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▪ 200 - ročný jubilant
Jubileum v živote človeka je
veľmi dôležitý okamih. Je to vhodný čas na chvíľu sa zastaviť. Mnohí
organizujú rodinné posedenia, zvolávajú príbuzných, prijímajú dary,
ktoré majú vyjadrovať ich život.
Oslávenci sa obzerajú späť, hodnotia svoj doterajší život a s bázňou sa
pozerajú aj do budúcnosti.
„Som už starý a zažil som všeličo.
Keď som bol mladý, nebolo to ľahké.
Osem rokov sa stavitelia namáhali,
aby som bol taký, aký som. Určite
mali zo mňa všetci radosť. Bol som
mestský. Veď široko-ďaleko podobného nebolo. Vidieť ma zďaleka. Aj
ja ďaleko dovidím – do Hradišťa
i do Návojoviec. Bol som slávny
a navštevovaný osobnosťami. Dô
verne poznám život mnohých – od
narodenia až po smrť. Dennodenne
vo mne zaznievalo Božie slovo,
povzbudenia, ale aj prísne pohľady
som videl. Prišli ťažké chvíle – dve
svetové vojny, diery po nábojoch
bolo na mne ešte donedávna vidieť,
prišiel som o zvony, videl som plakať
mnohých ľudí, ale i smiať sa, vypočul
som si tisíce modlitieb a krásnych

spevov, mojimi dverami prešlo nespočetné
množstvo veriacich –
detí, mladých, dospelých,
starých
o paličkách,
ale i tých, ktorí ma
prišli obdivovať.“ Takto
by možno začal svoju
slávnostnú reč náš jubilant – Rímskokatolícky
kostol Všetkých svätých
v Skačanoch, ktorý
bol 8.  septembra 1812
k o n s e k r o v a n ý ( p o s vätený) a v tomto roku
slávime 200. výročie
tejto udalosti.
„Odvtedy sa veľa zmenilo – zvonku i zvnútra.
Chápem to. Chceli, aby
som bol pekný a moderný
– dokúpili veci, ktoré nebolo možné získať hneď
po dokončení stavby, urobili mnohé výmaľby, elektrifikáciu, nátery, medenú
vežu, strechu, omietky,
výmeny
používaného
a časom zničeného za

▲ Kostol Všetkých svätých v Skačanoch

nové. A nebolo to
lacné. Mnohí dávali
z mála, možno aj
z posledného. Videl
som to.“ Takto by asi
náš kostol spomínal na
mnohé roky a ochotu
ľudí, ktorým záležalo
na jeho dôstojnosti.
„Ale čo bude so
mnou ďalej? Bude
o mňa záujem? Dnes
sú modernejšie strediská, centrá, podniky,
v ktorých sa ľudia
stretávajú, dobre cítia
a rozprávajú. Pre môj
vek už asi nebudem
atraktívny,
užitočný
a navštevovaný. Ale
nebojím sa! Viem, že
som Božím domom.
A nech by čas alebo
ľudia urobili so mnou
čokoľvek, viem, že som
miestom, na ktorom sa
stretá nebo so zemou.
Ďakujem za všetko.“
Jozef Tomica

Ľudové misie vo farnosti Skačany / 6. – 14. október 2012 / Program
6. október / sobota
17.00 / Hradište / sv. omša spojená so začiatkom Misií
18.30 / Skačany / sv. omša spojená so začiatkom Misií
7. október / nedeľa
8.00 / Návojovce / sv. omša s katechézou
9.30 / Skačany / sv. omša s katechézou pre rodiny s deťmi
11.00 / Hradište (kostol) / sv. omša s katechézou pre rodiny s deťmi
14.00 / Skačany / katechéza len pre mužov
15.00 / Skačany / katechéza len pre ženy
8. október / pondelok
17.00 / Návojovce / sv. omša s katechézou
18.30 / Skačany / sv. omša s katechézou
9. október / utorok
9.00 / Skačany, Hradište, Návojovce / sv. spoveď pre starých a chorých doma
17.00 / Hradište / sv. omša s katechézou
18.30 / Skačany / sv. omša s katechézou
10. október / streda
11.30 / Skačany / sv. omša s katechézou pre žiakov
17.00 / Návojovce / sv. omša s katechézou
18.30 / Skačany / sv. omša s katechézou

11. október / štvrtok
18.30 / Skačany / spoločná sv. omša celej farnosti spojená s obnovou manželských
sľubov, po sv. omši eucharistická adorácia
12. október / piatok
10.00 / Návojovce, Skačany / sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
17.00 / Hradište / sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
18.30 / Skačany / sv. omša s katechézou
13. október / sobota
17.00 / Hradište / sv. omša spojená s ukončením Misií a požehnaním krížikov
a devocionálií
18.30 / Skačany / sv. omša spojená s ukončením Misií, požehnaním misionárskeho kríža v predsieni kostola, požehnaním krížikov a devocionálií / katechéza
pre mládež nad 14 rokov
14. október / nedeľa
8.00 / Návojovce / sv. omša spojená s ukončením Misií a požehnaním krížikov
a devocionálií
8.00 / Hradište / sv. omša
10.00 / Skačany / slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Viliam Judák,
nitriansky diecézny biskup pri príležitosti 200. výročia posviacky farského kostola
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Ľudové misie
V dňoch od 6. októbra do 14. októbra 2012 sa v našej farnosti
budú konať Ľudové misie. Našu
farnosť navštívi P. Ivan Flimel
z rehole redemptoristov so svojím
evanjelizačným tímom.

Pre koho sú určené
Ľudové misie?
Pozvaní sú všetci ľudia dobrej
vôle. Zanechajte samotu, predsudky, neuzatvárajte sa. Dajte si šancu
a získate možno aj viac, než ste
predpokladali.

Čo sú to Ľudové misie?

Prečo sa konajú misie?

Ľudové misie alebo Sväté misie,
to je obnova duchovného života
ľudí vo farnosti a v obci. Význam
slova misie je poslanie. Ľudové
preto, lebo je to zrozumiteľné
a blízke ľuďom. Sväté, lebo sa
môžeme očistiť, obnoviť, tj. zblížiť
sa s Bohom.

Je to mimoriadna príležitosť.
Skúsenosť, ktorá sa nedá ničím
nahradiť. Ľudia získavajú odpovede na svoje otázky, uzdravujú
sa zranenia, začína sa nový život,
nové vzťahy.

vizitácie visiaca nad vstupom do
sakristie. „Ja, Ladislav Kamanházi, vacovský biskup, posvätil
som kostol a oltár k úcte Všetkým
svätým, umiestnil som v ňom relikvie svätých mučeníkov Amantia
a Severína a udelil som odpustky
návštevníkom tohto chrámu v tento deň po dobu 40 dní.“ Meno sv.
Amantia býva zle interpretované
ako sv. Anastázius, to však nie je
správne. A už iba pripomenieme,
že Ladislav Kamanházi Skačany
dôverne poznal, veď v rokoch 1779
– 1785 bol miestnym farárom.
Aj vnútro kostola vizitátori
opísali. Do chrámu viedli tri brány.
Hlavná bola opatrená pevnou závorou, dve bočné reťazou. Za hlavnou
bránou bola malá predsieň s klenbou, z nej pod chórom vpravo viedli
dvere do malej kaplnky slúžiacej na
pohrebné účely. Loď kostola bola
stavebne i architektonicky ele
gantná. Podlahu tvorila kamenná
a mramorová štvorcová dlažba. Po
stranách lode bolo 11 okien opat
rených hustým železným pletivom.
Z roku 1831 je záznam, že steny
kostola boli biele.
Chór kostola bol murovaný,
podopretý dvoma stĺpmi. Niesol
nový organ s 12 pedálmi a tromi
mechmi, pri ňom boli dva bubny.
Kazateľnica umiestnená v strede
lode, v pravom, evanjeliovom kúte,
bola celá z dreva, rôzne zafar
bená. Na strope jej striešky bola
soška Ducha Svätého vo forme
letiacej holubice. Kazateľnicu pre
skačiansky kostol zabezpečil vacovský biskup Ladislav Kamanházi. Krstiteľnica v čase vizitácie
(1828) nebola v kostole, krsty
sa slávili v Kaplnke sv. Barbory.
Krstiteľnica bola opatrená strieškou
a svätená voda sa uchovávala podľa
predpisov.
V lodi chrámu vizitátori našli tri
oltáre. Najväčší bol vo svätyni – oltár Všetkých svätých. Viedli k nemu
tri mramorové schody. V strede
bol obraz predstavujúci Všetkých
svätých. Oltárny stôl pod obrazom
bol mramorový, s krížom a šiestimi
svietnikmi. Všetko ostatné zariadenie vyhovovalo predpisom. Svätos-

tánok v strede bol natretý na bielo a
sčasti pozlátený. Obsahoval hostie.
Celý oltár aj so svätostánkom a
svietnikmi do kostola zadovážil
biskup Kamanházi. V hornej časti
oltára bol nápis na slávu Všetkých
svätých: „In Honorem Sanctorum
Omnium.“
Menší oltár sv. Jozefa stál v rohu
lode na pravej, tzv. evanjeliovej
strane od hlavného oltára. Zhotovený z mramoru mal jeden
schod. V jeho strede bol „pekne
namaľovaný“ obraz sv. Jozefa,
nie socha ako dnes. Na oltári boli
aj dva svietniky. Oproti nemu, na
epištolovej strane, bol oltár Panny
Márie. Rovnako ako predchádzajúci, aj tento bol z mramoru. V jeho
strede bol „úhľadne namaľovaný
obraz“ Panny Márie. Po bokoch
boli štyri svietniky. Oba oltáre
zároveň slúžili ako spovednica.
Kostolu ich venoval vtedajší
skačiansky farár Jozef Bucko.
Večné svetlo nehorelo stále,
zapaľovali ho iba v nedeľu a počas
sviatkov. Kostolné lavice boli nové,
z dreva a rozostavené do dvoch
radov. Vizitátori nenašli v kostole žiadne iné obrazy okrem oltárnych a rovnako konštatovali, že
chrám nemá, napriek informácii
z pamätnej tabule, žiadne relikvie
svätých. Sakristia s klenbou bola
pristavaná na pravej strane svätyne.
Bola z pevného materiálu, dláždená
kameňom a mala dve okná opatrené
pletivom. Tu sa uchovávala svätená
voda i bohoslužobné náčinie.
Skačiansky kostol v roku 1812 nemal žiadne privilégiá, iba odpustkovú listinu vydanú pápežom Piom
VII. v roku 1801.

▪ Kostol Všetkých svätých
■ Kostol Všetkých svätých
Kostol
Všetkých
svätých
v Skačanoch je dôverne známy
obyvateľom obce, rodákom i mnohým návštevníkom. Už dlhé roky
bol a je súčasťou našich životov.
Veď súčasťou obce je už 200 rokov.
To je oveľa viac ako jeden ľudský
život. So životom človeka bol spojený v celom jeho priebehu: od krstu
(aj keď krsty sa dlhé desaťročia
uskutočňovali v Kaplnke sv. Barbory), cez sobáše, až po rozlúčku
so zosnulým. Za dve storočia existencie sa skačiansky kostol, samozrejme, zmenil. Ako veľmi? O tom
nachádzame svedectvo v archívoch.

▲ Ladislav Kamanházi
■ Kostol v roku 1828
V časoch, keď bol nitrianskym
biskupom Jozef Vurum (1827
– 1838) a skačianskym farárom
Peter Valachy (1815 – 1845),
navštívili Skačany biskupskí vizitátori a zisťovali stav farnosti. Káno
nická vizitácia z roku 1828 je pre
nás unikátnym záznamom, lebo
približuje vzhľad nášho kostola
iba 16 rokov po jeho dokončení,
čiže presne tak, ako bol zhotovený.
Dozvedáme sa, že „po zbúraní
starého kostola, stojaceho mimo
mestečka Skačany, bol v roku
1812 postavený nový, k úcte a cti
Všetkým svätým, situovaný v strede
mestečka, väčší ako pôvodný“. Pod
novým kostolom už nebola krypta a
nepochovávalo sa ani v jeho okolí.
Priestor okolo bol voľný a otvorený.
Vizitátori v Skačanoch našli nový

▲ 1912
kostol z pevného materiálu, pochádzajúceho zo starého zbúraného.
Na hlavnom fronte je dodnes nápis:
„MagnI DeI honorIbVs eX pIetate
pVra CapItVLI nIttrIensIs ereCta
Ita eXsVrreXI.“ Nápis, ktorý vy
zdvihuje česť a zásluhy patróna
farnosti a staviteľa kostola – Ni
trianskej kapituly – je zároveň chronogramom. Spočítaním veľkých
písmen, ktoré znamenajú rímske
číslice, dostaneme rok začiatku
stavby kostola – 1804. Strecha bola
pokrytá dreveným šindľom.
Veža kostola bola z pevného
materiálu, zakončená tesármi zhotovenou takzvanou baňou. Vo veži
viseli tri zvony: najväčším bol zvon
z roku 1788, uliaty v Kremnici –
váha 500 kg, ktorý 21. augusta toho
roku k úcte sv. Františka Xaverského vysvätil nitriansky biskup
František Fuchs. Druhý, vážiaci
viac ako 200 kg, bol z roku 1610 a
niesol nápis: „Sme v Božej milosti.“
O jeho pôvode neboli žiadne dokumenty. Tretí, najmenší zvon, bol
zároveň najstarším. Prezrádzal to
nápis: „Anno + Domini + 1582 + I
+ N + R + I +.“ Tento rok však nemusel byť rokom vzniku, ale preliatia, prípadne opravy, a teda mohol
byť aj starší. Prístup na vežu kostola
viedol pevnými schodmi, bránou
zvonku kostola.
Kostol v Skačanoch bol posta
vený na náklady patróna – Nitrian
skej kapituly. Vysvätil ho vacovský
biskup Ladislav Kamanházi 8. septembra 1812, o čom svedčí tabuľa
z červeného mramoru, už v čase

■ Kostol v súčasnosti
Veľa z toho, čo našli vizitároti
v skačianskom kostole v roku
1828, v ňom nájdeme aj dnes. No
predsa len za dve storočia čiastočne
zmenil svoju tvár. Barokovo-klasi
cistický charakter si zachoval. Čo
všetko sa v ňom zmenilo v priebehu
19. a na začiatku 20. storočia, to už
ťažko posúdime.
pokr. na str. 3 >>>
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▲ 1953

▲ Alojz Fiebig - 29 rokov v Skačanoch

▲ Jozef Hollý - 26 rokov v Skačanoch

>>>
Farská kronika, v ktorej by sme
sa o tom dočítali, sa kdesi stratila.
No v roku 1901 pôvodne biele
steny kostola neznámy maliar ornamentálne vyzdobil. V roku 1958
potom pribudla figurálna výmaľba,
naposledy obnovená v roku 1999.
Na strope presbytéria je scéna
Nanebovzatia Panny Márie a symboly štyroch evanjelistov. V prvom
poli tzv. pruskej klenby lode kostola
sú symboly Eucharistie – pelikán,
pšeničný klas a strapec hrozna a
tiež Božské srdce. V druhom poli sú
znázornené výjavy zo života Svätej
Rodiny, Ježiš vyučujúci apoštolov
a symboly viery, nádeje a lásky –
srdce, kotva a kríž a tiež holubica
– symbol Ducha Svätého. V treťom
poli nad chórom je erb pápeža Jána
Pavla II. a erb neznámeho biskupa.
Zmysel prítomnosti týchto znakov
v skačianskom kostole je doteraz
záhadou.
Všetky tri zvony, ktoré sa
nachádzali vo veži kostola v roku
1828, pochádzali zrejme ešte zo
starého Kostola sv. Juraja. Ale
novších čias sa nedočkali. Pohltila
ich rekvirácia v rokoch 1914 – 1916,
kedy boli zvony v celej krajine
z kostolov odoberané, likvidované
a z ich materiálu zhotovené delá a
munícia na front 1. svetovej vojny.
Dnes vo veži kostola visia štyri
zvony. Vek najstaršieho prezrádza
nápis: „Sit Nomen Domini Benedictum anno 1796.“ Nesie aj pos
tavu vo vojenskom odeve s mečom,
ktorým by mohol byť archanjel
Michal. No tento zvon nepochá
dza zo zaniknutého skačianskeho
Kostola sv. Juraja, ako sa zvykne
uvádzať, lebo vizitácia z roku 1828
ho vo veži nového kostola neuvádza. Ďalšie tri nové zvony sa na
vežu dostali v roku 1925. „Z milodarov farníkov skačianskych doma
a v Amerike“ ich zhotovil zvonár
Oktáv Winter v Broumově. Zasvätené sú Najsvätejšiemu srdcu
Ježišovmu
(najväčší),
Blahoslavenej Panne Márii (stredný) a sv.
Jozefovi – pestúnovi (najmenší).
Niekedy na prelome 19. a 20.
storočia obrazy na bočných oltároch nahradili sochy – sv. Jozefa
a Lurdskej Panny Márie a dve dvojice adorujúcich anjelov. V presbytériu, po stranách hlavného oltára, pribudli sochy Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie. Z rovnakého
obdobia je zrejme aj menší obraz Sedembolestnej Panny Márie. Veľký kríž s korpusom Ježiša,
ktorý sa teší veľkej úcte veriacich,
pochádza z polovice 20. storočia.
pokr. na str. 4 >>>
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▲ Súčasný interiér

▲ 2010
>>>
Vtedy zrejme pribudla aj Krížová
cesta. A novšia je aj socha sv. Antona. Krstiteľnica z čierneho kameňa
zo začiatku 20. storočia pochádza
z dielne Karola Jahna. No unikátnou je pôvodná románska kamenná
krstiteľnica pochádzajúca ešte zo
zaniknutého Kostola sv. Juraja
z 13. storočia.
V roku 1936 bola strecha kostola pokrytá ferenitom a veža
galvanizovaným plechom. Kedy
presne bol kostol elektrifikovaný,
nevieme, no predpokladom je rok
1941, kedy elektrinu zaviedli aj
do susednej školy. Počas prechodu
frontu 2. svetovej vojny mali partizáni vo veži ťažký guľomet, a
preto sa chrám stal cieľom útoku
Nemcov i Rumunov. Po vojne boli
škody čiastočne odstránené, ale pre
Cirkev nastalo ťažké obdobie. No
postupne sa stavba modernizovala:
pribudla železná ohrada a kvetinové záhony (1965) a mechanický
pohon zvonov (1966). Veľké
zmeny v kostole sa udiali v roku
1969. Podľa záverečných uznesení II. vatikánskeho koncilu bol
do kostola inštalovaný obetný stôl
„tvárou k ľudu“ a stojany na knihy.
Lustre a zábradlie medzi svätyňou a
loďou boli odstránené, rovnako ako

▲ Nové presbytérium

prebytočné obrazy. Z malého skladu v predsieni kostola bola zriadená
dôstojná kaplnka, do ktorej bol premiestnený kríž z kostola.
V období normalizácie, po roku
1970, nastalo pre Cirkev opäť
ťažké obdobie. Aj v Skačanoch sa
komunistická vládna moc snažila
jej činnosť hatiť a znemožňovať.
V ťažkých a nežičlivých podmienkach sa správcovi farnosti v rokoch
1980 – 1989 podarilo uskutočniť
veľké a finančne náročné opravy
kostola. Bola vymenená strecha,
veža pokrytá medeným plechom,
pribudol nový kríž s guľou na vrchole strechy, obnovy sa dočkala
vonkajšia omietka a do areálu
kostola bola zavedená vodovodná
prípojka. V interiéri kostola boli
zdvojené všetky vchodové dvere
a hodiny dostali elektrický pohon,
ktorým sa nastavuje zvonenie.
Po roku 1989 zmeny zasiahli
všetky oblasti života spoločnosti,
náboženské
nevynímajúc.
Aj
v Skačanoch. Oživila sa farská
rodina, spolky a krúžky, ktorých
platformou a miestom stretávania
sa stáva aj Boží stánok. Do kostola
bolo inštalované elektrické kúrenie,
do sakristie vodovod (1990).
pokr. na str. 5 >>>

▲ Pohľad od oltára

▲ Sakristia
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▲ 2012
>>>
Generálnou opravou prešiel
organ, pribudlo nové ozvučenie
kostola a nové vežové hodiny
(1991). V ďalších rokoch boli obnovené všetky sochy v kostole,
zreštaurovaný oltárny obraz (1994),
ríny sa vymenili za medené a veža
bola osvetlená. Železný plot okolo
kostola nahradil živý plot.
V septembri 1998 začali pravidelné zbierky veriacich na rozsiahlu renováciu Božieho stánku. A tá
prišla následne. Generálnej opravy
sa dočkalo osvetlenie, ozvučenie
i elektrické vedenie. Od roku
1999, po už spomenutej obnove
výmaľby stien, nový náter dostala i
kazateľnica a znovu ožili i obrazy
Krížovej cesty.
Postupne od roku 2006 sa
pokračovalo v obnovení kostola:
 pôvodné lavice ešte zo začiatku
19. storočia nahradili nové,
 bol upravený liturgický priestor
- presbytérium,
 po zateplení stropu a odvlhčení
vonkajších obvodových múrov boli
na kostole vymenené okná a dvere,
 komplexnú obnovu zavŕšila

nová vonkajšia fasáda a nový náter
strechy.
V roku 2012 sa ešte odstránila
puklina na sakristii a uskutočnila sa
jej výmaľba, taktiež sa sem zakúpili nové skrine pre bohoslužobné
rúcha. Pri bočných vchodoch boli
osadené nové vnútorné dvere a
zreštauroval sa kamenný kríž pred
kostolom. Kostol Všetkých svätých
v Skačanoch tak môže tohtoročné
jubileum privítať v novom šate.
Počas
mnohých
desaťročí
sa na úpravách chrámu a jeho
okolia brigádnicky a bezplatne
zúčastňovali desiatky obyvateľov
– jednotlivcov i členov rôznych
spoločenských organizácií. Ich
mená by zaplnili všetky stránky
týchto novín. Im patrí aspoň
úprimné poďakovanie – Pán
Boh zaplať! Ďalšie mená však
už
uvedieme.
S 200-ročnou
históriou skačianskeho kostola sú
nezmazateľne späté mená ľudí,
ktorí ku kostolu mali veľmi blízko
a ktorých činnosťou Boží stánok
plnil svoje funkcie – kňazi, organis
ti a kostolníci.

Alojz Fiebig (1917 – 1946†) – farár a dekan
- Rudolf Košík (1934) – kaplán
- Alojz Adamec (1935 – 1936) – kaplán
- Ernest Ján Farkaš (1936) – kaplán
- Vendelín Košík (1937 – 1938) – kaplán
- Jozef Pócsik (1938) – kaplán
- Rudolf Gerši (1938 – 1939) – kaplán
- Rudolf Jánoš (1939 – 1940) – kaplán
- Jozef Vrablec (1940 – 1941) – kaplán
- Karol Janás (1941 – 1945) – kaplán
- Jozef Kúdela (1945 – 1946) – kaplán
Jozef Kúdela (1946) – administrátor
Jozef Hollý (1946 – 1972) správca farnosti a dekan
- Štefan Grác (1954 – 1955) – kaplán
- Michal Boleček (1959 – 1960) – kaplán
- Jaroslav Nikmon (1964 – 1965) – kaplán
- Ignác Hrubý – Janáč (1965 – 1968) – kaplán
- Jozef Stanček (1968 – 1970) – kaplán
- Emil Šafár (1970 – 1972) – kaplán
Emil Šafár (1972 – 1973) – administrátor
Jozef Kaiser, SDB (1973 – 1978) – správca farnosti
Vladimír Paulini (1978 – 1998) – správca farnosti a dekan
- Štefan Hodál (1995 – 1996) – kaplán
- Ján Findura (1996 – 1997) – kaplán
Zdeno Pupík (1998 – 2005) – farár
- Edmund Umba-Dimbi – (2001 – 2003) – kaplán
- Anton Duník (2003 – 2005) – kaplán
Jozef Tomica (2005 – ...) – farár
- Martin Adamčík (2005 – 2006) – kaplán
- Juraj Pluta (2006 – 2008) – kaplán
- Miroslav Kukla (2010 – ...) – kaplán

ORGANISTI
Ondrej Kiaci (1799 – 1820†) – učiteľ / organista
Jozef Korily (1820 – 1836†) – učiteľ / organista
Ján Korily (...1837 – 1845...) – učiteľ / organista
Jozef Šulaj (...1843 – 1844...) – učiteľ / organista
Peter Molnár (aj 1851) – učiteľ / organista
Ľudovít Gál (aj 1851) – učiteľ / organista
Ján Gál (...1853 – 1866†) – učiteľ / organista
Pius Gál (1866 – 1871) – učiteľ / organista
Pavel Kuzma (1871 – 1908) – učiteľ / organista
František Mallo (1908 – 1924) – učiteľ / organista
Rudolf Gombár (1924 – 1971†) – učiteľ (do 1958) / organista (do 1971)
Ladislav Mihálka (1971 – 1985†) – organista
- Miroslav Mihálka (1971 – 1982) – organista
- Katarína Mihálková (1981 – 1985) – organistka
-Anton Kuka (1971 – 1982) – spevák a organista na pohrebných obradoch
- Viktor Ištván (1982 – ...) – spevák na pohrebných obradoch
Katarína Mihálková (1985 – 1986) – organistka
- Anton Hudec (1986) – organista
Kvetoslava Kližanová, rod. Bližniaková (1986 – ...) – organistka
- Marianna Fabianová (2011 – ...) – organistka
Na organe hrávali aj Jana Jozeková, rod. Bližniaková,
Alena Hudecová a Soňa Kopálová.

KŇAZI / KAPLÁNI
Jozef Bucko (1802 – 1814†) – farár
František Stegner (1815) / administrátor
Peter Valachy (1815 – 1845†) –farár, čestný archidiakon
Gregor Maťašovský (1845 – 1846†) – farár a dekan
Ján Vittek (1846 – 1866†) – farár, čestný archidiakon
Michal Bratkovič (1866) – administrátor
Andrej Néčej (1866 – 1876) – farár
Jozef Aleishner (1876) – administrátor
Vojtech Kelecsényi (1876 – 1917) –farár a dekan, čestný kanonik
František Bartáček (1913 – 1914) – administrátor
Koloman Kolecsányi (1914 – 1915) – administrátor

KOSTOLNÍCI
Jozef Štefkovič
Jozef Ďuriš
Ľudovít Pilát
Ján Ladislav Orságh
Milan Krajčo
Martin Minich
Peter Gális
Rudolf Kližan
Marta Šimková
Marta Sochorová

text Erik Kližan
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V mesiacoch marec - september
2012 oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Dana Horniaková
č.d. 470
Daniela Ďurišová
č.d. 265
Agneša Fuková
č.d. 495
Emília Šoporová
č.d. 136
Mária Lakatošová
č.d. 438
Vlasta Fodorová
č.d. 318
Ladislav Pilát
č.d. 119
Jozef Ďuriš
č.d. 147
Miroslav Zuzula
č.d. 135
Jozef Paukovič
č.d. 136
Dušan Grznár
č.d. 97
60 rokov života:
Marta Kováčová
č.d. 238
Marta Havaldová
č.d. 340
Daniela Bukovičová
č.d. 86
70 rokov života:
Helena Pilátová
č.d. 111
Anton Centár
č.d. 348
Mária Zvalová
č.d. 378
Jozef Kňaze
č.d. 507
Marta Kližanová
č.d. 6
Jozef Junas
č.d. 408
Jozef Dubný
č.d. 77
Emília Beňačková
č.d. 129
Terézia Minichová
č.d. 445
80 rokov života:
Ján Toma		
č.d. 375
Marta Zuzulová
č.d. 324
90 rokov života:
Ján Gahér
č.d. 37
Ján Ladislav Orságh
č.d. 369
Štefan Norocký
č.d. 350
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

Lukas Hozák
03.03.2012
rodičia: Jozef a Marcela
Michal Kompas
16.03.2012
rodičia: Ján a Andrea
Adam Štrpka
13.04.2012
rodičia: Martin a Natália
Adam Mojžiš
25.04.2012
rodičia: Peter a Martina
Simon Kolieska
02.07.2012
rodičia: Rastislav a Martina
Šimon Štrpka
12.07.2012
rodičia: Miroslav a Zuzana
Petra Košovská
01.08.2012
rodičia: Peter a Tatiana
Aneta Humajová
21.08.2012
rodičia: Vladimír a Eliška
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

OPUSTILI NÁS
Anna Týlešová
č.d. 480
*19.12.1911 +18.03.2012
Anna Gahérová
č.d. 37
*28.11.1922 +21.03.2012
Dušan Horniak
č.d. 33
*09.11.1965 +22.03.2012
Magdaléna Rybanská
č.d. 337
*08.11.1913 +02.04.2012
Ján Beňačka
č.d. 393
*23.05.1925 +03.05.2012
Magdaléna Preťová
č.d. 35
*04.11.1925 +24.07.2012
Anna Pokorná
č.d. 372
*18.01.1923 +04.09.2012
Libuša Kasáčová
č.d. 136
*10.05.1935 +08.09.2012
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Michal Kližan
a Zuzana Sumegová
sobáš: 14.04.2012
Ľubomír Šaray
a Veronika Hunková
sobáš: 28.04.2012
Martin Čabrák
a Mgr. Silvia Bezdeková
sobáš: 05.05.2012
Ing. Peter Šudík
a Ing. Katarína Hanáčeková
sobáš: 02.06.2012
Ing. Stanislav Griač
a Mgr. Miroslava Chudá
sobáš: 23.06.2012
Martin Štrpka
a Natália Holáková
sobáš: 28.07.2012
Vladimír Budzák
a Miriam Makvová
sobáš: 08.09.2012
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
M. Štrpková,
ref. evidencie obyvateľov

▪ Revitalizácia námestia v Skačanoch

Obec Skačany získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR na dielo: Revitalizácia
verejných priestranstiev – námestia v Skačanoch v Regionálnom
operačnom programe, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom
regionálneho rozvoja. Práce na
tomto diele začali v mesiaci september 2011.
Po 8 mesiacoch výstavby bola
k 30.4.2012 ukončená realizácia
projektu. Dodávateľom stavby bola
spoločnosť TUCON, a.s. Žilina.
Projekt bol koncipovaný ako komplexná revitalizácia centrálnej časti
obce – námestia a okolitých ulíc.
Zahŕňal viaceré aktivity a stavebné
objekty:
■ výstavbu nových spevnených
rozptylových plôch na námestí
v kombinácii atraktívnych dlažieb
– pred a za kultúrnym domom
s výmerou 1869 m²,
■ výstavbu 3 nových úsekov
chodníkov v celkovej dĺžke
932,3 m – v parku, po oboch
stranách námestia a sčasti aj pozdĺž
Duklianskej ulice,
■ obnovu 3 existujúcich úsekov
chodníkov v celkovej dĺžke 305 m

– z námestia až k Nitrici, pozdĺž
kostola a pošty, na Školskej ulici až
po základnú školu,
■ obnovu 670 m miestnych
komunikácií – opravili sa výtlky
a položil sa nový asfaltový koberec na okružnej ceste na námestí;
nanovo bol vybudovaný úsek cesty
k pálenici,
■ dotvorenie verejných pries
transtiev novými prvkami urba
nistického mobiliára - lavičkami,
smetnými košmi, informačnými
systémami, altánkom a detskými
atrakciami (spolu 29 ks),
■ výsadbu 37 stromov, 69 m²
krov a obnovu trávnika na
námestí (spolu 5210 m²),
■ doplnenie 15 osvetľovacích
telies na námestí, z toho 2 pre na
svietenie Stĺpu Najsvätejšej Trojice.
Cieľom projektu bolo skrášlenie
a oživenie verejných priestranstiev,
poskytnutie možnosti obyvateľom
pre stretávanie sa a oddychové
aktivity a súčasne prinavrátenie prestíže Skačanom v podobe
reprezentačného centra obce.
text Jaroslav Coplák
foto archív OcÚ,
Kvetoslava Kližanová,
Tomáš Struhár
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▪ Zasadnutie OZ dňa 17. apríla 2012

▪ Zasadnutie OZ dňa 31. mája 2012

Na druhom tohtoročnom zasad
nutí obecného zastupiteľstva dňa
17.4.2012 bolo prítomných 8 pos
lancov, jedna poslankyňa sa ospravedlnila, ďalej riaditeľka ZŠ
s MŠ a kontrolórka obce.
Kontrolou
uznesení
bolo
skonštatované splnenie siedmich
bodov uznesenia č. 2/2012, ďalej
čiastočné splnenie uznesení v bodoch zrušenia záložných práv na majetku obce a vyžiadania podkladov
k výstavbe budov na Komenského
ulici od V. Šrámkovej a nesplnené
uznesenie v bode vysporiadania
fakturovaných služieb za odvoz a
uloženie komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu firmou Ingpors, s.r.o. Dolné Vestenice
nad rámec zmluvy – dobropisom ku
každej faktúre.
Starosta obce vo svojej správe informoval poslancov o podpísaných
dohodách s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Povodím
Váhu a Obcou Skačany. Ide o
práce na odstraňovaní a ochrane
pred povodňami. Na túto dohodu
boli zamestnaní 4 občania. Na
aktivačné práce boli zamestnaní 4
občania a na dobrovoľnícku prácu pracuje jedna zamestnankyňa.
Ďalší pracujú na menších obecných
službách, pomáhajú pri úprave okolia a interiérov budov a údržby zelene. Ďalej informoval poslancov o
vykonanej kontrole stavu národných
kultúrnych pamiatok Krajským
pamiatkovým úradom. Práce na
Revitalizácii námestia by mali byť
ukončené do konca apríla.
Poslanci prerokovali žiadosti Evy
Kopeckej a Jána Havaldu - o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce. Sú to pozemky na Cintorínskej
ulici, ktoré budú slúžiť žiadateľom vlastníkom priľahlých pozemkov
ako prístupová cesta na pozemok.
Obe uvedené žiadosti boli schválené
OZ formou osobitného zreteľa.
Žiadosť firmy Agro Diskomp,
s.r.o. Skačany o odkúpenie les
ných pozemkov vo vlastníctve obce
obecné zastupiteľstvo neschválilo.
Poslanci
odporučili
oznámiť
žiadateľovi, že do ukončenia pozemkových úprav, ktoré v súčasnosti
prebiehajú, obec neuvažuje s odpredajom.
Žiadosť občianky Romany Blaney
o zriadenie inžinierskych sietí
k budúcemu stavebnému pozemku
iba zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie. Obec v súčasnosti nemôže
zriadiť inžinierske siete v danej lokalite, nakoľko nie je majiteľom
pozemkov uvedených v žiadosti.
Ďalej sa obecné zastupiteľstvo za-

Na zasadnutí dňa 31. mája 2012
bolo prítomných 9 poslancov.
Kontrolou
uznesení
bolo
skonštatované splnenie troch uznesení, čiastočné splnenie uznesenia,
ktoré sa týkalo vyžiadania písomných podkladov od V. Šrámkovej
na Komenského ulici, vykonania elektroinštalácie v bytovom
dome č. 538, vypracovania správ
o činnosti komisií od začiatku
volebného obdobia a
nesplnenie uznesenia, ktoré pojednávalo
o vysporiadaní
fakturovaných
služieb za odvoz KO a DSO firmou
INGPORS, s.r.o. Dolné Vestenice
nad rámec zmluvy – dobropisom ku
každej faktúre.
Starosta vo svojej správe informoval o vykonaných prácach v obci
menšími obecnými službami – kosenie, čistenie kanála za Štúrovou ulicou, ďalej o vykonanom vládnom
audite, v rámci ktorého boli preve
rené roky 2009 – 2011, v ktorých
boli obci poskytnuté dotácie zo
štátneho rozpočtu. Kontrola dopadla
úspešne. Ekonómke obce starosta
udelil verejnú pochvalu za vzorné
vedenie agendy účtovníctva. Ďalšia
kontrola na obecnom úrade sa týkala
životného prostredia, bola zameraná
na povoľovanie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia a ochrany
drevín. Ďalej starosta informoval
poslancov, že sa podarilo obsadiť aj
posledný – tretí bytový dom nájomníkmi.
V ďalšom bode poslanci schvá
lili rozpočtové opatrenie č. 1/2012,
na základe ktorého sa upravili
nedočerpané a prečerpané položky
rozpočtu. Poslanci hlasovali aj
o použití finančných príjmových
operácií – ostatné fondy obce vo
výške 9 663 € na vykrytie kapitálových výdavkov – 5 % na
spoluúčasť na diele Revitalizácia
verejných priestranstiev.
Poslanci sa zaoberali žiadosťou
Evy Kopeckej o odkúpenie parcely č. 122/10 vo vlastníctve obce,
žiadosťou Jána Havaldu o odkúpenie parcely č. 122/812 vo vlastníctve
obce. Obe žiadosti poslanci schválili. Ďalšia žiadosť Martina Kasalu
o odkúpenie parcely vo vlastníctve
obce bola prerokovaná a bol schvá
lený spôsob predaja osobitným
zreteľom.
Ďalej
poslanci
prerokovali
žiadosť Petra Vavru ml. o prenájom
pozemku vo vlastníctve obce – parc.
č. 662/2 a 662/3. Poslanci odhlasovali spôsob prenájmu osobitným
zreteľom z dôvodu, že pozemok sa
nachádza pod budovou, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa.

oberalo návrhom zámennej zmluvy.
Ide o parcelu, ktorá je vo vlastníctve
obce na námestí pri kostole. Z tejto
parcely sa vyníma časť - 58 m² a
vytvára sa nová parcela. Ďalej ide o
parcelu, ktorej vlastníkom je Pavel
Nyíri. Z tejto parcely sa vyníma
58 m² a vytvára sa nová parcela.
Obe strany – teda Obec Skačany a
Pavel Nyíri si tieto novovytvorené
parcely zamieňajú bez finančného
vyrovnania. Zámenná zmluva bola
schválená.
Na obec bola doručená žiadosť
Ivety Vrančíkovej o výmenu
kuchynskej linky v byte (bytový
dom súp. č. 538). Nakoľko v bytoch sa tento rok bude vykonávať
elektrorevízia a oprava strechy,
v budúcoročnom rozpočte naplá
nujú poslanci - pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov - ná
kup nových kuchynských liniek do
jednotlivých bytov bytového domu
č. 538.
Starosta obce v bode Rôzne informoval o liste Marty Daňovej,
ktorá sa vyjadruje k záväznému stanovisku obce k investičnej činnosti
v lokalite Úmostné. Pripomína
v ňom okrem iného, že všetky
zainteresované strany – teda všetci
žiadatelia – súhlasia s podmienkami, ktoré obec stanovila, avšak
projektanta, ktorý vypracuje zmeny
v Územnoplánovacej dokumentácii,
si zabezpečia sami a taktiež uhradia všetky náklady spojené s touto
zmenou. Po prehodnotení návrhu
žiadateľky poslanci dospeli k názoru, že je potrebné, aby sa k postupu
zmeny ÚPD vyjadril spoločný obecný úrad. Odporučili preto starostovi vyžiadať si stanovisko SOcÚ,
z ktorého bude zrejmé, aký postup
má obec pri zmene ÚPD zvoliť.
Poslanci ešte schválili nájomné
zmluvy jednotlivých nájomníkov
bytových domov č. 571 a 572 a
limit, nad ktorý musí byť zmluva
uzatváraná obcou preskúmaná
právnikom – s cenovou zákazkou
nad 20 000,- €. Odporučili starostovi
obce zrealizovať vyčistenie kanála
pri Štúrovej ulici do 31. 5. 2012,
vykonať opravu elektroinštalácie
v bytovom dome č. 538 do 31. 5.
2012, sledovať stav lokality na
Nám. SNP po napustení rybníka
do 31.12.2012 a písomne vyžiadať
podklady k realizácii stavby na
Komenského ulici od majiteľky –
stavebné a kolaudačné rozhodnutie. Odporučili predsedom komisií
vypracovať správy o činnosti komi
sií od začiatku volebného obdobia –
do 31. 5. 2012.
K. Kližanová - OcÚ

Kontrolórka obce vo svojej správe
z kontroly postupu obce pri hos
podárení s majetkom obce, plnení
povinnosti z nájomných zmlúv za
rok 2011 upozornila na oneskorené
platenie nájomného nájomníkmi
bytového domu č. 538. Zdôraznila,
že je potrebné, aby nájomníci platili
mesiac dopredu.
Obecné zastupiteľstvo v ďalšej
časti zasadnutia schválilo nájomníkov bytového domu č. 570.
Starosta informoval poslancov,
že M. Košík je vysťahovaný z bytu
v bytovom dome č. 538, nakoľko
neplatil nájom. Ďalej podotkol, že
sa uvoľnil byt za materskou školou.
Kontrolórka upozornila poslancov,
že by bolo vhodné rozposlať inzeráty, aby obec budovu materskej školy
prenajala, pretože stráca na hodnote.
Starosta ďalej informoval pos
lancov, že na voľný byt – súp.
č. 538 si podali žiadosti Ing. Mária
Kosnovská, Miloš Kňaze a Darina Beňadiková. Poslanci schválili
prenájom bytu pre Ing. Máriu Kosnovskú. Pri hlasovaní sa zdržali hlasovania traja poslanci (J. Kližan, M.
Krajčo a M. Kosnovská).
Obecné zastupiteľstvo vzalo
na vedomie oznámenie ZŠ s MŠ
o prijatí 11 detí do 1. ročníka,
z pôvodných 14 majú traja odklad.
Na predprimárne vzdelávanie je
prijatých 14 nových detí. Z predchádzajúceho roka je v materskej
škole 29 detí.
Poslancov v interpelácii upozornil
Juraj Kližan na neprehľadnú zákrutu
pri výjazde z obce, zvodidlá v smere
na Hradište je potrebné odstrániť
a požiadať, aby v časti pred a za
križovatkou bola plná čiara. Ďalšie
upozornenie Jany Fodorovej sa
týkalo nechránenej časti pri veľkom
moste – ku požiarnej zbrojnici, kde
je potrebné namontovať zábradlie.
Poslanec Marián Kližan tlmočil
upozornenie občanov Štúrovej
ulice na znečistený kanál, ktorý prechádza ulicou a taktiež upozornil na
vyschnuté nové stromy na zrevita
lizovanom námestí, na čo starosta
reagoval tým, že zhotoviteľ musí
v záruke vyschnuté rastliny a stromy vymeniť.
Kvetoslava Kližanová tlmočila
žiadosť mladých ľudí, ktorí by uvítali v obci skate park – prípadne nejakú
lokalitu, kde by sa mohli venovať
tejto záľube. Starosta odpovedal, že
obec bude o tom uvažovať a bude
sledovať výzvy dotácií.
Starosta na záver poďakoval
všetkým spoluorganizátorom za akciu Stavanie mája.
K. Kližanová - OcÚ
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▪ Zasadnutie OZ dňa 26. júna 2012
Na tomto zasadnutí sa zúčastnilo
8 poslancov, ospravedlnila sa
poslankyňa Mekýšová. Prítomná
bola aj hlavná kontrolórka obce a
riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany.
Na začiatku zasadnutia sa poslanci
venovali kontrole plnenia uznesenia. Za splnené boli skonštatované
nasledovné
úlohy:
vyčistenie
kanála pri Štúrovej ulici, oprava
elektroinštalácie v bytovom dome
súp. č. 538, vyžiadanie stanoviska
Spoločného obecného úradu Partizánske na zmenu územno-plánovacej dokumentácie, vyhlásenie
verejnej súťaže na prenájom budovy bývalej MŠ a bytu do miestnych týždenníkov, podanie žiadosti
na okresnú správu ciest o možnosti
odstránenia zvodidiel pri kríži a
možnosti namontovania zábradlia
pri veľkom moste a o údržbu ostatných zábradlí, zverejnenie spôsobu
prenájmu osobitným zreteľom parc.
č. 662/2 a 662/3 v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. Za úlohy, ktoré
stále trvajú, sa považujú: zrušenie
záložných práv na majetku obce, sledovanie stavu lokality na Nám. SNP
po napustení rybníka, vyžiadanie
podkladov k realizácii stavby na
Komenského ulici od majiteľky
V. Šrámkovej (stavebné povolenie
a kolaudačné rozhodnutie), vyhláse-

nie nového výberového konania na
odvoz komunálneho odpadu do konca roka 2012. Nesplnená zostala úloha: vysporiadať fakturovanie služieb
za odvoz a uloženie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu firmou INGPORS s. r. o. Dolné
Vestenice nad rámec zmluvy- dobropisom ku každej faktúre.
V správe o činnosti od posledného
zasadnutia OZ starosta obce informoval o čistení trativodu a novom
prepojení odpadových šácht na Cintorínskej ulici, vyčistení kanála pred
malým mostom, o kontrole na úseku
ochrany prírody a ovzdušia.
V ďalšom bode programu poslanci
odporučili schváliť prenájom pozemku pod budovou letného bufetu pri
požiarnej zbrojnici Petrovi Vavrovi
ml. za rovnakú cenu, akú platil predchádzajúci nájomca – 3,30 €/m² a
stanovili podmienky zmluvy.
Potom sa zaoberali schválením dodatku č. 3 k VZN č. 6/2010 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zaria
deniach zriadených obcou a finančné
pásmo na nákup potravín, podľa
ktorého cena jedného jedla dospe
lých stravníkov vzrástla z 2,16 € na
2,20 € s platnosťou od 1.9.2012.
Zasadnutie pokračovalo prednesením odborného stanoviska hlavnej

▪ Nové bytovky
V roku 2010 sa v našej obci
začalo s výstavbou 3 nových bytových domov na Cintorínskej
ulici, ktoré sú určené na podporu
sociálneho bývania. V každom bytovom dome sa nachádza 6 bytov,
z toho 4 byty sú dvojizbové s podlahovou plochou 72,16 m², 1 byt
jednoizbový s podlahovou plochou
37,08 m² a 1 byt je trojizbový
s podlahovou plochou 60,46 m².
Mesačný nájom predstavuje pri
jednoizbovom byte 96 €, pri dvoj
izbovom 186 € a pri trojizbovom
byte 156 €. Nájomníci si tiež platia mesačne aj zálohové platby za
služby spojené s užívaním bytu vo
výške 25 €. V nich sú zahrnuté elek
trina za spoločné priestory, vývoz
žumpy a po zrealizovaní čističky
odpadových vôd aj jej chod.
V marci 2012 sa do nových bytov nasťahovali prví nájomníci,
ktorí si podali žiadosť o pridelenie bytu a splnili podmienky a
kritériá prideľovania nájomných
bytov v týchto bytových domoch
v zmysle VZN obce Skačany
č. 9/2011. Momentálne sú obsadené všetky byty. Obec však

naďalej vedie poradovník ďalších
prípadných záujemcov o byty.
Skačany takto získali 61 nových
nájomníkov bytových domov,
prevažne nových obyvateľov,
z toho je 23 detí do 15 rokov, ktoré
sa tak stali potenciálnymi žiakmi
Základnej školy s materskou školou
v Skačanoch.
Bytové domy v Skačanoch boli
postavené s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania vo forme úveru,
ktorý bude obec splácať nasledujúcich 30 rokov. Ďalšie zdroje obec
získala formou nenávratnej dotácie
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
text Dáša Kližanová – OcÚ
foto Ivan Struhár

kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Skačany za rok 2011,
v ktorom zhodnotila hospodárenie
obce ako uspokojivé a odporučila ho
poslancom OZ schváliť bez výhrad.
Nasledovalo schválenie záve
rečného účtu obce bez výhrad a
schválenie povinného prídelu 10%
do rezervného fondu obce vo výške
3 332,50 € z prebytku hospodárenia
z roku 2011, prídelu do ostatných
fondov obce vo výške 29 992,50 €
a použitie 12 793,66 € z ostatných
fondov obce na spoluúčasť obce na
realizácii projektu Revitalizácia námestia v Skačanoch.
Členovia OZ vzali na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o predpokladanom celkovom počte žiakov
108 a o počte žiakov v jednotlivých
triedach v ďalšom školskom roku.
Poslanci ešte schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2. polrok 2012.
V závere starosta obce vyslovil poďakovanie organizátorom
spoločenských akcií, zaznelo ešte
niekoľko pripomienok poslancov
k niektorým obecným problémom
a odporučenie zvolať v septembri
verejné zhromaždenie občanov.
Nakoniec sa pristúpilo k schváleniu
uznesenia.
M. Štrpková - OcÚ

▪ Zasadnutie OZ
dňa 23. 8. 2012
Na zasadnutí OZ dňa 23.8.2012
bolo prítomných celkom 8 pos
lancov. Ospravedlnený bol L. Bá
novský. Rokovanie zastupiteľstva
sa uskutočnilo mimoriadne z dôvodu riešenia problematiky vývozu
komunálneho odpadu v obci. Na
rokovanie bola pozvaná aj JUDr.
Pečenkárová a kontrolórka obce.
Bolo prijaté uznesenie č. 5/2012,
v ktorom obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie upozornenie
prokurátora na zistené nedostatky na
úseku hlásenia evidencie občanov a
na úseku ochrany prírody a krajiny,
schválilo zmluvu na vývoz komunálneho odpadu s firmou BORINA EKOS, s.r.o. Livinské Opatovce
na obdobie 1.9.2012 – 31.12.2012
a odporučilo starostovi obce
odstúpiť od zmluvy č. 0112/2010
o zneškodňovaní odpadov sklád
kovaním s firmou INGPORS, s.r.o.
Dolné Vestenice k 31.8.2012,
nakoľko dodávateľ podstatným
spôsobom porušuje zmluvu – nefakturuje zber komunálneho odpadu
podľa posledného cenníka.
J. Fodorová - OcÚ
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▪ Zasadnutie OZ dňa 6. septembra 2012
Na zasadnutí dňa 6. 9. 2012 bolo
prítomných 7 poslancov, dve pos
lankyne sa ospravedlnili.
Kontrolou uznesenia bolo skon
štatované, že úloha z Uznesenia č. 4
– zrušenie záložného práva na majetok obce bola čiastočne splnená,
úloha - písomné vyžiadanie
podkladov od V. Šrámkovej sa
zmenila. Poslanci odporučili pri
kolaudačnom konaní porovnať
skutkový stav nehnuteľností so
stavom v projekte – do 30.11.2012.
Naďalej sledovať stav na námestí
SNP po napustení rybníka. Pos
lanci odporučili zástupcovi starostu zvolať verejné zhromaždenie
občanov. Ten ho zvolal na
23. septembra 2012 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome.
Odporúčanie z Uznesenia č. 5 odstúpiť od zmluvy o zneškodňovaní
odpadov skládkovaním s firmou
INGPORS, s.r.o. Dolné Vestenice
k 31.08.2012, bolo splnené. Od
1.9.2012 vykonáva zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
firma BORINA EKOS Livinské
Opatovce.
Starosta v správe o činnosti informoval poslancov, že občania na
menších obecných službách, ale aj
zamestnanci, ktorí boli prijatí na
realizáciu opatrení pred povodňami,
vykonávajú úpravy parkov, cintorína. Pripravoval sa areál školy pred
začatím školského roka. Pomáhalo
sa pri výmaľbe tried, celý areál sa
musel vykosiť, hrabala sa suchá
tráva. Druhá etapa čistenia kanála
je ukončená. Pracuje sa na úprave
brehov rieky Nitrice.
Naďalej
aktivační pracovníci pomáhajú pri
organizovaní obecných akcií, upratoval sa kultúrny dom.
Poslanci vzali na vedomie
žiadosť Neziskovej organizácie
PE-ES, Diviacka Nová Ves 465,
o prenájom objektu bývalej materskej školy na zriadenie Domova
sociálnej starostlivosti. Poslanci
navrhli stretnúť sa so zástupcom
neziskovej organizácie v už jestvujúcich zariadeniach a taktiež v budove bývalej materskej školy a
dohodnúť, za akých podmienok by
obec pristúpila k prenájmu obecnej
budovy, špecifikáciu navrhovaných
zmien v objekte a ich nacenenie.
Poslanec Marián Kližan sa
v mene občanov informoval o byte
za budovou bývalej materskej
školy, či je voľný a či ho obec bude
prenajímať. Starosta odpovedal, že
v súčasnosti je voľný, ale obec hodlá riešiť nájomnou zmluvou celý
objekt aj s bytom.

Poslanec Marián Kližan ďalej
upozornil - v súvislosti s objektom
budovy bývalej materskej školy na
suché stromy v jeho areáli, ktoré
by bolo potrebné vypíliť. Starosta
odpovedal, že obec požiada Obvodný úrad životného prostredia
v Partizánskom o ich výrub.
V ďalšej časti zasadnutia sa
poslanci zaoberali Petíciou vlastníkov a obyvateľov Cintorínskej
ulice, ktorí žiadajú vyriešiť odtok
dažďovej vody v tejto lokalite.
Poslanec Ladislav Bánovský informoval poslancov, že členovia
stavebnej
komisie
premerali
možnú trasu odvodnenia ulice.
Jedna možnosť by bola cez „hlbokú
cestu“. Je to ale vodohospodárske dielo, a preto bude treba dať
vypracovať projekt – výškové a
polohové zameranie stavby, výkop
ryhy. Napojenie by bolo realizované
na jestvujúcu kanalizáciu na konci
Cintorínskej ulice. Poslanci preto
odporučili starostovi obce zistiť,
koľko bude stáť vypracovanie
projektu. Obec nemá v súčasnosti
vyčlenené finančné prostriedky na
realizáciu odvodnenia Cintorínskej
ulice, ale bude sa ním zaoberať
v budúcoročnom rozpočte.
Poslanci ďalej odporučili starostovi obce:
- zrealizovať výberové konanie na stavebnú prípravu pre
montáž čističky odpadových vôd
pri bytových domoch č. 570, 571
a 572. Zároveň poverili komisiu
pre verejné obstarávanie k výberu
cenovo najvýhodnejšej ponuky do
7. 09. 2012,
- vyhlásiť výberové konanie na
odvoz komunálneho odpadu a DSO
na rok 2013 do 30. 09. 2012,
- zistiť cenovú ponuku na vypracovanie projektu na odvodnenie
povrchovej vody na Cintorínskej
ulici do 30. 09. 2012.
Starosta obce predniesol návrh
Komisie kultúry pri OZ na udelenie
ceny obce:
Janke Bližniakovej za dlhoročnú
obetavú a spoločensky záslužnú
prácu v kultúrno-spoločenskom
živote obce, s odmenou vo výške
100,- €,
Mgr. Jozefovi Tomicovi za
zachovávanie a zveľaďovanie
kresťanského nehmotného kultúr
neho dedičstva, za prínos k rozvoju
duchovného života v obci, s odme
nou vo výške 100,- €,
Mgr. Anne Beňačkovej – IN MEMORIAM za dlhoročnú obetavú
a spoločensky záslužnú prácu
v kultúrno-spoločenskom živote
obce, za záchranu a obnovu národ-

ných kultúrnych pamiatok v obci.
Poslanec Marián Kližan upozornil na blížiaci sa II. ročník
hasičskej súťaže o putovný pohár
starostu obce dňa 15.9.2012. Bude
potrebné doriešiť parkovanie za
ihriskom, požiadať fi AgroDiskomp, aby ešte nezorali časť za
parkoviskom.
Poslanec Marián Krajčo sa informoval, či prišla odpoveď od správy
ciest na požiadavku obce natrieť zábradlia popri rieke Nitrici. Starosta
odpovedal, že pán Vážny si osobne
prešiel trasu. Zábradlie dodajú,
natrú. Skráti sa zvodidlo na hlavnej
ceste pri kríži. Prisľúbili zreali
zovanie uvedených požiadaviek
obce.
Poslanec Marián Krajčo ďalej
pripomenul, že v pieskovisku
v parku na Námestí 1. mája sú
vytrhané laty, je to treba opraviť.
Starosta odpovedal, že už objednal
nové laty.
Marta Štrpková pripomenula,
aby sa dali vyrobiť alebo aby sa
zakúpili rozkladacie lavice a stoly
na obecné akcie. Viera Zuzulová
odpovedala, že už sa to plánovalo,
ale čaká sa na akciu v niektorom
nákupnom centre, v ktorom budú
dobré zľavy. Vyrobené by boli
drahšie.
Starosta na záver poďakoval
Telovýchovnej jednote FK Skačany
za zorganizovanie futbalového turnaja, Dobrovoľnému hasičskému
zboru za zorganizovanie Country večera, za reprezentáciu obce
na pohárových súťažiach a na
Moravskej lige, ZO Jednoty
dôchodcov v Skačanoch za zorganizovanie akcie Rozlúčka s prázdninami na futbalovom ihrisku,
Telovýchovnej jednote FK Skačany
a Komisii školstva, mládeže a
športu pri OZ za zorganizovanie
tradičnej akcie Kope celá dedina
a za Rozlúčku s letom – spojenú
s country-ľudovou zábavou, OZ
Šanca a nádej za Kresbu na asfalt,
ZPOZ-u za Rozlúčku s deviatakmi
a Rozlúčku s materskou školou a
uvedenie detí do prvého ročníka
základnej školy.
K. Kližanová - OcÚ

Kontajner na nepotrebné
šatstvo, obuv a hračky
V každej domácnosti sa určite
nachádza
oblečenie,
textil,
obuv, prípadne hračky, ktoré už
nepoužívame, alebo vyšli z módy
a chceme sa ich zbaviť. Ako ste si
mohli všimnúť, na Námestí SNP
pred budovou pošty pribudol kontaj
ner, do ktorého sa zbiera oblečenie,
textil, obuv a hračky. Kontajner
sa bude vyvážať minimálne raz
za dva týždne. Prosíme vás, aby
ste do kontajnera neumiestňovali
veľmi znečistené oblečenie, textil a
obuv. Zberom nepotrebného šatstva
môžeme pomôcť ľuďom, ktorí ho
súrne potrebujú, nakoľko uvedený
textil bude darovaný aj na charitu.
K. Kližanová - OcÚ

NEPLATIČI, POZOR !!!
Upozorňujeme všetkých, ktorí
nemajú uhradené poplatky za
odvoz komunálneho odpadu a
daň z nehnuteľností na rok 2012,
že obec začína v mesiaci október
s doručovaním výziev na úhradu
nedoplatku. V prípade, že nezareagujete na výzvu, obec pristúpi
k výkonu exekúcie!!!
K. Kližanová - OcÚ

Nájomné zmluvy
za hrobové miesta
Obec Skačany ako správca cintorína v Skačanoch upozorňuje nájomcov hrobových miest, na ktoré
ešte nebola uzatvorená zmluva
o prenájme, aby tak urobili naj
neskôr do konca roka 2012.
Nájomnú zmluvu je možné
uzatvoriť na Obecnom úrade
v Skačanoch v pondelok a stredu
v čase úradných hodín. Pri podpise zmluvy je zároveň potrebné
zaplatiť nájomné vo výške 15 eur
za jedno hrobové miesto.
Hrobové miesta, na ktoré dote
raz nie je uzavretá nájomná zmlu
va, budú pred sviatkom Dušičiek
označené upozornením, že v prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy sa hrobové miesto môže zrušiť.
M. Štrpková,
evidencia hrobových miest

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
Od 1.9 2012 vykonáva zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre našu obec firma
BORINA EKOS, s.r.o. Livinské

Opatovce. Vplyvom tejto zmeny
sa mení aj termín vývozu komunálneho odpadu z utorka na piatok
každého párneho týždňa.
K. Kližanová - OcÚ
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MOZAIKA UDALOSTÍ		
▪ Ukážka rezu ovocných stromov
Každoročne je potrebné priniesť
záhradkárom niečo nové a atraktívne.
Dňa 24. marca 2012 bol pozvaný
z firmy Kohaplant, s.r.o. Levice,
ktorá sa realizuje aj na trhu výsadieb ovocných sadov, Ing. Marián
Komžík, ktorý ukázal asi 25 záujemcom zo Skačian i z okolia rez
ovocných stromov. Zdôrazňoval,
že každý ovocný druh i každá
odroda majú svoje vlastnosti, svoje

zákonitosti rastu, ktorým treba rez
prispôsobiť. Nemožno ho robiť
uniformne na všetky ovocné druhy,
tvary, podpníky i odrody, musí
kopírovať vlastnosti danej odrody
i druhu. Rez aplikoval na jabloniach vo farskej záhrade. Jablone
sa režú prevažne v dvoch základných termínoch, prvý je predjarný
a druhý je letný. Prítomní si mohli
pozrieť, ako treba stromy skracovať
na konárový krúžok alebo na pre-

vod na slabšiu vetvičku smerujúcu
von z koruny. V lete je potrebné
odstrániť
nežiaduce
výhonky
v korune, tzv. vlky. Letný rez je
dôležitý, lebo okrem tvarovania a
presvetlenia koruny má význam aj
pre dozrievanie a sfarbenie plodov.
Stromy majú mať dostatok svetla,
aby sa dosiahol optimálny, zdravý a
prirodzený rast bez zbytočného buj
nenia.
foto Ivan Struhár

▪ Stavanie mája
Toto
obľúbené
podujatie
sa uskutočnilo 30. apríla pred
kultúrnym domom na zrevitali
zovanom námestí. Tento rok ho
pripravili TJ FK Skačany a Obec
Skačany. Organizátori zabezpečili
občerstvenie, výborný guláš i bohatú tombolu.
Oficiálny program sa začal pochodom
mažoretiek AKORD
z Hradišťa. Pod vedením Ľudmily

Šuňalovej sa predstavili tri skupiny
mažoretiek – kadetky, juniorky a
seniorky. Boli sprevádzané Dets
kou dychovou hudbou Hradišťanka
pod vedením Karola Podoliaka.
Máj bohato ozdobený farebnými stuhami vztýčili skačianski
mládenci bez použitia techniky.
Po príhovore starostu vystúpili
s kultúrnym programom deti zo
základnej školy pod vedením Eri

ky Chuťkovej a Márie Matlovej.
Záverečným bodom programu bol
klobúkový tanec, ktorým si mládenci zvolili svojho richtára. Stal sa
ním Norbert Blachút.
Prítomných návštevníkov, kto
rých bolo veľa nielen zo Skačian,
ale i z okolia, do skorých ranných
hodín zabávala hudobná skupina
Melódia.
foto Dominik Pilát

▪ Železný hasič
2012

Celoslovenská súťaž s názvom
Železný hasič 2012 sa uskutočnila
6. mája v Bánovciach nad Bebravou. Súťažiaci mali za úlohu
pripojiť a roztiahnuť dva „B“ prúdy
na 40 m, prekonať dvojmetrovú
bariéru, prejsť kladinu s rozvinutím
10 m útočného prúdu, vyliezť pomocou hákového rebríka na vežu
vysokú 4 m, ďalej vytiahnuť 20 kg
závažie pomocou lana, zložiť hadice do boxu, preniesť figurínu cez
5 m dlhý tunel, urobiť 50 úderov
kladivom do hummer – boxu
a dobehnúť do cieľa.
Na prvom ročníku tohto podujatia súťažilo 40 jednotlivcov, zo
Skačian sa ho zúčastnil Marek
Ďuriš, ktorý skončil na druhom
mieste.
foto M. Petrík

▪ Deň matiek
Oslava
Dňa
matiek
sa
uskutočnila druhú májovú nedeľu
v kultúrnom dome. Starosta obce
poprial všetkým matkám veľa zdravia, lásky a síl pri plnení ich poslania. Pani učiteľky zo základnej
školy s materskou školou pripravili
s deťmi a so žiakmi pestrý kultúrny
program. Slávnostnú atmosféru
umocnili so svojím pásmom piesní
a veršov aj členovia súboru Cibuliar.
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▪ Slávnosť 1. sv. prijímania
V našej farnosti sa konala
27. mája, v deň slávnosti Zoslania
Ducha svätého – Turíc.
Začala sa tradičným sprievodom od Kaplnky sv. Barbory, ktorý
tvorili prvoprijímajúce deti, ich
najbližší príbuzní, dychová hudba
Skačianka, miništranti a pán farár
Jozef Tomica, ktorý celebroval
sv. omšu. Prvýkrát prijalo Ježiša
v spôsobe Eucharistie 18 detí – 11
zo Skačian, 6 z Hradišťa a jedno
dieťa z Návojoviec.
Farskej
slávnosti
predchádzala veľká príprava, nácvik
náboženských piesní, zabezpečenie
obetných darov, skrášlenie okolia aj
interiéru kostola.
Osemnástim deťom sa začala
v poslednú májovú nedeľu tohto
roka nová etapa duchovného života.
foto Peter Korenačka

▪ Máj – čas pre rodinu
Hnutie kresťanských spoločen
stiev detí – eRko pripravilo v máji
pre deti dve zaujímavé podujatia.
Prvé sa uskutočnilo 6. mája
v parku pred kultúrnym domom.
Jeho cieľom bolo zabezpečiť, aby
rodičia strávili s deťmi čo najviac
času, aby sa spolu zahrali, zabavili.
Na šiestich stanovištiach ich čakali
rôzne úlohy, napr. kŕmili hladného
leva, zhadzovali kolky, zbierali
šišky, skladali puzzle, stavali vežu,
kreslili na asfalt, mohli jazdiť na

bicykli, kolobežke či kolieskových
korčuliach, tancovali taktiež eRko
tance.
Druhé podujatie bolo 20. mája,
tentokrát za Kaplnkou sv. Barbory,
kde deti súťažili, hrali sa, opekali,
čakalo ich aj prekvapenie, pán farár
im priniesol výbornú zmrzlinu,
ktorá padla vhod počas horúceho
počasia.
foto Janka Pilátová
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▪ Z rozprávky do rozprávky
Občianske združenie Šanca a
nádej v spolupráci so starostom
obce a so správcom farnosti zorganizovalo pri príležitosti Medzi
národného dňa detí 3. júna tradičné
podujatie, tentokrát s názvom
Z rozprávky do rozprávky.
Park pred kultúrnym domom
sa zaplnil množstvom detí, ktoré
sa prišli v sprievode dospe
lých zabaviť. Vchod do rozpráv
kového kráľovstva strážili rytie
ri, po zodpovedaní niekoľkých
otázok sa mohlo začať putovanie
kráľovstvom. Na jednotlivých
stanovištiach boli rôzne rozprávkové bytosti: Šípková Ruženka,
Snehulienka s trpaslíkmi, Múdre

sovy, víly, Ferdo Mravec a Lienka, Kocúr v čižmách s mačkami,
u ktorých si deti testovali zručnosť
a športovú zdatnosť. Od kultúrneho
domu sa premiestnili za Kaplnku
sv. Barbory, kde ich v oddychovej
zóne čakali pred skákacím hradom kráľ s kráľovnou. Za splnenie
všetkých disciplín dostalo každé
dieťa občerstvenie a balíček sladkostí. Po hrách a vyšantení sa nasledovalo opekanie špekáčikov.
Takmer 100 detí aj so svojimi
príbuznými strávilo vďaka pek
nému počasiu, organizátorom a
mladým pomocníkom zaujímavé
popoludnie.
foto Mária Miklašová

▪ Rozlúčka s deviatakmi
Deviatakom sa skončila jedna
etapa života, opustili brány základnej školy.
Dňa 27. júna ich pozvali členovia
ZPOZ-u pri OZ v Skačanoch do ob-

▪ Kreslenie
na asfalt
Občianske združenie Šanca
a nádej dáva svojimi aktivitami
priestor na zmysluplné trávenie
voľného času detí a mládeže. Dňa
12. júla pripravilo tradičné kreslenie na asfalt pred budovou základnej školy. Deti preniesli svoju
fantáziu do kresieb, a tak vzniklo
tridsať farebných obrázkov. Malí
výtvarníci boli zaslúžene odmenení,
nechýbalo ani občerstvenie. Spolu
aj s rodičmi príjemne strávili letné
prázdninové popoludnie.
foto Mária Miklašová
texty Eva Struhárová

radnej siene kultúrneho domu, kde
im starosta obce Ladislav Struhár
poprial veľa šťastných krokov
v  ďalšom živote. Pripomenul im,
aby nezabudli na svojich rodičov,

učiteľov, taktiež na rodnú obec,
kam sa môžu vždy vracať, nech by
ich osud zavial kamkoľvek.
foto Jana Fodorová

▪ Športová
olympiáda
dôchodcov
Uskutočnila sa 30. júna v Partizánskom, zúčastnilo sa jej 213
seniorov z obcí nášho okresu, ale aj
z Trenčína, Hlohovca a Valašského
Meziříčí.
Jedno z 15 družstiev tvorili
aj dôchodcovia zo Skačian, vedúcim výpravy pozostávajúcej zo
17 členov bol Jozef Zajac. Seniori
a seniorky súťažili napr. v hode loptou do basketbalového koša, v hode
loptičkou do plechovíc, v hode
granátom na cieľ, v skokoch do
pieskoviska z miesta, v kopaní
lôpt do minibránok cez prekážku,
v stolnom tenise, v štafetovom
behu i v streľbe zo vzduchovej
pušky. A práve v tejto disciplíne
získal náš Jozef Záhumenský zlatú
medailu. Takže skačianski dôchodcovia dobre reprezentovali našu
obec na siedmom ročníku Športovej
olympiády dôchodcov.
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▪ Kope celá dedina

Peknou tradíciou leta sa v našej
dedine stalo športovo-zábavné
popoludnie Kope celá dedina, ktoré
sa tento rok konalo 29. júla 2012.
Po predchádzajúcich piatich
daždivých ročníkoch prilákalo
slnečné počasie na futbalové ihrisko v Skačanoch pravidelných, ale i
nových súťažiacich, ktorí si zmerali
sily v kopaní jedenástok. Podporiť
ich prišli rodinní príslušníci, kamaráti i známi.
Najpočetnejšou i najmilšou
kategóriou boli deti do 6 rokov.
Víťazom sa stal Matúško Ďuriš.
V kategórii chlapci 7-10 rokov
bol jediným súťažiacim a zároveň
víťazom Jakubko Gahér.
Ernest Blaho sa prestrieľal na
1. miesto medzi chlapcami 1115 rokov. Kategóriu chlapci 1618 rokov vyhral Jakub Srogončík
z Návojoviec. Všetky jedenástky

▪ Seniori sa lúčili a spomínali

premenil Andrej Loči a stal sa
jednoznačným víťazom spomedzi
mužov 19-40 rokov. V kategórii
seniori 41-60 rokov zvíťazil Jozef
Ďuriš st. Najlepším medzi dôchodcami nad 61rokov bol Jozef Zajac.
Zahanbiť sa nenechali ani naše
dievčatá a ženy. V kategórii dievčat
7-15 rokov zvíťazila Paulínka
Gahérová. Denisa Griačová porazila súperky v kategórii 16-60 rokov. Najlepšou dôchodkyňou nad
61 rokov sa stala Eva Magdolenová.
Komisia školstva, mládeže a
športu v spolupráci so starostom obce a FK Skačany víťazom
srdečne gratuluje, všetkým ďakuje
za účasť a teší sa na ďalší, v poradí
už 7. ročník.
text Daniela Mekýšová
foto Marta Štrpková

▪ Country večer
Štvrtý ročník country zábavy
v Skačanoch roztočil večer prvej
augustovej soboty. Akciu zorganizoval tak ako po minulé roky
domáci Dobrovoľný hasičský zbor
v spolupráci s kultúrnou komisiou.
Počasie bolo v ten deň ideálne,
preto zabávať sa bolo možné
na voľnom priestranstve pred
kultúrnym domom a v zrenovovanom parku okolo sv. Trojice.

Návštevnosť prekonala očakávanie,
viac ako 450 ľudí zo Skačian i zo
širokého okolia sa dobre zabávalo
pri hudbe coutry kapely Dostavník
z Bánoviec nad Bebravou.
Usporiadatelia pripravili chutný
guláš a občerstvenie. Spokojní
účastníci tohto vydareného podujatia sa rozchádzali až okolo tretej
nadránom.
text a foto Andrea Ďurišová

V utorok 28. augusta naša organizácia Jednoty dôchodcov Slo
venska uskutočnila na futbalovom
ihrisku športovo-zábavné popoludnie ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI. Podujatia sa zúčastnilo 35 detí
školského i predškolského veku.
Najprv súperili tí najmladší, teda
predškoláci, po nich školáci a nakoniec starí rodičia. Do súťaženia
sa zapojilo aj niekoľko rodičov.
Najmladšie
deti
skladali
matriošku, prenášali vajíčko na
lyžici a hádzali loptičku do umelých
pohárikov. Školáci hádzali loptičku
do kruhov, do plechoviek a prebehli sa aj po ihrisku. Starí rodičia
hádzali granátom na cieľ a loptu do
basketbalového koša. Veľmi milé a
zábavné bolo sledovať športové zá-

polenie detí, ktoré sa veľmi snažili
a boli by pretekali donekonečna.
Za snahu a bojovnosť boli všetci
nazvaní víťazmi, dostali keksíkové medaily a odmenené boli aj
balíčkom sladkostí.
Všetci sme si pochutili na varenej kukurici, za ktorú ďakujeme
sponzorovi. Potom sa ešte opekalo
a zabávalo. Deti sa vyšantili na
trávniku ihriska a ostatní si pri hre
harmonikára Milana Zuzulu za
spievali, zaspomínali si na mladosť
a veselé školské príhody. Teší nás,
že prišiel medzi nás i pán starosta.
Škoda len, že mnohí z pohodlnosti
takéto podujatia ignorujú.
text Mária Krajčová,
predsedníčka MO JDS
foto Janka Bližniaková
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▪ Country-ľudová rozlúčka s letom
V posledný piatok
mesiaca
augusta zorganizovala Komisia
školstva, mládeže a športu pri OZ
v Skačanoch spolu s miestnym
futbalovým klubom symbolickú
rozlúčku s letom. V tento deň to
skutočne vyzeralo, ako keby sa leto
naozaj skončilo. Počas celého dňa
počasie naznačovalo, že akcia sa
neuskutoční vonku pred kultúrnym
domom, ale vo vnútri – v sále. Tak
aj bolo. Niektorí návštevníci však aj
napriek občasnému dažďu zostali
sedieť vonku.
O zábavu sa postarala novovzniknutá chlapčenská skupina
BALATON z Partizánskeho, ktorá
zo začiatku roztancovala najmä
deti, ktorých sem prišlo neúrekom.
Mnohé z nich prišli v sprievode
svojich rodičov a poriadne si
zašantili. Zábava začala už o 18.00
hod. rôznymi hrami a súťažami
najmenších detí a školákov. Deti
hľadali
poklad ukrytý v sále
kultúrneho domu, prenášali telegram pomocou štipcov, fúkali
plastový pohár po špagáte, obúvali topánky a zaväzovali šnúrky
na rýchlosť, hádali hádanky,
maľovali a kreslili. Za víťazstvá
dostávali sladké odmeny a ostatní
zúčastnení boli obdarovaní cukríkmi. Nakoniec si všetky deti spolu
s dievčatami - deviatačkami zatancovali. O 20.00 hod. nastúpila na
scénu hudobná skupina 4 chlap-

cov – bývalých gymnazistov, ktorá
vytvorila perfektnú country-ľudovú
atmosféru. Do tanca sa postupne
zapojili všetky vekové kategórie od
najmenších až po seniorov.
Patrične postarané bolo aj
o občerstvenie. Futbalisti zabez
pečili bohatú ponuku nápojov pre
dospelých i deti. K dispozícii boli
aj pečené klobásky a varené párky.
Country - ľudová rozlúčka s le
tom v sprievode hudobnej skupiny
BALATON sa napriek nepriaznivému počasiu vydarila. Poďakovanie
patrí
všetkým
organizátorom
i všetkým zúčastneným.
text M. Štrpková
foto Eva Struhárová

▪ Rozlúčka s materskou školou a uvítanie do prvého ročníka základnej školy
3. septembra sa najmenšie školské
lavice aj v Skačanoch zaplnili novými žiačikmi. Tento ich slávnostný
a možno trochu vystrašený deň im
chceli spríjemniť starosta obce spolu s členmi ZPOZ-u. Na slávnostnej rozlúčke s materskou školou a
uvítaní do prvého ročníka základnej
školy sa zišli desiati z jedenástich
prvákov v sprievode svojich
rodičov. Úvodné slovo patrilo dvom
spolužiakom Nikolasovi a Julkovi,
ktorí sa vtipne zhovárali na tému
prvého dňa v školských laviciach.
Po slávnostnom príhovore starostu
urobili všetci prváci odtlačok prsta
do pamätnej knihy a dostali od
obce darček, ktorý určite využijú
počas školského roka. Na záver sa
im prihovorila pani učiteľka z materskej školy a nová triedna pani
učiteľka. Veríme, že sa im bude
dariť a na prvý deň v škole si budú
radi spomínať.
text K. Kližanová
foto J. Fodorová
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▪ Prvenstvo hasičov

Dňa 10. júna sa konala
v  Kolačne previerka pripravenosti
Dobrovoľných hasičských zborov
z okresu Partizánske. Súťažilo
14 družstiev, najlepšie si z nich
počínali Skačanci, ktorí zvíťazili
v kategórii mužov. Dokonca boli

▪ 2. ročník hasičskej súťaže
Dňa 15. 9. 2012 sa konal 2. ročník
hasičskej súťaže o Putovný pohár
starostu obce Skačany za účasti
devätnástich družstiev (z toho: 15
mužských a 4 ženské družstvá).
Najlepšie sa umiestnili
nasledovné družstvá – muži:
1. miesto: Svinná / čas 14,98 sek
2. miesto: Dolné Ozorovce / čas
15,50 sek
3. miesto: Rybany / čas 15,71 sek

4. miesto: Skačany / čas 15,72 sek
5. miesto: Pravotice / čas 17,26 sek
Najlepšie ženské družstvo – Koš
(čas 19,74 sek).
Naše ženy skončili na druhom
mieste s časom 22,61 sek.
Usporiadatelia ďakujú všetkým
zúčastneným družstvám a tešia sa
na ďalší ročník.
text Andrea Ďurišová
foto Emil Ďuriš

pestovateľov je pálenie veľkou
udalosťou, umožňuje im, aby boli
prítomní počas celého výrobného
procesu, môžu si vychutnávať
pravú atmosféru pálenia a sledovať,
ako sa z nazbieraného ovocia rodí
nápoj, na ktorý sú patrične hrdí.
Výrobné obdobie pestovateľského
liehovaru sa začína 1. júla a končí
sa 30. júna nasledujúceho roka.
V skačianskej pálenici sa
každoročne vystrieda množstvo
návštev, má veľa zákazníkov,
a to nielen domácich, ale aj zo
vzdialenejších kútov Slovenska.
Našu kvalitnú pálenku vyskúšali
už aj v cudzine, nielen v okolitých
krajinách, ale aj v Anglicku, Írsku,
Škótsku, Nórsku, taktiež v Aus-

trálii, v Amerike, dokonca sa dostala aj k hokejistom v NHL.
Dňa 2. marca sa uskutočnila
v Radimove, na Záhorí, jedna
z najväčších ochutnávok Sloven
ska. Na XVI. ročníku Ochutnávky
ovocných destilátov bolo viac ako
1250 vzoriek, z ktorých vyberali
anonymne odborníci tie najlepšie.
Zo Skačian boli poslané dve
vzorky, pol litra hruškovice a pol
litra slivovice. Spomedzi asi 450
vzoriek hrušky získali Skačany
zlaté ocenenie a z podobného
množstva sliviek získali strieborné
ocenenie.
Skačianska pálenica robí veľmi
dobré meno našej obci.
text a foto Eva Struhárová

najšikovnejší aj ako jednotlivci,
z prvých miest sa radovali Petra
Vállová a Marek Ďuriš. Víťazi boli
odmenení medailami a putovnými
pohármi.
text Eva Struhárová
foto Emil Ďuriš

▪ Obnovená pálenica
Skačianska pálenica má bohatú
tradíciu. Vznikla asi v roku 1860,
v roku 1920 bola zrekonštruovaná
a bol v nej založený Živnostenský
družstevný liehovar na výrobu
destilátov. Ľudia uskladňovali
spoločne ovocie vo veľkých jamách
a kadiach, potom si podieľnici
spravodlivo rozdeľovali alkohol
umiestnený v dodnes existujúcej
miestnosti, nazývanej TREZOR,
ktorá má zaujímavú klenbu a veľké
železné dvere s dvoma zámkami a
hasprou.
Po roku 1948 bola pálenica
pričlenená národnému podniku
Slovlik Trenčín (neskôr Old He
rold, s. r. o.), ktorý si určoval správ-

▲ diplom -hruškovica - zlato

cov. Dlhoročnými správcami boli
Rudolf Adler a Peter Kopál. V roku
1996 prešla do osobného vlastníctva, súčasným majiteľom je Stanis
lav Dávid, ktorý sa ju snaží stále
zveľaďovať. Postupne bola obnovená strecha, potom strop, zakúpilo
sa nové technologické zariadenie
a v tomto roku pribudla vonkajšia
omietka a bola vybudovaná prístupová cesta.
Skačianska pálenica má stále
dobré meno. Kvalitný destilát je výsledkom dômyselnej
práce pestovateľa ovocia a rokmi
osvedčeného pálenia. Dôležitá je
kvalitná príprava kvasu a precízny
prístup pri pálení. Pre mnohých

▲ diplom - slivovica - striebro
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▪ Sviatočný deň v duchu abstraktného umenia
Sviatočné
popoludnie
v sobotu 15. septembra 2012 sa v Skačanoch
nieslo v duchu abstraktného umenia. Workshop na
tému abstraktné maľovanie
na
plátno
pripravilo
Občianske
združenie
Kreativ štúdio z Diviackej
Novej Vsi pod vedením
Miriam Dadíkovej, rod.
Bližniakovej. Občianske
združenie sa venuje ľuďom,
ktorí majú umelecké nadanie a hľadajú priestor
na realizáciu. Zameriava
sa na rozvoj tvorivosti a
tvorivého vnímania sveta.
Priestory pre tvorbu sponzorsky poskytol Ľubomír
Šujan v areáli Záhradníc
tva, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.
Slnečné počasie sprí
jemňovalo naše stretnutie a kreativite už nič
nestálo v ceste. Na úvod
nám Miriam vysvetlila, čo
abstraktné umenie je, ako

▪ Navštívili nás Skačániovci
V Skačanoch žilo v minulosti
viacero zemanov. Napovedá nám
to existencia rodu Skačiansky –
Skačáni, pretože šľachtické rody si
zvykli dávať prímenia a priezviská
podľa obcí, z ktorých pochádzali alebo v ktorých žili. Človek,
ktorý bol nositeľom prímenia „ zo
Skačian“, sa neskôr začal nazývať
Skačiansky, v pomaďarčenej podobe Skačáni. Príslušníci tohto rodu
zastávali v minulosti významné
svetské i cirkevné posty, mnohí
z nich si zvolili kňazskú dráhu.
Nevieme, kedy a prečo Skačániovci
zo Skačian odišli. Ich rod určite
nevymrel, o čom svedčí i to, že
dvaja potomkovia z neho sa prišli
dňa 20. augusta 2012 pozrieť do
Skačian.
Na túto návštevu sa už chystali
roky, boli to bratranci, ktorých otcovia počas života častokrát spomínali Skačany, odkiaľ pochádzali ich
predkovia. Jeden bol z Bratislavy,
druhý prišiel až z Čiech. Potvrdilo
sa to, že v ich rodine zohráva vzde
lanie stále dôležitú úlohu. Boli a
sú medzi nimi právnici, inžinieri,
pedagógovia, lekári, oni dvaja
neboli tiež výnimkou.
Počas pobytu v Skačanoch si
pozreli lokalitu zaniknutého Kostola sv. Juraja z roku 1280 pri
Misionárskom kríži, možno aj ich
predkovia chodili kedysi do tohto

kostola. Veľmi ich zaujal cintorín,
jeho prírodná scenéria a najmä
gaštanová alej. Prehliadli si interiér
barokovej Kaplnky sv. Barbory
z roku 1731, obdivovali aj Kostol
Všetkých svätých v strede obce.
Videli tiež Stĺp Najsvätejšej Trojice
a zrevitalizované námestie, taktiež
okolie kultúrneho domu, stretli sa
aj so starostom obce. Zaujímali
sa o to, či je tu knižnica, aká je
obchodná sieť, kde pracujú ľudia
a čím sa zaoberajú. Keďže bolo
veľmi horúce počasie, dobre im
padlo navštíviť Záhradníctvo Šujan
a posedieť si v príjemnej atmosfére pri jazierku. Symbolicky prešli
Skačanmi počas jedného dňa od
najstarších čias až po súčasnosť.
Po návrate domov zareagovali
slovami: „Ozývame sa plní dojmov
a vďaky. Ďakujeme za erudovaný
výklad, za mimoriadnu obetavosť,
trpezlivosť a láskavosť, s ktorou ste
sa nám počas pobytu v Skačanoch
venovali. Tento pobyt bol pre nás
skutočne zážitkom, všetko to tam
máte prekrásne, je úžasné, že naši
predkovia pochádzali z tak krásneho miesta. Prajeme Skačanom
naďalej rozkvet, aký mali doteraz,
i do budúcnosti, pre blaho všetkých
obyvateľov."
text a foto
Eva Struhárová

tvorili známi predstavitelia
abstraktného umenia v minulosti, ale prezreli sme si
waj ukážky súčasných autorov. Dozvedeli sme sa,
ako by sme mali začať, ako
sa nebáť nechať fantáziu
pracovať. Deväť nadšených
ľudí na plátne prejavilo
svoje nadanie. Môžem za
seba potvrdiť, že nádherné
prostredie
v Záhradníctve Šujan v nás zanechalo
pocity, ktoré sa určite preniesli aj na plátno. Obraz
si mohli účastníci hneď po
príchode domov zavesiť
na stenu. Väčšina potvrdila, že abstraktná tvorba
a maľovanie na plátno
všeobecne je úžasný relax.
S činnosťou Kreativ
štúdia sa môžete oboznámiť
na stránke www.kreativstudio.sk.
text
Kvetoslava Kližanová
foto Miriam Dadíková
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TEŠILA SA ZO ŽIVOTA

▲ Anna Pokorná
( * 18. 01. 1923 + 04. 09. 2012 )
Anna Pokorná bola rodáčka
zo Skačian, kde aj prežila väčšinu
svojho života. Jej život bol ťažký,
ale zároveň bohatý, pestrý, zaujímavý, všetko, čo jej priniesol, prijímala s pokorou. Vždy mala plné
ruky práce, vytrvalo pracovala takmer do posledných chvíľ.
Narodila sa 18. 1. 1923 rodičom
Ľudovítovi a Magdaléne Zuzulovcom. Pochádzala z roľníckej
rodiny, mala dvoch súrodencov.
Odmalička túžila po vzdelaní,
preto po siedmej triede ľudovej
školy prešla na meštianku do
Trnavy. Na gymnáziu študovala
najprv v Trnave a potom v Prievidzi, lebo to bolo bližšie k domu.
Vždy si s radosťou spomínala na
študentské časy, ktoré ju veľmi
obohatili, hoci neboli vôbec jednoduché. Bola prvou gymnazistkou
z dediny, spolu s chlapcami chodila od pondelka do soboty každý
deň poľnou cestou pešo 4 km
na šimonoviansku železničnú
stanicu, a to v každom ročnom
období, v každom počasí, len vo
výnimočných prípadoch ich niekto
odviezol na voze. A kým sa v Prie
vidzi dostali do gymnázia, museli
šľapať od vlaku ešte asi 1 km. Bolo
to namáhavé, ale zažili aj veľa
veselosti. Z jej ročníka dochádzali
iba dvaja, ona a Jozef Kližan, ktorý
sa stal neskôr kňazom, 30 rokov
pôsobil ako misionár na ostrove
Flores v Indonézii. Študentské
roky, to nebolo iba učenie, ale aj
rôzne krúžky, spevokol, ale doma
aj práce na poli. Musela pomáhať
rodičom, takže učiť sa mohla až
po večeroch. Na gymnáziu zmaturovala v čase vojny, v roku 1944.
Potom absolvovala ešte doplnkové
pedagogické štúdium.

Jej prvým pôsobiskom bola
učtáreň v dubnickej Škodovke,
kam bola prevezená do podzemných bunkrov továreň z Nemecka.
Tam prežila aj prvé bombardovanie. Bolo to nebezpečné, mala
iba 21 rokov, podala si žiadosť do
Bratislavy o prijatie do zamestnania na poštu. Najskôr bola na
medzimestskej telefónnej ústredni
v Trenčíne, potom v Banskej Bystrici, do Bratislavy sa dostala až
v roku 1948, kde pracovala na
hospodárskom oddelení poštového
riaditeľstva.
V tomto istom roku sa aj vydala,
svojho životného partnera Ladislava Pokorného si našla po telefóne.
Istý čas bývali v Devínskej Novej
Vsi, kde pochovali aj svoje prvé tri
predčasne narodené deti. V roku
1951 sa tam uvoľnilo miesto
v škole, takže začala učiť. V učení
pokračovala aj v Skačanoch, kde si
postavili rodinný dom.
Na rad však prišli päťdesiate roky,
politické čistky, preverovania, predvolávania, združstevňovanie, ľudí
predvolávali aj v noci, tlačili na nich,
len aby podpísali vstup do družstva,
jej otec sa nedal, argumentoval:
„Ja som bol v Kanade, aby som si
zarobil a kúpil majetok.“ Vyhrážali
sa, keď vraj nepodpíše, vyvezú ich
na Sibír. Otec im na to: „Bol som
tam. Až za Bajkalom. Aj tam žijú
ľudia...“ Toto skomplikovalo život
aj mladej učiteľke Anne Pokornej.
Keďže otec vraj neplnil kontingenty, tak za to potrestali ju. Takto
chceli odstrániť nepohodlných ľudí,
zlomiť aj cez deti odporcov režimu.
Predvolali ju pred stranícky výbor.
V máji 1957 dostala výpoveď.
Zostala doma, venovala sa rodine a
malému hospodárstvu.

Medzičasom na skačianskom
cintoríne pochovala 3 deti, ktoré
zomreli krátko po narodení. Spolu
s manželom vychovali ešte 4 deti,
z ktorých už dcéra Otília zomrela
v roku 2008. Ešte pred dcérou pochovala manžela Ladislava v roku
2005, o ktorého sa predtým 4 roky
vzorne starala aj s deťmi, keďže
bol po mozgovej príhode. Zvykla
hovoriť: „Kým bol pri zdraví, staral
sa on o nás.“
Jej život nebol ľahký, bol
poznačený trápením, starosťami,
nikdy sa však nevzdávala. Keď
deti odrástli, zamestnala sa na pošte
v Partizánskom na medzinárodnej ústredni. Popri gazdovaní sa
jej pošťastilo občas zaskakovať
v škole. Učila, čo bolo treba,
matematiku, fyziku, prírodopis...
Na gymnáziu ju dobre pripravili na
všetky predmety. V roku 1969 dostala ponuku učiť natrvalo, ale pod
podmienkou, že nebude chodiť do
kostola a jej deti nebudú chodiť na
náboženstvo. Takúto ponuku neprijala. Pokračovala v práci na pošte
v Partizánskom na telefónnej ús
tredni až do 62 rokov, zastupovala,
kde bolo treba, v Topoľčanoch,
v  Bánovciach nad Bebravou, ba
dokonca ako 75-ročná robila v obci
istý čas poštovú doručovateľku. Jej
verným dopravným prostriedkom
bol až do konca bicykel.
Bola veselej povahy, v mladosti
hrávala ochotnícke divadlo, spievala v spevokole, pôsobila v rôznych
organizáciách, najviac sa anga
žovala v spolku záhradkárov, veľa
čítala, zaujímala sa o kultúrne
podujatia, o sledovanie televíznych
novín, rada cestovala. Viackrát
bola v Taliansku, tri týždne vo
Francúzsku, v Monaku, navštívila

Lurdy, Andorru, portugalský Lisabon, španielsky Madrid, Turecko,
viackrát Juhosláviu a susedné
krajiny, Rusko, no najväčším
cestovateľským zážitkom bola
pre ňu Svätá zem – Jeruzalem.
Cestovateľskú dušu asi zdedila po
otcovi, ktorý navštívil počas svojho
dlhého života rôzne krajiny, zomrel
takmer ako 93-ročný.
Najväčšiu záľubu mala v ručných
prácach a v pestovaní liečivých byliniek. Veľa času trávila v záhrade,
hovorila, že to má pravidelné fitness cvičenie.
Popri dôchodku sa tešila zo 14
vnúčat a zo 4 pravnučiek.
I napriek všetkým prácam a povinnostiam veľmi často chodila
do kostola, v ktorom nachádzala
pokoj. Bola hlboko veriaca, vstá
vala i zaspávala s odriekaním tichej
modlitby. Ku kresťanským hodnotám viedla aj svoje deti, vnúčatá i
pravnúčatá. Jej vnuk Ondrej Kellner sa stal v roku 2010 kňazom,
z čoho mala veľkú radosť.
Anna Pokorná sa i napriek
neľahkému
životnému
osudu
tešila zo života, vždy ochotne
rada pomáhala, poskytovala rady,
usmernenia pri riešení konkrétnych problémov. Mala zmysel pre
spravodlivosť, čestnosť, neustále
sa zaujímala o aktuálne dianie.
Do konca svojho života bola čulá
a sebestačná. Dva týždne pred
smrťou sa jej prechodným domovom stala nemocnica, kde ako
takmer 90-ročná dňa 4. septembra
2012 skonala.
Budeme si na ňu
s úctou spomínať.
text Eva Struhárová
foto rodinný archív
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY od marca do júna 2012
V priebehu uvedených 4 mesiacov sa žiaci našej školy zapojili do
rôznych záujmovo-umeleckých a
športových súťaží. Z umeleckých to
boli Beniakove Chynorany, Štúrov
a Dubčekov rétorický Uhrovec,
Slávik Slovenska, Súťaž v anglic
kom jazyku pre žiakov I. stupňa a
Náš guľatý svet.
Žiaci si zašportovali pri Behu oslobodenia Skačian, Street Hockey,
na Okresnej olympiáde v ľahkej
atletike v Chynoranoch a Atletic
kých pretekoch Jána Chochulu.
Okrem tradičného športovania
sa žiaci zapojili aj do súťaže Na
kolesách proti rakovine. Je to
športový program zameraný na
športové aktivity, ktorého hlavným
cieľom je zapojiť deti a mládež do
aktívneho pohybu absolvovaním
jazdy technickej zručnosti na bicykli.
V každej súťaži boli najlepší odmenení cenami a víťazi postúpili do
okresných kôl.
Život v škole však nie je len
o účasti na súťažiach. Snažíme sa
pripravovať pre žiakov rôzne aktivi
ty a programy tak, aby sme žiakov
nielen učili, ale aj vychovávali.
Preto sme sa v apríli pri príležitosti
Dňa Zeme (22. apríla) opäť zapojili do celoslovenskej akcie
s názvom Vyčistime si Slovensko,
ktorá je zameraná na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity
s cieľom zvýšenia ekologického
povedomia obyvateľov Slovenska.
V rámci protidrogovej výchovy
sme pre žiakov zabezpečili výchov
né divadelné predstavenie Škola
slušnosti II. Tento program nadväzoval na predstavenie z minulého
školského roka a žiaci tak mohli

sledovať ďalší boj žiaka Šimona
s rôznymi závislosťami.
Aj tento rok sme sa zapojili do
verejnej zbierky pre onkologicky
chorých pacientov Deň narcisov.
Podarilo sa nám vyzbierať 167,06 €.
Pripravili sme akcie, na ktoré sme
pozvali aj rodičov. Sme radi, že mnohí z nich túto ponuku prijali a spolu
so svojimi deťmi sa prišli pozrieť
na podujatia. Boli to napríklad
Tvorivé veľkonočné dielne konané
už druhýkrát. Rodičov sme prizvali aj pri zakladaní miniarboréta
v spolupráci s lesníkmi. V našej
škole boli lesníci síce prvýkrát, túto
akciu však robia každoročne a už
teraz sa tešíme na to, že nám prinesú
ďalšie stromčeky a spolu so žiakmi
ich vysadia do školského areálu.
Zaujímavým podujatím určite bolo
aj večerné pozorovanie oblohy,
ktoré sme pripravili v spolupráci
s Hvezdárňou Partizánske. Prítomní mali možnosť prezrieť si oblohu hvezdárskymi ďalekohľadmi a
taktiež sa dozvedieť aj niečo nové.
K dobrej spolupráci s rodičmi už
tradične patrí aj Deň otvorených
dverí v škole. Na vyučovanie sa
prišlo pozrieť 24 rodičov, spolu videli 60 vyučovacích hodín.
V mesiaci máj sme pripravili
kultúrny program pri príležitosti
Dňa matiek, ktorým deti vyjadrili
svoju vďaku mamičkám a starým
mamám. V tomto mesiaci žiaci
I. stupňa navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre, kde si pozreli
predstavenie s názvom Veveričky.
Žiaci II. stupňa absolvovali
literárno – historickú exkurziu
do Literárneho múzea Alexandra
Sergejeviča Puškina v Brodzanoch
a exkurziu do Tríbečského múzea

▲ Vyčistime si Slovensko

▲ Zakladanie miniarboréta
v Topoľčanoch. Exkurzie rozšírili
a prehĺbili nadobudnuté poznatky
žiakov zo slovenského jazyka, deje
pisu, ruského jazyka a regionálnej
výchovy.
S blížiacim sa koncom školského
roka prichádza čas školských výletov. Je to pre žiakov zaslúžená odmena za prácu počas školského
roka. Tentokrát sa žiaci I. stupňa vybrali do Levíc do zábavno-vzdelávacieho strediska Atlantis. Tu mali
možnosť medzi 80 exponátmi zistiť,
ako sa dajú hravou, interaktívnou
formou osvojiť fyzikálne zákony
a prírodné javy. Výlet ukončili
návštevou Arboréta v Mlyňanoch.
Žiaci II. stupňa svoje výlety zame
rali na poznávanie krás a okolia
hornej Nitry.
K slávnostnému ukončeniu
školského roka patrí aj ocenenie
práce žiakov, ktorí svojou účasťou
v súťažiach a olympiádach úspešne
reprezentovali našu školu. Tento
školský rok boli ocenení títo žiaci:
Výtvarné súťaže:
I. stupeň
Patrícia Fodorová, II. A – 7 súťaží
Nikola Duchovičová, IV. A –
7 súťaží
Dorota Zorková, II. A – 6 súťaži
II. stupeň
Kristína Kosnovská, V.A – 7 súťaží
Vanesa Vállová, VI. A – 7 súťaží
Sofia Koleňáková, V. A – 6 súťaží
Nikola Kasalová, VI. A – 6 súťaží
Vedomostné súťaže:
I. stupeň
Sofia Ištvánová, IV. A – 5 súťaží
Dorota Zorková, II. A – 4 súťaže
Laura Križanová, II. A – 3 súťaže
Tomáš Knápek, IV. A – 3 súťaže
II. stupeň
Nikola Kasalová, VI. A – 9 súťaží

Štefan Kučerka, IX. A – 8 súťaží
Vanesa Vállová, VI. A – 8 súťaží
Tereza Kližanová, VIII.A – 7 súťaží
Romana Králiková, V. A – 7 súťaží
Sofia Koleňáková, V. A – 7 súťaží
Športové súťaže:
Vladimír Podkamenský, IX. A –
7 súťaží
Tomáš Kližan, IX. A – 7 súťaží
Patrik Kližan, VI. A – 7 súťaží
Matúš Ďuriš, VIII. A – 6 súťaží
Monika Bohunská, VI. A – 5 súťaží
Michaela Paverová, VIII. A –
5 súťaží
Cena riaditeľky školy:
Štefan Kučerka, IX. A – za úspešnú
reprezentáciu školy v súťažiach,
kladný prístup k povinnostiam
počas deviatich rokov.
Prospech:
Školu navštevovalo 106 žiakov.
Vyznamenaní žiaci: 42
Prospeli veľmi dobre: 21
Prospeli: 43 ( z toho 10 žiakov 1. roč.)
Neprospievajúci žiaci: 0
Správanie:
Pochvala od riaditeľky školy: kniha - 16 žiakov, diplom – 13 žiakov,
Výchovné opatrenia: 16 žiakov
a/ napomenutie od triedneho učiteľa: 4
b/ pokarhanie od triedneho učiteľa: 4
c/ pokarhanie od riaditeľa školy: 4
d/ znížená známka zo správania na 2: 4
Správanie ostatných žiakov je
v súlade s vnútorným školským
poriadkom.
Dochádzka:
Za celý školský rok žiaci vymeškali
5002 vyučovacích hodín, priemer
na žiaka bol 48,10 hodiny. Z toho
bolo 4995 ospravedlnených a 7
neospravedlnených hodín.
text Darina Kurilová
foto učitelia ZŠ
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▲ Beh oslobodenia Skačian
▲ Pozorovanie večernej oblohy

▲ Atlantis -výlet 1. - 4. ročníka

▪ Začal sa nový školský rok 2012/2013

▲ Exkurzia v Brodzanoch

▲ Na kolesách proti rakovine

V školskom roku 2012/2013
budú už všetci žiaci základnej školy
vzdelávaní podľa novej školskej
reformy. Aj naša škola využila
možnosť učiť nové predmety, a tak
v 5. a 6. ročníku máme predmet
mediálna výchova. Náš školský
vzdelávací program (ŠkVP) takto
dostáva svoju ucelenejšiu podobu.
V tomto školskom roku školu
navštevuje 111 žiakov, v 1.- 4.
ročníku – 41 žiakov, v 5.- 9. ročníku
– 70 žiakov.
V škole pracuje 19 pedagogic
kých a 11 nepedagogických zamest
nancov. Rozdelenie triednictva je
nasledovné:
I. A tr. – Mgr. Adriana Homolová
II. A tr. – Mgr. Marcela Papšová
III. A tr. – Mgr. Adriana Juríková
IV. A tr. – Mgr. Mária Matlová
V. A tr. – Mgr. Dagmar Krbúšiková
VI. A tr. – Mgr. Martina Hodálová
VII.A tr. – Mgr. Veronika Horniaková
VIII. A tr. – Mgr. Milan Minarovjech
IX.A tr. – Mgr. Zuzana Šútorová
Dejepis a ruský jazyk vyučuje
opäť Mgr. Jana Kalabusová, nábo
ženskú výchovu pán farár Mgr.
Jozef Tomica a pán kaplán Mgr.
Miroslav Kukla.

Vedúcou školského klubu detí
je pani vychovávateľka Erika
Chuťková.
Riaditeľkou základnej školy
s materskou školou je Mgr. Darina
Kurilová. Zástupkyňou riad. školy
pre ZŠ je Mgr. Hilda Petríková.
V materskej škole máme vytvo
rené dve triedy s počtom detí 45.
Zástupkyňou riaditeľky školy pre
MŠ je Jana Ďatelinková. Učiteľky
MŠ sú Miriam Maslenová, Anna
Ďurišová a Ing. Martina Klímová.
Počas letných prázdnin sa podarilo vymaľovať triedy a chodby na
druhom poschodí školy, ktoré boli
poškodené zatekajúcou strechou.
Ďalej sme vymenili časť podlahovej krytiny, ktorá bola tiež dosť
poškodená. Za pomoc pri týchto
rekonštrukčných prácach ďakujem
zamestnancom školy a obecnému
úradu, ktorý nám poskytol na výpomoc aktivačných zamestnancov.
Priestory školy boli takto opäť pripravené na vyučovanie.
Prajem všetkým žiakom ako aj
zamestnancom úspešné vykročenie
do nového školského roku.
text Darina Kurilová
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▪ Stručne spod tribúny
Futbalová sezóna 2011/2012,
poznačená víťazstvami i prehra
mi, priniesla najviac radosti do
kabíny najmladších žiakov. Po 20
zápasoch, z ktorých až 15 bolo
víťazných, žiaci obsadili 2. priečku
v III. triede MO Partizánske. Stre
lecky sa presadil náš najlepší stre
lec Matúš Ďuriš, ktorý skóroval až
25-krát a v celkovej súťaži kano
nierov obsadil 4. miesto. Takmer
rovnako dobre si viedli i dorastenci
počas 30 zápasov v MO Prievidza.
So 42 bodmi obsadili 5. miesto
v konečnej tabuľke. V celkovej
bilancii 30 zápasov v MO Prievi-

dza sa neslávno-slávne predviedlo
i domáce A-mužstvo. Po náročnej
a nie práve najvydarenejšej jesennej časti si muži svoju reputáciu
vylepšili v jarných zápasoch.
Konečná 8. priečka bola preto
optimálnym hodnotením spomenutých výkonov.
Letná prestávka, ako každoročne,
bola obohatená tradičným turnajom, ktorý sa konal v polovici
júla na miestnom futbalovom
ihrisku. Už 10. ročník Memoriálu
Ivana Ďuriša opäť sľuboval pekné
športové popoludnie. Vo vzájomných zápasoch sa stretli družstvá

zo 4 obcí, ktoré obsadili takéto
konečné poradie: 4. miesto Nitrica, 3. miesto Veľké Kršteňany,
2. miesto Hradište, 1. miesto
Skačany. Zúčastneným tímom
ďakujeme a zároveň gratulujeme
domácemu celku za úspech.
Prvá augustová nedeľa znamenala pre našich futbalistov začiatok
novej sezóny 2012/2013. Všetky tri
domáce tímy štartovali v rovnakých
súťažiach ako v predošlom
ročníku. Okrem hráčskych zmien
v mládežníckych družstvách došlo
tiež k zmene trénerov. Žiaci nastupujú na majstrovské zápasy pod ve-

dením Petra Vavra ml., dorastenci
sa stali zverencami Jozefa Kližana
a tréningový proces mužov vedie
Pavol Gahér.
Veríme, že počas celej sezóny
bude vládnuť v kabínach zápasová pohoda a fanúšikovia sa budú
môcť tešiť z hráčskych úspechov.
Rovnako prajeme samotným
hráčom a celému realizačnému
tímu veľa pevných nervov a
radosť z najkrajšej hry, z futbalu!
Denisa Mekýšová

Rozpis majstrovských futbalových zápasov - Jeseň 2012
MO Prievidza / MUŽI
Zápas
Skačany – Veľký Klíž
Lazany – Skačany
Skačany – Nedanovce
Chynorany – Skačany
Skačany – Sebedražie
Dežerice – Skačany
Skačany – Pravenec
Uhrovec – Skačany
Skačany – Veľké Bielice
Ráztočno – Skačany
Skačany – Diviacka Nová Ves
Nitrianske Rudno – Skačany
Skačany – Opatovce n/N.
Skačany – Malinová
Bystričany – Skačany

Dátum / Čas
05. 08. 2012 / 17 :00
12. 08. 2012 / 17:00
19. 08. 2012 / 17:00
26. 08. 2012 / 17:00
02. 09. 2012 / 16:00
09. 09. 2012 / 16:00
16. 09. 2012 / 15:30
23. 09. 2012 / 15:30
30. 09. 2012 / 15:30
07. 10. 2012 / 14:30
14. 10. 2012 / 14:30
21. 10. 2012 / 14:00
28. 10. 2012 / 14:00
04. 11. 2012 / 13:30
11. 11. 2012 / 13:30

MO Prievidza / DORAST
Zápas
Skačany – Veľký Klíž
Lazany – Skačany
Skačany – Veľké Uherce
Nitr. Pravno – Skačany
Skačany – Sebedražie
Lehota p/Vtáč. – Skačany
Skačany – Pravenec
Šimonovany – Skačany
Skačany – Veľké Bielice
Ráztočno – Skačany
Skačany – Hradec
Chynorany – Skačany
Skačany – Opatovce n/N.
Skačany – Kamenec p/Vtáč.
Bystričany – Skačany

Dátum / Čas
05. 08. 2012 / 14:30
11. 08. 2012 / 14:30
19. 08. 2012 / 14:30
26. 08. 2012 / 14:30
02. 09. 2012 / 13:30
09. 09. 2012 / 13:30
16. 09. 2012 / 13:00
23. 09. 2012 / 13:00
30. 09. 2012 / 13:00
07. 10. 2012 / 12:00
14. 10. 2012 / 12:00
20. 10. 2012 / 14:00
28. 10. 2012 / 11:30
04. 11. 2012 / 11:00
11. 11. 2012 / 11:00

ŽIACI – III. trieda okresu PE
Zápas
Žabokreky n/ N. – Skačany
Skačany – Veľké Bielice
Veľké Uherce – Skačany
Skačany – Bošany
Chynorany – Skačany
Skačany – Šimonovany-PE
Klát. Nová Ves – Skačany
Skačany – Partizánske “B”
- Brodzany
Nadlice – Skačany
Skačany – Veľký Klíž
Horná Ves – Skačany

Dátum / Čas
25. 08. 2012 / 11:30
01. 09. 2012 / 11:30
08. 09. 2012 / 11:30
15. 09. 2012 / 11:30
22. 09. 2012 / 11:30
29. 09. 2012 / 11:30
06. 10. 2012 / 10:30
13. 10. 2012 / 11:30
20. 10. 2012 / 11:30
27. 10. 2012 / 11:30
19. 09. 2012 / 16:30
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