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▪ Vianoce verzus
„pánboško“

Vážení čitatelia,
priatelia,

Ktosi raz predniesol takýto vianočný
prípitok: „Pripime si na pokoj a Božie
požehnanie počas týchto sviatočných
dní. Staňme sa lepšími. Zabudnime na
všetko zlé a nepríjemné... A spomeňme
si na to až po Novom roku.“ Predpokladám, že to bolo myslené zo žartu, aj keď
v tom môže byť kus pravdy. Veď ľudia
dokážu všeličo. Do tváre sa usmievať
a poza chrbát ubližovať, jednu ruku
podávať a druhú mať zovretú do päste...
Každý rok počuť, ako sa o Vianociach hovorí, že sú to sviatky rodinnej idylky, sladkého vianočného
pečiva, ktoré zmizne v polovici
decembra, že sú skúškou trpezlivos
ti pre rodičov a zasnežených ulíc
s vyzdobenými stromčekmi...
Napriek tomu Vianoce majú svoje
čaro a ešte stále vedia pohnúť so srdcom človeka, aj keby vonku tomu
nič nenasvedčovalo? Veď sú to stále
klasické, staré kresťanské Vianoce
– slávnosť Narodenia Božieho Syna
- Boha, ktorý vstúpil do tohto sveta
ako človek. A keď Boh vstupuje do
ľudského sveta, musí to byť vidieť.
Nie však len do sveta všeobecného,
univerzálneho. Keď Boh vstúpi aj do
osobného života každého človeka,
človek nemôže ostať presne taký istý,
ako bol predtým. Ľudia, ktorí prišli
do kontaktu s Ježišom, sa zmenili na
celý život – pastieri prežívali obrovskú
radosť, mudrci z Východu sa inou cestou vrátili domov, Simeon, keď držal
na rukách Mesiáša, naplnil zmysel
svojho života, ľudia po Ježišovom
dotyku boli uzdravení, slepí videli, chromí chodili, hluchí počuli,
odpúšťali sa hriechy a ľudia boli
nadšení... Nie na chvíľu. Na celý život.
Ako je to možné, že to dnes tak
nefunguje. Funguje. Mnohí ľudia sa
však nestretajú so živým Bohom, ale
s „pánboškom“, nie s Ježišom Kristom, ktorý prichádza na tento svet, ale
s „ježiškom“. Preto sa v ich živote nič
nehýbe. Prežívajú Božie narodenia, Veľké
noci, Zoslania Ducha Svätého... a nič.
Jozef Tomica, správca farnosti

redakčná rada Skačianskych novín
Vás oslovuje v adventnom čase,
v čase radostného očakávania sviatkov
narodenia Krista, Vianoc.
Prežite ich obdarení láskou,
aby svetlo Vianoc nežne pohladilo
Vaše srdcia a do duší vnieslo
pokoj a zmier.
Privítajte nový rok
v očakávaní,
že Vám dožičí
zdravie a šťastie.
S nádejou, že viera
v hodnoty života
správne usmerní
Váš ďalší život.

Milí spoluobčania!
Toto číslo Skačianskych novín dostávate do rúk v advente, ktorý je už súčasťou
vianočného obdobia. Je to krásny čas – mali by sme v ňom viac ako inokedy
premýšľať o svojich životoch a spolu s ubúdaním slnka hľadať vnútorné svetlo,
ktoré k nám vstupuje spolu s vierou.
Posvätná chvíľa Vianoc, predchnutá láskou matky, starostlivosťou dobrého otca,
v tichom, skromnom prostredí. Voňavá jedlička zdobená orechmi, červenými
jabĺčkami, žmurkajúcim svetlom sviečok, hoci bez balíčkov pod ňou – taký obraz
Vianoc si pamätajú tí starší z nás z detstva. To, čo tomuto krásnemu obdobiu roka
nechýbalo, bola prítomnosť tajomstva – tajomstva znovuzrodenia,
ktoré nám všetkým prináša novú nádej.
Mali by sme zabudnúť na spory a hádky,
lebo vľúdnosť a odpúšťanie sú silnejšie ako pomsta.
Nuž teda, milí spoluobčania,
želám Vám veľa síl pri príprave
Vašich tohtoročných Vianoc a prajem Vám
požehnané, pokojné, milosťou a radosťou
naplnené vianočné sviatky.
Ladislav Struhár, starosta obce

▪ Oslavy 200. výročia posviacky kostola

Neodmysliteľnou
súčasťou
každej obce a mesta je kostol –
moderný či historický, nový alebo
starý... Kostolná veža neraz pripomína prst, ktorý ukazuje hore, na nebo.
Akoby nám chcela pripomenúť,
kam má smerovať náš život. Veža

skačianskeho kostola zvlášť. Robí
to už 200 rokov. Vidieť ju zďaleka –
od Hradišťa až po Partizánske. Dokonca aj v noci. V nedeľu 14. októbra sa uskutočnili v skačianskej
farnosti oslavy 200. výročia konsekrácie (posviacky) Rímskoka-

tolíckeho kostola Všetkých svätých
v Skačanoch. Kostol bol postavený
na náklady patróna – Nitrianskej
kapituly a 8. septembra 1812 ho
posvätil vacovský biskup Ladislav
Kamanházi.
pokr. na str. 5 >>>
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▪ Verejné zhromaždenie občanov – 23. septembra 2012
Na
verejnom
zhromaždení
občanov dňa 23.9.2012 bolo prítomných všetkých 9 poslancov, starosta obce, hlavná kontrolórka obce
bola ospravedlnená, a približne
50 občanov.
Verejné zhromaždenie občanov
otvoril Ladislav Bánovský, zástupca
starostu obce, ktorý všetkých prítomných privítal. Prečítal body
programu, s ktorým všetci poslanci
súhlasili. Nasledovala správa starostu obce, ktorý informoval v krátkosti o činnosti obecného úradu,
o investičných projektoch, ktoré
obec uskutočnila, resp. ktoré sa
práve dokončujú. Informoval, že
obec postavila 3 bytové domy s 18
bytovými jednotkami. Náklady na
1 bytový dom predstavovali:
 úver zo Štátneho fondu bývania
– 241 840 €
 dotácia z Ministerstva výstavby,
regionálneho rozvoja SR – 80 598 €
 dotácia na technickú vybavenosť
z Ministerstva výstavby, regionálneho rozvoja SR – 3 294 €
 ostatné náklady obce – vlastné
– 5 114 €
Náklady na jeden bytový dom
činia spolu 330 846 €.
Starosta obce ďalej informoval,
že sa práve finišuje na dodávke a
montáži čističky odpadových vôd
pre tieto 3 bytové domy.
Ďalej informoval o investičnej
akcii Revitalizácia námestia v obci
Skačany. Projekt musel spĺňať
4 aktivity – miestna komunikácia,
chodník, osvetlenie, zeleň. Práce
realizovala firma TUCON zo Žiliny.
Obec hradila 5% nákladov z celkového projektu, čo predstavuje
24 387 €.
Oboznámil občanov, že v rámci
havárie strechy Základnej školy s
materskou školou Skačany obec získala finančné prostriedky vo výške
48 238 €.

Vo svojej správe sa starosta zaoberal úpravou kanála, ktorý prechádza cez obec. Tento kanál je
v správe Hydromeliorácií Bratislava, ktoré však nemajú finančné
prostriedky na jeho údržbu. Takže
obec zabezpečila vyčistenie kanála
na vlastné náklady. Poznamenal, že
obdobný problém s povodňami je
na Cintorínskej ulici. Odvodnenie
sa v minulosti vyriešilo trativodmi,
ktoré však už nestačia. Podotkol,
že niektorí občania na Cintorínskej ulici si napojili do trativodov
žumpy, čím sa zhoršila táto situácia.
Ďalej informoval občanov o prebiehajúcich Pozemkových úpravách
v obci Skačany, ktoré by mali
vyriešiť mnohé problémy týkajúce
sa pozemkov – napr. kompostovisko, časť tzv. Úmostné, most cez
potok pre AgroDiskomp, s.r.o., areál
TJ FK, areál ZŠ s MŠ. V závere svojej správy poďakoval pracovníkom
obecného úradu za ich prácu a
všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú
do kultúrneho života v obci.
Ďalším bodom programu boli
Správy o činnosti obecného
zastupiteľstva a jednotlivých komi
sií OZ. Každý predseda informoval
o činnosti komisie za uplynulé obdobie, o počte zasadnutí komisie,
aké problémy riešili, aké akcie boli
organizované.
 Komisia výstavby, cestného
hospodárstva a životného prostredia
– Ladislav Bánovský – predseda
 Ekonomická komisia – Ing.
Mária Kosnovská - predseda
 Komisia verejného poriadku –
Marián Kližan - predseda
 Komisia kultúry – Viera Zuzulová – predseda
 Komisia školstva, mládeže a
športu – Ing. Daniela Mekýšová –
predseda komisie
 Komisia sociálnych vecí a
bytová – Mgr. Iveta Kučerková –

predseda komisie
 Komisia pre verejné obstarávanie – Ing. Marián Krajčo –
člen komisie
Každý vo svojej správe uviedol
aktivity, ktoré počas rokov 2011 a
2012 vykonávali, počet zasadnutí,
aké problémy sa riešili.
Najrozsiahlejším bodom prog
ramu bola Diskusia k verejným
otázkam o aktuálnych problémoch.
Do diskusie sa ako prvá zapojila PhDr. Eva Struhárová, ktorá
kritizovala nedostatočné dopravné
značenie v obci, napr. „Medzi
výškami“, čo je veľmi nebezpečný
úsek, ale aj na iných miestach.
Do diskusie vstúpil Jozef Ďuriš,
ktorý podotkol, že na obnovenom
námestí neďaleko kultúrneho domu
sú vyschnuté stromčeky.
Ing. Ladislav Struhár odpovedal,
že passport dopravného značenia
bol vykonaný a dielo – námestie je
v záručnej dobe.
RNDr. Marián Gahér sa informoval ohľadom povodní na Komenského ulici. K nemu sa pripojil
do diskusie Pavol Kasala, ktorý sa
zaoberal výtlkmi na Vinohradníckej
ulici.
Ing. Struhár odpovedal, že o týchto problémoch vie, avšak obec nemá
dostatok finančných prostriedkov na
ich vyriešenie. Všetko sa robí, ale
postupne.
Anna Ďurišová vstúpila do diskusie s problémom, že v prípade
daždivého
počasia
niektorých
obyvateľov Námestia SNP vytápa.
Drahomíra Struhárová sa zapojila do diskusie s otázkou, či pracovníci vykonávajúci aktivačné
práce nemajú kosiť všetko popri
kanáli a zdôraznila, že treba vyčistiť
aj burinu z tohto kanála.
Ing. Pavel Gahér sa informoval
ohľadom plánovanej výstavby
chodníka popri ceste, nakoľko mno-

hé autá nedodržiavajú zákony cestnej premávky .
Ladislav Bánovský – poslanec –
odpovedal, že projekt na chodník
je vypracovaný, avšak obec to neurobí z vlastných zdrojov. Treba tieto
zdroje hľadať.
Do diskusie sa prihlásil Ing.
Dušan Grznár – poslanec, ktorý
poznamenal, že projekt na chodník
je starý približne 5 rokov a má nejaké chyby, ktoré je nutné odstrániť.
O slovo sa prihlásil Ing. Marián
Krajčo – poslanec a navrhol,
že určite je potrebné z hľadiska
bezpečnosti ,,Medzi výškami“ dať
aspoň dopravné zrkadlo a taktiež
navrhol 3 spomaľovače:
 pri ihrisku – avšak cesta nie je
obecná
 na Duklianskej ulici
 pri kostole
Do diskusie sa zapojil Pavol
Miklaš a navrhol, či by nebolo dobré
každý rok urobiť 100 - 200 metrov
chodníka a postupne by sa urobil
celý.
Viliam
Kopál
informoval
občanov, že niekedy príde na rokovanie obecného zastupiteľstva
a je mu ľúto, že tak málo občanov
má záujem o chod a problémy
v obci. Skonštatoval, že niektoré
zastupiteľstvá trvali aj do 01.00 hod.
Ďalej sa zaoberal otázkou vybudovania kompostoviska a pozemkami
pod školou.
Do diskusie vstúpila s otázkou
Mgr. Jana Kližanová, ktorá sa informovala ohľadom znečisteného
kanála, ktorý prechádza obcou, o nájomníkoch v bytových domoch a ich
majetkových pomeroch a o výsadbe
na zrevitalizovanom námestí.
V závere zhromaždenia Ladislav
Bánovský všetkým prítomným
poďakoval za účasť a verejné
zhromaždenie ukončil.
J. Fodorová – OcÚ Skačany

by sa dala sprevádzkovať do ½
roka a zahŕňala by najmä prerábku
kúpeľne, izieb na ubytovanie klientov, výmenu niektorých radiátorov, opravu strechy, neskôr úpravu
okolia a vybudovanie oddychovej
zóny. Celú rekonštrukciu by táto nezisková organizácia zabezpečovala
z  vlastných zdrojov, nakoľko už
prevádzkuje dve podobné zariadenia
v Diviackej Novej Vsi a v Nitrianskych Sučanoch. Navrhuje dlhodobý

prenájom budovy aj s priľahlým
pozemkom na dobu minimálne 25
rokov za 1 euro ročne. Poslanci zobrali na vedomie predloženú štúdiu
s kalkuláciou nákladov a schválili
spôsob prenájmu budovy bývalej
materskej školy formou osobitného zreteľa z dôvodu: neúspešnej
verejnej obchodnej súťaže na prenájom uvedenej nehnuteľnosti v júni
2012, absencie sociálnych služieb ...
pokr. na str. 3 >>>

▪ Zasadnutie OZ dňa 30. októbra 2012
Na zasadnutí bolo prítomných
všetkých 9 poslancov.
Rokovania sa zúčastnila aj
riaditeľka PE-ES, n.o. Diviacka
Nová Ves 465, Bc. Ľubica Géczyová, ktorá bližšie vysvetlila
predloženú štúdiu na prevádzkovanie budovy bývalej materskej
školy a kalkuláciu nákladov. Budova by mala slúžiť na poskytovanie
nasledovných služieb: celoročná pobytová forma pre klientov s vyšším

stupňom odkázanosti (nie domov
pre dôchodcov), opatrovateľská
služba, odľahčovacia služba, prípadne prepravná služba. Kapacita
by mala byť okolo 35miest,  úhrada
klienta by predstavovala asi 450550 eur, uplatnenie by tu našlo asi
18 zamestnancov. Podľa jej vyjadrenia nebudú nutné rozsiahle
zásahy do statiky budovy, stavebné
úpravy budú realizované z ľahkých
ekologických materiálov. Budova
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>>> v obci, zlého stavu budovy,
dlhodobého nevyužitia budovy.
V ďalšom bode programu sa
obecné zastupiteľstvo zaobe
ralo žiadosťou Petra Vavru ml. o
schválenie investičného zámeru
na znovuvybudovanie pohostinstva pri požiarnej zbrojnici, keďže
pozemok pod touto stavbou je
obecný. Stará budova pohostinstva
zhorela nedávno pri požiari (spôsobeným pravdepodobne cudzím
pričinením). Poisťovňa podmienila
vyplatenie odškodného iba v  prípade znovupostavenia budovy.
Nová stavba by mala o niečo väčšie
rozmery (7x14 m) a bola by muro
vaná. Uvedený zámer poslanci po
diskusii nakoniec schválili.
Potom vzali na vedomie žiadosť
Marty Daňovej o vydanie stanoviska obce k odpredaju časti
parcely č. 2908/2 v lokalite
Úmostné, ktorej vlastníkom je
Slovenský
pozemkový
fond
Bratislava, a odporučili starostovi
obce nesúhlasiť s odpredajom uvedenej parcely, ale súhlasiť s jej dlhodobým prenájmom, nakoľko tam
obec v budúcnosti môže budovať
inžinierske siete. Taktiež zobrali na
vedomie architektonicko-urbanistický návrh – zastavovaciu štúdiu
lokality Úmostné, ktorú predložila
Marta Daňová.
Nasledovalo
prerokovanie
a schválenie správy ZŠ s MŠ
Skačany o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2011/2012,
ktorú vypracovala Mgr. Darina Kurilová, riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany
a ktorá sa spolu s ekonómkou školy
zúčastnila rokovania OZ.
Účtovníčka obce Ing. Jana
Fodorová oboznámila členov
OZ s čerpaním rozpočtu obce a
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školy k 30.9.2012 a s návrhom na
úpravu niektorých jeho položiek
rozpočtovým opatrením č. 2/2012.
Poukázala na nie veľmi dobrú
finančnú situáciu; obec má financie iba na základný chod obce,
musí presúvať prostriedky aj
z fondov obce. Poslanci zahlasovali za schválenie predloženého
rozpočtového opatrenia a za
použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce na úhradu nákladov trov exekúcie a za
použitie finančných prostriedkov
z ostatných fondov obce na spolufinancovanie námestia, dobudovanie ČOV a technický dozor na
nové bytovky.
Po kontrole plnenia uznesenia
nasledovala správa starostu obce o
činnosti, v ktorej poukázal na nižší
počet pracovníkov na menších
obecných službách od 1.11.2012.
Uviedol, že na obecnom úrade je
k dispozícii k nahliadnutiu a pripomienkovaniu štúdia k pozemkovým úpravám v katastrálnom
území Skačany.
V bode Rôzne poslanci vzali na
vedomie list firmy INGPORS s.r.o.
Dolné Vestenice – pokus o zmier
(odvoz komunálneho odpadu) a
odporučili starostovi pokračovať
v rokovaní s touto firmou odoslaním listu vypracovaného JUDr.
Pečenkárovou.
Potom schválili 2 nové nájomné zmluvy na nové byty a
zároveň odporučili starostovi
odstúpiť od nájomnej zmluvy so
Zuzanou Mendelovou, súp. č. 570,
nakoľko nemá uhradené záväzky
voči obci (6-mesačná zábezpeka a
3-mesačný prenájom).
Nasledovalo prerokovanie žia
dosti Ivety Vrančíkovej o opravu
strechy na obecnej bytovke súp. č.

538 a odstránenie závad na elektrických rozvodoch v byte. Žiadosti
bude vyhovené.
Starosta ďalej oboznámil prítomných s pekným 4. miestom
Obce Skačany v súťaži ZlatyErb.
sk, s termínom posedenia dôchodcov (9.12.) a s udeľovaním Ceny
obce koncom tohto roka.
V rámci bodu Interpelácie pos
lancov na otázku Ing. Mariána
Krajču, kto má na starosti obsluhu
žumpy pri nových bytovkách, starosta odpovedal, že náš zamestnanec Jozef Fodora a nájomníčka
bytu Ľubica Junasová. Používaním
veľkého množstva saponátov
dochádza k zahubeniu baktérií v čističke a tým k zvyšovaniu
nákladov na jej chod.
Poslanec Marián Kližan upozornil na nahromadený komunálny
odpad na cintoríne, na čo starosta
zareagoval tým, že sa to nedá každý
deň vyvážať a že je to len nárazové
(počas Dušičiek). Ďalej Marián
Kližan poukázal na to, že podľa
jeho názoru ČOV mala a mohla
byť súčasťou projektu, a tým by
nemala obec teraz náklady na jej
vybudovanie. Taktiež starostovi
vytýkal, že oprava výtlkov v obci
bola urobená za vyššie finančné
prostriedky, než bolo plánované v
rozpočte a aby sa snažil vyvarovať
niektorých zbytočných chýb. Starosta argumentoval tým, že nie
vždy sa dá všetko dopredu presne
odhadnúť a že projekt na nové bytovky neriešil ČOV.
V závere rokovania zamest
nankyňa obce Ing. Kvetoslava
Kližanová oboznámila poslancov,
že na budúcom zasadnutí sa budú
schvaľovať nové VZN o daniach a
poplatku za komunálny odpad.
M. Štrpková - OcÚ

▪ Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2012
V sále Kultúrneho domu v Ska
čanoch sa konala 30. 9. 2012 už
46. raz výstava ovocia, zeleni
ny a kvetov. Záhradkári prezentovali 180 vzoriek ovocia, 69
vzoriek zeleniny a 45 vzoriek
kvetov. Dekoráciu pekne dotvárali
aj vkusne naaranžované živé i
črepníkové kvety, liečivé byliny,
rôzne zaváraniny ovocia a zeleni
ny, prezentované boli aj invázne
rastliny. Občania získali informácie o ich škodlivosti, ako sa proti
nim chrániť a ako ich odstraňovať
z našich záhrad. Okrem toho sa
prezentovali aj žiaci zo ZŠ s MŠ
Skačany, ktorí svojimi pestrými
nápadmi ukázali šikovnosť a
umenie pretvoriť ovocie, zeleninu a
kvety do očarujúcich výtvorov. Na

BLAHOŽELÁME
V mesiacoch október - november
2012 oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Ľubomír Krajčo
č.d. 85
Ivan Jakubík
č.d. 437
Ľubica Štrpková
č.d. 136
Eva Kotercová
č.d. 257
Milan Krajčo, Mgr.
č.d. 403
Ivan Pšenko, Ing.
--60 rokov života:
Anna Junasová
č.d. 135
Jozef Gahér, Ing.
č.d. 355
Pavol Zábojník
č.d. 148
Blažena Galková
č.d. 463
Helena Beňušková
č.d. 255
70 rokov života:
Anna Miklašová
č.d. 73
80 rokov života:
Helena Centárová
č.d. 181
Všetkým
jubilantom
srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Magdalena Kopálová
č.d. 281
*07. 07. 1928 +16. 10. 2012
Anna Kopálová
č.d. 513
*22. 10. 1941 +21. 10. 2012
Pavlína Šudíková
č.d. 365
*14. 06. 1927 +31. 10. 2012
Jaroslav Bánovský
č.d. 83
*13. 01. 1960 +28. 11. 2012
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

NARODILI SA
----------------

SĽÚBILI SI VERNOSŤ

výstavu prispeli svojimi produktmi aj siedmi podnikatelia z okolia
v oblasti ovocinárstva, záhradníctva a spracovania ovocia. Výstavu
si prezrelo asi 320 návštevníkov
z obce i širokého okolia. V pondelok ju navštívili aj žiaci základnej
školy.

Výbor základnej organizácie
SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa na
výstave zúčastnili, ale tiež členom
organizácie, ktorí ju pripravili. Teší
sa na ďalší ročník v budúcom roku
2013.
text a foto Emil Ďuriš, predseda
ZO SZZ

Daniel Hudec
a Marianna Dvončová
sobáš: 06. 10. 2012
Miroslav Bičan
a Monika Šúňová
sobáš: 17. 11. 2012
Novomanželom
prajeme
na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
M. Štrpková,
ref. evidencie obyvateľov
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▪ Za Štefanom Ondruškom

* 6. 10. 1928 † 10. 11. 2012
Dňa 10. novembra 2012 odišiel do
večnosti bývalý riaditeľ skačianskej
školy, ktorý v našej obci zanechal po
sebe hlbokú stopu.
Štefan Ondruška sa narodil
6. októbra 1928 v Žabokrekoch

nad Nitrou, kde absolvoval ľudovú
školu. Po jej skončení odišiel do
Meštianskej školy v Chynoranoch
a potom na Učiteľskú akadémiu
v Banskej Bystrici. V tom období
už bol polosirotou, vyrastal iba s otcom, aby bol bližšie a mohol mu
pomáhať, po 1. ročníku prestúpil na
vlastnú žiadosť do Učiteľskej akadémie v Bánovciach nad Bebravou.
V roku 1950 nastúpil na učiteľskú
dráhu.
Jeho prvým miestom bola
Meštianska škola v Lipovciach, okres
Prešov. Tam pôsobil jeden rok a potom nastúpil na Základnú vojenskú
školu do Krnova. Po jej ukončení
v roku 1953 dostal umiestenku do
Bošian, kde bol do roku 1956.
Od 1. septembra 1956 pôsobil v ZŠ Skačany, spočiatku ako
učiteľ a od 1. októbra 1961 bol
menovaný Odborom školstva ONV

Topoľčany za riaditeľa školy. Túto
funkciu vykonával až do odchodu do
dôchodku v júni 1989.
Mnohí si ho pamätajú zo žiackych
čias ako múdreho a rozvážneho
človeka, ktorý veril v dobro človeka
a sveta. Mal veľmi blízky vzťah
k deťom, ku ktorým sa skláňal s úctou a obdivom. Rád odkrýval detské
tajomstvá, najmä u tých najmenších.
Počas celého pedagogického pôsobenia bol láskavý, úprimný,
obetavý, mal zmysel pre humor,
uplatňoval individuálny prístup,
v osobných rozhovoroch išiel do
hĺbky, vždy s cieľom pomôcť. Vytváral priateľské ovzdušie medzi
učiteľmi, správne viedol mladých
kolegov, bol vždy nápomocný radou
a odborným usmernením. Mal veľkú
zásluhu na vybudovaní terajšej
školy v Skačanoch. Učil najmä hudobnú výchovu, hral na husliach,

svoje prirodzené muzikantské nadanie uplatňoval istý čas aj v kapele,
s ktorou šíril radosť pri rôznych
príležitostiach.
Rodina znamenala pre neho pokoj a azyl. V roku 1997 mu zomrela
manželka, tiež učiteľka, na ktorú
si spomínal často, rád a s láskou.
Bol milujúcim otcom dcéry a syna
a vynikajúcim starým otcom svojim trom vnúčatám. Hoci je smrť
súčasťou života, pre blízkych je
vždy bolestná, najmä ak je nečakaná.
Štefan
Ondruška
pôsobil
v Skačanoch viac ako 30 rokov. Vždy išiel pevne za svojím
cieľom. Celý život mal naplnený
prácou pre tých, ktorých mal rád.
Jeho typický úsmev, priateľskosť,
dobrosrdečnosť, odvahu, húžev
natosť a obetavosť si uchováme
v našich spomienkach.
Eva Struhárová

Obec Skačany aj v tomto roku
prihlásila svoju webstránku do
súťaže o najlepšiu stránku obcí.
Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje
spoločne eSlovensko o. z., Únia

miest Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
25.10.2012 v rámci Medzinárodného
kongresu ITAPA, v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave. Starosta obce Ing. Ladislav Struhár prevzal
ocenenie webovej stránky obce – 4.
miesto v kategórii Najlepšia stránka
obcí. Poradie ostatných miest a obcí
nájdete na stránke www.zlatyerb.sk.
text K. Kližanová – OcÚ
foto archív www.zlatyerb.sk

▪ 4. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2012

▪ Nové VZN a rozpočet obce
na rok 2013
V mesiaci december budú na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
prerokované návrhy všeobecne
záväzných nariadení obce Skačany,
ktoré
nadobudnú
účinnosť
1. januára 2013, ako aj rozpočet
obce Skačany na rok 2013.
Sú to tieto nariadenia:
 VZN č. 3/2012 o dani
z nehnuteľností
 VZN č. 4/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady,
 VZN č. 5/2012 o ostatných
miestnych daniach
 VZN č. 6/2012 o trhovom poriadku
 VZN č. 7/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
K. Kližanová - OcÚ

▪ Vianočný darček
Obec Skačany už tradične venuje
do každej domácnosti ako vianočný
darček stolový kalendár a vianočné
číslo Skačianskych novín. Tentoraz je

kalendár obcí okresu Partizánske na
rok 2013 vydaný pod názvom: Zostali nám spomienky a fotografie ...
M. Štrpková - OcÚ

▪ Cena obce
Obecné zastupiteľstvo v Ska
čanoch na svojom zasadnutí dňa
5.9.2012 schválilo návrh kultúrnej
komisie udeliť Cenu obce :
1. Rímskokatolíckemu farskému
úradu Skačany – Mgr. Jozefovi
Tomicovi - za zachovávanie a
zveľaďovanie kresťanského nehmotného i hmotného kultúrneho
dedičstva v obci pri príležitosti
200. výročia posvätenia Farského
kostola Všetkých svätých,
2.
Janke
Bližniakovej
–
dlhoročnej aktívnej organizátorke
kultúrnych podujatí, udržiavateľke
a propagátorke ľudového umenia

pri príležitosti životného jubilea,
3. Cenu obce IN MEMORIAM Mgr. Anne Beňačkovej
–
poslankyni,
šéfredaktorke
Skačianskych
novín,
kronikárke obce, spoluzakladateľke
občianskeho združenia Šanca a
nádej, bojovníčke za zachovanie
kultúrneho a historického dedičstva
obce pri príležitosti 1. výročia
úmrtia.
Bližšie sa uvedeným oceneniam
budeme venovať v budúcom čísle
Skačianskych novín.
M. Štrpková - OcÚ
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Príprava na toto jubileum začala
6. októbra 2012 osemdňovou
duchovnou obnovou farnosti –
Ľudovými misiami. Sú to duchov
né cvičenia pre farnosť. Nie každý
si môže dovoliť odcestovať na
niekoľko dní do ticha a samoty, preto misionári pricestovali k nám. Do
každej domácnosti bola doručená
pozvánka s podrobným programom,
aby si ľudia mohli prispôsobiť
v tomto čase svoje povinnosti
duchovnému programu. Každý
večer sa v kostole slúžila sv. omša
spojená s katechézou na určitú tému,
napr. Desatoro, odpustenie, láska,
viera... V stredu bola sv. omša pre
žiakov základných škôl vo farnosti a
štvrtok sa niesol v znamení sviatosti

5. strana

manželstva. Manželia si pri sv. omši
obnovili manželské sľuby. Počas
týždňa bola možnosť vykonať si
dôkladnú sv. spoveď s duchovným
rozhovorom, vypočuť si stavovské
katechézy, to znamená pre mužov,
ženy i mládež...
Ľudové misie vyvrcholili v nedeľu
14. októbra 2012. Našu farnosť
navštívil nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák. Celebroval
sv. omšu a v homílii zdôraznil, že
skačianska farnosť patrí v Nitrianskej diecéze medzi najstaršie. Znamená to, že kresťanská viera má
na tomto mieste svoje hlboké korene a súčasný kostol je už druhý,
lebo starý Kostol sv. Juraja z roku
1280 koncom 18. storočia zanikol.
V strede obce bol postavený nový.

V posledných rokoch už aj on
potreboval obnovu. Jeho generálna
oprava svedčí o tom, že aj v dnešnej
dobe sú ľudia, pre ktorých je viera
a kresťanstvo životnou hodnotou.
Liturgiu dotváral chrámový zbor
Slnečnice a Dychová hudba. Speváci a hudobníci sa pre túto príležitosť
spojili z celej farnosti - Skačany,
Hradište, Návojovce.
V duchu osláv sa niesla aj tradičná
výzdoba z darov zeme a „sypaných“
obrazov, ktorú pripravili veriaci
zo Skačian.
Po sv. omši mali veriaci možnosť
osobne sa stretnúť a porozprávať
Nitriansky biskup
Mons. Viliam Judák
s otcom biskupom a kňazmi - rodákmi a tými, ktorí pôsobili vo farnosti,
pri dychovke a malom pohostení.
Atmosféra bola srdečná a príjemná.
To všetko sa dialo v areáli kostola. Veď je to práve on, ktorý už dlhé
roky spája ľudí nielen medzi sebou,
ale i s Bohom. A to nám pripomína i
vysoká veža skačianskeho kostola –
zdvihnutý prst. ...aby sme nezabudli,
k čomu má smerovať náš život.
text Jozef Tomica
foto Martin Guniš

▪ Ďakovanie za úrodu 2012

Tohtoročná výzdoba kostola z darov zeme sa niesla v znamení osláv
200. výročia posviacky farského
kostola. „Veľká dvestovka“, ako ju
nazvali organizátori výzdoby, to pripomínala každému, kto vstúpil do
kostola. Zároveň sa pod ňou, pred
obetným stolom, nachádzal sypaný
obraz kostola s časťou textu liturgickej piesne: Ty si, Pane, v každom
chráme. Na stenách kostola boli
kresby detí zo základnej školy
znázorňujúce kostol a práce detí
eRka, ktoré pripravili na nedeľných
„stretkách na fare“. Bohato bol zdobený aj hlavný oltár a svätostánok,
ktorý v sebe ukrýva to najsvätejšie,
čo je v kostole – Eucharistiu.
V pravej zadnej časti kostola je
starobylá krstiteľnica z 13. storočia.
Ona je symbolom viery našich predkov. Aranžérky do nej vložili modrú
látku, pripomínajúcu vytekajúcu

vodu, ktorá očisťuje a dáva život.
Nachádzali sa tam tam sypané slová
žalmu: Bože, obnov nás, rozjasni
svoju tvár a budeme spasení.
Pod Oltárom Panny Márie bol
sypaný obraz Panny Márie na
návšteve u Alžbety. Panna Mária
bola znázornená ako misionárka,
ktorá prináša Božie Slovo, ktoré
napĺňa Duchom Svätým celý svet.
Na oltári bol ruženec v piatich farbách znázorňujúci celý svet - päť

obývaných kontinentov sveta.
Oltár
sv.
Jozefa
ponúkal
myšlienku Roku viery, ktorý vyhlá
sil Svätý Otec Benedikt XVI. Pripomínal ho erb tohto celocirkevného
podujatia – plávajúca loď, ktorú
tvorí kríž a písmená JHS – Isus Hominum Salvator - Ježiš Vykupiteľ
človeka. Pod Oltárom sv. Jozefa
boli sypané slová žalmu: Pane, tvoje
slovo je svetlo pre moje nohy. Viera
je odpoveď človeka na ohlasované

Božie slovo, ktoré sa ohlasuje z ambóny a práve k nej smeroval nápis.
Celý kostol bol vkusne doplnený
rozličnými dekoráciami kvetov,
ovocia, zeleniny, orechov...
Vďaka patrí všetkým, ktorí
prispeli časťou svojej úrody, a tým,
ktorí pripravili už 6. ročník výzdoby, ktorá sa stala známou v blízkom
i ďalekom okolí.
text Jozef Tomica
foto Ivan Struhár
a Dominik Pilát
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▪ Relikvie sv. Cyrila v Skačanoch

Na slávnosť Všetkých svätých,
teda 1. novembra sa každoročne
slávia v našej farnosti hody.
Je to deň, keď si pripomíname
skutočnosť, komu je zasvätený
kostol, tzv. titul kostola. Tie
tohoročné sa niesli aj v znamení Roku viery, ktorý Svätý
Otec Benedikt XVI. vyhlásil na
nasledujúce obdobie jedného
roka. Pri príležitosti tejto udalosti
po všetkých farnostiach Slovenska putujú relikvie sv. Cyrila –
maličký kúsok jeho tela (ramennej kosti). Z Božej prozreteľnosti
k nám relikvie doputovali práve
na hody, dokonca aj kostol
v Návojovciach je zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi. Toto všetko
bolo obsahom tohtoročnej hodovej
slávnosti v našej farnosti. Hoci
počasie bolo nepriaznivé, nič neubralo z každoročnej krásy slávenia

hodov. Postaral sa o to i náš spevokol Slnečnice a dychová hudba
Skačianka.
Na začiatku sv. omše krojovaný
sprievod za spevu piesne k sv.
Cyrilovi a sv. Metodovi niesol relikviár v slávnostnom sprievode
cez kostol k obetnému stolu, nasledoval incenz a privítanie. Počas
kázne som sa snažil vysvetliť,
že hoci je viera Božím darom,
predsa my ľudia máme možnosť
o Bohu rozprávať, a tak vytvárať
vhodné podmienky, aby Boh tento dar dával a aby sa viera ľahšie
zakoreňovala v srdciach ľudí.
Jednou z takýchto podmienok je,
aby naše ohlasovanie a prežívanie
viery bolo zrozumiteľné nášmu
okoliu, aby bolo jasné, akých
životných zásad sa držíme a v čo
v  živote veríme.
Na záver sv. omše sme sa po-

▪ Kostol Všetkých svätých
v Skačanoch 2012
Pri príležitosti posviacky kostola vydala Farnosť
Skačany pamätnú knihu. Ide o malú publikáciu s textom a s fotografiami. Možno si ju zakúpiť v kostole
alebo na obecnom úrade za 5 eur.

modlili Litánie k sv. Cyrilovi a
po skončení sv. omše relikviár
putoval do hradištského kostola.
Popoludní bola možnosť osobnej
úcty v tichu skačianskeho kostola.
Iste sa mnohí máme za čo modliť –

rodičia za dar viery pre deti, deti za
svojich rodičov, kňaz sa farnosť,
farnosť za kňaza...
text Jozef Tomica
foto Dominik Pilát

Milí čitatelia
Skačianskych novín!
Otvorme svoje srdcia pre tajomstvo Božieho príchodu, pre príchod Ježiša Krista
na tento svet a dovoľme, aby mal slovo v našom živote, ktoré bude osvetľovať
každučkú, každú oblasť nášho
života. Som presvedčený, že aj
naše osobné stretnutia s ním
v Eucharistii, vo sviatostiach,
v Božom slove dokážu dať
do pohybu - zmenia náš život
a dajú nám pocítiť veľkosť
jeho moci.
Jozef Tomica,
správca farnosti

Vianočné bohoslužby
Slávenie

Dátum Deň

Štedrý deň

24. 12. pondelok 6. 30 – roráty
24.00
24.00

Narodenie Pána

25. 12. utorok

7.30
9.30

9.00
11.00

8.00

Sviatok sv. Štefana 26. 12. streda

7.30
9.30

9.00
11.00

8.00

Skačany

Hradište

Návojovce
6. 30 – roráty
22.00

Silvester

31. 12. pondelok 15.00
Te Deum

14.00
Te Deum

Nový rok

1. 1.

utorok

7.30
9.30

9.00
11.00

8.30

Troch kráľov

6. 1. nedeľa

9.30

11.00

8.00

13. 1. nedeľa

9.30

11.00

8.00

Krst Pána

13.00
Te Deum
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▪ Farský ples

V piatok 23. novembra 2012
bolo v kultúrnom dome veselo.
Prvýkrát sa totiž konal Farský
ples, ktorý zorganizoval správca farnosti Jozef Tomica spolu

s ochotnými veriacimi zo Skačian,
Hradišťa a Návojoviec. Ples mal
byť poďakovaním farníkom za
celoročnú snahu a pomoc pri organizovaní rôznych farských
Žrebovanie tomboly
podujatí, ale aj príležitosťou
zabaviť sa a porozprávať aj mimo
kostola. Myslím, že môžem za
všetkých zúčastnených potvrdiť,
že počiatočné obavy boli zbytočné.
Výborne sa zabávali, rozprávali a
tancovali za sprievodu hudobnej
skupiny Melódia až do skorých
ranných hodín až štyri generácie
ľudí od 15 do 90 rokov. Chutnú
večeru navaril tradične Miroslav

▪ Sv. Mikuláš v Skačanoch
Stáva sa už tradíciou, že svätá
omša vo Farskom kostole Všetkých
svätých v Skačanoch v prvú nedeľu
v mesiaci nesie prívlastok detská,
pretože počas nej sa deti aktívnejšie
zapájajú do slávenia liturgie. Ani
prvá adventná nedeľa 2. decembra
2012 nebola v tomto smere žiadnou
výnimkou. Deti za sprievodu gitary spievali piesne, ktorých text aj
názorne ukazovali, prednášali prosby a počas kázne s väčším či menším
úspechom odpovedali pánu kaplánovi na jeho otázky. Deti sa tiež dozvedeli, že adventný veniec predstavuje
zemeguľu, štyri sviece na ňom štyri
svetové strany a svetlo štyroch za-

pálených sviec symbolizuje príchod
Pána Ježiša, jeho narodenie. Pán
kaplán deťom pripomenul, že aj ony
sa môžu počas adventného obdobia
pripraviť na narodenie Pána Ježiša
napríklad tým, že budú viac pomáhať
rodičom, budú sa zodpovednejšie
pripravovať do školy alebo každú
nedeľu prídu na svätú omšu.
V závere svätej omše už bolo
možné v správaní detí badať
netrpezlivosť a očakávanie. A keď
po záverečnom požehnaní zazvonil
zvonček, príčina ich nedočkavosti
bola odhalená. Do chrámu vstúpil
sv. Mikuláš sprevádzaný dvoma
anjelmi nesúcimi plné košíky slad-

kostí. Biskup Mikuláš toho nenahovoril viac ako minulý rok, po
slovensky sa asi ešte nenaučil. To
však nikomu nevadilo. Veď činy sú
niekedy dôležitejšie ako slová. A
veru činili sa aj deti, aj sv. Mikuláš.
Tie odvážnejšie mu zarecitovali, či
zaspievali, tie hanblivejšie a mladšie
sa aspoň predstavili a potriasli mu
rukou. A biskup Mikuláš s láskou a
s úsmevom na perách každé dieťa
štedro odmenil.
Sv. Mikulášovi, ako aj organizátorom, ktorí zabezpečili jeho stretnutie
s deťmi, ďakujeme. A deťom zostáva
len veriť, že sv. Mikuláš príde medzi
ne aj o rok.
text Alena Hudecová
foto Dominik Pilát

Zuzula. Poďakovanie patrí za túto
skvelú myšlienku pánu farárovi,
ale aj všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave, ale aj na samotnom
priebehu farského plesu. Samozrej
me vďaka patrí aj štedrým sponzorom, ktorí túto akciu podporili či
už finančne alebo vecnými darmi.
text K. Kližanová
foto Marián Kližan
a Dominik Pilát
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▪ Prehliadka historického
a kultúrneho bohatstva obce
Klub slovenských turistov Kamarát Partizánske uskutočnil
v sobotu 13. októbra jubilejnú
X. Túlačku po strednom Ponitrí. Pozvanie na turistiku spojenú
s poznávaním krás rodného kraja
prijalo viac ako 50 účastníkov,
najmä detí z Veľkého Klíža,
z Klátovej Novej Vsi, z Veľkých
Uheriec, z Chynorian, z Jacoviec...
Absolvovali asi 10 km dlhú zaujímavú trasu: Skačany – Svinia
hora – Vrchy – Slavčov – Veľké
Kršteňany – Šimonovany.
Členovia občianskeho združenia
Šanca a nádej privítali účastníkov
Túlačky a oboznámili ich so
skačianskymi národnými kultúrnymi pamiatkami.
Prehliadka s podrobným výkla-

dom sa začala v Kostole Všetkých
svätých. Návštevníci obdivovali
krásy kresťanských výtvarných
a architektonických diel. Ich
pozornosť pútala aj románska
krstiteľnica z 13. storočia a historický organ. Zážitok umocňovala
i výzdoba z darov zeme, ktorá sa
niesla v duchu osláv 200. výročia
posviacky farského kostola. Zaujali ich aj ďalšie národné kultúrne
pamiatky: Stĺp Najsvätejšej Trojice
z roku 1886, najstaršia zachovaná
stavebná pamiatka v obci – Kaplnka sv. Barbory postavená v barokovom slohu v roku 1731, taktiež
lokalita zaniknutého románskeho
Kostola sv. Juraja z 13. storočia.
Na tomto mieste sa turisti rozdeli
li do dvoch skupín. Tí zdatnejší

pokračovali ďalej v spoznávaní
malebného skačianskeho chotára,
videli množstvo zveri, ochutnali
aj plody zo vzácnej dvestoročnej
oskoruše. Po zídení z kopcov Vrchy
a Slavčov išli cez Veľké Kršteňany
do Šimonovian, kde si prezreli
kostol z 13. storočia. V priestoroch
Vodného hradu sa konali workshopy, súťaže a opekačka. V súťaži
TUBEMUSO v kategórii mladšie
žiačky získala 1. miesto Viktória

▪ Predvianočné popoludnie
Nedeľné popoludnie 3.12.2012
mali Skačanci možnosť stráviť
v príjemnej atmosfére v kultúrnom
dome na predvianočnom popoludní poriadanom už tradične
občianskym združením Šanca a
nádej . Po celej sále boli rozmiest
nené stanovištia, na ktorých sa

pripravovali adventné a vianočné
dekorácie a rozličné dobroty.
Návštevníci mohli obdivovať
nádherné adventné vence, ikebany,
svietniky a ozdoby, ktoré zhotovo
vala hlavná aranžérka akcie Janka
Laššová.
pokr. na str. 9 >>>

Bezdeková, v kategórii starší žiaci
1. miesto Silvester Bebjak – obaja
zo Skačian. Víťazi dostali športové
batohy a tričká.
Sme radi, že i takouto formou
mohlo občianske združenie Šanca
a nádej predstaviť a zviditeľniť
historické a kultúrne bohatstvo
našej obce.
text Mária Miklašová
foto Alena Borszéková
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>>> Svoju šikovnosť ukázali
aj žiačky základnej školy Nikola
Kasalová a Jana Štrpková, ktoré
predviedli ukážky výrobkov vypletaných z novinového papiera. Niektorým zasa učarovali perníkové
stromčeky, venčeky a svietničky
ozdobené cukrovým snehom, ktoré
vytvorila Monika Štrpková. Pre deti
boli pripravené rôzne omaľovánky
s vianočnou tematikou a tie staršie
si mohli ozdobiť vianočný stromček
guľôčkami z krepového papiera.
Všetci, malí i veľkí, si určite dob
re pochutnali na čerstvo rozvoniavajúcich vianočných oblátkach
a trubičkách, ktoré v priamom
prenose piekli Anna Horniaková,
Mária Ďurišová, Emília Miklašová
a Jozef Zajac. Usporiadatelia nezabudli ani na mužské polovičky,
ktoré si prišli na svoje pri pohári
vianočného punču, ktorý nachystali
členky občianskeho združenia Jana
Struhárová a Mária Miklašová. O
sprievodné slovo sa postarala Eva
Struhárová.
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Ďakujeme organizátorom a
všetkým, ktorí prispeli k tejto pek
nej zaujímavej akcii a veríme,
že okolo 150 zúčastnených
prežilo v príjemnej pohode kúsok
predvianočnej atmosféry.
text M. Štrpková
foto Dominik Pilát
a Mária Miklašová

▪ Skačianski dôchodcovia putovali a spoznávali
V utorok 25. septembra 2012 boli
skačianski seniori na poznávacom
zájazde, ktorý pre nich zabezpečil
výbor Miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Skačanoch.
Deň začínal dažďom, no 45
dôchodcov to neodradilo a vydalo
sa na cestu za duchovným obohatením a kultúrnym spoznávaním.
Najprv sme sa zastavili na
najstaršom pútnickom mieste
Slovenska - v Marianke, kde
už svietilo slniečko. V Kostole
Narodenia Panny Márie, ktorému
30. júla 2012 pápež Benedikt
XVI. udelil titul BAZILIKA, nás
v krátkom príhovore páter Marek
z kongregácie bratov Tešiteľov
oboznámil s dejinami Marianky,
kostola, aj s legendou o soške milostivej Panny Márie, ktorú tamojší
pustovník ešte v roku 1030 vyrezal
z hruškového dreva a v čase vojen
ukryl do bútľavého stromu. Táto
sa našla oveľa neskôr v blízkom
prameni a bola umiestnená na
hlavnom oltári kostola. Pripisovali
sa jej mnohé uzdravenia a zázraky.
Po sv.omši, ktorú celebroval
náš pán kaplán Miroslav Kukla,
sme si prezreli okolie baziliky,
lurdskú jaskyňu, niekoľko zastavení krížovej cesty so sochami
v životnej veľkosti, napili sme sa
vody z prameňa, v ktorom sa našla
soška, niektorí si z nej vzali aj
domov.
Za ďalším spoznávaním sme išli
do Bratislavy, kde nás pri prístave

čakal Dušan Šmidák, vlastník prepravnej spoločnosti Tour4, ktorý si
hovorí, že je Skačanec, lebo jeho
mamička pochádzala zo Skačian
(Mária Struhárová - učiteľka,
rodičia boli Štefan Struhár a Terézia Struhárová, rod. Hudecová).
S dvoma súpravami malých autobusov, nazývaných Prešporáčikmi,

a jej okolie. Videli sme, kde leží
Rakúsko, Maďarsko, Petržalka,
výstavisko Incheba. Pán Šmidák sa
nám príkladne venoval, ukázal nám
Slavín, televíznu vysielaciu vežu,
budovu Národnej banky Slovenska, budovu Slovenského rozhlasu, ktorá je postavená z oceľovej
konštrukcie v tvare obrátenej pyra-

sme za hodinu a pol absolvovali
vyhliadkovú jazdu Bratislavou.
Príjemný ženský hlas nás informoval, kadiaľ práve prechádzame
a čo sa tam nachádza. Previezli
sme sa starými štvrťami Bratislavy,
dostali sme sa až na nádvorie stre
dovekého Bratislavského hradu,
odkiaľ bol krásny výhľad na mesto

mídy, most upevnený na lanách so
známou kaviarňou a rozhľadňou
UFO, Modrý kostolík, upozornil
nás na vežu Katedrály svätého
Martina, na ktorej je pozlátená napodobenina uhorskej kráľovskej
koruny a ďalšie dominanty mesta.
Potom sme presadli do menších
Prešporáčikov a ešte pol hodiny sme

sa so slúchadlami na ušiach vozili
po úzkych uličkách Starého mesta,
v ktorých sa nachádzajú paláce
bývalých slávnych rodov a osob
ností mesta, dnes tu sídlia rôzne
inštitúcie, úrady a veľvyslanectvá.
Videli sme Prezidentský palác, budovu Parlamentu, Slovenské národné divadlo a poslednú zachovanú
mestskú bránu - Michalskú bránu,
Academiu Istropolitana – najstaršiu
univerzitu na Slovensku, a obzreli
sme si aj moderné obchodné centrum pri Dunaji EUROVEU.
Cestou domov sme sa naj
prv pomodlili, potom sme sa
občerstvili v motoreste ELEFANT
v Dolných Lefantovciach a potom
sme sa už len zabávali a spievali
známe ľudové pesničky. Končili
sme piesňou Sláva nášmu výletu,
nezmokli sme, už sme tu!
Bol to skutočne pekný a hodnotný zájazd. Za kultúrne obohatenie a príjemný zážitok ďakujeme
pánu Dušanovi Šmidákovi, ktorý
sa zachoval skutočne veľkoryso a
vozil nás po Bratislave sponzorsky
– teda zadarmo. Ďakujeme mu aj
za to, že na skačiansky pôvod nezabúda.
Ďalej ďakujeme sponzorovi
Stanislavovi Dávidovi a tiež Obci
Skačany, ktorá nám poskytla dotáciu z rozpočtu obce, z ktorej sa
zaplatila časť nákladov na dopravu.
text Mária Krajčová,
predsedníčka JDS v Skačanoch
foto Janka Bližniaková
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▪ Jubilant

Na pracovisku
MUDr. Jozef Miškeje, rodák zo
Skačian, teraz žijúci v Nitre, oslávil v septembri tohto roku svoje
päťdesiate narodeniny. Pri tejto
príležitosti sme chceli nazrieť do
jeho doterajšieho života, preto sme
mu v mene redakčnej rady položili
pár otázok.
 Čo bolo na začiatku Vašej
životnej cesty, aké bolo Vaše detstvo?
Moje detstvo bolo veľmi pekné,
vyrastal som so svojimi tromi sestrami. Mal som mnohé záľuby,
zbieral som odznaky, samolepky,
známky, vlajky, odmalička ma zaujímali domáce zvieratá, venoval som
sa chovateľstvu exotického vtáctva
a akvaristike. Rád som fotografoval. Zažil som veľa detskej radosti,
napr. pri bicyklovaní, hraní hokeja,
vybíjanej, sánkovaní na Opoke,
korčuľovaní na tzv. kvintačkách,
ale aj pri futbale, ktorý som aktívne hral ako žiak a dorastenec za
Skačany. Škoda, že mnohé dnešné

„počítačové“ deti sú ochudobnené
o takéto radosti a o pekné zážitky.
 Ako si spomínate na školské
roky?
Veľmi dobre. Jeden rok som chodil do materskej školy a potom 8
rokov do ZDŠ Skačany. Bol som
medzi vybranými žiakmi, ktorí
mohli ísť už po 8. triede na strednú
školu. V rokoch 1976 – 1980 som
chodil do Gymnázia Partizánske.
Gymnaziálne obdobie bolo krásne,
boli sme veľmi dobrý kolektív,
dodnes si naň rád spomínam.
 Kedy ste začali uvažovať o lekárskom povolaní?
Bolo to počas jedného môjho pobytu v nemocnici, kam som sa dostal ako chlapec na pár dní. Postupne
dozrievalo toto moje rozhodnutie, po
skončení gymnázia som išiel na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej som
študoval v rokoch 1980 – 1986.
 Týkala sa Vás aj základná povinná vojenská služba?
Áno, po skončení vysokej školy
som bol jeden rok na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne.
 Kam ste nastúpili po
vysokoškolskom štúdiu a čomu ste
sa venovali počas doterajšej kariéry?
Od začiatku som sa venoval
chirurgii. Od augusta 1986 až do
júna 2006 som pracoval na Chirurgickom oddelení nemocnice v Nit
re. Počas celej profesionálnej
aktivity si treba neustále rozvíjať
svoju odbornosť. V roku 1989 som
si urobil atestáciu zo všeobecnej
chirurgie I. stupňa, v roku 1995
atestáciu II. stupňa a v roku 1996
certifikát Ultrasonografia v chirurgii. Od tohto roku som vykonával
v rámci všeobecnej chirurgie ultrazvukové vyšetrenia úrazových
stavov a brušných ochorení. Začal

V kruhu rodiny

S rodičmi a s manželkou

So svojimi sestrami
som sa špecializovať na chirurgické
ochorenia prsnej žľazy, viedol som
prsníkovú poradňu, venoval som
sa diagnostike a liečbe ochorení
prsníka. V rokoch 1990 – 1995 som
vyučoval chirurgiu na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, pracoval
som aj ako lekár rýchlej zdravotníckej pomoci. Od júla 2006 som
odišiel do súkromnej praxe, pracujem v neštátnej chirurgickej ambulancii v poliklinike v Nitre, naďalej
sa venujem diagnostike a liečbe
prsníkových ochorení, vykonávam
operačnú liečbu v nemocniciach
v Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach.
 Koľko operácií prsníka ste urobili doteraz?
Okolo 1800.
 Vaša práca nie je ľahká, však?
Áno, lekár musí človeka chápať
v jeho celoživotnej púti, nestačí iba
stanoviť diagnózu, navrhnúť liečbu
a predpísať lieky. Treba vysvetliť nejasnosti, podať odborné informácie
zrozumiteľnou formou, poskytnúť
rôzne rady, vzbudiť pocit láskavosti
a dôvery. Problém nemožno nechať
nepovšimnuto plynúť, je potrebné
uplatňovať individuálny prístup.
Zaujímajú ma osudy pacientok, treba
ich povzbudzovať, získať k spolupráci. Pevná vôľa, odhodlanie a
pozitívne životné naladenie dokážu
prekonať aj to najťažšie ochorenie. Lekár musí byť neúnavný v
starostlivosti o pacienta. Vždy si
treba zachovať charakter a česť,
skromnosť, zdvorilosť a úctu ku

všetkým.
 Bude niektoré z Vašich detí
pokračovať vo Vašich šľapajach a v
šľapajach Vašej manželky, ktorá je
detskou lekárkou?
Mám troch synov, najstarší
vyštudoval Lesnícku fakultu vo
Zvolene, v tomto čase si dopĺňa
doktorandské vzdelanie, stredný syn
vážne uvažuje o štúdiu medicíny a
najmladší, ktorý má teraz 14 rokov,
to tiež naznačuje.
 Zohráva rodina vo Vašom živote
veľkú úlohu?
Nesmierne veľkú. Hoci je môj
život aktívny, činorodý, pestrý a
naplnený najmä prácou, vždy sa
snažím venovať dostatok času rodine. Čo sa vloží do detí, to sa raz
zúročí. Urobil som všetko preto, aby
moje deti boli všestranne zdatné, mali
možnosť venovať sa rôznym druhom
športu, lyžovaniu, korčuľovaniu,
plávaniu, atletike, futbalu, zápaseniu, bedmintonu, hokeju, hokejbalu,
navštevovali však aj jazykové krúžky
a dostali taktiež hudobné vzdelanie.
Pri výchove som sa inšpiroval mojimi rodičmi, ktorí nám dávali základ
v duchu slušnosti, skromnosti, viedli
nás k dobrým veciam a vlastnostiam. Učili nás podávať pomocnú
ruku, vážiť si dôveru a ústretovosť od
druhých. Snažím sa byť otcom s otvorenou náručou.
 Navštevujete často svojich
rodičov v Skačanoch?
Tak často, ako sa to len dá.
pokr. na str. 10 >>>

Skačianske noviny číslo 3/2012
>>> Rodičia sú nenahraditeľní,
tí moji už 52 rokov držia rodinu, sú
súdržní, neustále poskytujú teplo
domova. Veľmi často sa u nich
všetci stretávame, teda ja so svojou
rodinou a sestry s rodinami. Mám
veľmi blízky vzťah k synovcom a
k neteriam, k tým veľkým i k tým
najmenším. V prípade potreby som
vždy ochotný podať pomocnú ruku
komukoľvek z nich. Okrem toho je
vždy dobre pochutiť si na tom, čo
pripraví pre nás mama. Popri tom, že
celý život vykonávala učiteľské povolanie, odjakživa bola vynikajúcou
kuchárkou a cukrárkou. Mám od nej
rád všetko, čo pripraví, napr. kačku,
knedľu, kapustu, kysnuté koláče,
štrúdľu, kokosové rožky, lokše,
halušky ... Vychádza nám v ústrety,
pre každého pripraví to, čo má rád.
 Kto Vás ešte značne ovplyvnil
okrem rodičov?
Boli to starí rodičia z oboch strán,
ale najmä starký Miškeje, teda ot-
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cov otec. Častokrát som s ním viedol siahodlhé rozhovory, najmä
keď som chodil do gymnázia a na
vysokú školu. Bol to človek s bohatými životnými skúsenosťami, mal
prirodzenú múdrosť, dal mi mnohé
vzácne rady do života.
 Ako zvyknete relaxovať popri
Vašom náročnom povolaní?
Najlepším relaxom je pre mňa pobyt v prírode, najmä v skačianskej,
keď môžem byť napr. na posede
alebo v lese.
 Čo patrí k Vašim záľubám?
Najmä poľovníctvo, od roku
1986 som členom Slovenského
poľovníckeho zväzu, od roku 1990
členom Poľovníckeho združenia
HÁJ Skačany, v rokoch 2006 – 2012
som bol jeho predsedom. Venujem
sa aj rybárčeniu, od roku 1986 som
členom Slovenského rybárskeho
zväzu. Zaujíma ma futbal, pracoval
som ako klubový lekár Futbalového
klubu Strojár Nitra a Hokejového

klubu Nitra okrem iného aj v čase,
keď hral federálnu ligu. Venujem sa
lyžovaniu, korčuľovaniu, turistike
a futbalu. V televízii rád sledujem
športové prenosy, ale zaujímam
sa tiež o kultúru – film, divadlo,
ľudovú hudbu a dychovku. Občas si
aj zaspievam, najmä počas rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatí. Vždy sa rád vraciam do Skačian,
do rodného hniezda, mám tu veľa
dobrých kamarátov, neprestal som
byť Skačancom ...
Mnohí ľudia zo Skačian sú Vám
vďační za to, že im častokrát podávate pomocnú ruku a vzácne rady.
Do budúcich rokov života Vám
želáme dobré zdravie, aby ste sa
mohli intenzívne venovať svojim
záľubám, prajeme Vám splnenie
všetkých Vašich plánov a predsavzatí,
pocit spokojnosti z vykonanej práce a
radosť z každodenného života.
Za rozhovor ďakuje
redakčná rada.

Počas relaxu v prírode

Kamanházi,
ktorý
Skačany
dôverne poznal, keď v rokoch
1779 – 1785 spravoval tunajšiu
farnosť. Novostavbe stojacej
v centre vtedajšieho mestečka
sa určite potešil, rovnako ako
i niekoľko stoviek veriacich.
Pretože on ako kňaz ešte musel
denne absolvovať síce nie dlhú, no
aj tak náročnú trasu z fary do Kostola sv. Juraja na Hôrku. Spomenutá fara je tiež na našej pohľadnici.
Je vpravo pri dome, okolo ktorého
sme my ešte donedávna a naši
predkovia niekoľko storočí denne
chodievali. Na pohľadnici je nazvaný ako dom veliteľa Ladislava
Očkaja (kapitána kuruckých vojsk
počas posledného uhorského
stavovského povstania Františka
Rákociho II. v rokoch 1704 –
1711), no my sme ho poznali pod
ľudovým názvom Fridrikov dom.
Sídlil v ňom správca majetkov
Nitrianskej kapituly na hornej Nit
re. O tomto dome sme podrobne
písali na stránkach Skačianskych
novín pred dvoma rokmi. Tento

obrázok je preto už iba historickou
spomienkou. Rovnako ako tretia
stavba, na pohľadnici vľavo. Pomenovaná je „Brandisova a Argajova vila“. Že neviete, kto to bol?
Krypta rodiny Brandis a náhrobok
rodiny Argay sa dodnes nachádzajú
na skačianskom cintoríne, no tieto
rody sú už minulosťou. Tak, ako
aj ich dom. Zememerač a diplomovaný inžinier Michal Brandis
bol správcom kapitulských majetkov a v Skačanoch pôsobil medzi
rokmi 1877 – 1895. Jeho syn Pavol bol sudcom v Trenčíne. Ján
Argay, ktorý v roku 1903 zomrel
v požehnanom veku 98 rokov, bol
v Skačanoch notárom už v roku
1850. Jeho vnuk Ľudovít Argay
(1866 – 1917) bol obchodníkom
a v Skačanoch prevádzkoval
koloniál, čiže obchod s koloniálnym – zámorským tovarom.
A práve on vydal zaujímavú
pohľadnicu, ktorú sme si dnes
popísali. Tá oslavuje rovných sto
rokov.
Erik Kližan

POHĽAD DO HISTÓRIE
▪ O jednej starej pohľadnici
Pozerali ste niekedy do očí
storočného
človeka?
Takáto
príležitosť sa veru nenaskytne
každý deň. A rovnako nie každého
postretne šťastie takého vzácneho
človeka stretnúť, nieto ešte ním
byť. Čo všetko si storočný človek
môže pamätať? A čo všetko sa za
uplynulé storočie udialo? Teraz by
sme mohli začať menovať udalosti
svetového významu alebo iba tie
týkajúce sa nášho slovenského
územia a bolo by ich toľko, že by
nám nestačili stránky niekoľkých
vydaní týchto novín. To však nie je
naším cieľom. V každom prípade,
dávne príbehy a udalosti, ktorých
boli títo pamätníci priamymi svedkami, my mladší poznávame už
iba z rozprávania alebo prostredníctvom predmetov. A sme pri koreni dnešného nášho rozprávania.
Tak ako ľuďom sa čas rovnako odpočítava aj predmetom. A
niet divu, že to, čo bolo úplne
bežné pre našich predkov, je
pre nás dnes vzácnosťou alebo
nepoznaným tajomstvom. Svedkom čias dávno minulých, pre nás
už, žiaľ, zabudnutých, je pre našu
obec pohľadnica. Kedysi obyčajná
kartička je dnes unikátom. Pre
zberateľa snáď len jedna z mnohých, no pre milovníka histórie
skvostom. Pohľadnica Skačian,
datovaná poštovou pečiatkou
spred 100 rokov – z roku 1912.
Pohľadnicu napísala manželka

správcu rozsiahlych lesných majetkov Nitrianskej kapituly na
hornej Nitre Adolfa Firbasa, rodáka z gemerského Muráňa, ktorý
v Skačanoch pôsobil už v roku
1900. Adresátkou bola manželka
Jána Schlátha žijúca v maďarskom
meste Segedín, na Dugoničovej
ulici č. 32. O čom si spomenuté
dámy písali, dôležité nie je. Pre
nás má význam informácia, že
pani Firbasová pohľadnicu odoslala 9. augusta 1912 zo skačianskej
pošty, ktorú identifikuje nápis
na okrúhlej pečiatke – Szkacsán.
Popíšme si teraz jednotlivé zobrazené stavby.
Z troch zobrazených stavieb
sme v Skačanoch mohli ešte donedávna obdivovať dve. No do
dnešných čias pretrval už iba
Kostol Všetkých svätých. Na
pohľadnici z roku 1912 mal práve
sto rokov, veď jeho výstavbu od
roku 1804 ukončila slávnostná
konsekrácia – vysvätenie v roku
1812. Vykonal ju vacovský biskup
a náboženský spisovateľ Ladislav
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▪ Jeseň je dar
Pod
týmto
názvom
sa
uskutočňuje prehliadka voľno
časových aktivít seniorov, členov
miestnych organizácií Jednoty
dôchodcov Slovenska a klubov
dôchodcov. Koná sa začiatkom
jesene vždy v inej obci okresu
Partizánske. Tá tohtoročná, v poradí už desiata, teda aj jubilejná, sa
uskutočnila vo štvrtok 25. októbra
v Chynoranoch. Zúčastnilo sa jej
13 seniorskych súborov. K stálym
účastníkom pribudla obec Kolačno.
Účinkujúcich bolo 188.
Na veľkolepej akcii, repertoár
ktorej bol pestrý a nápaditý, každá
skupina vystúpila s niečím iným.
Striedali sa spevy s tancom a humornými scénkami zameranými
na súčasný život dôchodcov. Bolo
to popoludnie radosti a smiechu.
Dôchodcovia okresu Partizánske
sa znovu stretli, predviedli svoj
talent a životaschopnosť. Zabudli
na vek, starosti, choroby, odložili

oporné palice a francúzske barly a
s mladíckym elánom sa predviedli
vo svojich vystúpeniach.
Naša skačianska speváckodramatická skupina CIBULIAR,
ktorej členmi sú dôchodcovia,
sa každoročne zúčastňuje týchto
podujatí. O ich vystúpenie je vždy
veľký záujem, väčšinou vystupujú v prekrásnom skačianskom
kroji. Tentoraz sa predviedli ako

turisti v humornom pásme Na
chate. Varili si guláš, spievali a
rozprávali veselé príbehy. Obecenstvo ich vystúpenie odmenilo
veľkým potleskom. Obecenstvu,
ale aj hosťom, chýbal však folklór
– teda vystúpenie CIBULIAROV
v skačianskom kroji.
Pri odovzdávaní ďakovných
listov a konečnom hodnotení
mi bolo ľúto, že z priestorových

dôvodov nemôžeme takúto pek
nú a veľkolepú akciu realizovať
v Skačanoch, aby aj naši občania
videli, čo dokážu dôchodcovia, teda
tí starí, ako nám mnohí hovoria.
Cibuliarom ďakujeme za vzornú
reprezentáciu a prajeme im, aby
ešte dlho v skačianskom kroji
prinášali radosť a dobrú náladu.
text Mária Krajčová
foto Janka Bližniaková

riaditeľke a pani učiteľkám ZŠ
s MŠ Skačany.
Nasledovalo občerstvenie, počas
ktorého sme sa ešte porozprávali,
pospomínali na mladé časy a veselé
príhody, keď sme ako Mikuláši,
anjeli, čerti a Lucie chodili po domoch. Bolo nám dobre, príjemne a
aj veselo. Zabudli sme na choroby
a starosti. Čas rýchlo ubehol, zot-

melo sa. Lúčili sme sa so želaním,
že o rok sa znova stretneme.
Ďakujeme vedeniu obce, že na
nás skôr narodených nezabúda
a aj tento rok pripravilo pre nás
slávnostné posedenie, ktoré spestrilo našu, nie vždy radostnú, JESEŇ
ŽIVOTA.
text Mária Krajčová
foto Marián Kližan

▪ Bolo nám dobre a aj veselo
V nedeľu 9. decembra sa
v Skačanoch konalo slávnostné posedenie skôr narodených – teda nás
dôchodcov, na ktoré starosta obce
a obecné zastupiteľstvo pozvali
všetkých občanov nad 65 rokov,
menej pohyblivým bola ponúknutá
aj doprava.
Napriek mrazivému počasiu mnohí pozvanie prijali a už vianočne
vyzdobená sála kultúrneho domu
sa rýchlo zaplnila, neobsadených
zostalo iba pár miest. Všade vládla
slávnostná atmosféra. Príjemný bol
pohľad na usmiate tváre, milé objatia a srdečné stisky rúk prichádzajúcich.
Na začiatku prítomných pozdravil
starosta obce. V príhovore vyzdvi
hol múdrosť šedín, poukázal na
neoceniteľnú pomoc starých rodičov
pri starostlivosti o vnúčatá a aj potrebu učiť sa od starších a skúsenejších.
Na záver vyjadril radosť z účasti.

Nasledoval kultúrny program
žiakov Základnej školy s materskou školou Skačany. Tento bol vo
väčšej časti zameraný na blížiace sa
Vianoce. Celý program moderovala
pani učiteľka Adriana Juríková.
Žiaci z divadelného krúžku zahrali
scénku o kráľovnej, Snehulienke,
piatich trpaslíkoch a trpaslíčaťu.
Veľmi milé bolo vystúpenie
najmenších detí, teda prvákov a
druhákov, ktorí nám zarecitovali aj
zaspievali. Tretiaci boli koledníkmi
na gazdovskom dvore. Štvrtáci
predviedli lúčne hry, ktorými nám
pripomenuli detstvo. Záverečná
pieseň Roľničky rozospievala
všetkých. Program bol pekný,
zaujímavý, aktuálny a pestrý. Prítomným sa páčil, čo vyjadrili aj
potleskom. Za príjemné pobavenie
ďakujeme všetkým účinkujúcim
a za prípravu programu a jeho
nacvičenie patrí vďaka pani
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
▪ Žiaci ako farmaceutickí laboranti
Dňa 19.9.2012 mali žiaci prvého
stupňa besedu s farmaceutickou
laborantkou. Ako inak, prišla
v pracovnom oblečení – celá
v bielom. Naša školská knižnica
sa na jednu vyučovaciu hodinu premenila na laboratórium v lekárni.
Deti spoznávali sušené liečivé rastliny zrakom a čuchom. Najviac
ich zaujala príprava toboliek, do
ktorej sa všetci zapojili. Základom
bolo mať čisté a neporanené ruky.

Prváci dôkladne miešali v porcelánovej roztieračke Sacharum
laktis. Druháci dávali tobolky
do strojčeka. Tretiaci ich plnili
a štvrtáci na vyrobené tobolky
napísali signatúru a užili ich.
Žiaci sa dozvedeli i zásady
správneho sedenia a ako sa majú
užívať lieky. Ako darček na záver
dostali vitamínové cukríky na podporu imunity.
text a foto Adriana Juríková

▪ Hlbinove Kršteňany 2012
Dňa 19. 10. 2012 sa 8 žiakov
našej školy zúčastnilo vo Veľkých
Kršteňanoch regionálnej súťaže
v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany.
V 1. kat. (2. – 4. ročník ZŠ)
súťažila Patrícia Kurilová (II. A) a
tretiaci Patrícia Fodorová a Matúš
Beňuška, ktorému za prednes
básne M. Rúfusa porota udelila
čestné uznanie.
V 2. kat. (5. – 7. ročník ZŠ)

nás reprezentovali šiestačky Sofia
Koleňáková a Romana Králiková,
ktorá získala Cenu starostu obce za
prednes poézie P. G. Hlbinu.
V 3. kat. (8. – 9. roč.) našu školu
zastupovali žiačky IX. A Michaela
Ďurišová, Tereza Kližanová a Viktória Havránková.
Všetkým žiakom ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu školy a
oceneným blahoželáme.
Martina Hodálová

▪ Žiaci súčasťou ľudových misií

▪ Majstrovstvá okresu
v cezpoľnom behu
Trinásti žiaci našej školy sa podujali pobiť o body a miesta s ďalšími
účastníkmi reprezentujúcimi základné školy z celého okresu v športovej
súťaži
Majstrovstvá
okresu
v cezpoľnom behu. Priestory pri
Športovej hale v Partizánskom sa dňa
27. septembra 2012 zaplnili žiakmi,
ktorí zápolili v štyroch kategóriách.
Zo skačianskej školy sa zapojili
nasledovní žiaci:
Kategória mladšie žiačky:
Sofia Koleňáková
Romana Králiková		
Veronika Besedová		
Dana Širková
Kategória mladší žiaci:

Tomáš Knápek
Ivan Mendel
Kristián Dolný
Kategória staršie žiačky:
Monika Bohunská
Nikola Besedová
Michaela Paverová
Kategória starší žiaci:
Patrik Kližan
Maroš Ďuriš
Martin Podkamenský
Napriek dokonalému počasiu a
úsiliu žiakov sa nám nepodarilo
obsadiť popredné miesta, čo nás
však neodrádza zapojiť sa do
súťaže i budúci rok.
Marcela Papšová

▪ Medzinárodný deň školských knižníc

6. – 14. októbra prebiehali
v skačianskej farnosti Ľudové
misie = duchovná obnova farnosti.
Počas týchto dní misionári venovali svoj čas všetkým – mládeži,
manželom, mužom, ženám, a
neobišli ani žiakov ZŠ. V stredu
10. októbra bola sv. omša venovaná
práve im. Zúčastnili sa jej aj žiaci
zo ZŠ v Hradišti.
Všetci sa do sv. omše aktívne
zapájali – dievčatá z IX. ročníka
čítali čítanie a komentár k obetným darom, zástupcovia z každého
ročníka čítali prosbu, niesli obetný

dar, chlapci miništrovali. Počas
celej sv. omše sa spievali detské
pesničky – „ukazovačky“, ktoré
boli sprevádzané gitarou. Každý,
kto mal chuť, sa do spievania a
ukazovania zapojil. Hlavne menšie
deti sa s radosťou pridali, čím sa
vytvorila pekná atmosféra.
Učitelia, ale určite aj niektorí
žiaci, sú vďační za túto sv. omšu, za
to, že sa na nich nezabudlo a aj oni
mohli byť takto osobitne účastní
Ľudových misií.
text a foto
Veronika Horniaková

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý
si pripomíname každý rok štvrtý
októbrový pondelok, vyhlasuje
Slovenská pedagogická knižnica
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tento rok sa
22.10. uskutočnil už 8. ročník, do
ktorého sa zapojila aj naša škola.
Cieľom súťaže bolo zábavnými
formami práce s knihou podporiť
u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku
knihe, školskej knižnici a k čítaniu,
poznávaniu nového so zámerom
naplniť obsahové zameranie témy:
Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Žiaci 2. stupňa sa zapojili do
literárneho kvízu. Piataci až ôsmaci
si formou otázok zopakovali vedomosti o knihách, ktoré načerpali
na hodinách literatúry i samotným
čítaním a návštevou knižnice.
Otázky preverili ich vedomosti
z literárnej histórie i súčasnej
tvorby. 2. časť bola orientovaná

na rozvoj čitateľskej gramotnosti a
čítanie s porozumením. Ich úlohou
bolo poskladať popletený príbeh
a potom odpovedať na otázky
týkajúce sa zostaveného textu.
V poslednej úlohe formou puzzle
preukázali, ako poznajú slovenských spisovateľov. Piataci okrem
toho prezentovali svoje vyjadrenia
na tému Čo pre mňa znamená kniha
a spolu so šiestakmi predstavovali
svoje obľúbené knihy. Žiaci IX. A sa
do podujatia zapojili vypracovaním
projektovej práce na tému Vzťah
štúrovských básnikov k ľudovej
slovesnosti, význam štúrovskej
poézie pri upevňovaní národného
povedomia a tvorbe národnej lite
ratúry. Žiaci vyhľadávali informácie na internete a interpretovali
literárne ukážky.
Podujatie podporilo vzťah žiakov
ku knihám a k literatúre a prispelo
k rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Martina Hodálová
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▪ Deň jabĺk a zdravej výživy v VI. A
V rámci Týždňa zdravia (15.
– 19. októbra) si žiaci VI. A na
triednickej hodine pripomenuli
Svetový deň výživy a Deň jabĺk.
Začali sme prácou v skupinách:
jedna skupina pripravovala jedálny
lístok, ktorý obsahoval zdravé jedlá, druhá skupina tvorila Desatoro
zdravia a úlohou tretej skupiny bolo
zistiť, čo mali spolužiaci na desiatu
a zhodnotiť, či ich jedlo spĺňalo
kritériá zdravého stravovania. Teoretické vedomosti o zdraví a zdravej
výžive sme si preverili formou kvízu. A potom už prišiel rad na praktické ochutnávky zdravej stravy.
Počas víkendu deti s rodičmi upiekli jablkové koláče, z ktorých pri
niesli ochutnať spolužiakom. Stoly

sa však prehýbali aj pod misami
všakovakého ovocia: jabĺk, hroz
na a orechov bolo toľko, že sme si
na nich pochutnávali počas celého
týždňa. Zamaškrtili sme si aj na
jablkovej výžive a hladné žalúdky
nasýtili zdravé nátierky, ktoré si
žiaci sami pripravili spolu s pani
učiteľkou a ochotnými mamičkami
A. Pilátovou a J. Beňuškovou,
ktoré zavítali medzi nás a prispeli
nielen svojím kuchárskym umením,
ale i sponzorsky. Žiaci zistili, že
mrkvová, tvarohová a sardinková
nátierka sú nielen chutné, ale naj
mä zdravé a sľúbili, že tie zdravé
pochúťky sa stanú pevnou súčasťou
ich jedálnička.
text a foto Martina Hodálová

▪ Záložka do knihy spája slovenské školy
Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka do
knihy spája slovenské školy. Bola
nám pridelená ZŠ s MŠ Povina.
Naši žiaci na hodinách výtvarnej
výchovy obkresľovali, maľovali,
vystrihovali, lepili a tvorili záložky
rôznych druhov. Tešili sa, že môžu
niekomu niečo vyrobiť a poslať. A
aby žiaci z Poviny trochu spoznali
našu školu, piataci im spísali všetky
dôležité informácie o nej a pridali
i svoje myšlienky, čo pre nich znamená kniha.
Výroba záložiek otvára deťom

dvere do knižnice a prehlbuje ich
vzťah ku knihám. Minuloročné
záložky máme stále v našej
školskej knižnici. Keď si deti
prídu vymeniť knihu, zároveň si
vymieňajú i záložky, ktoré nám poslala minuloročná partnerská škola.
Tento rok sa náš „fond záložiek“
obohatil o nové, ktoré sme dostali
od našich kamarátov z Poviny. Bolo
ich veľmi veľa. Žiaci nám poslali i
sprievodný list, v ktorom sa nám
predstavili a zdôraznili, že kniha je
pre ich život veľmi dôležitá.
text a foto Adriana Juríková

▪ Medzinárodný deň školských knižníc na I. stupni

Aj žiaci prvého stupňa tento
rok oslavovali Medzinárodný
deň školských knižníc. Prípravy
prebiehali už pár dní predtým na
hodinách slovenského jazyka, hudobnej výchovy, čítania i v literárno
– dramatickom krúžku. Touto hra-

vou formou sa viacej priblížili ku
knihám a veľa sa o nich dozvedeli.
Samotný slávnostný deň prebiehal
v našej školskej knižnici. Na úvod
sme si predstavili tohtoročnú tému:
Kľúč k minulosti, prítomnosti a
budúcnosti.

Prepojenie minulosti s prítom
nosťou nám veľmi pekne predviedli žiaci navštevujúci literárno
– dramatický krúžok, ktorí klasic
kú detskú rozprávku „vylepšili“
o prvky zo súčasných reklám a
komunikačné prvky medzi deťmi.
Svojimi hereckými výkonmi nás
preniesli do sveta rozprávok, avšak
netradičnými kostýmami a poňatím
scény sme objavovali ducha prítomnosti.
Najmladší žiaci z prvého stupňa
zarecitovali svojim kamarátom
básničky o písmenách, ktoré si už
osvojili slovom aj písmom.
Druháci prekvapili brilantnými
výrokmi slávnych osobností týkajúcich sa kníh. Tieto citáty boli
umiestnené v priestoroch základnej
školy.
Tretiaci
predstavili
svojim
spolužiakom spisovateľov, ktorí pôsobili v minulosti a už nie sú medzi
nami, ale i tých, ktorí stále vydávajú svoje knihy teraz v prítomnosti.
Budúcnosť predstavili cez našu

žiačku, ktorá tvorí a možno niekedy
i ona vydá svoju zbierku básní.
Štvrtáci, oblečení v skačianskom
kroji, celú knižnicu rozveselili svojimi ukážkami detských lúčnych
hier, ktorými sa nám predstavili.
Slávnostný deň pokračoval vystú
pením dedinského súboru Cibuliar.
Prišli medzi nás tiež v kroji, čím
žiakom ukázali, aké oblečenie ľudia
nosili. Cez piesne nám predstavili
celý život človeka – od narodenia,
cez detstvo, školské roky, odchod
chlapcov na vojnu, svadbu až po
akcie najstarších. Známe piesne
sme si s nimi aj zaspievali a nakoniec sa v knižnici aj tancovalo.
Výrok – Dobrých ľudí sa všade
veľa zmestí sme si dnes trochu
upravili na Dobrých žiakov sa do
knižnice veľa zmestí a zažili sme
naozaj nezabudnuteľný deň, čím
sme si pripomenuli, že knihy sú
kľúčom k minulosti, prítomnosti a
budúcnosti.
text a foto Adriana Juríková
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▪ Zo života ŠKD
čarodejníc, múmií, kostier, čertov,
zombíkov a im podobných tvorov.
Ak by si niekto myslel, že si u nás
dohovorili stretnutie, mýli sa. Zišli
sa kvôli tradičnej halloweenskej
party, ktorú opäť zorganizovala vedúca školského klubu detí. Deti si
zatancovali, zasúťažili, navzájom
sa postrašili a po skončení sa spokojné rozišli na jesenné prázdniny.

V našej škole máme školský
klub detí so šikovnou pani
vychovávateľkou Erikou Chuť
kovou. Pre žiakov vždy pripravuje aktivity, ktoré sú zaujímavé a
deti sa pri nich zabavia. V tomto
školskom roku začali svoju činnosť
opekačkou v prírode, ktorej sa
zúčastnili aj rodičia. Rozlúčili sa
s letom a pripomenuli si, že opäť
nastal čas naučiť sa v škole niečo
nové. V triedach potom vyrábali

a pripravovali rozličné výrobky,
ktorými sa prezentovali na výstave
ovocia a zeleniny v kultúrnom
dome. Pekné slnečné a hlavne
veterné počasie vylákalo deti na
školské ihrisko, kde sa schuti
naháňali so šarkanmi. Mnohým sa
aj podarilo vyletieť a spestriť tak
oblohu nad Skačanmi. 30.10.2012
sa priestory jedálne našej školy premenili na skrýšu podivných bytostí.
Mohli sme stretnúť veľké množstvo

▪ Pasovanie prvákov
Kedysi sa pasovali rytieri, avšak
dňa 14.11.2012 boli do „cechu
školského“ pasovaní naši prváci. Na
túto slávnostnú udalosť boli pozvaní
rodičia i rodinní príslušníci prvákov.
Privítali ich dievčatá z tanečného
krúžku
pod
vedením
pani
vychovávateľky Chuťkovej tancom
SAXANA.
Samotné pasovanie si pre našich
prvákov pripravili ich starší ka-

maráti deviataci, s pomocou pani
učiteľky Krbúšikovej. Zaviedli nás
do kráľovstva, v ktorom panoval
múdry kráľ s kráľovnou a rôznymi
rozprávkovými bytosťami.
Naši prváci museli v rozmanitých
disciplínach ukázať, čo všetko sa
za krátky čas strávený v školských
laviciach naučili. Prváci predviedli
rodičom a hosťom, ako sa vedia
popasovať s písmenkami, číslicami,

zvieratkami v anglickej verzii, ako
dokážu spojiť hudbu s pohybom a
veľa iného. Po splnení všetkých úloh
a zložení „Sľubu prváka“ boli prijatí
do „ cechu prváckeho“. Každý žiak
dostal pamätný list a sladké odmeny.
Prváci odchádzali domov spokojní a šťastní v sprievode svojich
hrdých rodičov a starých rodičov.
text Adriana Homolová
foto Zuzana Šútorová

▪ Informatická súťaž iBobor
V dňoch 14.-16.11.2012 sa
žiaci 2.-9. ročníka zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže
iBobor, ktorej hlavným cieľom je
podporiť záujem o informačné a
komunikačné technológie (IKT)
u všetkých žiakov. Súťaž chce
iniciovať v žiakoch využívanie
IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom
a kreatívnejšom používaní moder

V novembri zas pomohli pri organizovaní pasovania prvákov.
Činnosť ŠKD je bohatá, a to je
len začiatok školského roka. Už
teraz sa tešíme na ďalšie vydarené
podujatia, ktoré pre žiakov pripraví
pani vychovávateľka.
text Darina Kurilová
foto Adriana Juríková
a Erika Chuťková

ných technológií pri učení sa.
Súťažilo sa v troch kategóriách Bobrík, Benjamín, Kadet.
Výsledková listina najlepších
žiakov – úspešní riešitelia našej
školy:
Bobrík (2.- 4. ročník):
Patrícia Beňušková (II. A), Richard
Facona (III. A)
Benjamín (5.- 7. ročník):

Nikola Beňušková (VI. A), Natália
Podmaníková, Nikola Kasalová,
Vanesa Vállová (VII. A)
Kadet (8.- 9. ročník):
Bianka
Bebjaková,
Tereza
Kližanová, Jana Štrpková, Viktória
Havránková, Monika Havaldová,
Adam Šegita (IX. A)
Úspešným riešiteľom blahoželáme.
Zuzana Šútorová

▪ Návšteva
v rádiu WOW
Posledný októbrový štvrtok dňa
25.10. 2012 sa žiaci VI. A triedy
zúčastnili exkurzie v regionálnom
rádiu WOW. Žiakov neodradila ani
komplikovaná cesta a nepriaznivé
počasie. Túžba vidieť a zažiť, ako
to v rádiu "chodí", ich hnala za
svojím cieľom. Naším sprevádzajúcim moderátorom sa stal Yoyo
alias Jozef Balaška, okrem neho
sa o svoje zážitky z rozhovorov
so známymi osobnosťami slovenského šoubiznisu podelili aj Ala a
Zuza. Po počiatočnom ostychu žiaci
kládli nielen zvedavé otázky týkajúce sa živého vysielania, ale sa stali aj jeho súčasťou. Najodvážnejší
šiestaci Jakub Brodziansky a Dávid
Jarabinec zahlasovali piesne, viedli
rozhovory s moderátorom, dokonca Romana Králiková „bez mihnutia oka“ informovala poslucháčov
o aktuálnom počasí. Po 90
minútach sa žiakom nechcelo odísť,
polovica z nich si vytýčila budúce
povolanie - moderátor v rádiu.
Ostáva nám poďakovať sa pracovníkom - moderátorom, že nám
umožnili nahliadnuť do kuchyne rádia WOW, taktiež za reklamné predmety, ktorými boli žiaci obdarovaní
pred odchodom, za to, že sa na malý
okamžik mohli stať jednými z nich....
O rok sa na stretnutie s nimi tešia
terajší piataci.
Marcela Papšová
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▪ Európsky týždeň boja proti drogám
15. 11. - 19. 11. 2010
Tretí novembrový týždeň je
venovaný boju proti drogám. Aj
v našej škole sme sa tejto pro
blematike venovali. Koordinátorka
protidrogovej prevencie v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi
pripravila pre žiakov pestrú paletu
aktivít. Tie začali hneď v pondelok, 12. novembra, pre žiakov
2. stupňa. Tí mali možnosť vybrať
si z 3 ponúkaných aktivít, ktoré
boli realizované v rámci dvoch
vyučovacích hodín.
1. okruhom boli zábavno
-súťažné aktivity pod názvom
Drogy? Nie! Trojčlenné súťažné
tímy z každej triedy si najskôr po
zreli ukážku z filmu Deti a drogy.
Ako pozorne vnímali a pochopili danú problematiku, preverilo
6 súťažných otázok, na ktoré písomne odpovedali. V ďalšej úlohe museli zo slova životospráva
utvoriť 5 nových slov. Navliekanie
drevených korálok na 2 drôtiky
v tretej súťažnej úlohe preverilo,
ako dokážu spolupracovať v tíme
a rozdeliť si úlohy. Tvorivosť

a nápaditosť boli nevyhnutnou
podmienkou zvládnutia ďalšej
disciplíny.
Na
vyžrebovanú
tému (drogy, alkohol, fajčenie)
bolo potrebné vytvoriť cinqiun
– 5-veršovú báseň. V poslednej
súťažnej disciplíne – v kvíze - bol
úspešný ten, kto má dobré vedomosti o alkohole, tabaku, drogách,
zdraví a životnom prostredí i trochu šťastia pri výbere kvízovej
otázky. Po zrátaní výsledkov vyšli
víťazne 2 tímy s rovnakým počtom
bodov: Romana Králiková, Sofia
Koleňáková a Nikola Beňušková
zo VI. A a žiačky IX. A Tereza
Kližanová, Michaela Ďurišová a
Viktória Havránková.
2. okruh aktivít: projektové
práce na tému Váž si seba – urob
zdravé rozhodnutie! Trojčlenné
tímy z každej triedy sa zodpovedne
zhostili zadanej témy. Výsledkom
ich tvorivej činnosti sú hodnotné
projektové práce, upozorňujúce
na nebezpečenstvo drog či propagujúce zdravý životný štýl, ktoré
budú vystavené na nástenke v in-

▪ Týždeň zdravia
V rámci Týždňa zdravia
plánovaného od 15. do 19. októbra sa uskutočnil, pre žiakov veľmi
obľúbený, Deň jabĺk. Poznávacím
znamením boli košíky plné jabĺk
a dózičky plnené jablkovými
koláčikmi. Každá trieda si pri
pravila aktivity, ktoré realizovala
počas celého dňa a triednickej
hodiny. Žiaci z I. A triedy s triednou učiteľkou venovali začiatok
vyučovacích hodín rozhovorom
o zdravej výžive, vitamínoch, ktoré
jablká v sebe majú. Druháci od rána
pojedali jablká, urobili si výstavu
jabĺk – o najkrajšie, najmenšie,
najzaujímavejšie... a počas triednickej hodiny prostredníctvom
dvoch výtvarných techník – suchý
pastel a odtláčanie listov, vytvorili
jablká, ktoré skrášlili ich triedu, zaspievali pieseň o červenom jabĺčku.

Počas práce sa hostili na jablkovom
koláčiku Jurkovej mamičky. III.  A
trieda si okrem jablkových dob
rôt pripravila reportáže o zdravej
výžive, o zdraviu prospešných vitamínoch skrývajúcich sa v sladkých
jablkách. Štvrtákom symbol jablka
spestril každú vyučovaciu hodinu.
Na hodine matematiky počítali
žiaci s jablkami, jablko pomáhalo
aj pri osvojovaní si pravopisu, realizovali aktivity, v ktorých hlavnú
úlohu zohrávalo jablko.
Také veľké množstvo jabĺk,
ku ktorému prispela aj školská
jedáleň (každé dieťa dostalo sladké
jabĺčko), nebolo možné zužitkovať
v jeden deň, z tohto dôvodu nám
jablká robili spoločnosť i v nasledujúci týždeň a robia dodnes....
Marcela Papšová

▪ Poznávame ľudské telo
Dňa 21.11.2012 žiaci 5.-9.
ročníka navštívili výstavu The Human Body v Bratislave. Výstava
žiakom jednoducho a dokonale
predstavila stavbu, orgány ľudského
tela, ktoré na prvý pohľad vyzerali
ako umelecké diela. Výstava splnila vzdelávací cieľ – žiaci získali

informácie a prezreli si zdravé
orgány, orgány poškodené defektmi a rôznymi chorobami, ale aj
nezdravým štýlom života. Okrem
výstavy si žiaci prehliadli Staré
mesto a strávili pekný, náučný deň
v Bratislave.
text Zuzana Šútorová

teriéri školy. Porota vyhodnotila
3 najlepšie projekty: 1. projekt
Jany Štrpkovej, Lenky Kotlárovej
a Moniky Havaldovej (IX. A),
2. bola práca žiakov V. A, na
3. mieste sa umiestnili žiaci VI.
A Kristína Kosnovská, Nikola
Gregušková, Patrik Pilát a Martin
Horniak.
Je známe, že hlavnou zbraňou
proti drogám je šport, preto sme
v tento deň zorganizovali pre
žiakov aj športové turnaje pod názvom Pohybom ku zdraviu. Žiaci
si zahrali futbal a prehadzovanú.
V stolnotenisovom turnaji si
najlepšie počínali ôsmaci Maroš
Ďuriš a Andrej Šudík a deviatak
Matúš Ďuriš.
V rámci triednických hodín v 46.
týždni mali žiaci možnosť sledovať
film Deti a drogy – Zablúdení.
16. 11. sme si pripomenuli
Medzinárodný deň bez fajčenia
rozhlasovou reláciou – pripravili
ju žiaci z krúžku Školský časopis.
Európsky týždeň boja proti
drogám sme uzavreli v piatok ak-

tivitami na 1. stupni. Pre žiakov
boli v rámci slovenského jazyka,
prírodovedy a triednických hodín
pripravené aktivity, pri ktorých
sa žiaci viacej zamysleli nad
nebezpečenstvom drog. Školáci
pracovali aj s knihou Nenič svoje
múdre telo, prostredníctvom ktorej
hlbšie prenikli do danej problematiky. Na hodinách prebiehali i roz
hovory o prečítaných témach a na
záver žiaci vytvorili projekt s názvom Droga.
Dnešná doba ponúka mladým
ľuďom veľa možností v negatívnom
aj pozitívnom slova zmysle. Droga
sa stala realitou súčasnosti. Popri
alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy,
po ktorých siaha čoraz viac mladých
ľudí. Naším cieľom bolo pripra
venými preventívnymi aktivitami
nielen poukázať na tieto negatívne
nástrahy, ale najmä ponúknuť
žiakom možnosti, ako zmysluplne využívať voľný čas a vedieť
odolávať nástrahám života.
Martina Hodálová

▪ Zábavno-vedomostný kvíz
Páli nám to!

V dňoch 5.-6.11.2012 sa v rámci
Medzinárodného týždňa vzdelávania v našej škole uskutočnil zábavno-vedomostný kvíz Páli nám to!
pre žiakov 2. stupňa. Žiaci si otestovali svoje vedomosti a všeobecný
prehľad vo Vedomostnom kvíze
s danými okruhmi: Svet, Matematika, Šport, Slovensko, Zaujímavosti.
Súťažilo sa v rámci tried a
najlepšie družstvo triedy dostalo
sladkú odmenu.
Najúspešnejšie družstvá v jed-

notlivých ročníkoch:
V. A – Ema Cígerová, Terézia
Blažeková, Martin Rybanský,
Tomáš Knápek,
VI. A – Jakub Brodziansky, Sofia
Koleňáková, Romana Králiková,
Patrik Mikláš,
VII. A – Patrik Kližan, Miloslav
Miklaš, Kristián Mikláš, Erik Švec,
VIII. A – Silvester Bebjak, Nikola
Besedová, Laura Pavlovičová,
IX. A – Matúš Ďuriš, René Müller,
Adam Šegita, Sebastián Vavro.
text a foto Zuzana Šútorová
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▪ Športové súťaže v kocke
V tomto školskom roku sa pre
chlapcov 5. až 9. ročníka začali
súťaže v kolektívnych športoch
začiatkom októbra a pokračovali
aj v mesiaci november. Všetky
súťaže boli organizované CVČ
v Partizánskom a naše súťaže sme
absolvovali v Partizánskom na ZŠ
Malinovského.
Dňa 2.10. v minifutbale mladších

žiakov nás reprezentovali: Jakub
Gahér, Filip Ďuriš, Šimon Makva,
Matúš Hirkala, Martin Rybanský,
Kristián Dolný, Tomáš Knápek,
Patrik Mikláš, Ivan Mendel a Kristián Mikláš.
9.10.v
minifutbale
starších
žiakov nás reprezentovali: Kristián
Dolný, Patrik Kližan, Andrej Šudík,
Maroš Ďuriš, Martin Podkamen-

ský, Tomáš Pilát, Sebastián Vavro,
Matúš Ďuriš.
Dňa 16.10. vo florbale starších
žiakov za našu školu hrali: Adam
Šegita, Sebastián Vavro, Matúš
Ďuriš, Andrej Šudík, Maroš Ďuriš,
Dávid Struhár, Patrik Kližan, Erik
Švec, Tomáš Pilát.
14.11. vo florbale mladších
žiakov našu školu reprezentovali:

Dávid Struhár, Patrik Kližan, Erik
Švec, Kristián Dolný, Matúš Hirkala, Filip Ďuriš, Ivan Mendel, Tomáš
Knápek a Martin Rybanský.
Najlepší výsledok dosiahli starší
chlapci v minifutbale, keď vyhrali
veľmi náročnú skupinu a postúpili do okresného finále, ktoré sa
odohrá na jar.
Milan Minarovjech

▪ Aktivity detí z materskej školy
V októbri sa uskutočnilo veľké
fotenie. Vyobliekané deti sa pána
fotografa nemohli dočkať, no
čakanie stálo za to. Keď dorazil
a prichystal si všetko potrebné,
veľké fotenie na filmovej úrovni
sa mohlo začať. A výsledok?
Zábava, zážitky a krásne spomienky v podobe fotografií...
Zhotovovali sme výstavu s názvom Kôš plný ovocia. Inšpiráciu
sme načerpali pri návšteve kostola

- ovocie. Toto všetko sme mali,
takže nám čarovanie šlo od ruky.
Po namáhavej práci sme si pripravili chutný a hlavne zdravý
mrkvový šalát, po ktorom ostali
prázdne misky.
V mesiaci november sme sa
vybrali púšťať šarkany na
školské ihrisko. Keďže počasie
nám celkom prialo a dobrá nálada
taktiež nechýbala, bolo že to radosti! Súťažili sme o to, komu

▲ Opekačka pri škole

▲ Na výstave v kostole
v Skačanoch, kde práve prebiehala výstava z darov zeme a v spolupráci s rodičmi sme si vytvorili
vlastnú výstavu v materskej škole.
Konalo
sa
rodičovské
združenie, rodičia dostali potrebné informácie, mohli si vybrať
z ponúkaných krúžkov pre deti.
Rodičovské združenie bolo spojené s ochutnávkou nátierok,
ktoré sa deťom podávajú počas
roka v školskej jedálni.
Po našej úspešnej výstavke
ovocia a zeleniny sme sa spoločne
vybrali vyčariť Misku plnú ovocia. Potrebovali sme k tomu: naše
ruky, dobrý sluch, pozornosť a
chuťové bunky. A samozrejme

bude šarkan letieť najlepšie,
no nakoniec sme zhodnotili, že
výhercami sú predsa len všetky
deti. Veď naše detičky sú všetky
šikovné.
Zúčastnili sme sa divadelného
predstavenia v základnej škole.
Deti sa vďaka nemu ocitli v krajine zvierat, kde si mohli dokonca
samy vyskúšať rolu niektorého
zvieratka. Zábava nám v tento deň
rozhodne nechýbala.
V novembri mali predškoláci
– veľká trieda naplánovanú
brannú vychádzku do záhradníctva Šujan. Nielenže si deti
mohli prezrieť rôzne druhy rastlín, kvetov, stromov a popritom

obdivovať krásu prostredia a
jazera s rybičkami, ale neodišli
domov ani s prázdnymi rukami, pretože dostali zábavné
omaľovánky od pána Ľ. Šujana.
A tak sa i keď veľmi unavení, ale
plní dojmov vrátili do materskej
školy na chutný obed.
V rámci branných hier a cvičení
sa na školskom ihrisku pred budovou Materskej školy konala
opekačka. Aj keď nám počasie
neprialo tak, ako sme plánovali, vynašli sme sa a plánovanú
opekačku za Kaplnkou sv. Barbory sme uskutočnili na školskom
ihrisku. Deti spoločne s rodičmi
opekali na ohni špekáčiky a
iné dobroty a veľmi nečakane,
ale zato príjemne nás prekvapil

▲ V záhradníctve

folklórny súbor Cibuliar, ktorý
nám spríjemnil toto dopoludnie
svojimi piesňami sprevádzanými
hrou na akordeóne. A veruže sme
si aj zatancovali!
Poslednou akciou v mesiaci
november bola súťaž v MŠ Partizánske, do ktorej sa zapojili
aj naše deti, ktoré zhotovovali
Jesenného strašiaka spoločne
s pani učiteľkou. Reprezentovali
nás: Šimonko Laššo a Bibika
Tamášová. Vďaka patrí mamičke
Janke Laššovej, ktorá zabezpečila
odvoz detí.
V mesiaci december nás čaká
príchod Mikuláša a Vianočné posedenie, veľmi sa už na to tešíme!
text a foto Jana Ďatelinková,
Anna Ďurišová
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▪ Majster Slovenska

Lukáš Kližan sa narodil v roku
1993, bezstarostné detstvo mu pred
štyrmi rokmi zmenil úraz, ktorý ho
pripútal na invalidný vozík. Po zlomení krčnej chrbtice mu ochrnula
časť tela. Postupnou rekonvalescen-

ciou a vďaka dobrému rodinnému
zázemiu, mimoriadnej starostlivos
ti rodičov a starých rodičov, sa mu
zdravotný stav zlepšil natoľko, že
mohol nastúpiť do Gymnázia na
Mokrohájskej ulici v Bratislave.

Od roku 2010 sa začal aktívne venovať stolnému tenisu.
K tomuto športu sa dostal
vďaka paralympioničke Alene
Kánovej, s ktorou sa stretol
v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. Išiel si to iba
vyskúšať, no tento šport mu hneď
prirástol k srdcu. Futbalovú loptu
a trúbku vymenil teda za tenisovú
raketu. Treba sa pokúšať prekonať
vlastné hranice. V individuálnom
športe na rozdiel od kolektívneho
musí človek sám dokázať, čo je
v ňom. Nesmie sa dať odradiť
prehrami, lebo aj pri každej
prehre sa dá naučiť veľa nového. V športe, tak ako aj v živote,
častokrát nestačí mať len talent,
ale dôležitá je predovšetkým tvrdá
práca, cieľavedomosť, vytrvalosť,
odhodlanie nikdy sa nevzdávať.
Lukáša nabíja tenis pozitívnou
energiou, ktorú vie odovzdávať
aj svojim blízkym, a tak urobiť
šťastnými aj ich. Pomocnú ruku
mu podáva Ondrej Bardoň, ktorý
je aj reprezentačným trénerom stojacich paralympionikov.
Najväčšou psychickou a morálnou oporou mu je otec, ktorý mu
venuje všetok svoj čas, každý
týždeň ho vozí do školy a zo
školy, cestuje s ním po turnajoch
a po sústredeniach. Napr. v júni

2012 boli na sústredení v Srbsku,
v Kanjiži, kde bolo treba denne
dvojfázovo trénovať. Náročná
športová príprava prináša postupne
úspechy. Každý úspech je cenný.
Lukáš ich už dosiahol niekoľko,
napr. v júni 2012 sa zúčastnil
na Európskych hrách hendikepovanej mládeže v Brne, kde získal 2. miesto v kategórii vozíčkar
jednotlivec a 3. miesto v kategórii MIX – vozíčkar plus stojaci.
Doteraz najväčší úspech dosiahol
v októbri 2012 na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v tenise
v Ružomberku, kde získal titul
Majster v kategórii TT1 – vozíčkar.
V rebríčku II. stolnotenisovej ligy
vozíčkarov je momentálne na
3. mieste.
Lukášovi srdečne blahoželáme
a prajeme mu dostatok silnej vôle,
šťastia a radosti z čo najlepších
umiestnení.
text Eva Struhárová
foto rodinný archív

jeme na priebežnom 4. mieste
spomedzi 16 tímov. V 15 zápasoch
naše „A“ – mužstvo prehralo 5-krát,
1-krát remizovalo a 9-krát sa tešilo
z výhry. Prvenstvo medzi kanoniermi v našom družstve je dvojnásobné. Rovnako 6 gólov strelili Maroš
Ďuriš a Tomáš Fuka.
V rovnomennej súťaži MO Prievi
dza nastupovali v 15 zápasoch i dorastenci. Po 5 prehrách, 2 remízach a
8 výhrach majú v priebežnom hodnotení 26 bodov a prislúcha im tak
7. priečka v tabuľke. Na vedúci tím
Kamenca pod Vtáčnikom strácajú
10 bodov, avšak súťaž je natoľko
vyrovnaná, že jar môže priniesť
príjemné prekvapenie. Náročné zápasy sa striedali s vyrovnanejšími,
prehry s výhrami, a preto si výsledky
dorasteneckých zápasov zachovali
konštantný charakter bez výrazných
výkyvov. I napriek snahe dorastencov zabodovať v každom zápase,

bez dostatku presných zásahov to
nie je možné. Faktom je, že družstvo
dorastu skórovalo 26-krát a 27-krát
inkasovalo. Najlepším kanonierom
v domácom celku je Pavel Kubačka,
ktorý má na konte 5 presných
zásahov. Odhliadnuc od strohých
číselných údajov si dorastenci v jesennej časti sezóny počínali veľmi
dobre.
Augustová radosť zo začínajúcej
futbalovej sezóny 2012/2013 sa
vystupňovala i v družstve žiakov.
Prvé víťazstvo v Žabokrekoch nad
Nitrou v pomere 2:5 ich naštartovalo
k ďalším skvelým výkonom. Po
11 náročných zápasoch obsadili
3. priečku tabuľky III. triedy okresu
PE. 8 výhier a 1 remíza najmladším
priniesli spolu 25 bodov. Lídrom
spomínanej žiackej súťaže sa
stali Chynorany s 31 bodmi a len
o 3 body menej má druhé Partizánske „B“. Práve s týmito družstvami

utrpeli naši žiaci 2 porážky v celej
sezóne. Veľmi dobrú bilanciu
dopĺňa i fakt, že žiaci inkasovali
len 13-krát a úspešne si počínali
tak v domácich zápasoch, ako i na
ihriskách súperov. Skvelou formou sa blysol Hradišťanec Pavel
Kubačka, ktorý striedavo štartoval
v žiackom i dorasteneckom tíme.
V žiackej súťaži až 17-krát rozvlnil
sieť súpera a obsadil tak priebežné
4. miesto v súťaži kanonierov.
Zaujímavý a nepochybne i vy
čerpávajúci priebeh jesennej časti
sezóny je úspešne za nami. Naozaj dlhá zimná prestávka ponúka
futbalistom dostatok času na regeneráciu, a čo je dôležitejšie, i na
kvalitnú kondičnú prípravu. Veríme,
že na jar vybehnú domáce tímy na
ihriská v skvelej forme a opäť nám,
fanúšikom, spríjemnia víkendy
napínavými futbalovými výkonmi!
Denisa Mekýšová

▪ Sumarizujeme
Leto plné oddychu, dovoleniek
a zážitkov skačianski futbalisti
okorenili letnou futbalovou prípravou. Začiatky, tak ako to už býva
zvykom, boli trochu kostrbaté. No
s pribúdajúcimi dňami vzrastala i zodpovednosť hráčov a ich
očakávania novej futbalovej sezóny
2012/2013.
Muži sa v prvom zápase v súťaži
MO Prievidza postavili proti
Veľkému Klížu na miestnom futbalovom ihrisku už 5. augusta. Zápas vo vysokom tempe po výhre
2:1 priniesol domácemu celku
prvé víťazstvo. Horšie sa hralo
o týždeň neskôr v Lazanoch, kde
naši prehrali 2:1. Svoju reputáciu
však okamžite napravili v 3. kole.
V najdramatickejšom zápase sezóny, v ktorom domáci predviedli
očarujúci výkon, sme porazili aktuálneho lídra tabuľky – Nedanovce
v pomere 4:3. S 28 bodmi prezimu-
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