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▪ ZA alebo PROTI
Dňa 22. septembra 2013 sa
v Košiciach uskutoční Národný
pochod za život. Je zvláštne, že som
ani vo verejnoprávnych médiách
nezachytil zmienku o ňom. Keď
sa konajú iné pochody, otvárajú sa
nové obchodné centrá a niečo trochu zlacnie, sú toho plné správy, internet, noviny, dokonca sa vyjadrujú aj „tí hore“, že treba podporiť
práva diskriminovaných. Som zvedavý, koľko priazne a pozornosti sa
ujde Pochodu za život. Možno deň
pred ním alebo v to ráno.
Nie je to len aktivita Konfe
rencie biskupov Slovenska, ale
aj mnohých laikov, ktorí túžia
po spoločenskej zmene, ktorá
by sa prejavila v ochrane života
každého človeka od počatia po
prirodzenú smrť vo všetkých
oblastiach života. Národný pochod
za život je celoslovenské stret-

nutie ľudí, ktorí sú presvedčení,
že život každého človeka by mal
byť bezpodmienečne chránený
počas celej jeho dĺžky a mala by
byť rešpektovaná jeho ľudská
dôstojnosť. Rovnako by mala
byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a
ženy, pretože v rodine sa vytvárajú
ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.
Národný pochod za život je
vyjadrenie jednoznačného, ale
zároveň pokojného stanoviska „za
život“. Nestačí byť len stále proti
niečomu negatívnemu, stať sa kritikom všetkého a byť stále nespokojný. Treba byť aj za niečo pozi
tívne a vedieť to pomenovať. Byť
za pravdu o živote vo všetkých
jeho dimenziách:
▪ od plánovaného počatia detí
v atmosfére lásky a darovania sa

Pri príležitosti vydania CD si Vás dovoľujeme srdečne pozvať
na Koncertné vystúpenie speváckeho zboru Slnečnice a jeho hostí,
spojené s uvedením CD-čka, v nedeľu 15. septembra o 17.00 hodine
do Kostola Všetkých svätých v Skačanoch.
Farský úrad Skačany a spevácky zbor SLNEČNICE

v manželstve;
▪ v rodine, ktorú tvorí otec, mama,
deti a nie rodič č. 1 a rodič č. 2;
▪ v práci a situácii na pracoviskách,
kde sa pozerá na pracovný čas,
čísla, štatistiky, tržby… a nie je čas
byť doma ani v nedeľu;
▪ v školách, na ktoré sa človek môže
spoľahnúť, že sa v nich učí pravda o
skutočných hodnotách;
▪ vo vzťahoch, v ktorých nie je na
prvom mieste sex, ale priateľstvo a
vzájomné spoznávanie;
▪ vo vyznávaní kresťanských hodnôt, ktoré formujú človeka a majú
podporu v zákone, lebo niektorí
hovoria, aby sme „neťahali kostol a
vieru“ do praktického života.
Prečo nepovedať na rovinu, že
najvyššou pravdou o živote je Boh
a jedine s citom pre Božie veci
dokážeme pravdu spoznávať. Nie
rozhodovať o tom, čo je dobré a čo

je zlé. Spoznávať ju a rešpektovať.
Prečo to nepovedať na rovinu, že
sa sebectvo dostáva do najhlbších
a najintímnejších oblastí ľudského
života a obhajovať ho „nejakým
právom, právom na obrátenie
života hore nohami“.
Milí čitatelia Skačianskych
novín, Košice sú ďaleko a nie
všetci sú veriaci. Ale skutočný život
v pravde by mal byť záležitosťou
každého. Nie len „tých hore“ alebo
„na východe“. Nebojme sa o týchto témach rozprávať vo svojich
rodinách, aj s deťmi, na svojich pracoviskách, pri oddychu… A možno
aj cestovať do Košíc.
Pochod za život nechce byť
PROTI. Je ZA. Je za život, je za
nás.
Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti

▪ Požehnanie školských tašiek

Srdečne Vás pozývame na ďalšie koncerty projektu ZBORY,
ktoré sa budú konať v nedeľu 22. septembra 2013 v Dome kultúry
v Bošanoch o 15.30 hod. a 18.30 hod. Aj napriek tomu, že koncert
sa koná v rovnakom termíne s košickým Pochodom za život,
organizátori pochodu prijali s nadšením, aby ZBORY venovali svoje
koncerty myšlienke Pochodu za život, ktorou je šíriť úctu k človeku,
a toto podujatie tak podporili. Všetkých Vás ešte raz pozývame zažiť
jedinečnú atmosféru koncertu ZBORY - Láskou nás prikrývaj!
SLNEČNICE
Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov HÁJ Skačany
pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku Vás srdečne pozýva v nedeľu
6. októbra 2013 o 10.30 hod. na slávnostnú sv. omšu v parku pred
kultúrnym domom spojenú so slávnostným sprievodom a obohatenú
o poľovnícke rituály. Po jej skončení bude nasledovať pohostenie.

V nedeľu 8. septembra 2013 sa uskutočnilo v kostole prvýkrát v histórii
požehnanie školských tašiek. Deti, ktoré si na sv. omšu priniesli tašku, si
v nej z kostola odniesli malú sladkosť a požehnanie do nového školského
roku.
text Ing. Marta Štrpková / foto Dominik Pilát
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▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. marca 2013
Na zasadnutí bolo prítomných
9 poslancov a hlavná kontrolórka
obce.
Rokovanie otvoril starosta obce
Ing. Ladislav Struhár, privítal prítomných a prečítal body programu,
s ktorými všetci poslanci súhlasili.
Po kontrole plnenia uznesenia
nasledovala správa starostu obce,
ktorý v krátkosti informoval o tom,
že verejnoprospešné práce v obci
naďalej pokračujú úpravou parkov,
hrabaním lístia, prípravou sály,
zasadačky a obradnej siene pred akciami a následne ich upratovaním.
Po správe starostu obce od pos
ledného zasadnutia OZ sa poslanci
zaoberali schválením návrhu nájomnej zmluvy na prenájom budovy
bývalej materskej školy – mali k dispozícii návrh nájomnej zmluvy. Pos
lanec Ladislav Bánovský zdôraznil,
že je dôležité, aby bolo do zmlu
vy doložené, že nájomca umožní
prístup na pozemok pri budovaní
inžinierskych sietí. Pri tomto bode sa
zaoberali aj otázkou výrubu drevín
na nádvorí bývalej MŠ, nakoľko ich
zamestnankyňa obce Ing. Štrpková
informovala o tom, že rozhodnutie
na výrub drevín rastúcich na obecnom pozemku nesmie vydať samotná obec, ale obec oň musí požiadať
Obvodný úrad životného prostredia,
pracovisko Partizánske. K tomu je
potrebné písomné potvrdenie o tom,

že OZ tento výrub schválilo.
Rokovanie OZ pokračovalo
prerokovávaním ďalšieho bodu
o schválení návrhu zmluvy o dielo. Išlo o vybudovanie kanalizácie
ČOV – bytové domy, na ktoré bola
vyhlásená verejná súťaž. Zapojili sa
do nej 4 záujemcovia. Súťaž vyhrala
firma AVAL, s. r. o., Partizánske.
Ďalším
bodom
rokovania
bolo schválenie zámeru prevodu
nehnuteľného majetku formou osobitného zreteľa – parc. č. 122/5 –
predaj Elena Bohunská – poslanci
OZ tento zámer schválili a poslanec
Ladislav Bánovský dodal, že ak
pani Bohunská bude chcieť robiť
radikálne úpravy, mala by požiadať
o stanovisko stavebnú komisiu.
Nasledujúcim bodom programu
bolo schválenie nájmu nehnuteľného
majetku parc. č. 662/1 – 46 m² formou osobitného zreteľa – Peter Vavro ml. – na rokovaní OZ bol prítomný
aj pán Vavro, ktorý poslancov informoval o tom, že už má nájomnou
zmluvou schválený pozemok par. č.
662/2 a 662/3 a žiada o rozšírenie
pozemku. Nakoľko parcela č. 662/1
– 46 m² tvorí priľahlé okolie k parc.
č. 662/2 a 662/3, poslanci OZ tento
zámer schválili.
V ďalšom bode programu sa
poslanci zaoberali prerokovaním
žiadosti o predaj nehnuteľnosti formou priameho predaja – Vladimír

Struhár s manželkou – hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov
o tom, že pán Struhár s manželkou
udržujú nehnuteľnosť už od r. 1990,
taktiež platia daň za pozemok.
Zároveň upozornila na to, že zákon
o majetku obcí nepovoľuje priamy
predaj, ak je žiadateľom starosta
obce alebo blízka osoba starostu.
Navrhla dať vypracovať znalecký
posudok a odpredať pozemok pánu
Struhárovi osobitným zreteľom,
nakoľko ho užíva a stará sa oň
20 rokov, alebo vyhlásiť verejnú
súťaž. OZ prerokovalo žiadosť a
odporučilo starostovi, aby prejednal
s právnikom možnosti predaja.
Rokovanie
OZ
pokračova
lo schválením dodatku č. 1 k
VZN č. 4/2009 o poskytovaní
opatrovateľskej
služby,
spôsobe určenia a výške úhrady za
opatrovateľskú službu – Ing.
Štrpková informovala poslancov
o tom, že sa črtajú nejaké žiadosti
o poskytovanie opatrovateľskej
služby a je
potrebné schváliť
výšku úhrady za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.
Boli predložené dva návrhy. Jeden
so sadzbou 1,20 € a druhý so sadzbou 1,50 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby. Poslanci
sa jednohlasne zhodli na sadzbe
1,20 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby a dodatok

č. 1 k VZN č. 4/2009 schválili.
V bode rôzne starosta obce Ing.
Ladislav Struhár poďakoval všetkým
účinkujúcim a organizátorom akcie
Pochovávanie basy a Zabíjačka.
Zároveň vyslovil aj poďakovanie
občianskemu združeniu ŠANCA A
NÁDEJ za zorganizovanie detského
karnevalu a tiež informoval prítomných o najbližších akciách, ktoré
bude obec pripravovať – Vynášanie
Moreny a Stavanie mája.
V rámci bodu interpelácie poslancov sa poslankyňa Viera Zuzulová
informovala, či už boli nakúpené
kuchynské linky do bývalej školskej
bytovky, lebo videla v obchode dob
ré akciové ceny. Starosta povedal,
že sa môžu na to pozrieť a niečo
vybrať.
Ing. Juraj Kližan informoval, že
niektorí ľudia sa sťažovali, že im
boli zle vysypané sudy na smeti.
Starosta povedal, že smetiarov na to
upozorní.
Na záver tohto bodu poslanci OZ
odporučili starostovi obce osloviť
Hydromeliorácie Bratislava, š. p.
z dôvodu riešenia problému s odtokom vody cez vybudovaný most za
Štúrovou ulicou.
V závere rokovania starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Daša Kližanová - OcÚ

▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9. apríla 2013
Na zasadnutí bolo prítomných 8
poslancov, Ing. Grznár sa ospravedlnil. Rokovania sa ďalej zúčastnila
hlavná kontrolórka obce, riaditeľka
ZŠ s MŠ Skačany Mgr. Darina Kurilová a JUDr. Alena Pečenkárová.
Starosta obce odovzdal slovo právničke, ktorá sa vyjadrila k žiadosti Vladimíra Struhára
z
Partizánskeho o odkúpenie
nehnuteľnosti na Hviezdoslavovej
ulici – parc. č. 983, 984, 985, ktoré
sú vo vlastníctve obce, evidované na
LV č. 698. Skonštatovala, že priamy
predaj majetku obce osobe blízkej
starostu nie je možný a odporučila
venovať sa tomuto bodu na ďalšom

zasadnutí obecného zastupiteľstva,
kde budú pripravené konkrétne
návrhy, akým spôsobom má obec
postupovať.
Mgr. Slávka Súlovská, riaditeľka
neziskovej organizácie IRIS - IV,
informovala o tom, ako pokračujú
práce na prestavbe budovy bývalej
materskej školy na nové zariadenie
sociálnych služieb – zariadenie pre
seniorov.
Na prítomnosť riaditeľky IRISIV zareagoval poslanec Ladislav
Bánovský, ktorý poznamenal, že
súťaž na odkanalizovanie nových
obecných bytoviek, ktoré sú v blízkosti zariadenia pre seniorov,

vyhrala firma AVAL, s.r.o, a teda,
že ak bude na túto kanalizáciu napojené aj zariadenie pre seniorov,
nebude stačiť priemer potrubia 160
mm, ale malo by sa použiť potrubie
s priemerom 200 mm. Samozrejme,
tým by sa navýšila cena projektu
asi o 250 eur. Poslanci nesúhlasili
s navýšením ceny.
Rokovanie pokračovalo kontrolou plnenia uznesenia. V súvislosti
s problémami s odtokom vody pri
moste cez kanál za Štúrovou ulicou sa starosta obce mal stretnúť
s predstaviteľom Hydromeliorácií
Bratislava, š.p., ktorý je správcom daného kanála. Stretnutie sa

uskutočnilo, ale zatiaľ nie je jasné,
komu most cez kanál patrí a či by
jeho zrušenie napomohlo zlepšeniu
situácie. Starosta ďalej informoval
o postoji AGRO Diskomp, s.r.o.
Skačany, ktorá most vraj nepotrebuje. Obec Skačany zatiaľ teda most
ponechá.
Kontrola plnenia ďalšieho bodu
uznesenia sa týkala stanoviska
JUDr. Aleny Pečenkárovej k odpredaju nehnuteľností vo vlastníctve obce Vladimírovi Struhárovi
s manželkou.
V správe o činnosti obecného
úradu od predchádzajúceho
pokr. na str. 3 >>>
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... zasadnutia OZ starosta uviedol
informácie o vypiľovaní suchého
agáta pri malom moste; o vyrúbaní
nebezpečných smrekov napadnutých lykožrútom v areáli bývalej
materskej školy a taktiež o vyrúbaní
briez pri budove základnej školy,
ktoré narúšali jej základy. Uviedol,
ako pokračujú verejnoprospešné
práce na cintoríne, v obci a pri
údržbe kultúrneho domu.
Ďalším bodom programu bolo
schválenie platu starostu obce.
Poslanci po rozprave odsúhlasili
plat starostu ako základný plat,
prepočítaný ako 1,98 násobok
priemernej mzdy v národnom hos
podárstve, ktorá v roku 2012 predstavovala 805 eur.
Poslanci ďalej schválili nové
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na žiaka MŠ
a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2013, zriadených na
území obce Skačany, nakoľko obec
musela vyriešiť otázku preplácania
časti nákladov centrám voľného
času za deti z našej obce, ktoré tieto
centrá navštevujú.
Na predchádzajúcom zasadnutí
OZ bol schválený spôsob prenájmu
formou osobitného zreteľa – parc.
č. 662/1 o výmere 46 m2 v k.ú.
Skačany Petrovi Vavrovi ml. zo
Skačian a teraz sa schválil Dodatok
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k nájomnej zmluve.
Zasadnutie OZ pokračovalo
schválením predaja pozemku vo
vlastníctve obce – parc. č. 122/5
o výmere 398 m2 Elene Bohunskej z Hradišťa.
Poslanci vzali na vedomie Upozornenie prokurátora, ktoré vydala
Okresná prokuratúra v Partizánskom v rámci kontroly určovania
a evidencie súpisných čísel za
roky 2010 – 2012, v ktorom zaviazala obec do budúcnosti naj
mä dôsledne vypĺňať všetky
náležitosti v žiadostiach o pridelenie súpisného čísla; dôvody, pre
ktoré sa súpisné číslo nepridelí a
upovedomiť spoluvlastníkov budovy pred vydaním rozhodnutia
o zrušení súpisného čísla. Kontrolovaná oblasť na úseku priestupkov
(1 priestupok na úseku školstva)
bola bez pripomienok.
V bode Rôzne riaditeľka ZŠ s MŠ
Skačany Mgr. Darina Kurilová podala informáciu o počte zapísaných
prvákov (13). Jednému prvákovi
bol navrhnutý odklad povinnej
školskej dochádzky. Ďalej informovala o zámere podať dohodovacie konanie na dofinancovanie
chýbajúcich finančných prostriedkov v rámci preneseného výkonu
štátnej správy na úseku školstva vo
výške 31 000 eur.
Ing. Marián Krajčo odporučil

riaditeľke ZŠ s MŠ, aby dala
vypracovať znalcovi posudok na
havarijný stav okien v škole a podala dohodovacie konanie na okná.
Na otázku poslanca Mariána
Kližana, ako sa doriešila otázka
kuchárky v škole, pani riaditeľka
odpovedala, že nastúpila nová
kuchárka na skúšobnú dobu do
konca júna.
Starosta predložil na schválenie
nové nájomné zmluvy na byty, a to:
s Jozefom Junasom – bytový dom,
súp.č. 571 a s Ladislavom Blachútom – bytový dom, súp.č. 572 a
referoval, že 1 byt je momentálne
voľný, lebo 1 nájomník sa musel
vysťahovať, pretože neplatil nájom.
Informoval, že obec dostala ponuku
od obce Alekšince na odkúpenie
chladiaceho boxu do domu smútku
– za symbolickú cenu. Poslanci
s odkúpením súhlasili.
V ďalšej časti bodu Rôzne starosta hovoril o organizovaní akcie
Stavanie mája v utorok 30.4.2013,
ktorú organizačne zabezpečí obec
v spolupráci s komisiou kultúry a
záhradkármi. Tombola sa využije
na nákup lavíc na kultúrne akcie do
exteriéru.
V interpeláciách poslancov
Ladislav Bánovský
oboznámil
poslancov s tým, že pokiaľ si ne
zisková organizácia IRIS-IV neobjedná rozšírenie kanalizácie u firmy

AVAL, bude sa realizovať iba
v zmysle projektu.
Marián Kližan podotkol, že
pokiaľ si IRIS – IV, n. o. zaplatí
rozšírenie kanalizácie, nie je prob
lém. Ak by to mala obec platiť,
tak nech sa postupuje podľa
schváleného projektu. Nesúhlasí
s navyšovaním ceny.
Starosta informoval, že upozornil Povodie Váhu na odstránenie konárov po ťažbe pri rieke pred
nehnuteľnosťou Ing. Fuku.
Marián Kližan sa informoval,
kedy sa vysadia stromky, ktoré uschli na námestí. Starosta už urgoval
výsadbu u firmy TUCON, táto čaká
na vhodné počasie. Vysadí ich teraz
na jar.
Ing. Marián Krajčo sa spýtal, či
sa dávala aj oficiálna reklamácia na
vyschnuté stromy.
Starosta odpovedal, že písomná
reklamácia bola odoslaná ešte minulý rok.
Ing. Mária Kosnovská tlmočila
sťažnosť obyvateľov Hviezdoslavovej ulice. Na konci tejto ulice
nepočuť obecný rozhlas. Treba
posúdiť, čo sa dá s tým robiť.
Starosta informoval o návrhu
zásad
na umiestnenie nových
pozemkov v projekte pozemkových
úprav.
Ing. Kvetoslava Kližanová
OcÚ

▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. mája 2013
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných a
oboznámil ich s programom. Rokovania sa zúčastnilo všetkých
9 poslancov, hlavná kontrolórka
obce, riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Darina Kurilová, správca farnosti
Skačany Mgr. Jozef Tomica, JUDr.
Alena Pečenkárová a obyvateľ obce
Skačany Peter Križan.
Po kontrole uznesenia starosta
v krátkosti oboznámil prítomných
o verejnoprospešných
prácach
v obci. Ďalej informoval o vybudovaní kanalizácie pre nové bytové
domy – zberača ČOV do kanalizácie, kde sa tiež vykonávali práce, na
ktorých sa podieľali aj pracovníci
VPP, a o tom, že povodňoví pracovníci pokračujú v úprave svahov na toku rieky Nitrica. V závere
svojej správy poďakoval Slovenskému zväzu záhradkárov za zor-

ganizovanie akcie – STAVANIE
MÁJA v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom, obecným úradom
a komisiou kultúry. Vyjadril vďaku
všetkým účinkujúcim, a to žiakom
ZŠ s MŠ Skačany za pekný kultúrny
program, súboru CIBULIAR, detskej
dychovej hudbe HRADIŠŤANKA
so svojimi mažoretkami a hudobnej
skupine MELÓDIA.
V ďalšom bode sa poslanci zaoberali prevodom majetku vo vlastníctve obce – parc. č. 983, 984, 985
– na rokovanie OZ bola pozvaná
aj JUDr. Alena Pečenkárová, ktorá
prítomných poslancov oboznámila
o opätovnom preverení všetkých
možností odpredaja majetku obce.
Starosta obce dal vypracovať
znalecký posudok na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemkov parc.
č. 983, 984 a 985 v katastrálnom
území Skačany, kde bola uvedená

úradná cena, pod ktorú by sa uvedené pozemky nemali predať. JUDr.
Pečenkárová odporučila poslancom dohodnúť sa, či sa spomínané
pozemky budú predávať formou
osobitného zreteľa, a navrhnúť cenu
za m² pôdy, za ktorú sú ochotní
pozemky predať. Ing. Dušan Grznár
povedal, že by sme nemali ísť pod
10 €/m². OZ odporučilo starostovi
obce pozvať Vladimíra Struhára na
zasadnutie OZ ohľadom odpredaja
pozemku – parc. č. 983, 984, 985.
Zasadnutie OZ pokračovalo
úpravou rozpočtu obce Skačany
na rok 2013 rozpočtovým opat
rením č. 1/2013, ktoré poslancom
predložila účtovníčka obce Ing. Jana
Fodorová. Úpravu rozpočtu navrhla
v príjmovej aj výdavkovej časti. OZ
túto úpravu schválilo. Je k dispozícii
na internetovej stránke obce.
Potom sa poslanci zaoberali

riešením náhrady škody. Starosta
obce ich informoval o novom roz
sudku v trestnej veci proti predchádzajúcemu starostovi obce a
o tom, že dostal predvolanie na
súd, aby vypovedal vo veci náhrady
škody. OZ zobralo tento rozsudok na
vedomie.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali návrhom Ľudovíta Ďuriša o udelenie Čestného občianstva Ing. Erikovi
Kližanovi, ktorý sa podieľa na šírení
dobrého mena obce a dlhodobo ju
zviditeľňuje. Taktiež je dlhoročným
prispievateľom do Skačianskych
novín a tiež sa podieľal na publikácií
k 200. výročiu vysvätenia kostola.
OZ zobralo tento návrh na vedomie a schválilo udelenie Čestného
občianstva Ing. Erikovi Kližanovi.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil aj
občan obce Skačany Peter Križan,
pokr. na str. 4 >>>
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... ktorý mal na starostu obce
a poslancov OZ niekoľko pripomienok ohľadom úpravy kanála
v období povodní, pracovníkov
vykonávajúcich VPP, pracovných
miest na obecnom úrade, spotrebe
pohonných hmôt na služobnom
aute a čističky odpadových vôd pri
nových bytových domoch.
Na zasadnutie OZ bol pozvaný
aj správca farnosti v Skačanoch
Mgr. Jozef Tomica, ktorý infor-

moval o zámere
vybudovania
novej fary na mieste bývalého Fridrikovho domu a o výmene pozemkov medzi obcou a farským úradom
– časť parc. č. 5 a časť parc. č. 3/1.
Prítomná bola aj riaditeľka ZŠ
s MŠ Skačany Mgr. Darina Kurilová, ktorá informovala o stretnutí
so starostom obce Hradište Ing.
Pavlom Kubačkom, na ktorom sa
rozprávali o situácii v ZŠ Hradište,
boli by radi, keby čo najviac

detí z Hradišťa navštevovalo ZŠ
v Skačanoch.
V rámci bodu interpelácie pos
lanec Ing. Dušan Grznár reagoval na pripomienku ohľadom
spotrebovaných pohonných hmôt
na služobnom aute a dodal, že je
potrebné viesť si denník jázd. Starosta na to reagoval tým, že viac
benzínu sa spotrebovalo preto, že
musel chodiť viackrát do Trenčína,
Nitry a Prievidze ohľadom revitali

zácie námestia a výstavby nových
bytoviek a dodal, že denník jázd si
vedie.
Poslanci Ing. Juraj Kližan a
Marián Kližan sa informovali
o odstránení zvodidiel pri kríži,
lebo je tam zlý výhľad na hlavnú
cestu. Starosta odpovedal, že už
bola poslaná žiadosť vedúcemu
Okresnej správy ciest v Prievidzi
o skrátenie zvodidla.
Daša Kližanová - OcÚ

▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. júna 2013
Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 pos
lancov, Ing. Grznár - ospravedlnený.
Hosťami boli riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Darina Kurilová a účtovníčka
ZŠ s MŠ Ing. Mária Miklašová. Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing.
Ladislav Struhár, privítal prítomných
a oboznámil ich s programom.
Po kontrole uznesenia nasledovala krátka správa starostu obce,
v ktorej oboznámil prítomných
o pokračovaní verejnoprospešných
prác v obci a o tom, že Okresná správa ciest Prievidza zabezpečila skrátenie zvodidla pri kríži.
Ďalším bodom programu bola
úprava rozpočtu na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 2/2013,
s ktorým poslancov oboznámila
účtovníčka obce Ing. Jana Fodo
rová. Rozpočet sa musel navýšiť,
pretože sa v obci začala poskytovať
opatrovateľská služba a mesto Partizánske žiada o dotácie z rozpočtu
obce pre deti, ktoré navštevujú CVČ
v Partizánskom.
Zasadnutie OZ pokračovalo zaoberaním sa žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na údržbu
ZŠ s MŠ – výmena okien na celú
prednú časť ZŠ s MŠ. Bol urobený
prieskum trhu. Ponuku na výmenu
okien poskytlo 6 firiem, z ktorých
stavebná komisia odporučila 2. Bude

potrebné vyhlásiť súťaž.
V nasledujúcom bode hlavná
kontrolórka obce vyjadrila stanovisko k Záverečnému účtu obce
za rok 2012. Mgr. Viera Maďarová
konštatovala, že obci sa podarilo
rozpočet naplniť v oblasti bežných
príjmov na 101,90%. Najväčší vlastný príjem tvoril príjem z prenájmu
majetku, príjem z prenájmu hrobo
vých miest, prenájom bytov a iné
nedaňové príjmy. Poslanci OZ stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu zobrali na vedomie.
Po stanovisku hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce za rok
2012 nasledovalo jeho prerokovanie
a schválenie. Záverečný účet hlavná
kontrolórka zhodnotila kladne, vy
zdvihla vyvážený stav príjmov oproti výdavkom a uzavrela to tým, že
čistý výsledok hospodárenia obce je
+1 822 €. OZ Záverečný účet obce
za rok 2012 schválilo výrokom:
„CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE
SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD.“
Zasadnutie OZ pokračovalo
schválením zmluvy o prevode vlastníctva Jánovi Havaldovi – parc.
č. 122/12 a schválením spôsobu
predaja nehnuteľného majetku obce
z dôvodu osobitného zreteľa – parc.
č. 122/9 Marte Miškeovej.

V ďalšom bode sa poslanci zaoberali schválením zámennej zmluvy
– Rímskokatolícka cirkev a Obec
Skačany. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa rokovalo o výmene
pozemkov – časť parc. č. 5 a časť
parc. č. 3/1, kedy OZ odporučilo
predsedovi
stavebnej
komisie
iniciovať stretnutie s cieľom výmeny pozemkov. Toto sa uskutočnilo,
zúčastnené strany sa dohodli na
výmene a spísala sa zámenná zmlu
va, ktorú poslanci na zasadnutí OZ
schválili.
Po prerokovaní týchto bodov
predniesla hlavná kontrolórka obce
správu z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2012.
Oboznámila prítomných s tým, že pri
kontrole zúčtovania čerpania dotácií
nezistila porušenie účelov určených
v zmluvách obce s organizáciami,
ktorým boli dotácie poskytnuté, ani
postupu pri zúčtovaní použitých
prostriedkov. Na záver zdôraznila,
že aj naďalej kladie dôraz na prísne
sledovanie dodržiavania účelu pri
poskytnutí verejných prostriedkov.
Ďalším bodom zasadnutia OZ bolo
schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v budove požiarnej
zbrojnice, o ktorých prítomných informovala účtovníčka obce Ing.
Jana Fodorová. Zmluvy o nájme sa

týkali Dychovej hudby Skačianka,
ktorá má nového kapelníka (Martin
Fodora) a Poľovníckeho združenia
Háj Skačany, ktoré má tiež nového
predsedu (Ing. Dušan Grznár). Pos
lanci obe tieto zmluvy schválili.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali
informáciou o výpočte stravnej jednotky v ZŠ s MŠ. Cena stravnej jednotky bola doteraz 2,25 € a poslanci
OZ sa rozhodli, že táto výška zostane
nezmenená.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany ďalej
informovala prítomných o záujme
žiakov o vyučovanie náboženskej
a etickej výchovy v školskom roku
2013/2014, kde 102 žiakov má záujem o náboženskú a 2 žiaci o etickú
výchovu.
V závere tohto bodu schválili
nájomnú zmluvu v nájomnom bytovom dome súp. č. 571 Máriovi
Kráľovi, nakoľko mal splnené všetky
náležitosti.
V bode interpelácie poslancov sa
poslanec Ing. Juraj Kližan informo
val, či sa už niečo deje s dopravným
značením pri kostole. Starosta
odpovedal, že zatiaľ nič, ale skontaktuje sa s ľuďmi z Prievidze, čo
robili značenie ciest v obci a zariadi,
aby prišiel aj projektant a aby sa na
to pozreli.
Daša Kližanová - OcÚ

▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. augusta 2013
Na zasadnutí bolo prítomných
9 poslancov, kontrolórka obce,
riaditeľka ZŠ s MŠ, neskôr prišli
dvaja občania.
Pri kontrole uznesení hlavná kontrolórka skonštatovala, že odtok
dažďovej vody na Komenského ulici
pri nehnuteľnosti Vlasty Šrámkovej
stále nie je doriešený. Ladislav

Bánovský poznamenal, že záležitosť
je potrebné riešiť nezávislým stavebným projektantom, ktorý rozumie
vodohospodárskym dielam. Potom
bude vypracovaný projekt, ktorý
bude vyhovovať obom stranám.
Naďalej sa teda pokračuje v plnení
tejto úlohy.
Návrh nájomnej zmluvy s Vladi

mírom Struhárom na prenájom parc.
č. 983, 984, 985, ktoré sú vo vlastníctve obce, sa nepripravil, nakoľko
Vladimír Struhár nereaguje na výzvy. Poslanci odporučili zaslať výzvu
s upozornením, že pri nespolupráci
obec využije zákonné možnosti a
pristúpi k odpredaju nehnuteľností.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany

na základe odporúčania obecného
zastupiteľstva vyhlásila výberové
konanie na výmenu okien čelnej
časti základnej školy. Celé výberové
konanie skomplikovala skutočnosť,
že na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR
/“ďalej len ministerstvo“/
pokr. na str. 5 >>>
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... je základná škola povinná
vykonať racionalizačné opatrenia.
Starosta obce spolu s pani riaditeľkou
sa zúčastnili osobného prerokovania týchto racionalizačných opatrení
19.7.2013 v Bratislave. Do 15.9.
2013 je potrebné vyjadrenie obce
k navrhnutým opatreniam. Návrh
opatrení ministerstva je nasledovný: 1. Uskutočňovať vzdelá
vanie na prvom stupni ZŠ v dvoch
triedach od šk. roku 2013/2014.
2. Ak by bol počet žiakov v piatom
ročníku ZŠ nižší ako 15, tak v šk.
roku 2014/2015, alebo v nasledujúcich šk. rokoch, ukončiť vzdelávanie na druhom stupni ZŠ. Poslanci OZ s týmito navrhnutými
racionalizačnými opatreniami ne
súhlasia. Základná škola si podľa
slov pani riaditeľky s finančnými
prostriedkami vystačí. Na základe
týchto skutočností obecné zas
tupiteľstvo navrhlo počkať s výme
nou okien do budúceho roka.
Starosta obce vo svojej správe
informoval o prácach, ktoré
vykonávajú občania na menších
obecných službách. Pokračuje sa
v údržbe chodníkov, verejnej zelene, cintorína. Poďakoval nezis
kovej organizácii IRIS-IV, n. o. za
práce, ktoré sa už uskutočnili pri
rekonštrukcii bývalej budovy MŠ
na zariadenie pre seniorov.
V ďalšom bode programu sa pos
lanci zaoberali petíciou občanov
Námestia 1. mája, v ktorej sa
sťažujú na každodenné využívanie
miestnej
komunikácie
firmou
AGRO Diskomp, s.r.o. Traktory
znečisťujú, ale aj ničia miestne
komunikácie ťažkou technikou, je
tam nadmerná prašnosť, ohrozené
sú aj deti, ktoré sa hrajú v parku,
občania, ktorí navštevujú potraviny
Coop Jednota. Žiadajú úplné uzatvorenie brány poľnohospodárskej
organizácie na uvedenej ulici. Pos
lanci odporučili starostovi obce písomne vyzvať fi AGRO Diskomp,
s.r.o. Skačany na uzamknutie brány
v časti na Námestí 1. mája.
V diskusii vystúpil Ing. Pavel
Gahér, ktorý bol prítomný na obecnom zastupiteľstve spolu s Vilia
mom Kopálom. Informoval, že
dňa 7.9.2013 sa má konať Valné
zhromaždenie
Pozemkového
spoločenstva URBÁR Skačany.
Priniesol „otvorený list“ pre obecné
zastupiteľstvo, ktorý pred prítomnými prečítal. List obsahuje niekoľko
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otázok, ktoré sa týkali obsahu pozvánky a ostatných náležitostí spojených so zákonným postupom
pri vedení valného zhromaždenia.
Starosta obce odpovedal, že obec
sa podujala iba doručiť pozvánku,
avšak za obsah nezodpovedá.
V interpeláciách poslanec Marián
Kližan povedal, že po obci sa
potuluje svorka psov, ktorá vzbu
dzuje strach občanov. V prípade, že
občania budú takýchto psov vidieť,
mali by to nahlásiť na obecnom
úrade. Obec následne zabezpečí
odchyt túlavých psov.
Ing. Dušan Grznár informo
val poslancov, že pri príležitosti
50. výročia založenia poľovníckeho
združenia v Skačanoch sa bude
konať vonku sv. omša.
Poslanci vzali na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce z kontroly
pri dodržiavaní zákona o sociálnom fonde, ďalej návrh Ministerstva školstva, vedy a výskumu na
racionalizačné opatrenia vo vzťahu
k základnej škole, plán hlavnej kontrolórky obce Skačany na 2. polrok
2013, správu o výsledku kontroly
o postupe obce pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností a
petícií došlých na OcÚ Skačany
v rokoch 2011 a 2012, žiadosť
Evy Kopeckej z Nadlíc o odkúpenie pozemkov – parc. č. 67, 70/2,
otvorený list Ing. Pavla Gahéra adresovaný obecnému zastupiteľstvu,
žiadosť IRIS-IV n. o., Makarenkova 145/18, Partizánske o pomoc
pri ukončení rekonštrukcie budovy
bývalej MŠ v Skačanoch na zaria
denie pre seniorov.
Poslanci schválili štatút obecnej
knižnice; ďalej odpredaj pozemku
parc. č. CKN 122/9 v katastrálnom
území Skačany Marte Miškeovej,
Bánovce nad Bebravou, vo výmere
443m² za kúpnu cenu 5,32 €/m²;
úpravu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 3/2013; kúpnu zmluvu
medzi Obcou Skačany a Elenou Bohunskou, Hradište – parc. č. 122/5
– 398 m²; dodatok č. 1/2013 k nájomným zmluvám v nájomných bytových domoch.
Neschválili žiadosť IRIS-IV, n. o.
o dotáciu na dokončenie terénnych
úprav v areáli bývalej MŠ a návrh
Ministerstva školstva, vedy a výskumu na racionalizačné opatrenia
vo vzťahu k základnej škole.
Ing. Kvetoslava Kližanová - OcÚ

BLAHOŽELÁME

NARODILI SA

V mesiacoch marec - august 2013
oslávili životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
Daniela Mekýšová, Ing. č.d. 329
Miroslav Zuzula
č.d. 171
Vladimír Šudík
č.d. 351
Beáta Gálisová
č.d. 447
Daša Mihálková
č.d. 69
Rudolf Miklaš
č.d. 20
Jana Šedíková
č.d. 259
Bohuslav Mello		
--Tibor Mekýš
č.d. 329
Ján Griač
č.d. 427
Lýdia Struhárová
č.d. 71
60 rokov života:
Jozef Krajčo
č.d. 282
Mária Matlová, Mgr.
č.d. 406
Marta Puterková
č.d. 58
Jozef Kližan
č.d. 490
Marta Horniaková
č.d. 531
Anton Šúdik
č.d. 382
Jozef Mihálka
č. d. 69
Rudolf Struhár
č.d. 356
70 rokov života:
Jozef Ďuriš
č.d. 168
Eva Križanová
č.d. 344
Petronela Poštrková
č.d. 394
Stanislav Adamec
č.d. 319
80 rokov života:
Magdaléna Pilátová
č.d. 400
Ľudovít Tomašák
č.d. 76
Margita Mihálková
č.d. 159
90 rokov života:
--------------------Všetkým
jubilantom
srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

Agáta Vŕbiková
30.04.2013
rodičia: Jaroslav a Jana
Emma Košíková
14.07.2013
rodičia: Michal a Anna
Lea Čabráková
30.07.2013
rodičia: Martin a Silvia
Jozef Hozák
13.08.2013
rodičia: Jozef a Marcela
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

OPUSTILI NÁS

Obec Skačany upozorňuje nájomcov hrobových miest, ktorí ešte
nemajú uzatvorenú nájomnú zmlu
vu na hrobové miesto a zároveň
zaplatený nájom na toto hrobové
miesto, aby tak urobili najneskôr do
konca kalendárneho roku 2013!
V prípade, že si nájomca túto
povinnosť nesplní, môže obec
pristúpiť podľa Prevádzkového
poriadku pohrebiska obce Skačany
a v zmysle zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve k zrušeniu hro
bového miesta.
Ing. Marta Štrpková,
referentka evidencie
hrobových miest

Štefan Ďurček
*16.02.1941 +03.04.2013
Jozef Hudec
*08.03.1921 +17.04.2013
Milan Šimko
*16.09.1938 +03.05.2013
Mária Fišerová
*26.07.1927 +01.06.2013
Michal Struhár
*06.09.1921 +28.05.2013
Zuzana Gahérová
*26.03.1964 +06.07.2013
Emília Beňačková
*22.09.1942 +09.07.2013
Marián Junas
*23.04.1956 +28.08.2013
Pozostalým vyslovujeme
sústrasť.

č.d. 417
č.d. 464
č.d. 443
č.d. 354
č.d. 32
č.d. 127
č.d. 129
č.d. 136
úprimnú

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Igor Zábojník
a Viera Holáková		
sobáš: 23.03.2013
Martin Pánis
a Marcela Horniaková
sobáš: 11.05.2013
Peter Dragula
a Veronika Hatalová 		
sobáš: 18.05.2013
Róbert Čapla
a Dominika Paninárová
sobáš: 13.07.2013
Milan Halaška
a Andrea Ďurišová		
sobáš: 24.08.2013
Novomanželom
prajeme
na
spoločnej ceste životom veľa šťastia,
lásky a vzájomnej dôvery.
Ing. Marta Štrpková,
referentka evidencie obyvateľov

▪ Výzva hrobové miesta
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▪ Podomácky vyrobené vozidlá od septembra na cesty!
Majitelia podomácky vyrobe
ných vozidiel si vydýchnu. Od
1. septembra môžu oficiálne jazdiť
po cestách III. triedy, miestnych
a účelových komunikáciách a na
výnimku aj po cestných komunikáciách I. a II. triedy, dokonca aj
za zníženej viditeľnosti. Stačí im na
to zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.
Podľa spolupredkladateľa no
vely Jaroslava Bašku sa tak
výrazne uvoľnia ruky a uľahčí
práca stovkám malých hospodárov,
farmárov, majiteľov traktorov,
vlečiek, včelárskych vozov a iných
podomácky vyrobených vozidiel.
Tí dosiaľ riskovali výjazd na cesty
za cenu pokuty do výšky 500 eur
a dokonca odobratie vodičského
oprávnenia až na dobu jedného
roka.

„Táto legislatívna zmena je reakciou na množstvo podnetov od
majiteľov podomácky vyrobených
vozidiel, ktoré z rôznych príčin nemali a ani nemohli dostať emisnú,
technickú kontrolu a evidenčné
číslo. Neboli teda oficiálne schvá
lené na prevádzku v cestnej
premávke,“ pripomína Baška.
Zároveň dopĺňa, že počet takýchto vozidiel sa v celoslovenskom
meradle nedá exaktne špecifikovať,
ale napríklad v Trenčianskom
kraji je ich v každej väčšej obci
priemerne pätnásť až dvadsať.
Od septembra majitelia vozidiel
môžu požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte po vyplnení
jednoduchej žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie
zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C na obdo-

bie troch rokov. To ich oprávňuje
vyraziť na cesty III. triedy, miestne a
účelové komunikácie za nezníženej
viditeľnosti. Na cestách I. a II.
triedy, alebo za zníženej viditeľnosti
budú môcť prevádzkovať vozidlá
na základe výnimky, ktorá sa udelí
na vymedzený čas a trasy vozidla.

„Za
vydanie
zvláštneho
evidenčného čísla bol pôvodne
navrhnutý poplatok 33 eur ročne,
napokon sme presadili predĺženie
jeho platnosti na tri roky. Za udelenie výnimky sa platiť nebude,“
upresňuje Jaroslav Baška.
OcÚ

▪ Nové zariadenie pre seniorov v Skačanoch
IRIS - IV, n. o., oznamuje všetkým záujemcom o poskytovanie
sociálnych
služieb,
že dňom 01.01.2014
začne poskytovať tie
to sociálne služby pre
občanov odkázaných
na pomoc inej fyzickej
osoby:
▪ v rámci pobytovej
celoročnej formy bude
môcť 26 seniorov v 13 izbách
využiť: sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva, sociálnu rehabilitáciu,
ošetrovateľskú starostlivosť, uschovanie cenných vecí, záujmovú
činnosť;
▪ 14 seniorom v tzv. ambulantnej forme (denný stacionár 8 hod.
denne) poskytneme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie ( v prípade záujmu ) a záuj
movú činnosť;
▪ pre 4 - 8 seniorov, odkázaných
na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách, poskytneme opatrovateľskú
starostlivosť v domácnosti klienta, napr. sprievod na lekárske
vyšetrenie, nákup potravín, donášku

jedla do domu, zohrievanie jedla,
umytie riadu, bežné upratovanie
v domácnosti, jednoduché úkony
spojené s prevádzkou a udržiavaním
domácnosti.
Samotná budova, bývalá materská
škola, bola rekonštrukciou upravená
podľa požiadaviek zodpovedajúcich
európskemu štandardu, všetky
priestory boli bezbariérovo upra
vené. Našim klientom poskytneme
veľký výber možností, ako môžu
zmysluplne vyplniť svoj voľný čas.
Podľa vierovyznania našich klientov zabezpečíme rímskokatolícke
omše alebo evanjelické bohoslužby.
Pre kultúrne vyžitie obyvateľov
budú slúžiť spoločenské miestnosti
na oboch poschodiach vybavené
televízorom, knižnicou a čitárňou.
V rámci poskytovania stravy
budeme prihliadať na zdravotný
stav obyvateľov, na dodržiavanie

zásad správnej výživy, na pestrosť
a rozmanitosť, na dostatok sezónneho ovocia a zeleniny, ako aj na
dodržiavanie stravnej jednotky.
Poskytovanie stravy zabezpečíme
podľa požiadaviek pre všetkých
obyvateľov aj v čase sviatkov, sobôt
a nedieľ. K dispozícii bude normálna strava, diabetická, šetriaca –
žlčníková a celiatická.
Zdravotná starostlivosť bude
zabezpečovaná
zamestnancami
zdravotného úseku nepretržite
24 hodín denne. Na základe
odporúčania lekára zabezpečíme
základné zdravotné úkony, ako sú
preväzy, výdaj a podávanie liekov,
rôznych pomôcok pre obyvateľov
a iné.
Formou špeciálneho osobného
prístupu plánujeme zabezpečiť
komplexné psychické, sociálne a
duchovné služby približujúce sa

domáckemu - rodinnému
prostrediu. Naším záujmom
je neustále skvalitňovanie
životných
podmienok
obyvateľov IRIS – IV, n.o.
a snaha aktívne podporovať
ich chuť a vôľu do života.
Služby
budú poskytované na základe žiadosti
o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní
sociálnej
služby v zariadení pre seniorov. Klienti budú do zariadenia
prijímaní na základe Rozhodnutia
Obce Skačany alebo obce, v ktorej
majú trvalý pobyt, vychádzajúceho
z lekárskeho posudku, ktorý okrem
diagnóz obsahuje aj stupeň odkázanosti v rozmedzí od IV. po VI.
stupeň odkázanosti. Bez posudku je
možné prijať klienta iba v prípade
ohrozenia života a ak si klient zaplatí plnú výšku nákladov spojených
s poskytovaním sociálnej služby
v zariadení pre seniorov.
Záujemcovia
o
poskytnutie
niektorých z uvedených sociálnych služieb alebo o zaradenie do
poradovníka môžu získať bližšie
informácie na telefónnych číslach
0905900681, 0905344553 alebo
prostredníctvom mailu: irisivno@
gmail.com.
text a foto
Mgr. Slávka Súlovská, riaditeľka
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▪ Povinné označenie psov, mačiek a fretiek mikročipom

▪ Zber šatstva

Regionálna
veterinárna
a
potravinová správa v Prievidzi
upozorňuje
chovateľov
spoločenských
zvierat
(psov,
mačiek, fretiek), že podľa § 19
zákona č. 39/2007 Z. z. o veteriárnej
starostlivosti v znení neskorších
predpisov, musia byť spoločenské
zvieratá označené schváleným transpondérom (mikročipom), ktoré

proti besnote, musí byť najskôr
označené mikročipom!!!
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa
je povinný zabezpečiť bezodkladne
veterinárne vyšetrenie zvieraťa,
ktoré poranilo človeka. Za nesplnenie týchto povinností hrozí fyzickej
osobe pokuta až do výšky 1000 €.

V mesiaci august sa uskutočnil
v našej obci v spolupráci s nadáciou Pomocný anjel zber obnoseného a nepotrebného šatstva.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
do tejto zbierky. Odovzdaným
šatstvom pomôžeme ľuďom, ktorí
ho potrebujú.

OcÚ

Ing. Kvetoslava Kližanová-OcÚ

cu školy vzdal a odišiel do penzie. Zomrel niekedy po roku 1925
v Topoľčanoch. Na náhrobku má
napísané: „Tu odpočíva v Pánu
Pavel Kuzma, učiteľ skačiansky vo
výslužbe. Odpočívaj v slobodnej
zemi, k zveľadeniu ktorej venoval
si celý svoj život.“ Z čias jeho pôsobenia poznáme počty detí v škole.
V jednej triede vyučoval 160 detí
(v roku 1881) a 162 detí (v roku
1885). No toto množstvo detí už
nemohol učiť jeden človek, a preto
v roku 1892 bola v Skačanoch otvorená aj druhá trieda. Tú viedli
Ferdinand
Letovanec
(1892),
Mária Šefčíková (1893), Matilda
Kelečéniová (1896), Emília Alarámová (1898), Irma Knüppelnová
(1903) a Alžbeta Králiková (1907).
V roku 1908 sa po Pavlovi Kuzmovi správcom školy a organistom
v Skačanoch stal František Mallo.
Veľký počet detí si vyžadoval
otvorenie aj tretej triedy. Podmienkou však bola stavba novej
budovy s triedami i učiteľskými

bytmi. Kým sa tak stalo (až v roku
1926), od roku 1912 bola zriadená
dočasná tretia trieda. Viedla ju Aloj
zia (Lujza) Škodáková, neskôr vydatá za správcu školy. Z roku 1914
poznáme ďalšie štatistické údaje.
V I. triede vyučovala Lujza Mal
lová 54 žiakov, v II. triede Alžbeta
Králiková 70 žiakov II. a III. ročníka
a správca školy František Mallo učil
92 žiakov IV. – VI. ročníka. Zmeny
v učiteľskom zbore v rokoch 1914
– 1918 nepoznáme, no menilo sa
iba meno tretieho učiteľa, keďže
manželia Mallovci v Skačanoch ostali. Od roku 1921 tu dlhšie pôsobila
učiteľka Etelka Hetényiová. V roku
1924 odišiel správca Mallo do obce
Koš pri Prievidzi.
Po ňom sa o uvoľnené miesto organistu a učiteľa rímskokatolíckej
ľudovej školy vo svojej rodnej obci
zaujímal mladý učiteľ Rudolf Gombár. Stal sa ním v septembri 1924. To
je však už iná história.
text Ing. Erik Kližan
foto archív OcÚ

môže vykonať iba veterinárny lekár. Toto označenie mikročipom
musí byť vykonané u všetkých
psov, mačiek a fretiek do 30. septembra 2013.
Zároveň upozorňuje chovateľov
psov a mačiek starších ako tri mesiace na povinnosť vakcinovať tieto
zvieratá proti besnote.
Zviera, ktoré bude zaočkované

POHĽAD DO HISTÓRIE
▪ Za skačianskou katedrou II.
V minulom vydaní Skačianskych
novín sme hovorili o učiteľoch, ktorí
vyučovali v tunajšej škole. Došli
sme až po rok 1851. Odvtedy sa post
skačianskeho učiteľa stabilizoval.
V roku 1851 prichádza do Skačian
ďalšia učiteľská dynastia. Prvým
jej členom bol Ľudovít Gál, „ludirector“ od roku 1851. Spolu s ním
alebo po ňom učil Ján Gál, ktorý sa
prvýkrát spomína v roku 1853. Pôsobil tu až do svojej smrti, 5. apríla
1866. Z tohto obdobia poznáme aj
údaj o počte žiakov v skačianskej
škole, ktorých v roku 1857 bolo
spolu 73. Učiteľ a organista v tomto
období žil v dome č. 1. Predpokladáme, že týmto domom bola fara.
V roku 1859 bola postavená nová
škola – za kostolom na Priečelí.
Zaujímavý údaj máme z roku
1860, kedy sa skačianski učitelia
František a Pius Gál ohradili proti
češtine, v ktorej vychádzal časopis
Národný učiteľ, lebo si uvedomili,
že Slováci sa môžu vzdelávať a
sebauvedomovať iba vo svojom

▲ 1859

rodnom jazyku – v slovenčine. Dňa
27. marca 1860 sa v tejto učiteľskej
rodine narodil František Gál ml.,
významný hudobný skladateľ, autor
asi 150 orchestrálnych a klavírnych
skladieb, úprav ľudových piesní
a tancov. Tóny jeho hudby ešte
dodnes znejú v mnohých koncertných sálach. Pius bol najskôr
učiteľom v Hradišti, no odtiaľ
prešiel do Skačian. V roku 1867 sa
oženil s dcérou mlynárskeho maj
stra Annou Hýbalovou. Posledný
záznam o ňom je z roku 1871. Vte
dy, v slovenskom jazyku, vyučoval
120 žiakov.
Od tohto roku sa nám informácie
o skačianskych učiteľoch trochu
zamotávajú. V roku 1876 poznáme
meno Jozefa Kuzmu, ktorý oživil
alebo viedol skačiansku dychovku.
No už v roku 1881 je učiteľom a
organistom Pavol Kuzma. Obecná
kronika z roku 1933 však uvádza,
že Pavol Kuzma v Skačanoch
učil v rokoch 1871 – 1908. Tak či
onak, v roku 1908 sa postu správ-

▲ 1926
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MOZAIKA UDALOSTÍ
▪ CD zboru SLNEČNICE je na svete !!!
Počiatky vzniku speváckeho
zboru v r. 1982 sa spájajú s menom
vtedajšej
organistky
Kataríny
Mihálkovej. Po jej odchode zo
Skačian v r. 1986 prevzala vedenie zboru vtedy 14-ročná Kvetoslava Kližanová, rod. Bližniaková.
Vekové zloženie i počet členov sa
postupne menil. Najvyšší počet
20 dosiahol v 90. rokoch.
V súčasnosti 13-členný zbor nesie názov SLNEČNICE. Účinkuje
na sv. omšiach a slávnostiach počas
celého roka, ale aj pri rôznych
významných príležitostiach obce,
ako boli napr. oslavy 900. výročia
prvej zmienky o obci Skačany, 725.
výročie prvej zmienky o farnosti,
155. výročie prvej písomnej zmienky o dychovej hudbe v Skačanoch,
80. výročie narodenia P. Jozefa
Kližana, misionára v Indonézii, 100.
výročie narodenia učiteľa a orga
nistu Rudolfa Gombára, oslavy 200.
výročia posviacky farského Kostola
Všetkých svätých. Zúčastnil sa na
koncerte chrámových zborov v Partizánskom, kde v r. 2012 obsadil 1.
miesto v diváckom hodnotení siedmich zborov. Zbor má veľmi dobré
vzťahy s mladými ľuďmi zo susedných obcí – filiálok Hradišťa a Návojoviec. Spolu s nimi, ako i s bývalými členkami zboru, vystupoval ako
18-členný farský zbor na festivale
Mariánska pieseň v Skalitom na
Kysuciach. Nové priateľstvá a spolupráca s mladými spevákmi a hu-

▪ Stavanie mája

dobníkmi z Topoľčian a Novák sa
vytvorili pri hudobnom projekte
Petra Vlčku pod názvom ZBORY
– Láskou nás prikrývaj, kde vystupuje väčšina členov. Nakoľko zbor
má bohatý repertoár piesní, zrodila
sa myšlienka na nahrávanie CDčka, ktorú všetci členovia prijali
s nadšením. Po množstve skúšok
a príprav sa 9. a 10. marca 2013
uskutočnilo vytúžené nahrávanie,
na ktorom okrem členov zboru
hosťovali aj členovia zboru z Návojoviec, bývalí členovia a členky
zboru, ale aj speváci a hudobníci,
ktorí účinkujú v spomínanom projekte ZBORY – Láskou nás prikrývaj.
Poďakovanie patrí predovšetkým
Všemohúcemu Bohu za to, že sa
tento „malý zázrak“ po rokoch
spievania
uskutočnil.
Taktiež
správcovi farnosti Mgr. Jozefovi
Tomicovi za duchovnú, finančnú
i morálnu podporu, starostovi obce
Ing. Ladislavovi Struhárovi a obecnému zastupiteľstvu za finančný
príspevok, riaditeľovi SZUŠ Akord
Vratislavovi Skaličanovi za ochotu
a odbornú pomoc, Ľubomírovi
Šujanovi a Jozefovi Lukymu za
finančnú pomoc, speváčkam a
spevákom za vytrvalosť, našim
rodinám za trpezlivosť a všetkým
za osobné priateľstvá a ochotu
spolupracovať na Božích dielach.
Ing. Kvetoslava Kližanová,
vedúca zboru
Na Slovensku sa postupne ustupuje od individuálneho stavania
májov, máj prestáva byť symbolom
vážneho záujmu o dievča, väčšia
pozornosť sa začína venovať iba
tomu jedinému, ktorý sa stavia uprostred dediny alebo na námestí.
V Skačanoch sa udržiava táto
milá
tradícia.
Organizátormi
tohtoročného podujatia, ktoré sa
konalo 30. apríla pred kultúrnym domom, boli záhradkári, ktorí v spolupráci so starostom obce a s komisiou
kultúry zabezpečili krásny štíhly
máj vyzdobený farebnými stužkami,
chutný guláš a občerstvenie.
Súčasťou akcie bol tanec, spev
a zábava. Program otvoril sprie

vod Detskej dychovej hudby
Hradišťanka s mažoretkami. Po
príhovore starostu obce vystúpili
s folklórnymi a modernými tancami deti a žiaci Základnej školy
s materskou školou Skačany. Súbor
Cibuliar predniesol pásmo country
piesní v štýlovom oblečení. Celé
kultúrne podujatie spríjemňovala
hudobná skupina Melódia a Peter
Minich, rodák zo Skačian, ktorý hral
na fujare.
Krásne slnečné počasie pritiahlo
na akciu veľa ľudí zo Skačian i
z okolia, zabávali sa až do ne
skorých hodín.
text PhDr. Eva Struhárová
foto archív OcÚ
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▪ Prvé sv. prijímanie

▪ Slávnosť Božieho Tela a Krvi

V slnečnú májovú nedeľu
26. mája 2013 prijalo vo farskom
kostole v Skačanoch prvýkrát do
srdiečka Pána Ježiša desať tretiakov.
Od Kaplnky sv. Barbory išli so svojimi rodičmi a príbuznými za sprie
vodu Dychovej hudby Skačianka
na slávnostnú liturgiu, do ktorej sa

Slávnosť Najsvätejšieho Tela
a Krvi bola aj v tomto roku
ozvláštnená procesiou. Jednotlivé „chládky" - tentokrát na Duklianskej ulici - boli vyzdobené
šikovnými rukami našich žien. Pri

deti aktívne zapojili čítaním, modlitbami, spievaním a prinášaním
obetných darov. Veríme, že im táto
udalosť zostane natrvalo v srdciach
a bude pre ich ďalší duchovný život
povzbudením.
text Ing. K. Kližanová
foto archív OcÚ

▪ Vypni telku, zapni seba!
V dňoch 27. mája – 2. júna prebiehala v rámci eRka kampaň
s názvom Vypni telku, zapni
seba! Jej cieľom bolo zabezpečiť
deťom plnohodnotnejšie prežívanie
voľného času, aby ho menej trávili
pred televízormi, pri počítači, na
internete...
Aj deti v Skačanoch sa zapojili do
tejto akcie. Vďaka nej objavili novú
hru crocket, ktorú si mali možnosť
zahrať na farskom dvore. Zaujímavou aktivitou v rámci tohto týždňa
bolo aj zbieranie kvietkov potrebných na slávnosť Božieho tela,

ktorá bola v tomto týždni. Účasť
na sv. omši a následne na procesii
v tento sviatok bola tiež súčasťou
nášho priebehu spomínanej kampane. Okrem toho nechýbali ani
obľúbené hry, ktoré sa pravidelne
hrávajú počas eRko stretiek.
Všetky deti, ktoré sa rozhodli
aspoň na nejaký čas „vypnúť
telku“, určite prežili príjemné chvíle, plné smiechu, radosti a pekných
zážitkov.
text a foto
Mgr. Veronika Horniaková

Kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie procesiu ukončil správca farnosti Mgr. Jozef Tomica
požehnaním.
text Ing. K. KLižanová
foto archív OcÚ
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▪ Deň matiek
„Do ruky ti kvietok vkladám,
moja milá mamička. Skloň sa ku
mne, dám ti ešte horúci bozk na
líčka!“ Takýmito a podobnými krásnymi slovami sa svojim mamičkám
a babičkám prihovárali deti a žiaci

zo Základnej školy s materskou
školou Skačany na slávnosti pri
príležitosti Dňa matiek v nedeľu
12. mája 2013. Po príhovore starostu obce sa slova ujala pani učiteľka
Mgr. Adriana Juríková, ktorá celý

▪ Na kráľovskom dvore
Kde bolo, tam bolo, v nedeľu
2. júna 2013 bolo v Skačanoch
opäť neobyčajne rozprávkovo.
Už tradične pri príležitosti Medzi
národného dňa detí pripravilo
Občianske združenie Šanca a
nádej v spolupráci so starostom
obce a farským úradom deťom
nevšedné rozprávkové popoludnie. Od Trojičného námestia až po
oddychovú zónu za Kaplnkou sv.
Barbory sa premenili Skačany na
kráľovský dvor.
Pred vstupnou bránou do
kráľovského dvora boli všetky deti
vybavené plánom, ktorý ich mal
priviesť až ku kráľovi a kráľovnej,
k získaniu vzácneho rádu člena
kráľovského dvora a k sladkej odmene. Na tejto nezvyčajnej ceste
stretali deti poddaných žijúcich
a pracujúcich na kráľovskom
dvore, ktorým pomáhali plniť
ich každodenné úlohy, aby si rád
člena kráľovského dvora naozaj
zaslúžili. Ako prvého navštívili
hrnčiara, s ktorým sa pokúšali
najrozmanitejšími
ornamentmi
zdobiť hlinené krčahy. S muzikantom si zas precvičovali hru na
bubne, harmonike či xylofóne, aby
bolo v kráľovstve vždy veselo. Na
ceste k hradu prechádzali aj okolo
rybníka, z ktorého pomohli rybárom nachytať čerstvé ryby na
hostinu. Neobišli ani kráľovskú
kanceláriu, v ktorej s pisármi spisovali zoznam jednotlivých členov

kráľovského dvora. V mlyne museli
tiež priložiť ruku k dielu, keď preosievali múku potrebnú na pečenie
chleba. Zastavili sa i v práčovni, kde
s práčkami prali špinavé oblečenie
a so žehliarkami žehlili. Tesne pred
hradom stretli priadku, ktorej pomohli namotať rozmotané nite. Po
splnení týchto neľahkých úloh asi
stovka detí doputovala až k hradu,
kde ich už srdečne vítal kráľ a
kráľovná. Za vykonané služby kráľ
slávnostne pasoval deti za členov
jeho kráľovského dvora a odmenil
ich balíčkom sladkostí. No a potom sa už mohla začať kráľovská
hostina
pozostávajúca
z opekaných špekáčikov, ktoré podľa
získaných ohlasov deťom naozaj
chutili. Akoby aj nie, veď si ich
vlastnoručne opiekli na ohníku. Kto
mal popri hodovaní chuť, mohol sa
do sýtosti vyskákať v nafukovacom
hrade, ktorý pre svoju výšku pútal
všeobecnú pozornosť už zďaleka.
Po slávnostnej hostine a vyšantení
sa v nafukovacom hrade sa deti
sprevádzané svojimi rodičmi či
inými príbuznými začali postupne
rozchádzať. Aj keď možno
trošku unavené, určite však obohatené o nové zážitky, odchádzali
s myšlienkou, že o rok by chceli
do
rozprávkového
kráľovstva
zavítať znova.
text Mgr. Alena Hudecová
foto Ing. Mária Miklašová
a Ing. Ivan Struhár

program uvádzala. Pod vedením
pani učiteliek deti a žiaci pri
pravili krásne pásmo piesní, básní,
ľudových, moderných a scénických
tancov. Záverečné poďakovanie
pani Janky Bližniakovej patrilo

všetkým, ktorí sa pričinili o toto
slávnostné popoludnie venované
všetkým našim mamám.
text Ing. K. Kližanová - OcÚ
foto archív OcÚ
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▪ Farská púť do Medžugoria
Hovorí sa – radšej raz vidieť
ako stokrát počuť – a tak, keď pán
farár ešte koncom minulého roku
oznámil, že sa bude konať farská
púť do Medžugoria, rozhodli sme
sa miesto, o ktorom sme toľkokrát
počuli a čítali, uvidieť na vlastné
oči.
Myslím, že hovorím za mnohých
pútnikov zo Skačian, Hradišta aj
z Návojoviec,
že sme prežili
od 9. do 15. júna
2013 týždeň bohatý na duchov
né aj kultúrne
zážitky. Väčšinu
času sme strávili
v Medžugorí –
priamo pod kopcom
Podbrdo,
kde sa od roku
1981 až doteraz
vizionárom zjavuje Panna Mária
a posiela cez nich
posolstvá pre nás
– pre ľudstvo.
Každý deň sme
boli prítomní na
svätej omši, ktorú
sme /v slovenskom preklade/
mohli prežiť okolo
vonkajšieho
oltára pri Kostole
sv. Jakuba. Každý mal možnosť
prijať sviatosť zmierenia. Pri
modlitbách sv. omše a posvätného
ruženca zneli síce jazyky rôznych
národov, ale všetci sme rozumeli.
Kamenistou cestou sme vystúpili na vrch Podbrdo. Jednotlivé
zastavenia krížovej cesty, ktoré
lemovali chodník, sme precítili so
zamysleniami pána farára. Cestu,

ktorá sa na začiatku zdala naozaj
ťažká, prešli všetci - starší, chorí,
aj po prekonanej operácii nôh. Čo
dokáže viera v živote človeka, sme
sa dozvedeli na návšteve v komunite Čenakollo. Vypočuli sme
si dojímavé svedectvá chlapcov,
ktorých viera a práca vrátila do
spokojného života a oslobodila
od závislostí. Skoro ráno ďalšieho

lách zdolávali s akousi ľahkosťou.
Ďalší deň našej púte sme zhliadli
prekrásny prírodný živel – Kravické
vodopády, kde sa vraj nakrúcala
epizóda zo známeho filmu Vinetou.
Aj tu Pán Boh ukazuje svoju silu na
obrovských masách vody padajúcej
do kotliny. Na spiatočnej ceste sme
sa zastavili v múzeu dediny Herceg.
V pekne upravenom areáli sme sa

dňa naše kroky zamierili na kopec Križevac. Na vrchole miestni
veriaci postavili obrovský biely
kríž k 1900. výročiu ukrižovania
Pána Ježiša. Aj napriek tomu, že
pán farár upozorňoval, že výstup
je ešte náročnejší ako na Podbrdo,
len pár našich pútnikov sa na cestu
neodvážilo. Znovu sme krížovú
cestu po veľkých kameňoch a ska-

cítili ako kedysi u nás na dedine.
V kamennom kostolíku sme si zaspievali mariánsku pieseň. Nastal
deň rozlúčky s našimi hostiteľmi.
Bývali sme v útulnom penzióne
Slavonija a všetci sme boli veľmi
spokojní s čistým ubytovaním a
výbornou – výdatnou stravou.
Ísť okolo mora a nezastaviť sa pri
ňom by bola škoda, a tak posledný

▪ Rozlúčka s deviatakmi
„Tak sme sa dočkali, sme najstarší
v škole!" Týmito slovami začala
deviatačka Terezka svoju báseň na
slávnostnej Rozlúčke s deviatakmi
dňa 25. júna 2013 v obradnej sieni
obce. Dvanásť mladých ľudí, ktorí
v septembri vstúpia do ďalšej etapy
svojho života, privítal starosta obce
Ing. Ladislav Struhár. „Krok za krokom opúšťate doterajší svet žiaka
základnej školy a všetko záleží

len na vašej vôli a ochote chcieť
niečo dokázať," odznelo z jeho
úst. Zároveň im poďakoval za
reprezentáciu školy a zviditeľnenie
obce. Vyslovil želanie, aby nikdy
nezabudli na svoju rodnú obec, aby
bola vždy miestom, kam sa budú
chcieť radi a hrdo vracať.
text Ing. K. Kližanová,
členka ZPOZ-u
foto archív OcÚ

deň púte sme vyrazili do Makarskej.
Tu pre nás pán farár slúžil svätú
omšu vo „Svetišti“ Vepric. Toto pokojné miesto nazývajú Chorvátske
Lurdy. Sv. omšu sme obetovali za
všetkých našich drahých a známych, ktorí nás doma čakali. Do
popoludňajších hodín sme pobudli
pri mori. Okúpali sme sa, prezreli sme si mestečko s krásnymi
reštauráciami a
hotelmi a navečer
sme
vyrazili
domov. Cestu sme
si krátili nielen
modlitbou, ale aj
spevom. Vďaka
patrí skúseným
šoférom,
ktorí
nás
pokojne,
majstrovsky roz
vážali po celej
ceste a šťastlivo
priviezli späť až k
nášmu kostolíku.
Ich malý synček a
vnúčik bol pre nás
príjemným roz
ptýlením na dlhej
ceste.
Všetci sa chce
me
poďakovať
hlavne pánu fará
rovi za perfektne
z o r g a n i z o v a n ú
púť, za duchov
né povzbudenie a požehnanie,
ktoré sme priniesli do našich rodín.
V mnohých posolstvách Panna
Mária končí zjavenie slovami:
„Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!" A my sme vďační, že
sme prijali pozvanie Kráľovnej pokoja v Medžugorí.
text a foto
Janka Bližniaková
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▪ Kreslenie na asfalt
Občianske združenie Šanca a
nádej uskutočnilo v našej obci dňa
16.7.2013 už tradičné kreslenie
na asfalt. Deťom boli poskytnuté
farebné kriedy, s ktorými kres
lili svoje nápady v areáli Základnej školy s materskou školou
Skačany. Téma bola ľubovoľná,
deti využili svoju bohatú fantáziu.
Takto vzniklo 40 pestrofarebných obrázkov. Na záver dostal
každý zúčastnený možnosť svoje
dielo odprezentovať. Nechýbalo
občerstvenie a každý bol za svoju
nápaditú kresbu odmenený. Po
príjemne strávenom popoludní sa
deti, niektoré i v sprievode svojich
rodičov, rozišli s prísľubom, že
o rok sa stretnú opäť.

text a foto
Ing. Mária Miklašová

▪ Kope celá dedina
V nedeľu 28. júla 2013 sa
na našom futbalovom ihrisku
uskutočnil 7. ročník športovozábavného popoludnia Kope celá
dedina.
Krásne slnečné počasie využili
pravidelní, ale aj noví súťažiaci
a prišli si zmerať sily v kopaní
jedenástok. I v tomto roku boli
rozdelení do kategórií podľa veku.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách
boli:
deti do 6 rokov: Romana Struhárová
chlapci 7 - 10 rokov: Jakub Gahér
chlapci 11 - 15 rokov: Maroš Ďuriš
chlapci 16 - 18 rokov: Tomáš Ďuriš
muži 19 - 40 rokov: Pavol Gahér
seniori 41 - 60 rokov: Anton Ďuriš
dôchodcovia nad 60 rokov:
Jozef Rybanský

dievčatá 7 -15 rokov:
Lucia Ďurišová
ženy 16 - 60 rokov:
Monika Štrpková
dôchodkyne nad 60 rokov:
Drahomíra Struhárová
Organizátor podujatia - komisia
školstva, mládeže a športu pri OZ
v Skačanoch v spolupráci so staros
tom obce a FK Skačany víťazom

srdečne blahoželá a teší sa na
budúci ročník. Naše poďakovanie
patrí obetavým brankárom, ktorí
predviedli skvelé výkony. Boli to:
Šimon Makva, Jakub Gahér, Maroš
Ďuriš, René Michalík, Ján Beňuška
a Michal Myšiak.
text Ing. Daniela Mekýšová
foto archív OcÚ
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▪ Skačianski hasiči tradične nezaháľajú
Vzorne reprezentujú svoju obec,
zúčastňujú sa na rôznych hasičských
súťažiach. Suverénnym víťazstvom
na okresnom kole previerok pri
pravenosti vo Veľkých Uherciach
(konané 18. mája 2013) postúpili na krajské kolo do Lehoty pod
Vtáčnikom, ktoré sa konalo dňa
13. júla 2013. Na krajskom kole
už bolo vidieť vysokú pripravenosť
jednotlivých družstiev. Aj keď
sa družstvo Skačian umiestnilo
v súťažnej disciplíne štafeta na 8x
50 m na peknom treťom mieste, po
požiarnom útoku to stačilo v rámci
celkového umiestnenia na 5. miesto.
Súťaž bola natoľko vyrovnaná, že
medzi druhým (93,18 s) a piatym
miestom (93,78 s ) bol rozdiel len
0,60 sekundy. Takže dá sa povedať,
že medaily nám unikli len o vlások.
O vysokej vyrovnanosti družstiev
hovorí za všetko to, že do 0,60
sekundy boli vtesnané 4 družstvá.
Okrem toho sa naše družstvo
zúčastnilo na ďalšej dvadsiatke
súťaží, z ktorých za zmienku stojí
najmä 1. miesto v Kamenci pod
Vtáčnikom, 3. miesto v Zlatníkoch a
4. miesto v Čereňanoch. Naposledy
sa zúčastnili súťaže dňa 31.8.2013
v Dubnici nad Váhom, kde obsadili
1. miesto v klasickej kategórii a
3. miesto v kategórii šport. Týmto sa chcem poďakovať všetkým
členom súťažného družstva za

vzornú reprezentáciu obce Skačany.
Veď vďaka hasičským súťažiam sa
o Skačanoch pochvalne rozpráva
po celom Trenčianskom kraji, ba aj
mimo neho a mnohí vedia o exis
tencii Skačian len vďaka našim
hasičom.
V mesiaci máj sme sa s mladými hasičmi, deťmi ZŠ Skačany,
zúčastnili na okresnom kole hry
PLAMEŇ, kde sme obsadili
2. miesto v štafete a vo vodnom
útoku CTIF taktiež 2. miesto.
V rámci zásahovej činnosti
členovia DHZ Skačany organizovali a zároveň sa zúčastňovali pri

pátracích akciách v súvislosti s ne
zvestnou Ivanou Gahérovou.
Dňa 3. augusta usporiadal
Dobrovoľný
hasičský
zbor
v Skačanoch v spolupráci s komisiou kultúry obce tradičný Country
bál pod holým nebom. Akcia sa tešila
veľkej návštevnosti. Ľudia sa bavili
do neskorej noci a pochutnávali si na
výbornom guláši a držkovej. Dúfam,
že si táto akcia nájde miesto medzi
tradičnými podujatiami a ešte veľmi
dlho ju budeme môcť organizovať.
A v neposlednom rade treba
spomenúť, že sa nám vydala naša
aktívna členka Andrea Ďurišová.

▲ Country bál

Mladomanželom
na
ceste
spoločným životom prajú všetci
hasiči len to najlepšie.
Srdečne Vás pozývame na už
3. ročník hasičskej súťaže o Pohár
starostu obce Skačany, ktorú budú
organizovať naši skačianski hasiči
dňa 28. septembra so začiatkom
o 14:00 hodine na futbalovom
ihrisku. Príďte nás podporiť
v našich výkonoch a pochutnať si
na guláši a rôznom občerstvení.
text Ing. Vladimír Knápek, PhD.,
predseda DHZ
foto archív DHZ a OcÚ
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MIESTNA ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
▪ Spomíname...

Koncom júla uplynul rok, čo nás
vo veku 87 rokov náhle opustila,
žiaľ navždy, dlhoročná
a aktívna členka Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

v Skačanoch Magdaléna Preťová.
Bola to skromná pracovitá žena.
Pochádzala z roľníckej rodiny a
mala tri staršie sestry. Celý život
prežila v rodných Skačanoch.
Pracovala na rodičovskom hos
podárstve, čo v čase kolektivizácie
poľnohospodárstva bolo ťažké –
nevýnosné. Roľníci boli zaťažení
kontigentmi – povinnými dodávkami štátu, niektorí doslova živorili.
Po založení družstva pracovala na
miestnom JRD. Mala tri deti, po ich
narodení sa venovala ich výchove,
domácnosti a prácam v záhrade.
Milovala kvety, červené muškáty
vždy zdobili všetky okná ich domu.
Nemala to v živote ľahké, doopatrovala rodičov, zomrel jej

manžel, dcéra i syn. Tešila sa zo
siedmich vnúčat. Ako vdova sa
plne venovala svojmu koníčku
– skačianskemu kroju. Vyhotovila niekoľko nových ženských
krojov, viac ale skompletizovala,
ušila a vyšila nové rukávce, zásteru či sukňu. Má zásluhy na jeho
zachovaní. Doma ukrývala dva
staré, bohato vyšívané skačianske
ženské kroje, ktoré vždy ochotne
zapožičala na vystúpenia speváckodramatického súboru CIBULIAR.
Tieto boli zabalené vo vyšívaných
obrusoch, dotýkala sa ich s láskou
a nezabudla poznamenať: „Túto
zásteru mala na sobáši moja
mama.“ Vyše storočná zástera –
vzácna to pamiatka.

Bola nábožensky založená,
chodila do kostola a aktívne sa
podieľala na jeho výzdobe –
výmene a údržbe prestierania na
hlavnom a na bočných oltároch.
Patrila medzi prvých a aj aktívnych
členov MO JDS v Skačanoch,
zúčastňovala sa konaných akcií, zájazdov, divadelných predstavení a
pod. Nikdy nezabudla poďakovať,
bolo vidieť, ako sa teší z toho, čo
nové videla a spoznala. Do konca
života bola sebestačná, dokázala sa
postarať o seba sama. Odišla rýchlo, bez rozlúčky, ale pri pohľade na
skačiansky kroj a oltáre v kostole si
na ňu my, čo sme ju poznali, vždy
spomenieme.

▪ Návšteva Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch
S cieľom spoznávania pamiatok
a zaujímavostí regiónu Partizánske
v pondelok 24. júna 2013 navštívilo
28 členov dôchodcovskej organizácie Slovanské múzeum A. S.
Puškina v Brodzanoch.
Pani
lektorka,
ktorá nás sprevádzala jednotlivými salónmi múzea,
nás na začiatku
oboznámila s nie
koľkými generáciami
majiteľov
Brodzianskeho
kaštieľa. Postupne
nám vysvetľovala
rodinné
vzťahy,
život a tvorbu
veľkého ruského
básnika
A.
S.
Puškina. Dozvedeli
sme sa, že staršia
sestra Puškinovej
manželky Alexan
dra Nikolajevna sa vydala za
rakúskeho diplomata pôsobiaceho
v Rusku, ktorý kúpil brodziansky
kaštieľ a často sa tu aj s rodinou
zdržiaval. Puškinova manželka
svoju sestru v Brodzanoch aj
s deťmi často navštevovala. No jej
manžel, A. S. Puškin, v Brodzanoch

nikdy nebol. Puškin zomrel mladý,
37-ročný, na zranenie, ktoré utrpel
v súboji.
Puškinova švagriná Alexandra
mala jedinú dcéru Natáliu. Táto

nosiť meno – vdova vojvodu
z Oldenburgu. No priatelia, známi
a služobníctvo ju oslovovali –
Herzogin. Bola to veľmi vzdelaná
žena, milovala hudbu, kone a psov.

sa ako 22-ročná vydala za oveľa
staršieho princa Elimara, vojvodu
z Oldenburgu. Jeho rodina ju nikdy
neprijala, lebo nebola z panovníc
keho rodu. Grófsky titul jej ani jej
deťom nikdy nebol udelený. Po
smrti manžela žila v Brodzanoch
a mohla podľa uhorského práva

Zachovalo sa o nej veľa historiek,
najmä o tom, ako po okolí jazdila
na koni sprevádzaná psami.
Výklad pani lektorky sa občas
zmenil na vzájomnú debatu, kedy
niektorí naši členovia spomenuli
príhody a zážitky svojich rodičov
alebo starých rodičov s Natáliou –

Hercoškou, ako ju obyvatelia Bro
dzian volali.
Na kopci oproti kaštieľu v lesnom
poraste sa nachádza evanjelická
kaplnka, ktorá bola vybudovaná ako
krypta, v ktorej boli
pochovaní niekoľkí
majitelia brodzianskeho
kaštieľa.
Z letohrádku Ba
bylon sú už iba ruiny, tieto sme videli
na fotografiách.
Po
skončení
prehliadky múzea
sme si ešte prezreli
park okolo kaštieľa,
v
ktorom
sa
nachádza niekoľko
vzácnych stromov
a drevín. Zastavili
sme sa aj pri Lurdskej kaplnke a
v kostole.
Cestou domov
sme sa občerstvili
vo Veľkých Bieliciach v reštaurácii,
ktorá patrí Skačianke Andrei Fodo
rovej, rod. Puterkovej.
Účastníci zájazdu odchádzali
spokojní a s otázkou: Kam pôjdeme
nabudúce? Takže určite zasa niekam
pôjdeme, nechajte sa prekvapiť.
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▪ Športová olympiáda dôchodcov
V sobotu 29. júna 2013 Mestská
organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Partizánskom reali
zovala v poradí už 8. Športovú
olympiádu dôchodcov regiónu Partizánske.
Bolo to veľkolepé športové podujatie, na ktorom sa zúčastnili primátor mesta Partizánske Jozef Božik,
predseda okresnej a krajskej organizácie JDS a starostovia okolitých
obcí. Prítomní boli aj seniori
z Myjavy a Dolných Vesteníc. Po
slávnostnom vztýčení olympijskej
vlajky, zapálení olympijského ohňa
a zložení sľubu sa v športovom
areáli ZŠ Rudolfa Jašíka začalo
vzájomné športové súťaženie. V 10
športových disciplínach súťažilo
128 žien a 101 mužov. Najviac
súťažiacich bolo z Partizánskeho.
Skačiansku organizáciu reprezen-

tovalo 6 žien a 11 mužov. Ich účasť
mala úspech, domov priniesli 7 medailí, a to:
1 zlatú:
▪ Jozef Záhumenský - streľba zo
vzduchovky
3 strieborné:
▪ Jozef Rybanský - streľba zo vzdu
chovky, Marta Gahérová - hod na
basketbalový kôš, Jozef Beňačka
ml. - hod obuvníckym kopytom na
cieľ
3 bronzové:
▪ Marta Šimková - hod na basketbalový kôš, Pavol Kasala ml. - skok
do diaľky z miesta, Vendelín Buček
- hod granátom na cieľ
Držiteľom medailí blahoželáme
a všetkým ďakujeme za športovú
reprezentáciu obce a jej občanov dôchodcov.

▪ Stretnutie dôchodcov olympionikov
V utorok 16. júla 2013 sa konalo
v kultúrnom dome v Skačanoch
stretnutie športovcov – účastníkov
8. ročníka Športovej olympiády
dôchodcov v Partizánskom a členov
spevácko-dramatického súboru CIBULIAR.
Na jeho začiatku predsedníčka
Miestnej organizácie
Jednoty
dôchodcov Slovenska v Skačanoch
spolu so starostom obce poďakovali
športovcom za úspešnú reprezentáciu a 7 získaných medailí a
členom súboru Cibuliar za vystúpenie počas Stavania mája. Člen
súboru Emil Zuzula prišiel na
stretnutie aj so svojou milovanou
družkou – harmonikou. Každému

▪ Lúčili sme sa s prázdninami

prítomnému zahral jeho obľúbenú
pesničku. Ostatní sa pripojili a
spoločne sme si zanôtili ľudové
pesničky, ktoré nám pripomenuli
našu mladosť.
Na záver športovci sľúbili, že
budú usilovne trénovať, aby ešte
lepšie uspeli na budúcoročnej 9.
Športovej olympiáde dôchodcov.
Cibuliari sa zasa hneď po skončení
prázdnin začnú pripravovať na
prehliadku voľnočasových aktivít
seniorov, ktorá sa bude konať v novembri v Klátovej Novej Vsi.

Na futbalovom ihrisku sa v utorok 27. augusta konala už tradičná
rozlúčka s prázdninami. Toto
športovo - zábavné podujatie pripravila Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Skačanoch
a pozvala naň všetkých seniorov
obce s vnúčatami, aj bez vnúčat.
Prišlo 12 predškolákov a 26
školákov so svojimi starkými a
niektorí aj s rodičmi. Každé dieťa
dostalo štartovné číslo. Potom
začalo súperenie, deti to brali vážne
a veľmi sa snažili. Súťažili v disciplínach:
▪ hod loptičkou do kolíkov
▪ hod loptičkou do plechoviek
▪ hod gumených krúžkov na kolík
Dospelí hádzali loptu do basketbalového koša, granát a obuvnícke
kopyto na cieľ. Pripojila sa ku nim
aj väčšina školákov, neodradila ich
ani dažďová prehánka. Po skončení
súperenia každé dieťa bolo nazvané víťazom, dostalo keksíkovú
medailu a balíček sladkostí. Potom
sa opekalo a za hudobného sprie
vodu Emila Zuzulu sa spievalo a

zabávalo. Veľmi nás prekvapil a
najmä zaujímavo spestril program
Ivan Hudec, ktorý priniesol luk,
vysvetlil a predviedol streľbu na
terč. O túto novú disciplínu bol
najväčší záujem, strieľalo sa aj
počas opekania.
Znova sme sa stretli, zašportovali
si, zaspievali a príjemne sa pobavili. Deti sa vyšantili na trávniku
ihriska a na otázku, ako sa im páčilo
športovanie, tretiačka Pavlínka zav
rela rúčku do päste, zdvihla palec
dohora a zvolala: "Výborne!"
Teší nás, že prišiel medzi nás pán
starosta a dvaja poslanci obecného
zastupiteľstva. Ďakujeme Ivanovi
Hudecovi za spestrenie programu a
aj za sponzorský príspevok - drevo
na vatru. Ďakujeme aj športovcom
za poskytnutie priestorov ihriska.
Deťom želáme, aby si na škôlku
a školu rýchlo zvykli a domov nosili iba samé jednotky.
texty Mária Krajčová,
predsedníčka JDS v Skačanoch
foto archív JDS
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY V MESIACOCH MAREC – JÚN 2013
V mesiaci marec sme sa zúčastnili
fyzikálnej a chemickej olympiády.
Naši žiaci si počínali veľmi dobre, aj
keď počet získaných bodov na ďalší
postup nestačil. V tomto období vrcholili aj recitačné a literárne súťaže.
Kristína Kosnovská a Carmen Müllerová reprezentovali školu v obvodnom kole súťaže Štúrov a Dubčekov
rétorický Uhrovec. Ďalšej recitačnej
súťaže Beniakove Chynorany sa
v školskom kole zúčastnilo 23
žiakov. Víťazi z jednotlivých kategórii nás reprezentovali na okresnom
kole v Chynoranoch. Úspešným recitátorom sa stal Filip Ďuriš, ktorý
získal 2.miesto. Porota v okresnom
kole rozhodla, že aj Filip postúpi
do krajského kola, kde nás úspešne
reprezentoval.
Stalo sa už tradíciou, že dekanátne
kolo biblickej olympiády sa pravidelne koná v našej škole. Tento
školský rok sa ho zúčastnilo
6 základných škôl: ZŠ Športovcov
Veľké Bielice, ZŠ Diviaky nad Nitricou, ZŠ Chynorany, ZŠ Žabokreky
nad Nitrou, ZŠ Nitrianske Rudno a
ZŠ s MŠ Skačany. Víťazom sa stali
žiaci zo ZŠ Športovcov Veľké Bielice.
V športových súťažiach sme získali pekné 3.miesto v okresnom kole
vybíjanej žiačok.
Aby sme vyučovanie trošku
ozvláštnili, ponúkli sme žiakom
hodinu dejepisu naživo. Vďaka historickej skupine Bojník sa ocitli
v dobe udatných a smelých rytierov.
Dozvedeli sa, že stredovekí rytieri
boli muži múdri, nebojácni, vzdelaní
a radi skladali básne. Udatnosť rytie
rov a ich šermiarske umenie skupina
Bojník predviedla v ukážke historického šermu.
Aj veľkonočné tvorivé dielne sa
v našej škole pomaly stávajú tradíciou. Pre žiakov, ale aj rodičov,
bolo opäť pripravených niekoľko
pekných nápadov na veľkonočné
ozdobenie príbytkov. Vlastnoručne
pripravené aranžmány si mohli
vyzdobiť maľovanými vajíčkami.
Na ozdobenie vajíčok si mohli
vyskúšať aj tzv. servítkovú techniku.
Z papiera si mohli vyrobiť pozdravy alebo rôzne vystrihovačky, či
veľkonočný motív z tzv. quillingu.
Každoročne pre rodičov orga-

nizujeme Deň otvorených dverí.
V tento deň majú rodičia možnosť
prísť si pozrieť prácu svojho dieťaťa
na vyučovaní. Tento školský rok tak
mohli urobiť 18.3.2013. Na I. stupni
využilo túto možnosť 21 rodičov.
Pozreli si vyučovanie a prácu žiakov
na 47 hodinách. Na II. stupni bolo
prítomných 10 rodičov a pozreli
si spolu 12 vyučovacích hodín.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
rodičom a zároveň všetkých pozývame na návštevu na budúci školský
rok.
Apríl sme začali divadelným
predstavením s názvom Cisárove
nové šaty. Pozvali sme deti z materskej školy a tiež žiakov zo Základnej školy v Hradišti. Tiež sme usporiadali II. Školský ples, o ktorom
bližšie informácie sú v samostatnom
článku. Pri príležitosti Dňa Zeme
sme sa zúčastnili súťaže v kreslení na
asfalt pod názvom Náš guľatý svet a
tiež sme sa zapojili do čistenia okolia
obce. Tak ako vlani, aj tento rok sme
nazbierali niekoľko vriec odpadu. Je
smutné, keď sami žiaci skonštatujú,
že občania sa vôbec nezmenili a
nepoučili, stále si nevážia prírodu
a vyhadzujú odpad na miesta, kde
nepatrí. Skúsme veriť, že na budúci
rok bude odpadu menej.
V tomto mesiaci sme sa zapojili aj do speváckej súťaže Slávik
Slovenska. Spev sa niesol školou
z hrdiel 17 spevákov. Víťazi postúpili do okresného kola. Naša žiačka
Emma Cígerová získala 1. miesto a
postúpila do krajského kola, kde nás
tiež úspešne reprezentovala.
Každoročne sa zapájame do
zbierky pre onkologických pacientov s názvom Deň narcisov.
Spoločnými silami sa nám podarilo
vyzbierať 209,39 €. Všetkým, ktorí
prispeli, ďakujeme.
Športovým podujatím Beh oslobodenia sme si pripomenuli túto
významnú udalosť v dejinách obce.
Každoročne organizujeme zber
papiera. Víťazné triedy majú za odmenu deň voľna. V tomto školskom
roku sa to podarilo žiakom II. A a
III. A. Spoločne sa dohodli na výlete
do Bojnej, kde navštívili múzeum a
prezreli si minizoo.
pokr. na str. 17 >>>
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... Aj súťaž v anglickom jazyku
pre žiakov I. stupňa sa stáva pomaly
tradíciou. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov
- z každej triedy štyria najlepší, ktorí
boli vybratí na základe triedneho
kola. Títo žiaci museli zvládnuť
písomný test, ktorý bol zameraný
na slovnú zásobu. Okrem toho
ukázali schopnosť počúvania s porozumením a predviedli sa aj v roz
právaní pri opise obrázkov. Všetci
žiaci ukázali to najlepšie z toho, čo
z anglického jazyka vedia.
Záver mesiaca patril hokejbalovým nadšencom našej školy, ktorí
sa zúčastnili turnaja Street hockey
školská liga v športovom areáli ZŠ
Malinovského v Partizánskom. Obsadili pekné 4.miesto.
Predposledný školský mesiac
máj sa začal besedou s MUDr.
Krbúšikom, ktorý porozprával
žiakom III. A a IV. A zaujímavosti
zo života nemocnice a poučil ich,
ako sa majú starať o drobné úrazy či
poranenia. Žiaci IX. A sa zúčastnili
exkurzie do Pamätnej izby Valentína Beniaka v Chynoranoch a neskôr
žiaci VI. A – IX. A absolvovali
literárno – historickú exkurziu. Zavítali do obce Uhrovec, ktorá je
rodiskom dvoch významných osobností slovenského národa: Ľudovíta
Štúra a Alexandra Dubčeka. V blízkosti Uhrovca sa nachádza Jankov
Vŕšok. Tu si prezreli mohylu, posta
venú na počesť padlých partizánov,
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a pamätník SNP.
Záver mesiaca patril športovým
súťažiam. Najskôr to bola OOĽA
Chynorany, kde nás počas dvoch dní
celkovo reprezentovalo 22 žiakov
II. stupňa. Podarilo sa im získať 5
medailí. Druhej športovej súťaže
-Memoriálu Rudolfa Jašíka
sa
zúčastnilo 18 žiakov a priniesli 3
medaily.
Aj jún sa začal športovo – súťažou
Ľahkoatletické preteky Jána Chochulu pre žiakov I. stupňa. Najlepšie
zabodovali žiaci I. A, ktorí priniesli
3 medaily z celkového počtu 4.
Zapojili sme sa do športovej
súťaže v rámci projektu Na kolesách
do škôl. Hlavným cieľom tejto
súťaže je pritiahnuť čo najviac detí
do aktívneho pohybu absolvovaním
jazdy technickej zručnosti na bicykli. Súťažiacich v jednotlivých
vekových kategóriách čakala trať
pozostávajúca z rôznych prekážok,
ktoré mali zvládnuť v čo najkratšom
čase. Bol to slalom medzi kuželmi,
jazda po úzkej drevenej doske,
prenášanie
predmetov
počas
plynulej jazdy a jazda cez lavičku.
No a koniec školského roka patril
výletom, ktoré si žiaci za svoju
10-mesačnú prácu určite zaslúžili.

text a foto učitelia
ZŠ s MŠ Skačany
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▪ II. Školský ples
Dňa 12. apríla 2013 sa rodičia a
priatelia našej školy stretli v sále
kultúrneho domu v Skačanoch
po druhýkrát na školskom plese.
Príprava plesu bola opäť v rukách
členov
výboru
rodičovského
združenia, ale pomohli aj iné
mamičky. I napriek jarnému dátumu počasie vonku tak vôbec
nevyzeralo. Ladením výzdoby sály
do oranžovo-zelenej s množstvom
tulipánov sme sa snažili aspoň
navodiť atmosféru jari.
O výbornú večeru a guláš sa aj
tento rok postarali pani kuchárky
zo školskej jedálne. Do tanca tak
ako vlani hrala skupina Melódia.
A že hrali naozaj dobre svedčí fakt,
že poslední tanečníci sa lúčili až
nad ránom. Žiaci z tanečnej skupiny Tutti Frutti pod vedením pani
vychovávateľky Eriky Chuťkovej
otvorili ples temperamentným tancom. A predviedli sa ešte jedenkrát
po prvom tanečnom kole. Aj tento
rok sa musíme poďakovať veľkému
množstvu sponzorov, ktorí nám darovali ceny do tomboly (72 cien),
alebo prispeli na občerstvenie prítomných.
Tí, ktorí sa rozhodli prísť na
školský ples a podporiť tak našu
školu, určite nebanovali. Zábava
aj nálada boli vynikajúce. Na tom
majú veľký podiel rodičia, ale aj
učitelia, ktorí pomohli pripraviť a
zrealizovať II. Školský ples. Za to
im patrí naše veľké ĎAKUJEME.

▪ Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch
v školskom roku 2012/2013
Na konci júna sme hodnotili
našu celoročnú prácu. Školský rok
2012/2013 ukončilo v našej škole
107 žiakov, z toho 51 dievčat.
Z tohto počtu žiakov prospelo
s vyznamenaním 46 žiakov, prospelo veľmi dobre 25 žiakov, prospelo 34 žiakov- z toho 10 žiakov
1. ročníka, neprospelo 0 žiakov.
V druhom polroku školského
roka sme udelili 10 výchovných
opatrení. 1 žiak bol napomínaný od
triedneho učiteľa, 2 žiaci dostali
pokarhanie od triedneho učiteľa,
pokarhanie od riaditeľa školy
bolo udelené 5 žiakom. Bohužiaľ,
aj v tomto polroku sme museli
pristúpiť k udeleniu zníženej známky zo správania. Dostali ju 2 žiaci.

Zapojili sme sa do 11 vedomostných súťaží a olympiád, do
6 literárnych a recitačných súťaží,
do 16 výtvarných súťaží a 16
športových súťaží. Žiaci, ktorí nás
úspešne reprezentovali v týchto
súťažiach, boli odmenení darčekom
od rodičovského združenia.
Niečo končí, niečo začína. S tým
sú často spojené rozlúčky. Aj my
sme sa rozlúčili s pani učiteľkou
Mgr. Máriou Matlovou, ktorá
skončila svoju pedagogickú činnosť
a odišla do zaslúženého dôchodku.
Ďakujem všetkým zamestnancom školy za prácu v uplynulom
školskom roku.

▪ Začal sa nový školský rok 2013/2014
V tomto školskom roku školu bude
navštevovať 110 žiakov, v 1. -  4.
ročníku – 46 žiakov, v 5. -  9.
ročníku – 64 žiakov.
Pracuje tu 12 pedagogických
zamestnancov a 9 nepedagogických
zamestnancov.
Rozdelenie triednictva je nasledovné:
I. trieda - Mgr. Dagmar Krbúšiková
II. trieda - Mgr. Adriana Homolová
III. trieda - Mgr. Marcela Papšová
IV. trieda - Mgr. Adriana Juríková
V. trieda - Mgr. Jana Domaničová

▪ Uvítanie žiakov 1. ročníka ZŠ
Do školských lavíc v Skačanoch
sa v pondelok 2. septembra 2013
prvýkrát posadilo 14 prváčikov.
Sme radi, že po nejakom čase ich
počet konečne vzrástol. Slávnostnú
atmosféru tohto dňa umocnilo aj
popoludňajšie prijatie prvákov a
ich rodičov v obradnej sieni obce
členmi ZPOZ-u pri obecnom
zastupiteľstve v Skačanoch.
Príhovor starostu obce i triednej
učiteľky, ako aj básničky, pesničky
a sprievodné slovo členiek
ZPOZ-u boli zamerané na povzbudenie malých žiakov k novým
úlohám v doteraz ich bezstarostnom živote. Do kultúrneho programu sa zapojili aj samotní prváci,

Za prácu počas celého školského
roku, výborný prospech, vzorné
správanie a reprezentáciu školy
v rôznych súťažiach boli knihou
odmenení 12 žiaci. Venovalo im ju
rodičovské združenie. Za reprezentáciu školy, aktivitu na hodinách
či zapájanie sa do mimoškolských
aktivít boli diplomom odmenení
16 žiaci. Cenu riaditeľky školy
za výborný prospech, úspešnú
reprezentáciu školy v rôznych
súťažiach, za aktívnu mimoškolskú
činnosť počas celých deviatich rokov štúdia v škole dostala žiačka
IX. A Tereza Kližanová.
Žiaci spolu vymeškali počas
celého školského roku 8553 hodín.
Všetky hodiny boli ospravedlnené.

a to recitovaním básničiek. Hlboký
dojem zanechal v prítomných naj
mä prednes básne prváka Matúša
Ďuriša. Za škôlkárov sa s prvákmi
prišiel rozlúčiť básničkou Michal
Fodora. Z takejto slávnosti nesmie
samozrejme chýbať zápis v pamätnej knihe obce, kde deti namiesto
svojho podpisu urobili odtlačok
prsta ruky.
Všetci prváci boli odmenení
krásnymi školskými pomôckami,
ktoré sa im v škole určite zídu. Prajeme im veľa chuti do učenia.
text Ing. Marta Štrpková,
členka ZPOZ-u
foto archív OcÚ

VI. trieda - Mgr. Zuzana Šútorová
VII. trieda - Mgr. Martina Hodálová
VIII. trieda - Mgr. Veronika Hor
niaková
IX. trieda - Mgr. Milan Minarovjech
Náboženskú výchovu učí pán
farár Mgr. Jozef Tomica a Mgr.
Jozef Kudry.
Vedúcou
ŠKD
je
pani
vychovávateľka Erika Chuťková.,
výchovnou poradkyňou Mgr. Zuzana Šútorová.
Riaditeľkou základnej školy s materskou školou je Mgr. Darina Kuri-

lová. Zástupkyňou riaditeľky školy
pre ZŠ je Mgr. Hilda Petríková.
V materskej škole máme vytvo
rené dve triedy s počtom detí 51.
Zástupkyňou riaditeľky školy pre
MŠ je Jana Ďatelinková. Učiteľkami
MŠ sú Miriam Maslenová, Anna
Ďurišová a Ing. Martina Klimová.
Prajem všetkým žiakom i zamestnancom
úspešné
vykročenie
do nového školského roku.
texty Mgr. Darina Kurilová,
riaditeľka ZŠ s MŠ
foto archív ZŠ s MŠ
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▪ Úspešný pretekár
Igor Ďurček je rodákom
i obyvateľom Skačian, má 46 rokov, podniká v obuvníckom priemysle, vo firme MONETA s. r. o.
v Partizánskom.
Od mladosti sa venoval športu,
v 15 rokoch boxoval ako dorastenec za Ružomberok, v roku 1984
ako 17-ročný za ZŤS Dubnica. Po
absolvovaní základnej vojenskej
služby na rad prišli pracovné povinnosti a k športu sa vrátil v roku
2005. Tri sezóny sa venoval mest
skej hokejbalovej lige v Partizánskom.
Ako 40-ročný sa dostal k motorizmu, najskôr jazdil iba tak
s kamarátmi po horách, no teraz
je už 5 rokov aktívnym členom
Cross teamu Nitrianske Rudno,
ktorý tvoria väčšinou motorkári, sú
medzi nimi iba dvaja country cross
a enduro jazdci.
Country cross a enduro sa jazdia
väčšinou v prírodnom teréne, ako
sú lúky, lesy, potoky, jednoducho
po všetkom, čo príroda poskytne.
Pretek country crossu trvá dva dni,
je tam 8 – 10 km dlhý okruh, ktorý
sa ide 12 – 18 min. Hobby jazdci
jazdia 1,5 hod., v najvyššej triede A sa jazdí 2 hod. V tejto A triede
je silná konkurencia, k špičke patrí
napríklad Štefan Svitko, účastník
najťažšej motoristickej súťaže Rally Dakar. Enduro je vytrvalostná
súťaž, trvá dva dni, trať tvorí okruh dlhý 40 – 60 km, na trati sú
miesta s časovými kontrolami, kde
sa musia jazdci dostaviť v presne
určenom čase. Jazdí sa 4 – 6 hodín.
Igor Ďurček sa venuje country
crossu a enduro. Reprezentantom
Cross teamu Nitrianske Rudno
je od roku 2008, prvú a druhú
sezónu jazdil hobby triedu 4 T,
keď mal 42 rokov, prešiel do ka
tegórie veteránov (40 – 50 rokov),
čo je najťažšia trieda, lebo sú v nej
prevažne bývalí profesionálni jazdci, ktorí sa venujú motorizmu celý
život.
Počas roka býva 7 až 8 závodov,
z toho 2 alebo 3 endurá, sezóna
sa začína koncom marca alebo
začiatkom apríla vždy v Borskom Mikuláši. Tohtoročné prvé
odštartovanie
medzinárodného
seriálu Majstrovstiev Slovenska v country crosse v Borskom
Mikuláši si nenechalo ujsť 250 jaz-

dcov zo Slovenska, Čiech, Poľska
a Maďarska. Náročná záhorácka
trať, dlhá 12 km, preverila i tých
najlepšie pripravených. Viedla
zaujímavými úsekmi po lesných a
piesočnatých cestách, bola fyzicky
i kondične náročná.
Igor Ďurček (KTM 350) tu získal v kategórii veteráni 2. miesto,
čo je obdivuhodné, lebo kvôli nepriaznivému počasiu jazdil počas
zimnej prípravy iba 8 hodín.
V kategórii hobby 250 ccm obsadil 5. miesto Richard Fodora
(Husaberg 250) zo Skačian, ktorý
tiež reprezentuje Country cross
Nitrianske Rudno. Nasledovali
ďalšie závody, napr. v Kuchyni,
Brezne, Kopernici a v Žaškove, kde
si Igor Ďurček, bronzový pretekár
z vlaňajšej sezóny, zopakoval pódiové umiestnenie. V kategórii ve
teráni bola silná konkurencia, boli
v nej bývalí jazdci zo Slovenska
i Čiech. I. Ďurček sa objavil po
dvojmesačnej prestávke spôsobe
nej problémami s kolenom. Počas
prvého dňa mal smolu, odtrhol sa
mu výfuk, kvôli tomu sa zdržal
v depe 5 minút. I napriek tomu sa
mu podarilo prebojovať zo 6. na 3.
priečku. V druhý súťažný deň sa
dokonca dostal do čela pretekov.
Po oboch jazdách skončil opäť na
skvelom 2. mieste.
Country cross a enduro sú technicky i kondične náročné preteky,
jazdci prichádzajú niekedy do cieľa
z posledných síl. Ťažký závod
býva aj v Brezne, v tomto roku
tam neprišlo do cieľa na čas 30%
pretekárov, niektorí to dokonca
vzdali kvôli ťažkému terénu.
Jazdcom okrem fyzickej kondície a psychickej vyrovnanosti nesmie chýbať ani patričný výstroj,
ako je prilba, motokrosové čižmy,
hrudný chránič, chrániče lakťov a
kolien. Trate sa robia v náročných
terénoch, ktoré často komplikuje dážď, na všetko dohliadajú
komisári, ktorí ich musia vopred
skontrolovať.
Medzi pretekármi sa vytvárajú
pevné priateľstvá. Stretávajú sa
nielen na pretekoch, ale aj pri
iných príležitostiach. Cross team
Nitrianske Rudno poriada rôzne akcie, napr. k MDD, potom Mikuláš
prichádza na motorke alebo robí
ples motorkárov, posledný v po-

radí 6. bol 19. 1. 2013 v Hradišti,
celú noc hrala skupina Senzus, vystúpil tam aj kúzelník a do tomboly
bolo pripravených 65 cien. Cieľom
klubu je podpora a rozvoj motocyklového športu.
Igor Ďurček trénuje v Skačanoch,
využíva však aj náročnejšie trate vo
Veľkých Uherciach, na Skýcove,
Nitrianskom Rudne a pod. Ďakuje
poľovníkom za pochopenie a
ľuďom za toleranciu. Jeho snom je
raz usporiadať veľké preteky u nás,
čím by zviditeľnil obec Skačany.

text PhDr. Eva Struhárová
foto rodinný archív
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▪ Na ihrisku
Extrémne horúce leto nebolo
žiadnou prekážkou v letnej príprave
našich domácich futbalových celkov. Všetky tri tímy sa pripravovali
na začiatok jesennej časti sezóny
2013/2014. Tréningový proces
bol obohatený tradičným júlovým
Memoriálom Ivana Ďuriša, v ktorom domáci tím mužov obsadil
prvenstvo a získal putovný pohár
starostu obce. Tohtoročná sezóna
bola poznačená mnohými zmenami. Najväčšie z nich sa objavili
v obsadení miestnych futbalových
funkcionárov. Pomyselného žezla
sa chopila „mladá krv“, predstavitelia ktorej sa s chuťou angažujú
vo futbalovom dianí, a to v zložení:
Ing. Juraj Kližan – prezident
klubu, Martin Kližan – tajomník,
Ing. Marián Krajčo – pokladník,
Miroslav Loči st., Jozef Kližan ml.,
Marián Cvešper ml. a Michal Pochylý – členovia výboru. Veríme,
že ich činnosť bude sprevádzaná
pohodou v kabínach, skvelými
hráčskymi výkonmi a spokojnosťou
fanúšikov. Zároveň poďakovanie
patrí predchádzajúcemu vedeniu za
ich dlhoročnú obetavú prácu.
Zmena nastala i na mieste trénera A – mužstva. Stal sa ním

bývalý aktívny hráč Peter Stručka
z Hradišťa, ktorý vedie domáci
celok v MO Prievidza. Z pozície
kouča bol svedkom prvých dvoch
remíz našich chlapcov v Opatov
ciach nad Nitrou a na domácej
pôde s Dežericami. V ďalších troch
doterajších zápasoch však Skačanci
s prehľadom zvíťazili. Po 5. kole
disponujú 11 bodmi a nachádzajú sa
na aktuálnom 3. mieste v tabuľke.
Ani mladší dorastenci pod vedením Jozefa Kližana ml. a Mariána Cvešpera ml. nezaháľali počas
letnej prípravy, čo sa odzrkadľuje
v každom zápase dorasteneckej
súťaže MO Prievidza. Okrem prvého zaváhania a straty troch bodov
na pôde Opatoviec nad Nitrou valcujú súpera množstvom gólov. Po 5
kolách, v ktorých získali 12 bodov
za 4 výhry, obsadili 3. priečku.
V doterajšom priebehu dokázali
dorastenci nastrieľať už úžasných
24 gólov!
Existencia družstva žiakov bola
dlho otáznikom. Počet domácich
hráčov bol príliš nízky na pri
hlásenie sa do III. triedy okresu
PE. Avšak vedeniu sa podarilo
obohatiť káder novými mladými
hráčmi zo Skačian a novými posi-

lami z Hradišťa a Nitrice. Trénermi
žiakov sa stali Michal Pochylý a
Mário Loči. Domáce družstvo koncom augusta mohlo teda odohrať
prvý majstrovský zápas. Ten však
bol poznačený prehrou. V druhom
kole najmenší žiaci taktiež utrpeli
porážku. Po dvoch kolách preto
klesli na dno tabuľky. Táto situácia
však býva pre nové tímy takmer
bežná, preto veríme v zlepšenie,
keď si chlapci na seba zvyknú.
Všetkým trom celkom držíme
palce!
Denisa Mekýšová

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 - Veľký Klíž
Skačany - Veľké Bielice
Žabokreky n. Nitrou - Skačany
Skačany - Nedanovce
Veľké Uherce - Skačany
Skačany - Partizánske B
Chynorany - Skačany
Skačany - Klátova Nová Ves
Horná Ves - Skačany
Skačany - Bošany
Šimonovany - PE - Skačany

24. 08. 2013
31. 08. 2013
07. 09. 2013
14. 09. 2013
21. 09. 2013
28. 09. 2013
05.10. 2013
12. 10. 2013
19. 10. 2013
26. 10. 2013
18. 09. 2013

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
16:30

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

Opatovce n. Nitrou - Skačany
Skačany - Dežerice
Dolné Naštice - Skačany
Skačany - Nitrianske Rudno
Veľký Klíž - Skačany
Skačany - Sebedražie
Veľké Bielice - Skačany
Chynorany - Skačany
Skačany - Malinová
Nedanovce - Skačany
Skačany - Diviacka Nová Ves
Uhrovec - Skačany
Skačany - Ráztočno
Rudnianska Lehota - Skačany
Skačany - Pravenec

04. 08 .2013
11. 08. 2013
18. 08. 2013
25. 08. 2013
01. 09. 2013
08. 09. 2013
15. 09. 2013
22. 09. 2013
29. 09. 2013
06. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
27. 10. 2013
03. 11. 2013
10. 11. 2013

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
11:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30

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

Opatovce nad Nitrou - Skačany
Skačany - Kamenec pod Vtáčnikom
Bystričany - Skačany
Skačany - Nitrianske Pravno
Veľký Klíž - Skačany
Skačany - Sebedražie
Veľké Bielice - Skačany
Čereňany - Skačany
Skačany
Klátova Nová Ves - Skačany
Skačany - Veľké Uherce
Valaská Belá - Skačany
Skačany - Ráztočno
Lazany - Skačany
Skačany - Pravenec

04. 08. 2013
11. 08. 2013
18. 08. 2013
25. 08. 2013
01. 09. 2013
08. 09. 2013
14. 09. 2013
22. 09. 2013
29. 09. 2013
05. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
27. 10. 2013
03. 11. 2013
10. 11. 2013

14:30
14:30
14:30
14:30
13:30
13:30
14:00
13:00
voľno
14:30
12:00
11:30
11:30
11:00
11:00
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