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▪ Kde je tieň, tam je svetlo
Nedávno som zachytil infor
máciu, že tohtoročná zima bola
netypická. Bolo počas nej veľmi
málo slnečných dní. „Už týždeň
nesvietilo slnko,“ povedali niektorí.
A mali pravdu. Aj nemali pravdu.
Slnko svietilo a vychádzalo každý
deň, iba my sme ho neboli schopní
vnímať. Bránili nám v tom oblaky,
hmla, sychravý čas... Tam hore nad
nami to bolo inak.
Tú skúsenosť má každý z nás.
Veriť na lásku, ktorá je spojená
s nárokmi a s náročnými rozhod
nutiami, nie je vždy ľahké. „Ak
ma máš rád, tak toto a toto...“ Naše
videnie nám neraz môže zakrývať
podstatu vecí. Nielen videnie. Ne
raz je to aj únava, choroba, skla
manie, neprimerané očakávania...
To všetko vrhá tieň do nášho života.
A my robíme rozhodnutia, uzávery,
bodky za udalosťami...

Milí naši čitatelia!
Len kým tu si
verím na lásku
ten úkryt bezpečný
pred večnou tmou.

Len pár dní, možno hodín,
nás delí od Veľkej noci –
kresťanských sviatkov Ježišovho
zmŕtvychvstania. Veľkonočné ráno
Ježišovho nového života je ako
by slnkom, ktoré svieti vždy nad
každou stratou, bolesťou... Naučiť
sa to vnímať patrí medzi dosť
ťažké témy duchovného života –
zachovať pokoj, dôveru a nádej.
Tiene nám môžu naháňať strach.
Ale kde je tieň, tam je vždy aj jasné
svetlo. Nemôže vrhnúť tieň strom
či dom, ak sa nenachádza v pria
mych slnečných lúčoch. Tieň je
teda predzvesťou svetla.
Spevák Jožo Ráž to už dávno vy
jadril v piesni Len kým tu si, ktorú
možno chápať aj ako veľkonočnú
modlitbu:

Len kým ťa mám
kvety k slnku rastú
praskajú múry tmy
pod hladinou snov.
Len kým tu si
tu pri mne blízko
tento svet zmysel má.
No a my s ním.
Len kým ťa mám
sú strach a úzkosť
len šepkári zo zlých drám
len oponou dní.
Len kým tu si.
Jozef Tomica, správca farnosti

Poriadok bohoslužieb / Veľká noc 2013
Skačany

Hradište

Návojovce

Zelený štvrtok

18.30 / sv. omša
poklona do 20.00

17.30 / sv. omša
poklona do 19.00

16.30 / sv. omša
poklona do 18.00

Veľký piatok

12.00 / krížová cesta
15.00 / obrady

17.00 / obrady

10.00 / krížová cesta
-

Biela sobota

od 08.00 / poklona
19.00 / vzkriesenie

od 09.00 / poklona
16.30 / vzkriesenie

-

Veľkonočná nedeľa

09.30

11.00 / v kostole

08.00

Veľkonočný pondelok

09.30

11.00 / v kostole

08.00

Jarný vánok napĺňa naše srdcia a duše pocitom daru života,
čo vnímame v obrazoch prebúdzania a oživovania prírody. To nás
motivuje, aby sme tvorivo vnášali
do svojho života vieru v pozemské
i nadpozemské hodnoty.
V takomto citovom rozpoložení
sa spoločne tešíme na veľkonočné
sviatky, aby sme v zbožnej úcte
prežili dni svätého týždňa ako
vyvrcholenie liturgického roka,
keď nám Kristus svojou smrťou
a vzkriesením obnovil život.
Prajeme Vám, aby ste sviatky
prežili v pohode a v nádeji, že
i ďalšie dni veľkonočného obdobia budete obdarovaní elánom
a ľudskou spolupatričnosťou.
redakčná rada
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▪ Zasadnutie OZ dňa 11. decembra 2012
Na zasadnutí bolo prítomných
8 poslancov a hlavná kontrolórka
obce. Poslankyňa Ing. Mekýšová
bola ospravedlnená. Rokovania sa
zúčastnili aj riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Darina Kurilová, ekonómka
ZŠ s MŠ Ing. Mária Miklašová
a vedúca školskej jedálne ZŠ s MŠ
Mária Ďurišová.
Rokovanie otvoril starosta obce
Ing. Ladislav Struhár, privítal prí
tomných a prečítal body programu,
s ktorými všetci poslanci súhlasili.
Po kontrole plnenia uznesenia
nasledovala správa starostu obce,
v ktorej v krátkosti informoval
o tom, že verejno-prospešné práce
v obci naďalej pokračujú úpravou
parkov, hrabaním lístia, prípra
vou sály, zasadačky a obradnej
siene pred akciami a následne ich
upratovaním. Dal do pozornosti
aj vypiľovanie dvoch veľkých
smrekov na začiatku cintorína
a položenie betónových kociek
na cintoríne. Ďalej oboznámil
prítomných o stretnutí komisie
k pozemkovým úpravám, kde sa
prerokovávali námety a stanoviská
k všeobecným zásadám funkčného
usporiadania územia. Informoval
tiež o rokovaní s firmou ENER
MONT o príprave projektovej do
kumentácie na uloženie vysokého
napätia do zeme od veľkého mos
ta smerom von z dediny. Vysoké
napätie by malo prechádzať po
pri veľkom a malom moste,
po družstevnej ceste, cez Jesen
ského a Partizánsku ulicu.
Rokovanie OZ pokračovalo
prerokovávaním ďalšieho bodu prenájom budovy bývalej materskej školy, o ktorý podala žiadosť
Bc. Iveta Varadyová, riaditeľka ne
ziskovej organizácie IRIS. Poslanci
vzali na vedomie túto ponuku a
odporučili starostovi obce pozvať
pani Varadyovú, aby predniesla
svoj zámer.
Zasadnutie pokračovalo schva
ľovaním všeobecne záväzných
nariadení, ktoré boli prerokované
na pracovnej porade poslancov dňa
26. 11. 2012. Išlo o tieto VZN:
 VZN č. 3/2012 o dani
z  nehnuteľností – OZ odporučilo

na schválenie návrh, v ktorom sa
zvýšila sadzba dane za ornú pôdu
z pôvodných 0,40% na 0,45%,
nakoľko v novele zákona sú
zlúčené druhy pozemkov – orná
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty.
Ďalšia zmena sa týka mierneho
navýšenia sadzby dane zo stavieb
a taktiež sadzby dane z by
tov. Zmena v platení dane – daň
z nehnuteľností je splatná do sumy
1000 € naraz do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia a nad
sumu 1000 € v dvoch rovnakých
splátkach, ktoré budú určené v roz
hodnutí.
 VZN č. 4/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– zmena nastala v poplatku za
osoby, ktoré sú vlastníkmi, alebo
užívateľmi nehnuteľností na území
obce, ale nemajú ani trvalý ani pre
chodný pobyt. Z doterajšej sumy
4,50 €/rok sa zvýšil poplatok na
15 €/rok. Ďalšia zmena sa týka
zníženia a odpustenia poplatku.
Vo všeobecne záväznom nariadení
už nefunguje suma, o ktorú sa zníži
poplatok. Toto je upravené samos
tatnou smernicou. Taktiež platenie
poplatku nie je určené pevnými
termínmi, ale v každom rozhodnutí
bude termín zaplatenia poplatku sa
mostatne určený.
 VZN č. 5/2012 o ostatných
miestnych daniach – zmena nas
tala vo výške dane za psa. Doteraz
bola daň 4 € za jedného psa. Teraz
je 5 €. Bola doplnená daň za pre
dajné automaty - vo výške 40 €/
automat. Miernym zvýšením sa
zmenila aj sadzba dane za verejné
priestranstvo.
 VZN č. 6/2012 o trhovom
poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach
na území obce Skačany – týmto
VZN boli upravené podmienky
na trhových miestach, čo sa môže
a čo sa nemôže na trhovom mieste
predávať, cena za prenajaté trhové
miesto, atď.
 VZN č. 7/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a

mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce – v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
bolo vypracované nové VZN.
Zmena nastala vo výške dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v mater
skej škole, v školskej družine a na
žiaka v školskej jedálni. Toto VZN
vychádzalo z výpočtu normatívu na
žiaka na rok 2013, kde koeficienty
išli dole. Podľa nových informácií
je koeficient 1,6 na počet všetkých
detí. ZŠ s MŠ bol navrhnutý cel
kový rozpočet vo výške 94 413 €,
z toho 10 500 € na údržbu. Poslanci
tento rozpočet schválili a odporučili
riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Darine Ku
rilovej nájsť racionalizačné riešenia
na úsporu nákladov ZŠ s MŠ.
Ďalším bodom programu bolo
schválenie úpravy rozpočtu obce
Skačany
rozpočtovým
opat
rením č. 3/2012, ktoré predložila
účtovníčka obce Ing. Jana Fodorová.
Oboznámila poslancov s finančnou
situáciou obce, ktorá sa trochu
zlepšila tým, že obyvatelia obce boli
upozornení na platenie za hrobové
miesta prostredníctvom oznamov na
hroboch a začali za ne platiť.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Bc. Viery Maďarovej k návrhu
rozpočtu obce na roky 2013 –
2015. Hlavná kontrolórka obce dala
do pozornosti podpísané memoran
dum ZMOS, ktoré hovorí o tom,
že náklady na školu by sa mali
rozložiť analyticky. Podotkla, že
rozpočet je vyrovnaný a odporučila
ho schváliť.
Rokovanie pokračovalo schvá
lením rozpočtu obce na rok 2013,
návrhu rozpočtu na roky 2014
– 2015 a programového rozpočtu
obce na rok 2013, ktoré pripravila a
poslancom prezentovala účtovníčka
obce Ing. Jana Fodorová. Poslanci
predložené rozpočty schválili.
Poslanci schválili aj dotácie
z rozpočtu obce na rok 2013,
ktoré boli prerokované na pracovnej
porade poslancov 26. 11. 2012 a
boli prerozdelené nasledovne:

 Telovýchovná jednota futbalového klubu Skačany – 4 200 €
 Občianske združenie Šanca a
nádej Skačany – 400 €
 Jednota dôchodcov Slovenska Skačany – 500 €
 Poľovnícke združenie Háj
Skačany – 500 €
 Základná organizácia Slo
venského zväzu záhradkárov
Skačany – 150 €
 Základná organizácia Slo
venského zväzu záhradkárov
Skačany - stavanie mája – 500 €.
Poslanci sa ďalej zaoberali
žiadosťou Stanislava Dávida
s manželkou o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce. Nakoľko
obec parcelu č. 355/3 síce užíva, ale
je neusporiadaná a neknihovaná,
poslanci túto žiadosť neschválili.
Ladislav Bánovský – poslanec vys
lovil pripomienku, že by sa malo
zistiť, či sa v budúcnosti nebudú
cez spomínaný pozemok viesť
žiadne siete a že by si tento poze
mok obec mala nechať a dať ho iba
do dlhodobého prenájmu.
V bode rôzne poslanci schvá
lili zmluvu s firmou BORINA
EKOS, s. r. o., Livinské Opatovce
na poskytovanie služieb v oblasti
nakladania s odpadmi.
Ďalej sa zaoberali schvaľovaním
novej nájomnej zmluvy na byt č. 3
v bytovom dome súp. č. 570 – Mar
tin Slovák.
Na rokovanie OZ bola poz
vaná aj nájomníčka bytovky súp.
č. 570 pani Zuzana Mendelová,
ktorej bola doručená výpoveď
z nájmu bytu č. 6, poslancom
vysvetlila, do akej situácie sa dos
tala a že požiadala o úver, ktorý jej
predbežne schválili. Vyslovila, že si
chce vyrovnať záväzky, ktoré má
voči obci čo najskôr, ako to bude
možné. Poslanci jej určili termín do
konca roka 2012.
Poslanci sa tiež zaujímali o to,
kto si v nových nájomných by
tových domoch neplatí nájom a
odporučili s týmito nájomníkmi
ukončiť nájomný vzťah.

pokr. na str. 3 >>>
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V rámci bodu Interpelácie pos
lancov sa poslanec Ing. Dušan
Grznár zaujímal o to, či boli
reklamované a odstránené vy
schnuté stromčeky vysadené pri
revitalizácii námestia. Starosta
povedal, že už boli odstránené a na
jar sa vysadia nové.
Poslanec Ing. Marián Krajčo
chcel vedieť, či je už hotový projekt na bytové domy na pripojenie ČOV na kanalizáciu a či môže
obec vyhlásiť súťaž. Poslanec
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Ladislav Bánovský odpovedal,
že už bola urobená kalkulácia a
hlavná kontrolórka obce Bc. Vie
ra Maďarová doplnila, že obec
môže ísť do súťaže aj ihneď. Musí
to však ísť cez uznesenie a obec
né zastupiteľstvo musí schváliť
dodávateľa.
V závere rokovania starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

OPUSTILI NÁS

V mesiacoch december 2012 február 2013 oslávili životné jubi
leá títo občania:

Anna Adamcová
č. d. 319
*11. 06. 1916 +30. 01. 2013
Anton Beňačka
č. d. 265
*14. 01. 1934 +23. 02. 2013

50 rokov života:
Marta Štrpková, Ing.
Dušan Horniak
Ľubomír Adamec
Miroslav Gahér
Jozef Struhár
Peter Štrpka

č. d. 384
č. d. 48
č. d. 359
č. d. 127
č. d. 120
č. d. 384

60 rokov života:
Mária Krajčová, Mgr.
Jozef Horniak
Vladimír Hudec
Ľubomír Bánovský
Jozef Pilát

č. d. 282
č. d. 409
č. d. 464
č. d. 295
č. d. 275

Daša Kližanová - OcÚ

▪ Zasadnutie OZ dňa 29. januára 2013
Prvé
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva v roku 2013 sa kona
lo 29. januára. Prítomných bolo
8 poslancov, hlavná kontrolórka
obce, poslankyňa Ing. Mekýšová
bola ospravedlnená.
V bode kontrola uznesenia sa
poslanci zaoberali splnením, res
pektíve nesplnením uznesení, ktoré
boli uložené v predchádzajúcich
rokovaniach. Hlavná kontrolórka
obce Bc. Maďarová konštatovala
splnenie bodu uznesenia –
zrušenie záložných práv na majetku obce. Išlo o ťarchy na ma
jetku obce – staré záväzky. Ďalším
bodom v kontrole uznesenia bol
bod - vyriešenie problému na Komenského ulici – objekt vo vlastníctve V. Šrámkovej sčasti ohrozu
je obyvateľov obce pri povodniach.
Tento bod bol nesplnený, nakoľko
nebol podaný podnet na vyššie
orgány. Kontrolou uznesení sa
skonštatovalo aj splnenie bodu –
podanie výpovedí z bytov v bytových domoch s. č. 570, 571 a
572. Výpovede boli zaslané nájom
níkom, ktorí neplatia nájom, resp.
sú v omeškaní s platbou nájomného
za viac mesiacov.
Starosta obce informoval poslan
cov, že od 1.3.2013 budú v obci
opäť prijatí 3 pracovníci v rámci
projektu ÚPSVaR v Partizánskom
na 3 mesiace.
Hlavným bodom rokovania
OZ bolo stanovenie podmienok
verejnej obchodnej súťaže na
prenájom budovy bývalej mater-

BLAHOŽELÁME

skej školy. Dôležitým aspektom
je zmena účelu užívania stavby
z výchovno-vzdelávacieho
pro
cesu na zabezpečenie sociálnej sta
rostlivosti a humanitárnej starostli
vosti. Dátum uzavretia zmluvy
s úspešným uchádzačom by mal
byť od 1.4.2013. Obec si vyhradzu
je právo na zrušenie súťaže, zmenu
podmienok.
Ďalším bodom bolo vyhlá
senie
výberového
konania
na dodávateľa stavebných prác
– kanalizácia ČOV – bytové
domy. Kritérium je cena. Termín
ukončenia prác je apríl 2013.
V bode rôzne Ing. Struhár
poďakoval ZPOZ-u a komisiám OZ
za usporiadané akcie: udelenie ceny
obce, novoročný prípitok, uvítanie
detí a prijatie jubilantov.
Poslanec Bánovský v závere ro
kovania zdôraznil, že na Cintorín
skej ulici je potrebné odstrániť plot
popri nových bytovkách. Je to tam
nebezpečné. Ďalej poznamenal, že
pri cintoríne je nutné urobiť niečo
s cestou vedľa cintorína. Je potreb
né, aby sa tam mohlo otočiť auto.
Ing. Grznár pripomenul, že je
podľa predložených údajov veľa
neplatičov za odvoz komunálneho
odpadu, a aj na nájomných bytoch
na nájomnom. Je potrebné, aby
obec začala riešiť uvedené prob
lémy formou exekútorov.
Ing. Struhár všetkým poďakoval
a rokovanie OZ ukončil.
Jana Fodorová - OcÚ

70 rokov života:
-------------------80 rokov života:
Anna Červeňanská
Magdaléna Ištvánová

č. d. 260
č. d. 376

90 rokov života:
Mária Hudecová
Mária Ondrejková

č. d. 46
č. d. 457

Všetkým
jubilantom
srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

NARODILI SA
Michal Jurovský
11. 09. 2012
rodičia: Michal a Lucia
(narodenie v zahraničí
– zápis cez osobitnú matriku)
Dominika Zapletalová 03. 12. 2012
rodičia: Milan a Veronika
Aneta Pašková
13. 12. 2012
rodičia: Martin a Zuzana
Sabina Dubná
17. 12. 2012
rodičia: Roman a Jana
Dávid Chrenko
11. 01. 2013
rodičia: Peter a Ivana
Samuel Budzák
10. 02. 2013
rodičia: Vladimír a Miriam
Nicol Ivančíková
26. 02. 2013
rodičia: Miroslav a Elena
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
-----------------------

M. Štrpková, ref. evidencie obyvateľov

OZNAM
Nezisková organizácia IRIS IV
Partizánske, výherca verejnej
súťaže o prenájom budovy
bývalej materskej školy, oznamuje
občanom obce, že plánuje v tejto
budove poskytovať sociálne služby
pre odkázaných občanov od sep
tembra 2013.

Záujemcovia o poskytovanie
služieb alebo o prácu v zariadení
môžu svoje žiadosti posielať na ad
resu: IRIS IV, n. o., Makarenkova
145/8, 958 01 Partizánske, prí
padne ich odovzdať na Obecnom
úrade v Skačanoch.
OcÚ
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▪ Hrobové miesta

Obec Skačany od r. 2011 uzatvára
nájomné zmluvy na hrobové miesta
na cintoríne v Skačanoch a vyberá
za ne nájom. Robí tak v zmysle
zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a Prevádzkového
poriadku pohrebiska obce Skačany.
Doteraz bolo uzavretých 459 ná
jomných zmlúv, z toho 93 v roku
2011, 351 v roku 2012 a v tomto
roku ich bolo zatiaľ 15. Z cel
kového počtu hrobových miest (asi
1 200) to však nie je ani polovica.
Je pravda, že niektoré hroby sú ešte
neobsadené a u niektorých nie sú
známi nájomcovia, ale zostali ešte aj
také hrobové miesta, o ktoré zatiaľ
príbuzní neprejavili záujem. Bolo by
preto dobré, keby sa o ne prihlásili
čo najskôr, nakoľko obec môže
pristúpiť aj k ich zrušeniu (samoz
rejme až po uplynutí tlecej doby a
doručení výzvy na zaplatenie).
Obec za tri roky vybrala na ná
jomnom 11 590 eur. Finančné pros
triedky slúžia najmä na opravu a
údržbu cintorína a domu smútku
(osvetlenie, voda, kosenie, zame
tanie, upratovanie, odvoz odpadu,
dohody a mzdy ...) a investičné
akcie.
M. Štrpková - OcÚ

VIETE, ŽE V SKAČANOCH V ROKU 2012 ...
EVIDENCIA OBYVATEĽOV

OBECNÉ MATRIKY

V PREDVIANOČNOM
OBDOBÍ

 bolo prihlásených na trvalý
pobyt 1311 obyvateľov, z toho 661
žien a 650 mužov?
 stav obyvateľov oproti roku
2011 vzrástol o 39 obyvateľov?
 sa narodilo 12 detí, z toho
4 dievčatá a 8 chlapcov?
 zomrelo 15 občanov, z toho
11 žien a 4 muži?
 bolo pochovaných na cin
toríne 20 zomrelých?
 sa prihlásilo na trvalý po
byt 64 občanov, z toho 30 žien
a 34 mužov?
 sa z trvalého pobytu od
hlásilo 22 občanov, z toho 12 žien
a 10 mužov?
 bolo prihlásených na prechod
ný pobyt 21 občanov?
 žilo 217 detí do 18 rokov,
z toho 168 detí bolo vo veku do
15 rokov?
 15 detí dosiahlo vek 15 rokov
a dostalo prvý občiansky preukaz?
 258 občanov malo vek nad
62 rokov?
 bolo evidovaných 41 občanov
bez súpisného čísla?

 v sobášnej matrike bolo za
písaných 10 cirkevných sobášov
a 1 občiansky sobáš?
 v úmrtnej matrike bolo zapísaných
15 zomrelých, z toho 8 zomreli
v Skačanoch a 7 v Hradišti?
 v sobášnej matrike boli zapísané
4 rozvody manželstva?

 bývali v posledných dňoch ad
ventu vo farskom kostole rorátne
sväté omše, na ktorých sa každoročne
zúčastňuje čoraz viac ľudí?
 od 15. decembra do 23. decembra
sa v mnohých rodinách konal deviat
nik – Svätá rodina hľadá prístrešie?

FARSKÉ MATRIKY

VO VIANOČNOM OBDOBÍ

 bolo pokrstených v celej far
nosti 23 detí (10 dievčat a 13 chlap
cov), z toho 16 v Skačanoch,
5 v Hradišti a 2 v Návojovciach?
 si v celej farnosti vyslúžilo
sviatosť manželstva 11 párov,
z toho v skačianskom kostole
6 párov, v hradištskom 4 páry a
v návojovskom 1 pár?
 bolo v celej farnosti pocho
vaných 40 zomrelých (12 mužov a
28 žien), z toho bolo v Skačanoch
20 pohrebov, v Hradišti 18 a
v Návojovciach 2?

 25. 12. sa uskutočnila vo far
skom dvore jasličková pobožnosť,
ktorú nacvičila so žiakmi pani
učiteľka Matlová?
 koledníci ohlasovali dňa 26.12.
Dobrú novinu – radostnú zvesť
o narodení Ježiška, i napriek dažďu
a zime s úsmevom na tvári spievali
a vinšovali v mnohých domác
nostiach, ktoré prispeli finančnou
čiastkou na pomoc deťom v chu
dobných krajinách?
 posledné minúty roka prežili
niektorí veriaci v tichej adorácii
v kostole, po ktorej nasledoval
vonku prípitok správcu farnosti?
OcÚ

DOBRÁ NOVINA

Počet zapojených detí
Sprevádzajúce osoby
Navštívené rodiny
Príspevok na Afriku

Skačany
30
7
115
945,00 €

Hradište
24
12
85
756,90 €

Návojovce
7
1
21
415,00 €

Spolu
61
20
221
2 116,90 €

▪ Hornonitrianske kultúrne stredisko v Prievidzi oceňovalo najlepších

Kultúrne a spoločenské stredisko
v Prievidzi dňa 15. februára organi
zovalo slávnostný večer KULTÚRA
2012, na ktorom sa odovzdávali

ocenenia inštitúciám, kolektívom a
jednotlivcom pôsobiacim v oblasti
kultúry za rok 2012.
Naša obec sa tiež môže pochváliť

obetavými ľuďmi, ktorí význam
ným spôsobom prispievajú k jej
kultúrnemu
rozvoju.
Medzi
ocenenými bola i z našej obce
predsedníčka
ZPOZ-u
Janka
Bližniaková. Pamätný list za
dlhoročnú kultúrno - osvetovú
činnosť si pri príležitosti svojho
životného jubilea prevzala z rúk
Ľudmily Húskovej, riaditeľky
Regionálneho kultúrneho centra
v Prievidzi. Janka Bližniaková sa
podieľa na organizovaní takmer
všetkých kultúrno-spoločenských
akcií v obci. Osobitne významný
je jej prínos na zachovaní a propa
gácii tradičnej ľudovej kultúry,

podieľa sa na reprezentácii obce pri
rôznych podujatiach na regionálnej
úrovni. Je autorkou projektov za
meraných na zachovávanie mies
tnych ľudových tradícií. V roku
2006 sa stala zakladateľkou súboru
seniorov Cibuliar, umeleckou ve
dúcou i autorkou scénických pro
gramov súboru. Na domácej scéne
si získava divákov zmyslom pre
humor v komediálnych postavách
a krásnym spevom. Gratulujeme
jej k oceneniu a prajeme do ďalšej
činnosti veľa elánu a dobrých nápa
dov.
text Jana Struhárová
foto archív OcÚ
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▪ Pozemkové úpravy v katastrálnom území Skačany pokračujú
Katastrálne územia Skačany a
Hradište sú prvými katastrálnymi
územiami v okrese Partizánske,
ktoré vtedajšie MP SR vybralo
pre konanie vo veci vyhotovova
nia projektu pozemkových úprav
podľa zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, uspo
riadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemko
vom fonde a pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších
predpisov (zákon). Podľa zákona
boli prípravné konania pozem
kových úprav nariadené na celom
území Slovenskej republiky od no
vembra 1991.
Úvodné
podklady
projektu
pozemkových úprav v k. ú. Skačany
(projekt): operát obvodu projektu,
aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, mapa hod
noty pozemkov, register pôvodného
stavu, miestny územný systém eko
logickej stability, všeobecné zásady
funkčného usporiadania územia
v obvode projektu (VZFU) sú vy
pracované a schválené. V súčasnosti
prebieha etapa vyhotovovania
návrhu nového usporiadania pozem
kov v obvode projektu, v ktorej je
dôležitý aktívny prístup vlastníkov

pozemkov, aby nové pozemky
mohli byť projektované čo najlepšie.
Účastníci pozemkových úprav sú
priebežne informovaní o všetkých
procesných postupoch osobne, pros
tredníctvom webovej stránky obce
a webovej stránky pozemkových
úradov SR. V súčasnosti prebie
hajú prerokovávania návrhov a
požiadaviek vlastníkov na určenie
nových pozemkov, ktoré sú jedným
z podkladov pre vyhotovenie zásad
na umiestnenie nových pozem
kov. Pri prerokovaní niektorí vlast
níci zistili, že nemajú prededené
pozemky po svojich predkoch, a to
nielen ich súkromné pozemky, ale aj
spoločné pozemky nachádzajúce sa
v Pozemkovom spoločenstve – Ur
bár Skačany. Dobrou pomôckou pre
zistenie neprededených pozemkov
v obvode projektu pozemkových
úprav je aj osobitná zostava schvá
leného registra pôvodného stavu
vyhotovená podľa § 17 ods. 3 záko
na, ktorá je prístupná na verejné
nahliadnutie na Obecnom úrade
Skačany na 10 rokov.
Vzhľadom na existujúce prob
lémy s evidenciou urbáru v Re
gistri pozemkových spoločenstiev,
na možnosti, ktoré ponúka zákon

pre urbár v projekte pozemkových
úprav a pripravovanú novelu záko
na o pozemkových spoločenstvách
upozorňujeme
vlastníkov
po
dielov urbáru na akútnu potrebu
ukončenia vzájomných rozporov
a zomknutie sa k vytrvalej práci
na odstránení problémov, ktoré sa
v urbáre vyskytujú. Zhotoviteľ
projektu vypracováva plán verej
ných (VZO) a spoločných zaria
dení a opatrení (SZO), z ktorých
najdôležitejšie SZO budú pred
bežne vytýčené v mesiaci apríl
2013. Už schválením zásad na
umiestnenie nových pozemkov
vznikne štátu a obci právo užívania
pozemkov
navrhovaných
na
výstavbu spoločných zariadení a
opatrení, z ktorého vyplýva právo
uskutočňovať vo verejnom záujme
ich výstavbu. Budovanie SZO nie
je však financované z prostried
kov určených pre samotný projekt
pozemkových úprav. Úlohou obce
je zabezpečiť si prostriedky na ich
vybudovanie.
V rámci VZFU boli navrhnuté
nové komunikačné zariadenia a
opatrenia a navrhnutá rekonštrukcia
niektorých existujúcich. Taktiež
boli navrhnuté nové vodohospodár

ske zariadenia a opatrenia, z ktorých
asi najvýznamnejším je návrh vy
budovania odľahčovacieho kanála
v  lokalite Drieňové, ktorú ohrozujú
cudzie vody z priľahlých pozemkov
lokality Opoka a z k. ú. Hradište.
Uvedený kanál bol navrhnutý za
účelom zabrániť škodám na majetku
na okolitých poľnohospodárskych
pozemkoch, ale hlavne v zastava
nom území obce, ktoré vznikajú
v  čase prívalových zrážok akumu
láciou vody v melioračnom kanáli a
následne vybrežením preplneného
Skačianskeho kanála. Navrhnuté
sú protierózne opatrenia, opatre
nia k ochrane a tvorbe životného
prostredia a k zvýšeniu ekologickej
stability územia, verejné zariadenia
a opatrenia. V etape tvorby VZFU
aktívnym a odborným prístupom
významne v projekte prispel člen
predstavenstva – Jozef Kňaze, ktorý
podal a odôvodnil mnohé cenné
návrhy, ktoré boli zapracované
do VZFU územia a v konečnom
dôsledku po ich vybudovaní môžu
významne prispieť k zlepšeniu a
skrášleniu celého územia.
Ing. Lucia Fialová – vedúca projektu na Obvodnom pozemkovom
úrade v Prievidzi

- pri príležitosti jubilejného 200.
výročia posvätenia Farského kostola Všetkých svätých.
 Janke Bližniakovej:
- za dlhoročnú obetavú a spo
ločensky záslužnú prácu v kul
túrno-spoločenskom živote obce,
- za osobitný prínos v rozvoji
miestnej kultúry,

- za udržiavanie a propagáciu
miestnych ľudových tradícií
- pri príležitosti životného jubilea.
CENA OBCE IN MEMORIAM
bola udelená:
 Mgr. Anne Beňačkovej:
- za aktívnu prácu v orgánoch
miestnej samosprávy a v miestnych
spoločenských a záujmových orga
nizáciách,
- za založenie a dobrovoľnú
činnosť v občianskom združení
Šanca a nádej, zameranom na prácu
s deťmi a mládežou,
- za prácu šéfredaktorky
Skačianskych novín a za vedenie
kroniky obce,
- za úsilie o zachovanie, obnovu
a propagáciu kultúrneho a his
torického dedičstva obce
- pri príležitosti 1. výročia úmrtia.
Cenu prevzala dcéra Marcela
Pangelová.
text M. Štrpková
foto archív OcÚ

▪ CENA OBCE
„Múdrosť nie je v tom, koľko toho
vie človek sám, ale v tom, ako
svoju múdrosť dokáže odovzdať, či
premeniť na činy pre iných.“
Dňa 17. decembra 2012 starosta
obce za účasti poslancov a členov
Zboru pre občianske záležitosti pri
OZ v Skačanoch na slávnostnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
odovzdal Cenu obce trom vzácnym
ľuďom.
Dvaja z nich v Skačanoch šťastne
prežili svoje detstvo, mladosť i
zrelý vek a vytvorili si k našej obci
vrelý vzťah. Tretieho laureáta zavial
do našich končín osud. Všetci traja
však majú niečo spoločné: snažia
sa a snažili sa robiť veľa vecí, ktoré
slúžia našim občanom a budú slúžiť
ešte mnohým generáciám.
CENA OBCE bola udelená:
 Rímskokatolíckemu farskému
úradu Skačany – Mgr. Jozefovi
Tomicovi,
správcovi
farnosti
v Skačanoch:

- za zachovávanie a zveľaďovanie
kresťanského nehmotného kultúrne
ho dedičstva, za prínos k rozvoju
duchovného života v obci,
- za záchranu, obnovu sakrálnych
objektov – národných kultúrnych
pamiatok, rekonštrukciu exteriéru
i interiéru jubilujúceho farského
kostola
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▪ Novoročný prípitok
So želaním všetkého dobrého a
s nádejou, že rok 2013 bude lepší
ako ten minulý, privítal starosta obce
Ladislav Struhár občanov Skačian
6. januára 2013 v kultúrnom dome.
Vyslovil želanie, aby osud Skačian
nebol nikomu ľahostajný, aby sa
v našej obci aj hostia cítili vždy
dobre. Nakoniec poprial všetkým
spoluobčanom zdravie, pohodu
a dobré medziľudské vzťahy. Po
slávnostnom prípitku si viac ako
150 hostí - nielen zo Skačian, po
sedelo pri rezkých tónoch dychovej
hudby Hradištská kapela, so sólis

tami Soňou Kopálovou, Michaelou
Buckovou, Ľubošom Ištvánom a
Andrejom Krbúšikom. Sem - tam
sa spevom pridali aj prítomní hos
tia a našlo sa aj pár tanečníkov.
Veselými príhodami a vtipmi prí
tomných pobavil ľudový rozprávač
strýco Lajoš. Aby hostia nesedeli
len tak, s hladnými žalúdkami,
mohli sa pohostiť koláčmi, kávou,
čajom a slaným pečivom. O po
hodu sa postarali členovia komisie
kultúry.
text Janka Bližniaková
foto archív OcÚ

▪ Uvítanie detí
Uvítanie detí do života patrí
k najmilším a najkrajším ak
ciám poriadaných Zborom pre
občianske záležitosti pri Obec
nom zastupiteľstve v Skačanoch.
Koná sa každoročne v mesiaci
januári. Tento rok sa uskutočnilo
22. januára a pozvanie naň prijali
rodičia ôsmich detí spolu so svojimi
ratolesťami. Celkove sa v roku 2012
narodilo 12 nových občiankov,
z toho 8 chlapcov a 4 dievčatá.
Chodba pred sobášnou sieňou sa
zaplnila detskými kočíkmi a obrad
ná sieň ožila nevšedným ruchom.
Rodičia hrdo držali v náručí svoje
detičky, ktoré sa milo usmievali a
zvedavo pozerali, čo sa to okolo
nich deje. Po privítaní prítomných

a predstavení každého dieťatka
a jeho rodičov sa rodičom pri
hovoril starosta obce. Vo svojom
príhovore ich povzbudil v ich
neľahkom poslaní – výchove dob
rého človeka. Po príhovore nasle

dovalo podpisovanie do pamätnej
knihy obce, gratulácia starostu,
odovzdanie kvetov, pamätných lis
tov a darčeka – finančnej čiastky
35,- eur pre každé dieťa. Program
spestril prednes básní a spev piesní

v podaní členiek ZPOZ-u. Milým
oživením slávnosti bola aj básnička
v podaní malého Matúška Ďuriša.
Na záver sa všetci spoločne odfotili
a posedeli si v družnej debate pri
malom občerstvení.
Na slávnosti boli prítomné nasle
dovné deti: Tobias Mihálka, Michal
Kompas, Adam Štrpka, Simon Ko
lieska, Šimon Štrpka, Aneta Huma
jová, Aneta Pašková a Sabina Dub
ná. Lukas Hozák, Adam Mojžiš,
Dominika Zapletalová a Michal Ju
rovský sa zo zdravotných dôvodov
nemohli zúčastniť.
Milé deti, srdečne vás vítame
v rodine Skačancov!
text M. Štrpková
foto archív OcÚ

▪ Naša matrikárka a ZPOZ-áčka Ing. Marta Štrpková oslávila 50. narodeniny

Písal sa rok 1962, keď do rodiny
Michala a Alojzie Kasalovcov
pribudlo dievčatko – Martuška.
A toto dievčatko už v decem
bri minulého roku oslávilo svoje

50. narodeniny. Kde sa všetky tie
roky vzali? Ako rýchlo sa minuli.
Deti sú už veľké, niet sa už s kým
hrať, spieva sa v jednej piesni. A veru
dve z troch detí, ktoré s manželom

Petrom vychovali, sú už dospelé.
Práca s ľuďmi si vyžaduje celého
človeka, a tak matrikárka v obci
pozná každého. Kto sa narodil, kto
vstúpil do stavu manželského, kto
sa prisťahoval, kto odsťahoval,
kto odišiel na večnosť. Navyše
je Martuška aj členkou Zboru
pre občianske záležitosti pri OZ
v Skačanoch, a tak všetky tieto
udalosti prežíva dvakrát.
Pri príležitosti okrúhleho jubilea
ju starosta obce pozval do obrad
nej siene, kde sme pre ňu pripravili
malú slávnosť. Poďakoval jej za prá
cu na obecnom úrade, v ZPOZ-e , za
prácu v organizáciách obce a tiež
pri tvorbe Skačianskych novín, kde
pracuje ako členka redakčnej rady.

Želáme jej naďalej pevné zdra
vie, Božie požehnanie a spokojnosť
v rodine.
text J. Bližniaková,
predsedníčka ZPOZ-u,
foto archív OcÚ
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▪ Stretávka po 50 rokoch
Hurá, skončila sa škola!!! Tak sa
pred päťdesiatimi rokmi vytešovali
žiaci, deviataci, končiaci v roku
1962 povinnú školskú dochádzku
v ZDŠ Skačany.
A o 50 rokov - 13. decembra 2012
sa stretávame a tiež sa tešíme, že
vidíme svojich spolužiakov. Aj keď
pribudol šedivý vlas a niekoľko vrá
sok na tvári, zvítanie bolo dojemné,
srdečné a sem-tam sa objavila aj
slzička. Ale hlavne, že sme zdraví
– povzdychli sme si spoločne. Veď
niektorí sa pre zdravotné problémy
museli ospravedlniť. Dojímavé
bolo aj stretnutie s našimi bývalými
učiteľmi. Pán učiteľ Anton Križan
nás spoznával ľahšie, lebo bol prí
tomný na viacerých našich stre
távkach. Ale pán učiteľ Rudolf Šúň
musel veru loviť v pamäti, aby si nás
vybavil takých, ako nás poznal pred

50 rokmi. Žiaľ, pán učiteľ Štefan
Ondruška sa už stretávky nedožil.
Prvé spoločné kroky viedli na cin
torín, kde sme si s láskou spomenu
li na nášho triedneho pána učiteľa
Antona Kližana, pána farára Jozefa
Hollého a už zosnulých spolužiakov.
Veru už jedenásti sa tejto udalosti
nedožili. Potom sme sa odobrali do
skačianskeho chrámu, kde sme sa

pri svätej omši, ktorú celebrovali
naši duchovní otcovia Jozef To
mica a Miroslav Kukla, Pánu Bohu
poďakovali za prežité roky, vy
prosovali si zdravie a pokoj pre nás
a naše rodiny, rodičov a učiteľov.
V obradnej sieni obce Skačany nás
prijal pán starosta Ladislav Struhár a
s členkami ZPOZ-u pripravili príjem
ný a dojímavý program. Nasledoval

slávnostný obed. Všetkých pozdravil
príhovorom predseda deviatej triedy
Marián Kližan. Spomenuli sme si
minútou ticha na našich zosnulých
spolužiakov a učiteľov a potom sa
už rozprúdila debata. A veru bolo sa
o čom zhovárať. Kde teraz bývaš?
S kým žiješ? Koľko máš detí a
vnúčat? Ako si na tom zdravotne?
Ako tráviš voľný čas? Tu sme sa
spoločne zhodli, že voľného času
nadbytok nikto nemá. Tortu v tvare
slniečka, ktorého každý lúč niesol
meno jedného spolužiaka, nám vy
tvorila pani Zuzulová, ktorá nám pri
pravila aj chutný obed a kapustnicu.
Ťažko sme sa lúčili, sľúbili sme
si, že ak sa dožijeme, stretneme sa
znovu po piatich rokoch.
text Janka Bližniaková
foto archív OcÚ

▪ Seniori v Skačanoch bilancovali a aj oslavovali
V nedeľu 3. februára 2013
si členovia Miestnej organizá
cie Jednoty dôchodcov Sloven
ska v Skačanoch pri bilancovaní
činnosti za rok 2012 pripomenuli
aj 15. výročie vzniku organizácie.
Táto bola založená na ustanovujúcej
schôdzi 2. decembra 1997 s počtom
členov 69. Dnes má už 139 členov a
poradové číslo členského preukazu
je 206. K najstaršímm členom patria
93-ročný Jozef Hudec a 90-ročná
Mária Ondrejková. Teší nás, že za
15 rokov nikto z našej skačianskej
organizácie dôchodcov dobrovoľne
nevystúpil, žiaľ, bol to vždy odchod
navždy, alebo pre vážne ochorenie.
Pri zrode organizácie sme si ne
mysleli, že bude taká úspešná, že
bude najväčšou v obci a že o uspo
riadané akcie bude záujem.
Hlavným zámerom našej činnosti
je spestrenie a spríjemnenie života
po produktívnom veku, teda života
na dôchodku. Za 15 rokov to bolo
množstvo podujatí, každoročne
s cieľom spoznávania pamätihod
ností Slovenska konáme pozná
vacie zájazdy. Minulý rok sme
navštívili najstaršie pútnické mies
to Slovenska Marianku a na moto
rovom vláčiku PREŠPORÁČIKU
sme si obzreli pamiatky Bratislavy.
Každoročne konáme aj športovozábavné podujatie pre starých

rodičov s vnúčatami pod názvom
ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
ukončené opekaním, ale aj iné zau
jímavé akcie.
Schôdza mala slávnostný cha
rakter. Účasť členov bola 89 %-ná.

V priebehu schôdze boli odov
zdané aj ďakovné listy, a to: za
dlhoročnú pomoc a spoluprácu
v prospech JDS a v prospech
staršej generácie – starostovi obce
Ing. Ladislavovi Struhárovi, ďalšie

ďakovné listy boli odovzdané jubi
lantom, dlhoročným členom orga
nizácie, ktorí v roku 2012 dovŕšili
okrúhle životné výročia. Starosta
obce za výrazný osobný podiel na
založení MO JDS v Skačanoch, za
aktívnu činnosť v MO JDS a rozvoj
seniorských aktivít v obci odov
zdal ďakovný list predsedníčke
Márii
Krajčovej,
ktorá
je
predsedníčkou celých 15 rokov.
Táto pri poďakovaní zdôraznila,
že ďakovný list nepatrí iba jej, ale
aj všetkým členom výboru a aj
všetkým členom organizácie, lebo
bez nich by organizácia nebola.
Nasledovalo vystúpenie speváckodramatického súboru CIBULIAR,
ktorý svojím spevom a humornými
scénkami navodil prítomným ús
mev na tvári.
Na tento rok máme veľa plánov
a predsavzatí, ktoré by sme chceli
zrealizovať. Čakáme, že do našich
radov prídu „novodôchodcovia“,
ktorí budú mať záujem v orga
nizácii pracovať a stretávať sa na
spoločných podujatiach, aby tá
naša jeseň života nebola prázdna,
ale naplnená spokojnosťou a aby
z nás nikto necítil, že je už nepot
rebný a osamelý.
text Mária Krajčová
foto archív OcÚ
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▪ Stretnutie s jubilantmi
V
zasnežené
popoludnie
22. januára 2013 boli pozvaní do
kultúrneho domu na slávnostné
stretnutie všetci občania Skačian,
ktorí sa v roku 2012 dožili výz
namného životného jubilea 50, 60,
70, 80 a 90 rokov. Aj napriek ne
priaznivému počasiu pozvanie pri
jalo 32 jubilantov z celkového počtu
pozvaných 57. Po slávnostnom pri
jatí starostom obce a členmi Zboru
pre občianske záležitosti nasledo
valo malé občerstvenie, pri ktorom
si jubilanti pospomínali na staré

časy a mnohí si aj zaspievali krásne
ľudové piesne. Presvedčili sme sa,
že podobné stretnutia majú veľký
význam. Veď napríklad 50 -  roční
jubilanti sa tu spolu stretli prvýkrát
od ukončenia základnej školy.
Najväčšiu radosť zo stretnutia pre
javili dvaja 90-roční jubilanti – Ján
Gahér a Ján Ladislav Országh, ktorí
si zaspievali svoje obľúbené piesne
a odchádzali medzi poslednými.
text K. Kližanová
foto archív OcÚ

70 - roční

50 - roční

80 - roční

60 - roční

90 - roční

▪ Dobrovoľný hasičský zbor
V nedeľu 27.1.2013 sa v priesto
roch kultúrneho domu konalo
výročné
valné
zhromaždenie
Dobrovoľného hasičského zboru
Skačany. Na zhromaždení boli
okrem členov prítomní aj hostia:
riaditeľ okresného výboru DPO
v Partizánskom Ing. Ľubomír Ga
vula a starosta obce Skačany Ing.
Ladislav Struhár.
K 31.12.2012 DHZ Skačany evi
duje 44 členov hasičskej základne.
V uplynulom roku 2012 sa
súťažné družstvo prihlásilo do

Slovensko-Moravskej
hasičskej
ligy a absolvovalo 31 rôznych
súťaží, pričom vzorne reprezen
tovalo obec Skačany. Na okresnom
kole previerok pripravenosti muži
obhájili prvenstvo a družstvo žien
tiež skončilo na 1. mieste. V súťaži
jednotlivcov – muži získal 1. miesto
Marek Ďuriš, 2. miesto Peter Ďuriš
a v kategórii žien vyhrala Petra
Vállová a druhá skončila Ivana
Kohútová (všetci DHZ Skačany).
V minulom ročníku sa po dlhšej od
mlke zúčastnilo na okresnom kole

Hry Plameň aj družstvo mladých
hasičov, žiakov ZŠ Skačany.
Aj v roku 2012 členovia DHZ
prispeli ku kultúrnemu vyžitiu
v obci - zorganizovali hasičský
ples a country večer. Pomocnú
ruku im pritom podali aj rodinní
príslušníci, za čo im patrí úprimné
poďakovanie.
V decembri vykonali kontrolné
skupiny preventívne protipožiarne
prehliadky, pričom sa zamerali
na obhliadku vykurovacích telies,
komínov, skladovanie horľavých

látok a pod.
V roku 2012 sa naši členovia
DHZ v mesiaci marec zúčastnili
na likvidácii povodní na domovine
v Skačanoch a na zásahu v lese pod
Skalou, kde išlo o príznaky horenia.
Výpomoc bola poskytnutá aj pri revi
talizácii námestia, kde členovia DHZ
zavlažovali novovysadenú zeleň.
V tomto roku dňa 18.1. usporia
dali členovia DHZ už 13. ročník
Hasičského bálu. Je to vec tradície
a sme hrdí na to,
pokr. na str. 9 >>>

Skačianske noviny číslo 1/2013
>>> že na ples prichádzajú
hostia zo širokého okolia. Ako
už býva zvykom, všetci sa bavili
až do skorého rána a veľmi si
pochvaľovali úroveň a organizáciu
plesu.
V jarných mesiacoch plánujú
hasiči zorganizovať v obci zber
železného odpadu, v lete tradičný
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country bál a na jeseň Pohárovú
súťaž v hasičskom športe.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým tým, ktorí akokoľvek
pomáhajú
pri
chode
tejto
dobrovoľnej organizácie.
text Vladimír Knápek,
predseda DHZ Skačany
foto archív OcÚ

▪ Darujte 2% z vašich daní
Prichádza
čas, kedy môžete
venovať 2% zo svojich daní, resp.
3%, pokiaľ ste ako dobrovoľník
vykonávali v roku 2012 v hocijakej
organizácii (občianskom združení a
pod.) dobrovoľnícku činnosť v roz
sahu minimálne 40 hodín.
Občianske združenie Šanca a
nádej vzniklo v máli 2001 z podnetu
bývalého správcu farnosti ThLic.
Z. Pupíka, s cieľom pomáhať
rodičom a škole vo výchove
v rovine športovej, psychologickej,
sociálnej, kultúrnej a náboženskej.
Podujatia, ktoré OZ Šanca a nádej
uskutočnilo, napr. detský karneval,

oslavy MDD – Cestu rozprávkovým
lesom, detský tábor, výtvarnú súťaž,
kreslenie na asfalt, športové súťaže
a turnaje – stolnotenisový, nohejba
lový, šachový, Duchovné večery a
besedy... bolo možné realizovať aj
vďaka príspevkom, ktoré ste nám
darovali z Vašich daní.
OZ Šanca a nádej sa venuje nielen
vytváraniu priestoru pre zmyslu
plné trávenie voľného času detí a
mládeže, ale realizuje i aktivity,
ktoré vedú k zveľaďovaniu obce,
obnove a ochrane
kultúrneho
dedičstva, na čo získalo aj finančné
prostriedky: na zakúpenie lavičiek

a propagačnej tabule pri Kaplnke
sv. Barbory (http://www.nadacia
orange.sk) a na úpravu detského
ihriska na Námestí 1. mája (http://
www.nadacia-arx.sk/oz-sanca.php/).
Chcem vyjadriť poďakovanie
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso
bom pomáhali pri realizácii podu
jatí organizovaných občianskym
združením. Je čoraz ťažšie získať
ľudí, ktorí sú ochotní nezištne
pomôcť a obetovať kúsok svojho
času druhým.
Darujte, prosím, 2% z Vašich daní
OZ Šanca a nádej, aby združenie
mohlo pokračovať v realizácii podu

jatí pre deti a mládež. Vyhlásenie
o poukázaní dane je k dispozícii
u členov OZ, v kostole, alebo si
ho môžete stiahnuť z obecnej we
bovej stránky www.skacany.sk.
K vyhláseniu je potrebné priložiť
aj Potvrdenie o zaplatení dane,
vystavené zamestnávateľom, a obe
tlačivá odovzdať do konca apríla
na Daňovom úrade v Partizánskom
alebo niektorému členovi združenia.
ĎAKUJEME! 			

a odvahu, aj zasúťažiť si. Krása a
farebnosť masiek pútali pozornosť
prítomných, o čom svedčilo aj
niekoľkominútové spoločné záve
rečné fotenie, počas ktorého by sa
nič netušiacemu pozorovateľovi
mohlo zdať, že v strede tanečného
parketu je prítomná nejaká
obľúbená celebrita.
Na záver takmer trojhodinového
podujatia bola každá maska odme
nená hračkou, omaľovánkou či

cukrovinkou a asi 200 prítomných detí a dospelých - sa začalo pomaly
rozchádzať.
To, že sa detský karneval nao
zaj vydaril, dokazovala najmä
nefalšovaná radosť v očiach detí a
bezstarostný detský smiech, ktorý
sa počas celého podujatia niesol
sálou kultúrneho domu.

M. Miklašová,
štatutárny zástupca
OZ Šanca a nádej

▪ Ako „fašiangovali“ deti v Skačanoch

O tom, že počas fašiangového
obdobia sa vedia zabávať nie
len dospelí, ale aj deti, sa mohol
presvedčiť každý, kto v nedeľu
10. februára 2013 zavítal do
priestorov
kultúrneho
domu
v Skačanoch. Už tradične na záver
fašiangov zorganizovalo Občianske
združenie Šanca a nádej karneval
pre deti zo Skačian i širšieho okolia.
V tento deň sa každé dieťa moh
lo aspoň na chvíľu stať tým, čím
vždy vďaka svojej predstavivos

ti chcelo byť. A veru o nápaditosť
masiek nebola núdza. 64 detí vo
veku od 1 do 10 rokov prenieslo
na seba podobu najrozmanitejších
klasických i moderných roz
právkových bytostí, filmových
postáv, príslušníkov zvieracej ríše,
či chutného ovocia. Niektoré deti
zas svojím kostýmom akoby chceli
naznačiť svoje budúce povolanie.
Každá maska si po absolvovaní
úvodného predstavovania mohla do
sýtosti zatancovať a ak mala chuť

text Alena Hudecová
foto Ivan Struhár
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▪ Skačanci sa na 40 dní rozlúčili s milovanou basou

Sála kultúrneho domu v piatok
8. februára 2013 v Skačanoch pras
kala vo švíkoch, a to sa nezmestili
všetci, ktorí mali záujem zúčastniť
sa smútočného aktu Pochovávania
basy Rózy.
Komisia kultúry so starostom
obce aj tento rok pripravila zau
jímavú akciu s tradičným pocho
vaním basy a pestrým kultúrnym
programom. Okolo polnoci pri
chádzal za zvukov smútočného
pochodu farár, kaplán a organis
ta. Pred nimi kráčal miništrant
s veľkou „zástavou" a smrtka
s kosou. Požiarnici na márach dôs
tojne niesli zosnulú basu prikrytú
vencami. Nasledoval smútočný
sprievod plačiek. Ten síce nepô
sobil príliš smútočným dojmom,
ale svoju úlohu splnil. „Náhodný
murár“ im musel predviesť, ako má
vyzerať taký skutočný smútočný
plač. Sprievod uzatvárali dok
tor so svojou sestričkou, ktorí sa
starali o užialených smútiacich
hostí a účinkujúcich. „Infúziou" so
skačianskou slivovičkou dokázali
prebrať aj polomŕtvych smútiacich.

Potom nasledovali Polnočné správy
skačianskej – bosoráckej televízie –
BOSOR TV, kde sme sa postupne
dozvedeli o horúcich aktualitách
z dediny. Správy moderovali Zla
tica Flintová a Patrik Švanda. „Am
nestovaní väzni" predviedli, ako
dokážu zatancovať najmodernejší
tanec Gangnam style. Bosorky a
bosoráci s nasadením vlastného
zdravia zatancovali horúci kankán
a zvodné akvabely boli vo svo
jej zostave dokonalé. Nechýbala
ani Pamela zo známeho seriálu.
V novej relácii Supermater sa
Denisa Cesnačka pozhovárala so
ženami o ich rodinách. Tu mala
zastúpenie aj etnická rodina pani Oblina so svojím synáčikom
Dežkom. Ako v každom správnom
spravodajstve nechýbala ani na
BOSOR TV predpoveď počasia.
Nebola to však predpoveď hoci
jaká, ale zaujímavo podané Sexi
počasie. Pri jeho výklade sa krás
na moderátorka Majka Brušková
zbavovala častí svojho oblečenia až
do najspodnejšieho. Polnočné spra
vodajstvo prelínali reklamy „ne

cvakám" a „sprostenal".
Potom už pokračovala zábava
až do skorého rána pri chutnom
občerstvení a veselých tónoch hu
dobnej skupiny Melódia. Všetkým

sa pripravená akcia páčila, o čom
svedčia aj objednávky miest na
budúci rok.
text J. Bližniaková
foto archív OcÚ
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▪ Zabíjačka v Skačanoch

„To bude pekná robota!", pov
zdychli si chlapci, ktorí pripravova
li pravú zabíjačku v upršané ráno
23. februára 2013 v Skačanoch.
Keďže fašiangy boli krátke a
kultúrnych akcií v dedine bolo
nadostač, rozhodli sa starosta
obce, komisia kultúry, poslanci
a ďalší dobrovoľníci zabíjačku
zorganizovať počas pôstneho ob
dobia. Dobrôt bolo nachystaných
dostatok, ale organizátori sa obáva
li, či v toto daždivé počasie prídu
nejakí „ochutnávači“. Podbradok
s pečienkou a cibuľkou, jaternice,
krvavnice, klobásy, kapusta, pečené
mäsko aj zabíjačková kaša. Nie sú
to síce veľmi zdravé jedlá, ale raz
za čas ich ochutnať a pripomenúť
si časy, keď sa skoro v každom de

dinskom dvore konala zabíjačka,
padlo celkom dobre. Nakoniec sa
kultúrny dom zaplnil. Postretali
sa celé rodinky, priatelia, známi a
k mäsovým dobrotám si dopriali
kávičku, pivko, čaj, ale aj hriatô.
Prišli aj hudobníci miestnej Dy
chovej hudby Skačianka, no keďže
je pôstne obdobie, zahrali len
niekoľko „ kúskov“. Zato sa celý
deň sálou rozliehali príjemné, de
centné tóny fujary. Zahral na nej
Peter Minich – rodák zo Skačian.
Hostia sa podvečer rozchádzali spo
kojní a všetky chutné dobroty, ktoré
pripravil pán Miroslav Zuzula, sa
pomíňali. Počiatočné obavy preto
boli zbytočné. Akcia sa vydarila.
text Janka Bližniaková
foto archív OcÚ
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▪ Pred 100 rokmi sa v Skačanoch narodila pani učiteľka Viktória Kližanová
„Ale tí, ktorí iných vyučujú, jagať sa budú ako hviezdy oblohy.“ (Sv. Písmo)

Viktória Kližanová, rod.Pohanková

Medzi žiakmi je aj dnes už 83-ročná Štefánia Hudecová, rod. Habalová.

Anton Kližan

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý
sa už desaťročia spája s narodením
pedagóga a mysliteľa Jána Ámosa
Komenského, narodil sa 28. marca
1592, vzdávame hold a úctu peda
gógom a ich práci.
Sú pedagógovia, ktorí v nás
ostanú zapísaní navždy. Určite
k nim patrí aj učiteľský manželský
pár Kližanovcov, ktorý zanechal
v Skačanoch po sebe veľmi hlbokú
stopu. Je potrebné spomínať si na
tieto osobnosti, ktoré nás posúvali
vpred. Počas svojej aktívnej práce
dávali deťom predstavu o živote a
pomáhali im otvárať brány do sveta.
Spomienky zostávajú aj po desiat
kach rokov živé a osobné.
Viktória Kližanová, rodená Po
hanková, sa narodila pred 100 rokmi
dňa 6. decembra 1912 v Skačanoch
ako jediná dcéra Paulíny a Jána Po
hanku, ktorý zahynul počas 1. sve
tovej vojny na slovensko – poľskom
rozmedzí. Päť ročníkov ľudovej
školy vychodila v Skačanoch.
Meštiansku školu navštevovala v ro

koch 1925 - 1929 v Nitre a učiteľský
ústav v rokoch 1929 – 1933 v Tr
nave. Do skačianskej školy nastúpila
1. septembra 1933. Dostala učiť III.
triedu, v ktorej bolo 59 žiakov, z toho
34 chlapcov a 25 dievčat. Okrem
nej v tej dobe učila v I. triede Joze
fína Gombárová (33 žiakov), v II.
triede Rudolf Gombár (58 žiakov)
a vo IV. triede Emil Semerád
(62 žiakov). Emil Semerád sa
nečakane 30. augusta 1934 vzdal
miesta. O tejto správe sa dozvedel
Anton Kližan, abiturient učiteľského
ústavu v Spišskej kapitule, ktorý bol
len pred krátkym časom zvolený
za učiteľa v Skačianskom Hradišti.
Bol prijatý, takže približne v rovna
kom čase začali obidvaja pôsobiť
v skačianskej škole, do ktorej cho
dilo v tom čase viac ako 200 žiakov.
Práca učiteľa nebola vôbec
ľahká, okrem povinnej výuky bolo
treba pripravovať rôzne prednášky,
nástenky, kultúrny program napr. ku
Dňu matiek alebo k rôznym iným
príležitostiam, nacvičovať divadel

jej práce – deti vedeli písať, čítať,
počítať. Jej zamestnanie sa pre ňu
stalo životným poslaním. Srdce,
ktoré sa vedelo rozdávať, prestalo
biť 25. septembra 1992 a odpočíva
na cintoríne v rodných Skačanoch.
Anton Kližan sa narodil 9. ok
tóbra 1913 v Skačanoch, pochádzal
z roľníckej rodiny, zo 6 súrodencov.
Učil od roku 1934, mal veľkú zás
luhu na zriadení meštianskej školy
v Skačanoch v roku 1945, ktorá
bola pre obce: Skačany, Hradište,
Návojovce, Veľké Kršteňany. V ro
koch 1944 - 1960 bol riaditeľom
školy, prispieval k rozvoju obce a
kultúry, bol vedúcim osvetového
strediska, aktívnym záhradkárom.
Záležalo mu na všestrannom rozvoji
žiakov, napr. chodil do Bratislavy
po premietací prístroj a po filmy.
Keď meškal rýchlik z Bratislavy
a zmeškal autobus, s veľkým pre
mietacím prístrojom musel ísť pešo
do Skačian.

S deťmi narodenými v roku 1958

né predstavenia, učiť dievčenské a
chlapčenské ručné práce, vysádzať
okolie školy, pracovať vo vtedajších
organizáciách, napr. v Červenom
kríži, viesť základnú kartotéku
pre obvodného lekára alebo robiť
komisára pri mláťačkách počas
žatvy.
Pani učiteľka Kližanová učila
v Skačanoch 40 rokov, z toho viac
ako 30 rokov prvákov. Bola trpez
livá, všímavá, ochotná počúvať, ne
násilnou formou viedla deti k tomu,
aby ich učenie začalo baviť. Bola
priateľská, vždy usmiata, ve
dela pochváliť, svoje povolanie
vykonávala s láskou a s úprimným
srdcom. Dobre poznala rodinné
zázemie detí, ku každému pristu
povala individuálne, vedela výborne
komunikovať s rodičmi. V staršom
veku si dávala pozor na to, aby v ko
munikácii s dospelými nepoužívala
detskú reč, ktorá jej bola najbližšia.
Dokonale poznala dušu malého
prváčika. Tešila sa, keď na konci
školského roku videla výsledok svo

Tieto lavice si pamätajú mnohí ...

pokr. na str. 13 >>>
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Bol prirodzenou autoritou aj
pre mladých kolegov, ktorých sa
snažil viesť k tomu, aby boli vždy
pre žiakov vzorom. Krátko po tom,
ako rozdal žiakom poslednýkrát
pred odchodom do dôchodku
vysvedčenia, zomrel 21. júla 1974
ako 60 – ročný.
Pani učiteľka Kližanová a pán
učiteľ Kližan boli obetaví ľudia.
Mali 5 svojich detí, najstarší Stanko
zomrel ako 3 – ročný, ale pre stovky
ďalších detí boli nielen učiteľmi, ale
aj akoby druhými rodičmi. Záležalo
im na tom, aby z ich žiakov vyrástli
nielen dobrí odborníci, ale aj dobrí
ľudia. Život im spestrilo aj 9 vnúčat,
z ktorých dve vnučky Andrea a Sil
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via sú pokračovateľkami v ich peda
gogickej dráhe.
Pripájam sa k slovám básnika,
ktorý povedal: Pani učiteľka, vyrás
tol som na tom A, ktoré ste ma
naučili. Pani učiteľka Kližanová, ja
som tiež vyrástla na tom A, ktoré
ste ma naučili. Veľmi ste ma zaujali
už prvý deň v škole, keď som prišla
domov, hneď som povedala, že aj ja
raz budem učiť. Išla som za svojím
snom, napĺňam ho už desiatky rokov.
Ja i celé generácie skačianskych detí
vám ďakujeme, nespomíname si na
vás iba pri príležitosti 100. výročia
vášho narodenia, ale uchovávame si
vás stále v našich spomienkach.
text Eva Struhárová
foto rodinný a obecný archív

Na sklonku pedagogickej dráhy

POHĽAD DO HISTÓRIE
▪ Za skačianskou katedrou I.
Dnes je už úplnou samo
zrejmosťou, že deti v určitom veku
nastupujú do školy. Vedeli o tom
aj naši rodičia, aj starí rodičia, aj
ich predkovia. A vlastne, odkedy je
tomu tak? Už od roku 1777, kedy
cisárovná Mária Terézia vyhlásila
reformu Ratio educationis, ktorou
zaviedla povinnú školskú dochádz
ku aj na území dnešného Sloven
ska. Týkala sa detí vo veku 6 – 12
rokov.
Vzdelanosť našich predkov zau
jímala už dávno predtým. Nemáme
to síce ničím doložené, no exis
tenciu najstaršej skačianskej školy
môžeme položiť už niekde do 13. –
14. storočia. Totiž školy v stredove
ku vznikali pri farách. A skačiansky
kostol sa prvýkrát spomína už
v roku 1280, skačiansky farár
Samson v roku 1332. Pri tunajšej
fare preto existovala farská škola,
v ktorej sa vzdelávali žiaci. Koľkí
boli a čomu sa učili, to dnes už
ťažko zistíme. A nie je to ani
cieľom tohto príspevku. Vieme
však, že niektorí zo žiakov dosiahli
vďaka vzdelaniu významné posty.
Napríklad príslušník zemianskeho
rodu Skačániovcov – Peter Skačáni
bol v roku 1561 farárom v Rybníku
v Tekove. Pred štúdiom teológie
určite navštevoval skačiansku
školu. No môžeme si položiť inú
otázku, kto vyučoval skačianske

deti? Meno prvého učiteľa
poznáme z roku 1697. Bol ním
František Ottez. Kde škola, v ktorej
učil, stála, to už nevieme. Nebola to
výstavná budova, lež drevená stav
ba so slamenou strechou. Zároveň
slúžila ako dom organistu, ktorým
skačiansky učiteľ tiež bol. Preto

chal bol učiteľom v Hradišti. Štefan
Uršulíni zomrel 19. apríla 1767 ako
65- ročný. Jeho nasledovníkom bol
Ondrej Burian (1767). Vtedy bola
škola už z kameňa a tehál, pokrytá
slamou. Ďalší učiteľ Bartolomej
Stromček v Skačanoch pôsobil
v rokoch 1774 – 1782 a zom

predpokladáme, že stála neďaleko
starého Kostola sv. Juraja na Hôrke.
Meno ďalšieho učiteľa objavujeme
v roku 1729. Bol ním František
Boháč. Jeho povinnosťou, okrem
iného, bolo aj „zvonenie počas
búrok“. Roku 1745 v Skačanoch
učil Štefan Uršulíni, jeho brat Mi

rel tu vo veku 44 rokov. Po ňom
do Skačian prišiel Peter Reczer
(spomína sa v rokoch 1782 – 1788).
O ňom vieme, že býval v dome
č. 121. Tiež bol učiteľom i or
ganistom. V roku 1798 skačianske
deti učil Adam Červený. Škola
podľa dobových záznamov stála

„na vŕšku“ a bola ťažko prístupná.
Zrejme stála blízko Kostola sv. Ju
raja. Ďalšiu zmienku o skačianskej
škole máme z roku 1820. Vtedy,
18. februára, po 20-ročnom pôso
bení, zomrel Ondrej Kiaci. S jeho
menom sa spája prvá zmienka
o skačianskej dychovke. V matrike
úmrtí sa pri mene Ondreja Kiaciho
uvádza, že viedol chrámovú hudbu,
ktorej venoval niekoľko dycho
vých nástrojov. Po ňom nastúpil
Jozef Korily, ktorý si vzal za ženu
dcéru bývalého organistu Annu.
Pôsobil tu až do 30. marca 1836,
kedy zomrel. Možno už vtedy mala
skačianska škola viac tried, lebo
z roku 1831 existuje záznam, že
v Skačanoch učil aj Andrej Ko
rily. Aká bola jeho rodinná väzba
s Jozefom, nevieme. Zároveň
v roku 1831 sa spomína ako učiteľ
aj Ján Korily, zrejme Jozefov syn.
Ten po otcovi prevzal školu i funk
ciu organistu. Naposledy sa spomí
na v roku 1845. V období 40. rokov
19. storočia sú údaje o skačianskej
škole kusé, keďže nepokojným
svetom hýbali revolúcie. Vieme,
že v rokoch 1843 – 1844 bol miest
nym učiteľom zeman Jozef Šulaj a
v roku 1851 Peter Molnár.

text Erik Kližan
foto Kronika obce
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▪ Pán kaplán odchádza
Odchádzajúcemu pánu kaplá
novi Miroslavovi Kuklovi položila
redakčná rada otázku:
 Ako hodnotíte Váš 3-ročný pobyt vo farnosti Skačany?
Do farnosti Skačany, kam pat
ria aj obce Návojovce a Hradište,
som prišiel dňa 10. marca 2010.
Môžem povedať, že veľmi skoro
som si obľúbil miestnych ľudí,
nakoľko aj ja sám pochádzam zo
západného Slovenska. Mentalita
miestnych ľudí je mi veľmi blíz
ka. Ako každý kňaz, aj ja som sa
snažil ohlasovať to najdôležitejšie,
a to je Ježiš Kristus. Všetko v mo
jom živote sa odvíja od živého
vzťahu s Ježišom Kristom. A preto
aj túto dôležitú skutočnosť som
sa snažil ohlasovať a ponúkať
ľuďom, aby mali živý vzťah s Bo
hom. Niektorí ľudia na túto výzvu
odpovedali a živo reagovali, ob
novovali si svoj vzťah s Bohom.
My dobre vieme, že Boh človeka
miluje a neustále sa mu ponúka a
čaká na našu odpoveď. Vždy som
si uvedomoval, cirkev nie je sekta
a necháva človekovi slobodu, aby
sa slobodne rozhodol, či chce byť
s Bohom alebo nie.

adorácie, sväté omše, všetky
pobožnosti. Zúčastňoval som
sa skoro na všetkých obecných
akciách: na pochovávaní basy,
na schôdzi jednoty dôchodcov,
na plesoch, detských akciách,
rôznych rodinných oslavách ...
V nedeľu som chodieval na futbal,
či už do Skačian alebo Hradišťa.
Musím povedať, a to jednoznačne,
že čakal som nejakú odozvu na
túto moju ponuku. Avšak nijaká sa
nekonala.
Na druhej strane ma veľmi
potešilo, keď sme chodili do rodín,
ktoré nás pozvali na nedeľný obed,
alebo len poobede na kávu. Tam
naozaj vznikali priateľstvá a v roz
hovoroch sme prebrali aktuálne
témy, ktoré trápili našich veria
cich. S miništrantmi som hrával
na fare karty, žolíka. Za tri roky
vyhrali iba raz, začo ich pán farár
odmenil pizzou. Tu by som chcel
vyzdvihnúť chlapcov, pri oltári sa
v celej farnosti vystriedalo okolo
40 miništrantov. A mnohokrát som
sa pýtal, kde sú dievčatá?
Pred dvoma rokmi som vie
dol seminár Obnovy v Duchu
Svätom, ktorý trval 9 týždňov

som chcel celej farnosti zaželať
silu Božieho Ducha, aby Boží
Duch viedol ľudí k poznaniu, že
Bohu na nich naozaj záleží. Nech
Ježiš Kristus, náš Pán požehná

Vo farnosti som vykonával
všetko, čo mi bolo zverené pánom
farárom, pretože on je zodpovedný
za celý život farnosti. V základnej
škole som vyučoval náboženstvo,
väčšinou vyššie ročníky. Pre mňa
bolo veľmi smutné, ak som vi
del nezáujem o duchovný, či
náboženský život zo strany žiakov.
Samozrejme, že som učil a snažil
sa učiť s láskou.
Vysluhoval som všetky kňazské
veci – krsty, sobáše, pohreby,

v
pastoračných
priestoroch
v Hradišti. Z toho vzniklo aj
veľmi pekné spoločenstvo, ktoré
sa stretáva na modlitbe chvál,
modlia sa za uzdravenia, oslobode
nia a požehnania.
Chcel by som ešte poďakovať
našim veriacim za ich štedrosť,
že pamätajú na svojich kňazov a
o nich sa starajú.
Samozrejme, že všetko sa tu
nedá vymenovávať, pretože akcií
za 3 roky bolo viac. Nakoniec by

celú farnosť Skačany, Hradište a
Návojovce.
text Vdp. Miroslav Kukla
foto Martin Guniš
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
▪ Zo života materskej školy

V zime sa tešili deti z rôznych
radovánok, napríklad 16. januára si
postavili na školskom ihrisku sne
huliaka, ktorý rozveseľoval okolie.
Škôlkarske „Včielky“ a „Motý
liky“ potešili dňa 22. januára svojím
vystúpením bývalých zamestnan
cov Základnej školy s materskou
školou Skačany. Utorkové popo

zábavu. Napokon všetkých čakalo
malé pohostenie.
V dňoch 11.-15. februára sa
škôlka premenila na kráľovstvo
farieb. V utorok sa všetci stret
li nielen v červenej farbe, ale
predovšetkým vo veselej usmiatej
nálade. V stredu pokračovali vo
farbe modrej, vo štvrtok v zelenej

a v piatok sa zmenili na krásne us
miate slniečka. Počas tohto fareb
ného týždňa bolo všetkým veselo,
príjemne a aj chutne, lebo deti mali
možnosť ochutnať rôzne ovocie
zodpovedajúce farbe dňa.
text Anna Ďurišová
foto Jana Ďatelinková
a Martina Klimová

s porozumením, počúvanie s poro
zumením – písomná časť a súčasťou
ústnej časti bol dialóg a opis obráz
ka. Počas celej olympiády vládla
príjemná atmosféra a žiaci s chuťou
plnili jednotlivé úlohy.
Výsledky v kategórii A0:
1. miesto: Ema Cígerová, V. A
2. miesto: Klaudia Mekýšová, V. A
3. miesto: Terézia Blažeková, V. A
Výsledky v kategórii A:
1. miesto: Vanesa Vállová, VII. A
2. miesto: Romana Králiková, VI. A
3. miesto: Nikola Kasalová, VII. A
Výsledky v kategórii B:
1. miesto: Tereza Kližanová, IX. A

2. miesto: Viktória Havránková, IX. A
3. miesto: Jana Štrpková, IX. A.
Okresného kola v januári 2013 sa
zúčastnili Vanesa Vállová a Tereza
Kližanová.
 V dňoch 11. - 12. 12. 2012
sa uskutočnilo školské kolo
matematickej súťaže Pytagoriáda.
Súťaže sa zúčastnili žiaci III. A VIII. A. Žiaci mali za 1 hodinu
vyriešiť 15 príkladov, ktoré overi
li ich logické myslenie, ale aj
matematické vedomosti a zručnosti.

ludnie im spríjemnili básňami a
piesňami.
Veselá fašiangová nálada sa
prejavila 12. februára karneva
lom, počas ktorého prišli do ma
terskej školy rôzne rozprávkové
postavičky, princezné a rytieri.
Ukázali svoje čarovné schopnosti a
pričarovali radosť, smiech, tanec a

▪ Zo života základnej školy

V mesiaci december v roku 2012
sa 19 žiakov V. A triedy našej školy
zúčastnilo exkurzie do Hvezdárne
v Malých Bieliciach. Žiaci si
v hvezdárni vypočuli prednášku
o vesmíre a v druhej časti si
doplnili vedomosti. Okrem tejto
exkurzie sme sa zapojili do via
cerých olympiád a súťaží.
 Dňa 3.12. 2012 sa uskutočnilo
školské kolo Olympiády zo slo
venského jazyka a literatúry –
kat. C. Svoje znalosti zo sloven
ského jazyka si preverili 5 žiaci
8. – 9. ročníka.

Vyhodnotenie školského kola:
1. Viktória Havránková, IX. A
2. Carmen Müllerová, VIII. A
3. Jana Štrpková, IX. A
V okresnom kole súťaže nás
13. 12. 2012 reprezentovala Vik
tória Havránková a umiestnila sa
na 5. mieste.
 Dňa 11. 12. 2012 sa uskutočnilo
školské kolo Olympiády v an
glickom jazyku. Zúčastnilo sa
ho 13 žiakov. Súťažilo sa v troch
kategóriách. Všetky tri kategórie
obsahovali nasledovné okruhy:
gramatika, slovná zásoba, čítanie

pokr. na str. 16 >>>
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>>> Najlepší žiaci, ktorí do
siahli najvyšší počet bodov:
IV. A: Samantha Kováčová
V. A: Sofia Ištvánová, Ema Cíge
rová, Tomáš Knápek.
 21. decembra 2012 sa
v našej škole uskutočnilo školské
kolo súťaže v prednese sloven
ských povestí Šaliansky Maťko.
S povesťami od rôznych sloven
ských autorov sa predstavili žiaci
2. – 7. ročníka v troch kategóriách:
v prvej súťažili druháci a tretiaci,
v druhej štvrtáci a piataci a v tretej
svoj recitačný talent predviedli
šiestaci a siedmaci.
Vyhodnotenie školského kola:
I. kategória:
1. miesto: Patrícia Kurilová - II. A
2. miesto: Laura Križanová - III. A
3. miesto: Dominika Tamášová - II. A

a Matúš Beňuška - III. A
II. kategória:
1. miesto: Filip Ďuriš - V. A
2. miesto: Sofia Ištvánová - V. A
3. miesto: Ema Cígerová - V. A
a Emma Makvová - IV. A
III. kategória:
1. miesto: Romana Králiková - VI. A
2. miesto: Sofia Koleňáková - VI. A
a Kristína Kosnovská - VI. A
Víťazi jednotlivých kategórií
úspešne reprezentovali školu v ob
vodnom kole súťaže dňa 22. januára
2013 v priestoroch CVČ v Partizán
skom. Filip Ďuriš z V. A sa umiest
nil v II. kat. na 3. mieste a šiestačka
Romana Králiková za svoj výrazný
prednes v III. kat. získala čestné
uznanie. Obom našim úspešným
žiakom blahoželáme. Poďakovanie
však patrí všetkým žiakom, ktorí sa

zapojili do školského kola a preja
vili svoj talent a ochotu venovať sa
mimoškolskej činnosti.
V období adventu žiakov
opäť navštívil Mikuláš a za pek
né básničky či pesničky ich od
menil sladkou čokoládou. Žiaci
mali možnosť zašportovať si na
vianočných turnajoch. Po tretíkrát
sa konali vianočné tvorivé dielne.
Pre návštevníkov boli opäť pri
pravené rôzne stanovištia, kde si
všetci záujemcovia mohli znovu

▪ Karneval
Fašiangové obdobie je
charakteristické množstvom
plesov a karnevalov. Aj na
našej škole patrí každoročne
jeden z fašiangových dní kar
nevalu. Deti sa naň tešia a
dlho rozmýšľajú, akú masku
si vyberú.
Tohtoročný karneval sa
konal vo štvrtok 7. februára
2013. Krásne vyzdobená
školská jedáleň sa za pomoci
žiakov druhého stupňa zme
nila na tanečnú sálu plnú roz
právkových bytostí. Zavítali
medzi nás princezné, víly,
čarodejnice a čertice, ne
vesta, rytieri, Transformátor,
Kung Fu, kovboj, hokejista,
futbalista ... V úvode sa nám
všetky masky najskôr pred

stavili a potom sa tancovalo.
K príjemnej karnevalovej
nálade nechýbala dobrá
hudba a množstvo súťaží. O
teplý čajík sa postarali pani
kuchárky a nechýbalo aj
niečo sladké a slané.
Po tancovaní, spievaní
a súťažení sa odmeňovalo.
Porota vybrala niekoľko
najoriginálnejších masiek,
ktoré získali pekné ceny. No
naprázdno neodišiel nik –
pretože každý účastník kar
nevalu si niečo pekné odnie
sol.
A aby sme na tento deň
nezabudli, urobili sme si
spoločnú fotografiu.
text Adriana Juríková
foto Darina Kurilová

vyrobiť vianočné ikebany, ozdobiť
medovníky, pripraviť a vyzdobiť
výrobky zo slaného cesta, či spraviť
netradičné papierové vianočné
stromčeky, ozdoby z pleteného pa
piera. Svojou vôňou lákali pečené
jabĺčka, vianočný punč a čerstvo
upečené oblátky. Všetky výrobky
si žiaci mohli odniesť domov a
ozdobiť si príbytky pred nastáva
júcimi sviatkami pokoja.
text a foto
učitelia ZŠ s MŠ Skačany
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▪ Zápis do 1. ročníka
Streda 6. februára 2013 bola
pre našich predškolákov dňom
s veľkým D. V ZŠ s MŠ Skačany
sa konal zápis do prvého ročníka.
Táto veľká udalosť sa niesla v du
chu známej a deťmi obľúbenej roz
právky O Šípovej Ruženke. Žiačky
VIII. A a IX. A spolu s učiteľkami
1. stupňa vyzdobili triedy a chodby
školy.
Aby predškoláci vedeli, kam
majú ísť, od vchodových školských
dverí viedli stopy, ktoré deti spolu
s rodičmi doviedli do triedy, kde
bolo veľa hračiek. Prichádzajúcich
tu vítali princezné, ktoré vysvetli
li, čo deti čaká na ceste za oslo
bodením Ruženky. Osloboditelia
si najskôr pozreli spiacu Šípovú
Ruženku a potom sa začalo oslo
bodzovanie. Vedeli, že musia prejsť
štyrmi stanovišťami. Na každom

ich čakali úlohy, ktoré museli
splniť. Pani učiteľky si pri plnení
úloh všímali komunikatívnosť detí,
zrozumiteľnosť reči a výslovnosť,
poznávanie farieb, čísel, orien
táciu v priestore a grafomo
torické zručnosti. Deti ukázali
svoje výtvarné schopnosti, prácu
s nožnicami
i
samoobslužné
činnosti – šnurovanie topánok a
zapínanie gombíkov. Predškoláci
si počínali statočne a každý získal
4 farebné kľúče. Tie im pomohli
vyslobodiť zakliatu Ruženku z dl
hého spánku. Oslobodená a šťastná
princezná potom všetkých svojich
záchrancov odmenila.
Po zdolaní všetkých úloh dostali
predškoláci od pani riaditeľky pamät
ný list a malý darček na pamiatku. A
aby nikto neodchádzal hladný, pani
kuchárky pripravili výborný koláčik.

Na celý priebeh zápisu dohliadala
zástupkyňa pedagogicko – psycho
logickej poradne – Svetlana Sithová,
ktorá dala rodičom i užitočné rady.

Oslobodenie zakliatej Šípovej
Ruženky sa podarilo a my sa
v ďalšom školskom roku tešíme na
14 zapísaných prvákov.
text Adriana Juríková,
foto Hilda Petríková

▪ Streľba zo vzduchovej pušky

▪ Geografická olympiáda

V dňoch 18.1. a 25. 1. 2013 sa
v CVČ v Partizánskom uskutočnilo
OK v streľbe zo vzduchovej pušky
žiakov základných škôl. V kategórii
mladších žiakov nás reprezentovali
Dominik Kováč, Dávid Struhár
a Erik Švec. V kategórii starších
žiakov nás reprezentovali Michaela

Dňa 7. 2. 2013 sa v ZŠ R. Kaufma
na v Partizánskom na Nádražnej
ulici uskutočnilo obvodné kolo Geo
grafickej olympiády pre žiakov 5. až
9. ročníka. Našu školu reprezen
tovali víťazi školského kola, ktoré
sa uskutočnilo v mesiaci december.

Paverová, Matúš Ďuriš a Adam
Šegita. Obidve družstvá skončili na
3. mieste. Michaela Paverová v kate
górii jednotlivcov obsadila 2. miesto
a postúpila do krajského kola, ktoré
sa uskutočnilo 19. 2. 2013 v CVČ
v Prievidzi.
text a foto Milan Minarovjech

Súťaž pozostávala z 2 častí – teo
retickej a praktickej. Najlepšie
výsledky dosiahli: 5. ročník - Mar
tin Rybanský - 4. miesto, 6. ročník
- Romana Králiková - 5. miesto a
9. ročník - René Müller - 4. miesto.
Milan Minarovjech

▪ Úspech vo volejbale
Pekný športový výsledok dosiahli
starší žiaci našej školy, ktorí v základ
nom kole vo volejbale vyhrali nad
družstvami zo ZŠ Veľké Bielice
a Klátova Nová Ves. Postúpili do
okresného kola, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. 2. 2013 v telocvični Gymná

▪ Rozprávkové vretienko 2013
Každý druhý rok sa koná recitačná
súťaž v prednese rozprávky. V tomto
školskom roku sa dňa 12. februára
s interpretáciou rozprávky od
ľubovoľného autora v 2 kategóriách
predstavilo 15 žiakov.
Vyhodnotenie:
I. kat. (2. – 4. ročník):
1. miesto: Patrícia Fodorová (II. A)
2. miesto: Dominika Tamášová (II. A)
3. miesto: Laura Križanová (III. A)
Patrícia Kurilová (II. A)

II. kat. (5. – 9. ročník):
1. miesto: Nikola Kasalová (VII. A)
Víťazky oboch kategórií reprezen
tovali školu v okresnom kole
súťaže, ktoré sa konalo 20. februára
v CVČ v Partizánskom. I keď sa na
prvých troch priečkach neumiestni
li, svojím prejavom zaujali porotu a
odniesli si cenné skúsenosti, ktoré
určite využijú pri príprave na ďalšie
recitačné súťaže.
text Martina Hodálová
foto Marcela Papšová

zia Partizánske. Naši žiaci obsadili
celkovo 3. miesto v okrese. Školu
reprezentovali Patrik Kližan, Silves
ter Bebjak, Erik Fodora, Maroš Ďuriš,
Andrej Šudík, Adam Šegita, Matúš
Ďuriš a Sebastián Vavro.
Milan Minarovjech
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▪ Dokázali sme to...
V stredu 20. februára 2013 sa
12 žiačok piateho až siedmeho
ročníka zúčastnilo základného kola
vo vybíjanej dievčat základných škôl.
Súperkami boli dievčatá z Bošian,
Veľkých Bielic a osemročného
Gymnázia Partizánske, ktoré sa stalo
usporiadateľom tejto skupiny. Aj
napriek takmer trojmesačnému tré
ningu úradovala tréma, ale dievčatá
sa držali známeho: „Nie je dôležité
zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

▪ Policajtky v našej škole
Po prvej výhre tréma opadla,
a v ďalších zápasoch už nič ne
nechali na náhodu. Udržali si
priebežné prvé miesto až do posled
ného zápasu. Dievčatá triumfovali
v každom polčase a nakoniec sa sta
li hrdinkami dňa. Zaslúžene postú
pili do finále okresného kola, ktoré
sa koná 6. marca 2013 v priesto
roch ZŠ Malinovského. Srdečne
blahoželáme.
text a foto Marcela Papšová

V rámci programu prevencie
sociálno - patologických javov
zavítali 19. februára 2013 medzi
žiakov našej školy policajtky – kpt.
Mgr. Danka Adámiková a kpt. Mgr.
Mariana Kmecová z oddelenia
komunikácie a prevencie KR PZ
v Trenčíne.
Témy besied:
Dopravná výchova (III. A, IV. A)
Šikanovanie (V. A)
Zodpovedné - bezpečné používanie
internetu (VI. A, VII. A)
Trestno - právna zodpovednosť
(VIII. A, IX. A)

Okrem zvolených tém policajtky
v diskusii odpovedali na otázky
žiakov a niektorí si vyskúšali poli
cajné putá i špeciálne okuliare,
ktoré navodzujú stav pod vplyvom
alkoholu.
Okrem symbolických spomien
kových predmetov si všetci odnies
li najmä cenné rady a poznatky,
ako sa správať a čomu sa v živote
vyhýbať.
Martina Hodálová

Žiaci – III. trieda PE

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

Zápas

Dátum

Čas

Skačany – Žabokreky nad Nitrou
Veľké Bielice – Skačany
Skačany – Veľké Uherce
Bošany – Skačany
Skačany – Horná Ves
Skačany – Chynorany
Šimonovany-PE – Skačany
Skačany – Klátová Nová Ves
Partizánske „B“-Brodzany – Skačany
Skačany – Nadlice
Veľký Klíž – Skačany

13. 4. 2013
20. 4. 2013
27. 4. 2013
04. 5. 2013
08. 5. 2013
11. 5. 2013
18. 5. 2013
25. 5. 2013
01. 6. 2013
08. 6. 2013
15. 6. 2013

11:30
11:30
11:30
10:30
11:30
11:30
11:00
11:30
11:30
11:30
14:00

Muži – MO Prievidza

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

Dorast – MO Prievidza

Zápas

Dátum

Čas

Malinová – Skačany
Skačany– Bystričany
Veľký Klíž –Skačany
Skačany – Lazany
Nedanovce – Skačany
Skačany – Chynorany
Sebedražie – Skačany
Skačany – Dežerice
Pravenec – Skačany
Skačany – Uhrovec
Veľké Bielice – Skačany
Skačany – Ráztočno
Diviacka Nová Ves – Skačany
Skačany – Nitrianske Rudno
Opatovce nad Nitrou – Skačany

10. 3. 2013
17. 3. 2013
24. 3. 2013
31. 3. 2013
06. 4. 2013
14. 4. 2013
21. 4. 2013
28. 4. 2013
05. 5. 2013
12. 5. 2013
19. 5. 2013
26. 5. 2013
02. 6. 2013
09. 6. 2013
16. 6. 2013

14:30
15:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
11:00
17:00
17:00
17:00
17:00

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

Zápas

Dátum

Čas

Kamenec pod Vtáčnikom – Skačany
Skačany – Bystričany
Veľký Klíž – Skačany
Skačany – Lazany
Veľké Uherce – Skačany
Skačany – Nitrianske Pravno
Sebedražie – Skačany
Skačany
Pravenec – Skačany
Skačany – Šimonovany-PE
Veľké Bielice – Skačany
Skačany – Ráztočno
Hradec – Skačany
Skačany – Chynorany
Opatovce nad Nitrou – Skačany

10. 3. 2013
17. 3. 2013
24. 3. 2013
31. 3. 2013
07. 4. 2013
14. 4. 2013
21. 4. 2013
28. 4. 2013
05. 5. 2013
12. 5. 2013
18. 5. 2013
26. 5. 2013
01. 6. 2013
09. 6. 2013
16. 6. 2013

12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
voľno
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
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