21. 4. 2012 / 11.30
28. 4. 2012 / 11.30
5. 5. 2012 / 11.30
12. 5. 2012 / 11.30
19. 5. 2012 / 11.30
26. 5. 2012 / 11.30
2. 6. 2012 / 11.30
9. 6. 2012
16. 6. 2012 / 11.30
6. 6. 2012 / 17.00
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