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▪ Vianoce bez Vianoc
Od konca októbra počúvame, aké
by to boli Vianoce bez snehu, bez
toho, aby človek nepovedal: mňam,
bez darčekov, bez jemnej čokolády...
Ak ma pamäť neklame, tak už
niekoľko rokov sú Vianoce bez snehu, mňam hovoríme každý deň, dary
si kupujeme, otázne je, či čokoláda
je naozaj čokoláda... Aké sú to teda
Vianoce?
V knihe Mons. Viliama Judáka,
nitrianskeho biskupa Boh sa rodí
v nás nachádzame pekný pohľad na
podstatu Vianoc:
Príhoda hovorí, že o narodení
Dieťatka v jasliach sa dozvedeli i
niektoré zvieratá. Rozhodli sa tam
ísť a uvidieť Dieťa. Chceli vedieť, či
to aj pre nich môže niečo znamenať
a či ony samy môžu pre Dieťa niečo
urobiť. Jedno po druhom pristupovali
k Dieťaťu: najprv osol, potom kohút a
napokon baranček. Somárikovi Ježiš
povedal: „Pomôž mi niesť utrpenie.“ Kohútovi povedal: „Pomôž
mi zobudiť lásku!“ A barančekovi
povedal: „Pomôž mi prekonať
smrť!“ Zvieratá vyšli pred maštaľ a
začali sa radiť. Boli sklamané. To nebolo to, čo očakávali. Toľko vážnosti
a vznešenosti: niesť utrpenie, budiť
lásku, premôcť smrť. Vôbec to nezapadalo do ich „banálneho“ života.
To nebolo žiadne posolstvo. A keďže
s niečím takým si nechceli začať,
odišli. Po odchode im ani na um
nezišlo, že to všetko vlastne už dlho

Vážení čitatelia,

▪ Vážení spoluobčania!
robia. Veď čo iné má robiť úbohý
osol, ak nie nosiť? I kohút predsa deň
čo deň budí. A baránok? Zomiera
ticho a bez kriku. No mohli to robiť
spolu s Božím Dieťaťom.
Milí čitatelia Skačianskych novín,
čoskoro sa začnú Vianoce. Uvedomujeme si, že Boh chce vstúpiť do
nášho „banálneho“ života a chce ho
prežívať s nami. Jeho súčasťou je
takisto nesenie rozličných bremien
– veku, choroby, každodenných povinností, práce; aj my sa snažíme
prebúdzať hodnoty v sebe i v dru
hých, neraz aj lásku; aj my musíme
zápasiť s pominuteľnosťou pekného,
učiť sa strácať a učiť sa vstávať do
nového života. Vieme, aké je to
niekedy ťažké, ba priam nemožné.
Nie sme ale sami. Toto všetko chce
Boh v Ježišovi prežívať s nami a
robí to tým najľudskejším spôsobom.
Prichádza ako človek prežívať realitu človeka. Aké by to boli Vianoce,
keby sme na to zabudli? Netešil by
nás ani sneh, ani darčeky, ani po
čokoláde by sme nepovedali: mňam,
keby sme zistili, že sme na všetko
sami. Všetko by nám zhorklo.
Prajem Vám, aby vianočné dni
boli pre všetkých nás opätovným
uistením, že Boh sa rodí v nás, žije
v nás a je s nami v „banálnostiach“
každého dňa.
Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti

Opäť sú Vianoce a blíži sa nový
rok. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce, či oslavy
Nového roka. Možno si v duchu
povzdychneme, že tento krásny čas
trvá len krátko.
Áno, je to tak. Žijeme v uponá
hľanom svete a aj to prepotrebné
pozastavenie sa počas Vianoc býva
akési krátke. Ako by to bol len
predĺžený víkend, počas ktorého sa
obraciame na svojich blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami. Mnohí z nás
sa pri pohľade na bezbranné Božie
dieťa v jasličkách snažia zažehnať
všetko zlo a nenávisť, aby sme do
nového roka vstupovali s čistým
štítom. Na Vianoce sme si bližší
ako inokedy aj preto, lebo chceme
byť blízko seba, zaspomínať si na
naše detské časy pri vianočnom
stromčeku.
Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a
srdečnosti máme zafixované my
starší a radi toto posolstvo odov
zdáme našim deťom. Nech čistá
krása a úprimnosť sprevádzajúca
vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších
generáciách.
Vianoce - sviatky lásky, počas
ktorých sme k sebe o niečo milší,
láskavejší a tolerantnejší. Verím, že
si v našej obci takéto vzťahy zachováme aj v budúcom roku, že v nás
zostane vzájomná úcta, spolupráca,
tolerantnosť a priateľstvo.

na sklonku roka 2013 Vám redakcia ďakuje za oddanosť Skačianskym novinám a prihovára sa Vám ich ďalším vydaním
i ľudskou prítulnosťou v adventnom období, v čase zbožného a radostného očakávania Vianoc.
Prajeme Vám, aby svetlo Vianoc rozžiarilo pokoj Vašich duší a nežne pohladilo Vaše srdcia darom dobroty a lásky,
aby oživilo a sprítomnilo legendu putovania mudrcov do mesta Dávidovho k jasličkám Jezuliatka
a upútalo tak Vašu myseľ a zbožnosť. Nech sa čaro Vianoc stane svetlom viery a nádeje,
že sa splnia Vaše túžby a želania. Nový rok 2014 privítajte s optimizmom a presvedčením,
že to bude rok Vašich osobných úspechov a rodinného šťastia. Redakčná rada

Ďakujem poslancom Obecného zastupiteľstva v Skačanoch;
hlavnej kontrolórke obce; všetkým
zamestnancom
obce;
členom
komisií pri Obecnom zastupiteľstve
v Skačanoch; členom ZPOZ-u;
redakčnej
rade
Skačianskych
novín; sponzorom; Farskému úradu
v Skačanoch; ZŠ s MŠ Skačany;
členom spoločenských organizácií
a združení – Jednoty dôchodcov
Slovenska v Skačanoch a osobitne
súboru Cibuliar; Dobrovoľného
hasičského
zboru
Skačany,
Telovýchovnej jednoty – Futbalového klubu Skačany; Slovenského zväzu záhradkárov Skačany;
Poľovného združenia HÁJ Skačany,
Občianskeho združenia Šanca a
nádej Skačany; Dychovej hudby
Skačianka, zboru Slnečnice, mnohým ďalším nemenovaným ľuďom
a tiež všetkým občanom za dobrú
spoluprácu v nádeji, že aj naďalej
sa budeme podieľať na rozvoji obce
pre spokojnosť nás všetkých.
Nech ticho svätej noci naplní Vaše
srdcia radosťou, pokojom a láskou.
Prajem Vám všetkým, vážení
spoluobčania,
krásne
prežitie
vianočných sviatkov a úspešný vstup
do nového roka. Všetko dobré, pevné
zdravie, Božie požehnanie a veľa
osobných a pracovných úspechov.
Ing. Ladislav Struhár,
starosta obce
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▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24. októbra 2013
Na zasadnutí bolo prítomných 8
poslancov, Ing. Marián Krajčo bol ospravedlnený, ďalej hlavná kontrolórka obce a hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Darina Kurilová a zástupca
AGRO DISKOMP-u, s. r. o. Skačany
Ing. Vladimír Galbo.
Rokovanie OZ otvoril starosta
obce Ing. Ladislav Struhár, privítal
prítomných a oboznámil ich s programom, ktorý bol doplnený o bod
týkajúci sa uzamknutia brány na
Družstevnej ulici. Slovo dostal
zástupca spoločnosti AGRO DISKOMP, s. r. o. Ing. Vladimír Galbo,
ktorý prítomných oboznámil s tým,
že brána uzavretá bola, ale úplne
sa uzamknúť nedá. Prisľúbil, že sa
budú snažiť otvárať ju len v nutných
prípadoch.
Po kontrole uznesenia nasledovala správa starostu obce,
v ktorej v krátkosti informoval
o pokračovaní verejnoprospešných

prác v obci na úprave parkov, cintorína, kanála, ktorý preteká obcou,
ihriska a školského areálu.
Ďalším bodom programu bola
úprava rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 4/2013. Úprava bola
navrhnutá v príjmovej aj vo výdav
kovej časti. Poslanci OZ ju schválili.
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej
zaoberalo
schválením
návrhu
kúpnej zmluvy na nehnuteľný
majetok obce Marte Miškeovej;
spôsobom predaja pozemkov vo
vlastníctve obce Eve Kopeckej a
schválením dodatku č. 1 k nájomnej zmluve IRIS IV, n. o. Partizánske, ktorý sa týkal predmetu a účelu
nájmu.
Na rokovaní OZ bola prítomná aj
riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany Mgr.
Darina Kurilová, ktorá v stručnosti
predniesla správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, ktorú poslanci schválili.

▪ VOĽBY DO VÚC
9. november 2013 bol dňom volieb do orgánov samosprávnych
krajov.
Aj v našej obci si v tento deň
voliči vyberali jedného zo 6 kandidátov na predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja a štyroch
poslancov z 25 kandidátov do
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za volebný
obvod Partizánske. Celkovo sa
v Trenčianskom samosprávnom
kraji volilo 45 poslancov.
Okrsková
volebná
komi
sia
v Skačanoch
pracovala
v 7-člennom zložení. Voľby sa
konali v sále kultúrneho domu.
Z celkového počtu 1 123 zapísaných voličov sa na voľbách
zúčastnilo iba 154 voličov, čo predstavuje 13,7 %-nú účasť. Voliči
odovzdali do volebnej schránky
146 platných hlasov pre predsedu
TSK a 152 platných hlasov pre
poslancov TSK.
Najväčší počet hlasov na predsedu TSK v Skačanoch (94 hlasov) získal Ing. Jaroslav Baška,
druhý v poradí skončil Mgr. Jozef

Nasledovalo vyhlásenie konania
voľby hlavného kontrolóra Obce
Skačany v termíne 12. 12. 2013.
Taktiež sa určili a schválili podmienky, kvalifikačné predpoklady,
náležitosti prihlášky a spôsob jej
doručenia, ako aj pracovný úväzok
hlavého kontrolóra obce.
Potom sa riešila žiadosť Michala
Hudeca o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce, ktorú poslanci OZ
vzali na vedomie.
V bode Rôzne sa poslanci zaoberali otázkou manipulácie a zberu
kuchynského odpadu zo školskej
jedálne a odporučili starostovi obce
upraviť VZN obce o nakladaní s  komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom o podmienky
manipulácie a zberu kuchynského
odpadu zo zariadení poskytujúcich
služby stravovania.
Schválili tiež nájomnú zmluvu
v obecnom bytovom dome súp. č.

570 s Monikou Lángovou.
Predmetom ďalšieho bodu bola
oprava výtlkov na cestách v obci
Skačany, kde starosta informoval
prítomných o tom, že sa urobil
prieskum trhu, ponuky poslali 3
firmy, z ktorých komisia pre verejné
obstarávanie vybrala firmu STRABAG, s. r. o.
V bode Interpelácie poslancov
predložil Ing. Juraj Kližan návrh
na udelenie obecných ocenení pri
príležitosti 80. výročia športu v obci
– Čestného občianstva Mgr. Sta
nislavovi Štefkovičovi a Ceny obce
IN MEMORIAM Emilovi Semerádovi a Jozefovi Hudecovi ml. (rok
nar. 1921). Poslanci tento návrh
schválili.
V závere rokovania starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Daša Kližanová - OcÚ

▪ Jubilantka
Lohyňa (32 hlasov) a tretí bol Mgr.
Juraj Smatana (9 hlasov).
Výsledky hlasovania pre voľby
do zastupiteľstva TSK v Skačanoch
boli nasledovné:
1. Jozef Božik, doc., PaedDr., PhD.
(SMER-SD) – 99 hlasov
2. Erich Dvonč (SMER-SD) – 50
hlasov
3. Iveta Randziaková, Ing. (SMERSD) – 44 hlasov
4. Slavka Súlovská, Mgr. (nezávislý kandidát) – 44 hlasov.
Do zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja boli za volebný obvod Partizánske zvolení kandidáti strany SMER-SD: 1. doc.
PaedDr. Jozef Božik, PhD.; 2. Ing.
Iveta Randziaková; 3. Erich Dvonč;
4. PhDr. Mária Janíková.
Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený
Ing. Jaroslav Baška (SMER–SD).

Ing. Marta Štrpková,
zapisovateľka okrskovej volebnej
komisie v Skačanoch

Život je vtedy krásny, keď sa
jubileum spája s poďakovaním za
dobre vykonanú prácu. My, členovia
ZPOZ-u, sme sa poďakovali v mene
všetkých, ktorí pocítili, že pani Mgr.
Janka Struhárová nebola užitočná
len svojim najbližším, ale veľkému
okruhu ľudí v našej dedine. Veď od
roku 1999 už mnohí počúvali jej
príhovory a básne v obradnej sie
ni, alebo sa zúčastnili akcií, ktoré
pripravila komisia kultúry, ktorej
je členkou. Deti ju zasa poznajú
z akcií, ktoré pripravilo OZ Šanca
a nádej. V našom kostolíku sme
každý rok obdivovali jej krásne diela
vytvorené k výzdobe z darov zeme.
Pri príležitosti jej päťdesiatych
narodenín sme pre ňu pripravili
slávnostný obrad. Neľahkú úlohu
mal starosta obce, keď musel bez

emócií predniesť príhovor nielen
ako starosta, ale aj ako manžel. Pripomenul vetu básnika: „Práca je
láska, ktorú sme urobili viditeľnou.“
Prekvapením bol príchod kominára,
ktorý sa pre nedostatok práce rekva
lifikoval a jeho hlavnou pracovnou
náplňou je vraj nosenie šťastia. Oslávenkyni daroval maxigombík, aby
ho v prípade, že stretne kominára,
nemusela pracne hľadať.
Z celého srdce želáme Janke
v  mene našom, aj v mene všetkých,
ktorým priniesla aspoň kúsok radosti do života, mnoho zdravia, Božieho
požehnania, lásky v rodine a šťastné
vykročenie do ďalšej päťdesiatky.
text Janka Bližniaková,
predsedníčka ZPOZ-u
pri OZ v Skačanoch
foto archív OcÚ
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▪ Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2013

Vyhlásenie výsledkov prestížnej
súťaže
samospráv
Slovenska
ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočnilo
13.11.2013 v Bratislave, v hoteli
Crowne Plaza vo Veľkej sále London I. v rámci medzinárodného
kongresu ITAPA 2013 na záver
programového bloku Informatizácia samosprávy. Slávnostný akt
vyhlásenia výsledkov súťaže mode
roval prezident eSlovensko o. z.
Miroslav Drobný.
Súťaž ZlatyErb.sk každoročne
vyhlasuje spoločne Únia miest
Slovenska a občianske združenie
eSlovensko pod záštitou vysokých
ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Tento jubilejný 10. ročník
súťaže sa uskutočnil aj vďaka podpore spoločnosti CORA GEO a spolupráci s verejným informačným
portálom pre samosprávy Mesto.
sk, projektom Zodpovedne.sk,
Združením informatikov samospráv Slovenska a medzinárodnou
konferenciou ITAPA.

Hlavným
cieľom
súťaže
ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv
a oceniť výnimočné projekty,
podporiť výmenu skúseností a
ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačnokomunikačné technológie k zvy
šovaniu kvality a prístupnosti
služieb samosprávnych krajov,
miest, mestských častí a obcí,
všeobecne verejnosti.
Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované
v troch hlavných kategóriách:
Najlepšia stránka obcí, Najlepšia
stránka miest a mestských častí a
Najlepšia stránka samosprávneho
kraja. V každej z týchto kategórií
bolo udelených niekoľko cien.
Obec Skačany sa umiestnila na
5. mieste v kategórii Najlepšia
stránka obcí. Tento rok obec
Skačany svoju stránku do súťaže
neprihlásila, ale organizátor súťaže
prihlasuje obce a mestá umiestnené
v minulom ročníku automaticky.
O to viac nás teší, že naša stránka
uspela. Budeme radi, ak prispe
jete aj vy svojimi nápadmi, ako
zdokonaliť našu stránku.
Ďalšie poradia umiestnení miest
a obcí nájdete na http://zlatyerb.sk/
rocnik2013.htm.
text Ing. Kvetoslava
Kližanová, OcÚ
foto archív www.zlatyerb.sk

BLAHOŽELÁME

OPUSTILI NÁS

V mesiacoch september - november 2013 oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Ida Ďurišová
č.d. 347
Jozef Lukáč
č.d. 152
Milan Borcha
č.d. 307
Alžbeta Junasová
č.d. 136
60 rokov života:
Mária Adamcová
č.d. 287
Magdaléna Sílešová
č.d. 346
Drahomíra Struhárová
č.d. 356
Viera Dvončová
č.d. 460
Helena Podmaníková
č.d. 503
70 rokov života:
Pavol Pilát
č.d. 88
Ján Gahér
č.d. 65
Ján Podmaník
č.d. 124
Helena Zuzulová
č.d. 121
80 rokov života:
Magdaléna Ďureje
č.d. 538
90 rokov života:
--------------------Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

Zdenka Krištínová
č.d. 17
*18.01.1937 +23.09.2013
Miroslav Guniš
č.d. 404
*31.12.1959 +06.10.2013
Peter Fodora
č.d. 276
*16.09.1926 +01.10.2013
Ivana Gaherová
č.d. 127
*05.12.1989 +19.09.2013
Mária Pilátová
č.d. 479
*07.01.1925 +30.10.2013
Veronika Môciková
č.d. 254
*16.01.1930 +10.11.2013
Anna Ištvánová
č.d. 455
*26.04.1919 +21.11.2013
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

psa, pokiaľ sa zmenia skutočnosti
v priebehu roka.
Zároveň upozorňujeme všetkých,
ktorí si doposiaľ nesplnili povinnosť
a neuhradili nedoplatky na dani
z nehnuteľností a na poplatku za
komunálny odpad, že obec bude
v najbližšom čase zasielať výzvy
na úhradu nedoplatkov a následne
pristúpi k výkonu exekúcie.

----------------------Ing. Marta Štrpková,
referentka evidencie obyvateľov

Vianočné bohoslužby
Slávenie | Dátum | Deň

Skačany

Hradište

Návojovce

Štedrý deň | 24.12. | utorok

24.00

22.30

21.00

Narodenie Pána | 25.12. | streda

9.30

11.00

8.00

Sviatok sv. Štefana | 26.12. | štvrtok

9.30

11.00

8.00

Silvester | 31.12. | utorok

15.00
Te Deum

13.00
Te Deum

10.00
Te Deum

Ing. Kvetoslava Kližanová, OcÚ

▪ Darčeky
Aj tento rok dostane každá
domácnosť od Obce Skačany
vianočný darček. Tentokrát ho bude
tvoriť stolový kalendár na rok 2014
so zábermi na obce okresu Par-

Šimon Vrlík
12.09.2013
rodičia: Vladimír a Eva
Emma Verešová
16.09.2013
rodičia: Ján a Zdenka
Juraj Miške
17.09.2013
rodičia: Richard a Marcela
Paulína Bebiaková
15.10.2013
rodičia: Miloš a Barbora
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ

▪ Poplatky a dane v roku 2014
Poplatok za komunálny odpad
zostáva aj v roku 2014 nezmenený
– 15eur na osobu, nakoľko obec
separuje viaceré zložky odpadov
a občania využívajú pravidelný
mesačný zber objemného odpadu a
drobného stavebného odpadu.
Sadzby dane z nehnuteľností sa
taktiež nemenia. Naďalej však platí
povinnosť vlastníka podať priznanie, prípadne čiastkové priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za

NARODILI SA

tizánske počas štyroch ročných
období; publikácia Stredné Ponitrie
- turistický sprievodca a vianočné
číslo Skačianskych novín.
OcÚ

Nový rok | 1.1. | streda

9.30

11.00

8.30

Troch kráľov | 6.1. | pondelok

9.30

11.00

8.00

Krst Pána | 12.1. | nedeľa

9.30

11.00

8.00
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MOZAIKA UDALOSTÍ
▪ Koncert zboru Slnečnice s predstavením CD

Na decembrovom Vianočnom
koncerte zboru Slnečnice v roku
2010 správca farnosti Mgr. Jozef
Tomica vyslovil želanie, aby sa raz
takto zbor stretol aj pri uvedení svoj
ho CD. Toto jeho želanie sa splnilo.
15. septembra 2013 - na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie sa
kostol naplnil do posledného miesta
a všetci netrpezlivo čakali na prvé
tóny piesní. Spevácky zbor v marci
2013 nahral svoje prvé CD.
Koncertné vystúpenie v podaní

členov zboru, bývalých členov
zboru, ale i mladých ľudí, ktorí spolupracujú spolu so Slnečnicami na
projekte ZBORY- Láskou nás prikrývaj, bolo veľmi pestré. Piesne
usporiadané podľa udalostí v liturgickom roku, spestrené hudobným doprovodom fláut, huslí, gitár,
klavíra a bubnov striedali úryvky
z Božieho slova v podaní pána
farára a Mgr. Adriany Juríkovej. Po
doznení poslednej piesne bol pozvaný medzi účinkujúcich Mgr. Pe-

ter Vlčko, ktorý je vo veľkej miere
spätý so skačianskym zborom.
Od r. 1998 do r. 2003 spolupracoval s jeho členmi na muzikálových
projektoch a od r. 2011 na koncertnom projekte ZBORY - Láskou nás
prikrývaj, preto mu bolo zverené
predstavenie nového CD zboru
Slnečnice. Prvýkrát vložil CD do
prehrávača a slávnostne pustil prvú
pieseň, ktorú si zbor zaspieval aj
naživo.
Správca farnosti potom poďakoval

prítomným za účasť a zboru za
trpezlivosť a ochotu spolupracovať.
Ďalej poďakoval sponzorom a
všetkým, ktorí sa podieľali na tom,
aby „cédéčko" uzrelo svetlo sveta.
Spevácky zbor tvorili: Andrea
Ďurišová, Marianna Fabianová,
Martina Horniaková, Veronika Horniaková, Soňa Kopálová, Jarmila
Országhová, Blanka Mináriková,
Darina Zuzulová, Simona Zuzulová,
Miriam Dadíková, Barbora Fodorová, Monika Horniaková, Jana Jozeková, Kvetoslava Kližanová, Mária
Országhová, Janka Pilátová, Kvetoslava Vojtková, Karol Bartakovič,
Marcel Kellner, Dominik Pilát.
Hudobníci: Veronika Kližanová,
Monika Štrpková – flauty; Kvetoslava Kližanová – klávesy, organ;
Adam Kližan, Jozef Hudec – gitary;
Lucia Pivarčiová – husle; Vratislav
Skaličan – trubka; Tomáš Kližan –
bicie.
CD podporili: Obec Skačany,
Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Skačany, SZUŠ Akord Hradište,
Záhradné centrum Šujan Skačany,
LUSK Skačany.
text Ing. Kvetoslava Kližanová
foto archív OcÚ

▪ 47. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
z našich záhrad, zaujímavé boli
tiež práce vyrezávané z dreva.
Prezentovali sa tu aj žiaci zo ZŠ
s MŠ Skačany, ktorí svojimi pestrými nápadmi ukázali šikovnosť a
umenie pretvoriť ovocie, zeleninu a
kvety do očarujúcich výtvorov.
Na výstavu prispeli svojimi
produktmi aj ôsmi podnikatelia
z okolia v oblasti ovocinárstva,
záhradníctva a spracovania ovocia.
Výstavu si prezrelo asi 280

V sále Domu kultúry v Skačanoch
sa konala 28. 9. 2013 výstava
ovocia, zeleniny a kvetov už
po 47. raz. Záhradkári prezentovali 125 vzoriek ovocia, 61 vzoriek
zeleniny a 35 vzoriek kvetov.
Dekoráciu pekne dotvárali vkusne

naaranžované živé i črepníkové
kvety, ďalej výstavu zdobili liečivé
byliny, rôzne zavárané ovocie a
zelenina, prezentované boli invázne
rastliny pre informáciu občanom
o ich škodlivosti, ako sa proti
nim chrániť a ako ich odstraňovať

návštevníkov z obce i širokého
okolia. V pondelok ju navštívili aj
žiaci základnej školy.
Výbor základnej organizácie
SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa na
výstave zúčastnili, ale tiež členom
organizácie, ktorí ju pripravili, a
teší sa na ďalší ročník v budúcom
roku 2014.
text Emil Ďuriš,
predseda výboru ZO SZZ
foto Ing. Jozef Gahér
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▪ Poďakovanie za úrodu 2013
Jesenná výzdoba z darov zeme sa
v tomto roku niesla v znamení 1150.
výročia príchodu slovanských vie
rozvestov svätých Cyrila a Metoda.
Pred
obetným
stolom
sa
nachádzal sypaný obraz s dobovým
znázornením vierozvestov uvedený
slovami: „Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane." Pod oltárom na pravej
strane kostola bol umiestnený obraz Katedrály sv. Emeráma v Nit
re, pretože Nitra je historickým i
kultúrnym centrom našej diecézy.
Na oltári bol erb Nitrianskej diecézy.
Oltár na ľavej strane kostola zdobil
sypaný obraz portrétu Svätého Otca
Františka. Pod ním bolo dobové
znázornenie sv. Františka z Assisi,
ktorý je inšpiráciou duchovnosti pre
súčasného pápeža. V strede kostola
bola pripravená história života našej
farnosti uplynulého roka – fotogaléria jednotlivých podujatí, ktoré
sa konali vo farnosti počas uply
nulého roka. Pri bočných dverách
vpravo bol priestor venovaný

poľovníctvu, keďže v tomto roku
si Poľovnícke združenie Háj pripomína 50 rokov svojho založenia.
V zadnej časti kostola mal panel
spevokol – Slnečnice. Vtomto roku
vyšlo ich CD s názvom Žiješ medzi

nami. Celý kostol bol vyzdobený
plodmi zeme, ktoré priniesli veriaci
zo svojich polí a záhrad.
Nevšednú výzdobu si mohli už
siedmykrát pozrieť záujemcovia po
každej sv. omši v priebehu októbra a

novembra. Ďakujem všetkým, ktorí
sa o vytvorenie výzdoby z darov
zeme pričinili.
text Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti
foto archív OcÚ
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▪ Piekla celá dedina
Členky komisie kultúry zrealizovali v nedeľu 13. októbra v kultúrnom
dome prvý ročník súťažného popoludnia s názvom Pečie celá dedina.
32 druhov dobrôt, ktoré napiekli
šikovné skačianske ruky, sa v priebehu hodiny a pol postupne vytrácalo zo
stolov. Dve stovky prítomných, nielen
zo Skačian, chutnali a hodnotili pri
pravené zákusky, koláče, chuťovky
a slané pečivo. Tri najlepšie kúsky
z každej kategórie /sladké a slané/,
ktoré ochutnávačom najviac chutili,
boli odmenené hodnotnými cenami
– elektrospotrebičmi. Každý, kto sa
zapojil do súťaže, dostal od organizátora malú pozornosť.
V kategórii sladké zákusky a
koláče získala prvé miesto Ľubica
Junasová za chutné i oku lahodiace
oválky Semifredo. Druhé miesto získali citrónové rezy Dáše Mihálkovej
a tretie miesto opitý Izidor od Evy

▪ HODY
Ďurišovej. V kategórii slané koláče,
pagáče, chuťovky zvíťazil cibuľový
koláč Ivany Ďurišovej, druhú priečku
obsadila roláda s kuracím mäsom a
kukuricou od Drahomíry Struhárovej,
tretie miesto v tejto kategórií si
vyslúžili pizzové medailónky Ivety
Ďurišovej. Samostatnú cenu za
účasť v súťaži získal jediný mužský
účastník Jozef Sloboda, ktorý upiekol
štyri druhy zákuskov a jednu slanú
pochúťku. Bol určite povzbudením
pre ostatné ženy, ale i pre mužov.
Svojím výkonom dokázal, že aj muži
sa vedia šikovne obracať v kuchyni.
Veríme, že všetci príjemne prežili
slnečné jesenné popoludnie pri
kávičke a čaji. Už teraz sa tešíme na
budúcoročnú účasť a na nové dob
roty.
text Ing. Kvetoslava
Kližanová, OcÚ
foto archív OcÚ

1. november je v liturgickom
kalendári zapísaný ako sviatok
Všetkých svätých. Zároveň je
to cirkevný prikázaný sviatok a
taktiež deň pracovného pokoja.
Pre Skačancov existuje však ešte
jeden dôvod na oslavu: v tento deň
sú u nás hody. Hody sú spomienkou
na patrónov kostola. A keďže farský kostol je zasvätený Všetkým
svätým, tak sme v ňom v piatok o 9.30 hod. mali slávnostnú
hodovú svätú omšu. Tento rok ju
celebroval kňaz z Drietomy – rodák
zo Skačian Mgr. Milan Krajčo. Ako
sám priznal, svätú omšu tu slúžil
po 15 rokoch od svojej vysviacky
a až doteraz sa úspešne vyhýbal
kázaniu v rodnej obci. V hodovej
kázni nás povzbudil, aby sme nasledovali príklad patrónov nášho kostola, ktorí sú už blažení a šťastní.
Poukázal na Ježišove blahoslavenstvá a na to, čo robí človeka

▪ Aj eRkári zapálili sviečku za nenarodené deti...
2. november je deň, kedy si
spomíname na našich blízkych
zosnulých a zvlášť pamätáme aj
na nenarodené deti. Urobili tak aj
deti na detskom eRko stretku. Pre
nenarodené deti vyrobili krásne
sviečky. Na cintoríne - pri obnovenom symbolickom hrobe nena
rodených detí ich zapálili a pomodlili sa modlitbu o úctu k životu.
V nej prosili za rodičov i za lekárov
- za to, aby boli na strane života a
aby si uvedomovali, že dieťa je dar.
text Mgr. Veronika Horniaková
foto archív OcÚ

blaženým. Je to čisté a úprimné
srdce. Povedal, že dnešný človek sa
nedrží Ježišových blahoslavenstiev,
že v súčasnosti ľudia netúžia po
spravodlivosti, pokoji, úprimnosti,
milosrdnosti, tichosti, ale nasledujú
rôzne negatívne vzory a hviezdy,
lenže kam nás tieto dovedú?!
Položil nám otázku, či nasledujeme
napríklad vzor svojho patróna,
ktorého sme si zvolili pri birmovke
alebo či nasledujeme dobré vlastnosti svojich príbuzných, ktorí nás
predišli do večnosti. Kázeň ukončil
myšlienkou, aby sme nasledovali
patrónov nášho kostola, ktorých
sviatok slávime, aby aj nás, tak ako
ich, raz oslavovali.
Slávnostný ráz hodovej sv. omše
už tradične zvýraznila dychová
hudba Skačianka a spev spevokolu
Slnečnice.
text Ing. Marta Štrpková
foto Mgr. art. Martin Guniš
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▪ 50. výročie poľovníctva v Skačanoch
Poľovnícke združenie vlastníkov
pozemkov Háj Skačany hospodári na
výmere 2 167 ha a na svoju činnosť
má prenajaté pozemky od 8 subjektov. Katastrálne zasahujú tieto
pozemky do obcí Skačany, Návojov
ce a do mesta Partizánske.
Samostatne organizovaná poľov
nícka činnosť v Skačanoch je od
roku 1962, kedy sa odčlenila skupina
skačianskych poľovníkov od spolku
CHOTOMA Dolné Vestenice, a
v našej obci vzniklo združenie HÁJ.
Medzi zakladajúcich členov patrili
Stanislav Martonka, Anton Dvonč,
Ján Gahér, Ľudovít Kováč, Ján
Ďureje, Michal Ištván a Ján Petrovič.
Tento názov nesie združenie dodnes.
Momentálne má 24 členov a 2
čakateľov na vstup za člena. Chod
združenia zabezpečuje 5-členný
výbor na čele s predsedom Ing.
Dušanom Grznárom a poľovným
hospodárom Ing. Michalom Miškeje.
V pláne chovu a lovu má združenie
zahrnutú zver jeleniu, diviačiu,

dančiu, srnčiu a muflóniu. Stavy
drobnej úžitkovej zveri (bažant, zajac) sú dlhodobo na nízkej úrovni,
preto je aj snahou poľovníckeho
združenia postupné zazverenie niektorých lokalít touto zverou.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku
združenia sa konala dňa 6. októb
ra 2013 slávnostná sv. omša na
námestí pri Stĺpe Najsvätejšej Tro-

jice, ktorá bola spojená s oslavou
sv. Huberta, patróna poľovníkov.
Zúčastnili sa jej terajší, ale aj bývalí
členovia poľovníckeho združenia,
veľa Skačancov, ale aj ľudí z okolia. Slávnosť sa začala sprievodom
od kostola. Ako obetné dary pri
niesli poľovníci uloveného daniela,
kohúta a sliepku bažanta. Sviatočnú
atmosféru obohatil fanfárami trubač
na lesnici a taktiež dychová hudba
Skačianka.
Sv. omšu celebroval správca
farnosti Mgr. Jozef Tomica, ktorý
priblížil v kázni legendu o sv. Hubertovi. Hubert bol mladý, ľahkovážny,
život si užíval plnými dúškami,
poddával sa neviazaným zábavám,
nechýbal na žiadnej hostine. Raz išiel
cez Vianoce namiesto na polnočnú na
poľovačku. Zbadal krásneho jeleňa,

nad jeho parožím žiaril kríž, jeleň sa
mu prihovoril slovami: „Prečo hľadáš
neviazanú zábavu, prečo nehľadáš aj
mňa?“ Toto volanie bolo veľmi silné,
Hubert začal robiť pokánie, stal sa
kňazom, biskupom, misionárom.
Nastala u neho veľká premena, keď
sa vrátil do prírody, videl v nej už
čosi iné. Uprostred prírody dokázal
spoznať a počuť Boží hlas. Správca
farnosti poprial poľovníkom, aby sa
podobne ako sv. Hubert vracali z lesa
obohatení a vnútorne premenení.
Na záver sa prítomným prihovoril predseda poľovníckeho združenia,
poďakoval sa za zorganizovanie
slávnosti, za účasť a všetkých srdečne
pozval na chutný guláš z diviny.
text Ing. Dušan Grznár
foto archív OcÚ
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▪ Projekt ZBORY
Dňa 17. 11. 2013 sa v Spolo
čenskom dome v Topoľčanoch
konal slávnostný koncert spevákov,
zborov a hudobníkov Slovenska
známych ako Projekt ZBORY pri
príležitosti uvedenia ich nového CD
- Projekt ZBORY – Láskou nás prikrývaj. Na podujatie prijali pozvanie
a ujali sa role tútorov: ThDr. Štefan
Vallo, PhD., riaditeľ Biskupského
úradu v Nitre; Ing. Tomáš Kováčik,
PhD., odborný asistent na Slovenskej technickej univerzite, spolu
organizátor a hovorca Celoslovenského pochodu za život v Košiciach
a Bruno Oravec - inštrumentalista,
skladateľ a spevák, finalista súťaže

▪ Deti obdarované Mikulášom
Hlas Česko Slovenska v roku 2013.
Výborná atmosféra vládla nie
len v publiku, ale aj u samotných
účinkujúcich na pódiu a vytvorila
tak koncert, ktorý bude u všetkých
doznievať ešte dlhý čas.
Členovia zoskupenia Projektu ZBORY účinkovali v nedeľu
1. decembra vo Veľkej dvorane
Kultúrneho domu Andreja Hlinku
v Ružomberku a 19. januára budú
vystupovať v Divadle Andreja
Bagara v Nitre. Súčasťou projektu
sú aj členovia speváckeho zboru
Slnečnice zo Skačian.
text Ing. Kvetoslava Kližanová
foto archív OcÚ

▪ Farský ples
V piatok 22. novembra 2013 sa
v priestoroch Kultúrneho domu
v  Skačanoch konal 2. ročník Farského plesu. Prestreté stoly, príjemná atmosféra, ochotní obsluhujúci,
hudobná skupina Melódia... čakali
na takmer sto hostí, ktorí prijali
pozvanie zúčastniť sa na príjemnom
spoločenskom podujatí.
Zmyslom
Farského
plesu
nie je robiť konkurenciu iným
spoločenským akciám. Tie sú v na
šej farnosti vždy na vysokej úrovni.
Farský ples chce byť prejavom

vďačnosti voči všetkým, ktorí majú
záujem o duchovný život v našej
farnosti. Zároveň chce byť prejavom vďačnosti za podporu, ktorú
pociťujem od mnohých.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s organizovaním plesu. Príprava a
priebeh zabrali veľa voľného času i
tým, ktorí ho nemajú veľa a predsa
boli ochotní. Ďakujem sponzorom
za nádherné ceny v tombole.
text Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti
foto archív OcÚ

Stalo sa už zvykom, že
v skačianskej farnosti sa v prvú
nedeľu v mesiaci koná detská svätá omša. Bolo tomu tak aj v prvú
adventnú nedeľu, kedy sa farský kostol opäť, možno viac ako
inokedy, naplnil deťmi. Tie počas
omše spievali medzi nimi veľmi
obľúbené piesne - tzv. ukazovačky,
prednášali prosby a na výzvu pána
farára aj pozorne počúvali Pastiersky list biskupov Slovenska poukazujúci na súčasné formy ohrozujúce tradične chápanú rodinu, aby
tak v závere svätej omše vedeli
úspešne zodpovedať na jeho otázky
a získali zaslúženú odmenu.
Táto svätá omša však bola
výnimočná aj niečím iným. Celá sa
niesla v duchu očakávania príchodu
vzácneho hosťa – biskupa Mikuláša,
ktorého na stretnutie s deťmi pozval pán farár spolu s Občianskym
združením Šanca a nádej. A bis
kup Mikuláš deti nesklamal. Po

záverečnom požehnaní vstúpil do
chrámu so svojimi pomocníkmi –
dvoma anjelikmi a nezostanúc nič
dlžný svojej povesti priniesol so
sebou plné košíky sladkostí. Deti
sa tento rok na príchod biskupa
Mikuláša naozaj zodpovedne pripravili, veď nejakú tú básničku,
pesničku či modlitbičku si, až na
tých najmenších, ktorí hovoriť ešte
nevedia, prichystalo každé.
Biskup Mikuláš tento rok pripravil deťom veľké prekvapenie,
keď každé dieťatko dostalo darčeky
hneď dva. Navrhol im, aby si väčší
balíček nechali a druhým, menším,
obdarovali ony niekoho, koho majú
rady. Takýmto spôsobom sa posolstvo biskupa Mikuláša, ktorý
bol už počas svojho života známy
svojou štedrosťou k tým, ktorí to
potrebovali, symbolicky prenieslo
aj za múry kostola.
text Mgr. Alena Hudecová
foto Mgr. art. Martin Guniš
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POHĽAD DO HISTÓRIE
▪ Najväčší gazdovia v Skačanoch
Napriek tomu, že Skačany mali
už po niekoľko storočí charakter skôr mestečka ako dediny,
poľnohospodárstvo ako tradičné
zamestnanie
obyvateľstva
tu
pretrvávalo. Každý alebo aspoň
prevažná väčšina gazdov vlastnila
a obhospodarovala určitú výmeru
ornej pôdy, lúk alebo lesa. Vinice,
ktoré sme pred časom na stránkach
týchto novín už spomínali, zanikli
a nahradilo ich dodnes rozšírené
ovocinárstvo. No nebol gazda ako
gazda.
V Skačanoch bola najväčším
vlastníkom pôdy Nitrianska kapitula,
a to už od nepamäti. Tento status si
udržiavala prakticky až do polovice
20. storočia. No je pochopiteľné, že
kapitula nehospodárila na svojich
rozsiahlych majetkoch sama – dá
vala ich do prenájmu. No nebuďme
všeobecní, pozrime sa konkrétne do
Skačian v roku 1897.
Obraz Skačian v roku 1897 nebol

zložitý: rozľahlé Priečelie s kostolom a školou uprostred, niekoľko
bočných uličiek, obchod, krčma,
pošta, horný a dolný mlyn, dom
správcu kapitulských majetkov,
sýpka, fara a cintorín. Toto všetko
obkolesovali polia, lúky, pasienky
a najmä bohaté lesy. Najväčším
vlastníkom lesov, dá sa povedať,
že v Skačanoch takmer výlučným,
bola Nitrianska kapitula. Spolu bolo
v jej rukách takmer 1480 ha lesov.
No to nebol jediný kapitulský majetok. Celé gazdovstvo malo rozlohu
2880 katastrálnych jutár, v prepočte
1571 ha. Okrem spomínaných lesov
ho tvorilo aj 7 ha ornej pôdy, 1 ha
záhrad, 1,6 ha lúk, 80,7 ha pasienkov a 1,6 ha hospodársky nevyužitej
pôdy. Nitrianska kapitula bola v pravom slova zmysle iba vlastníkom,
nie gazdom, lebo v Skačanoch
priamo nezamestnávala žiadneho
človeka, neobrábala pôdu a ani tu
nechovala hospodárske zvieratá.

Túto produktívnu činnosť za ňu
vykonávali nájomcovia, ktorí na
základe zmluvy užívali určitú časť
výmery kapitulských majetkov.
Najväčším z nájomcov bol
skačiansky obchodník s miešaným
tovarom Samuel Adler. Tento obhospodaroval 144 hektárov pôdy,
z čoho 92 ha tvorila orná pôda, 2,2 ha
záhrady, 10,4 ha lúky, 30 ha pasienky
a 9,3 ha nevyužitá pôda. Na celej tejto
výmere nájomca Adler so spoločníkmi
poskytoval prácu 26 zamestnancom,
produkčné hospodárstvo tvorilo 11
koní, 26 kráv a 306 oviec. Robotníci
mali k dispozícii aj náradie a stroje,
konkrétne 12 vozov, 12 pluhov,
2 valce, rozmetač maštaľného hnoja,
2 sejačky, sito a sečkovicu.
Druhým najväčším gazdom
v Skačanoch v roku 1897 bol
správca majetkov Nitrianskej kapituly na hornej Nitre, diplomovaný
inžinier Michal Brandis. Tento, aj
keď jeho postavenie úzko súviselo

s kapitulou, keďže bol jej zamestnancom, nebol nájomcom jej pôdy,
ale v Skačanoch svoje gazdovstvo
vlastnil. Jeho rozloha bola takmer
89,5 ha, z čoho 65 ha tvorila orná
pôda, 14 ha pasienky, 4,4 ha lesy a
6 ha hospodársky nevyužitá pôda.
Aj Ing. Brandis poskytoval prácu
obyvateľom Skačian, na jeho gazdovstve ich priamo pracovalo 14.
Títo sa starali o 39 kráv, 11 ošípaných
a 11 koní. Strojové vybavenie bolo
v porovnaní s prenajatým gazdovstvom Samuela Adlera modernejšie,
Michal Brandis vlastnil parnú lokomobilu, predchodkyňu dnešného
traktora, pomocou ktorej bola orba
veľmi kvalitná. Na obrábanie pôdy
mali jeho zamestnanci k dispozícii 20 vozov, 13 pluhov, 3 valce,
rozmetač maštaľného hnoja, sejačku,
sitá, mláťačku a sečkovicu.
Aj taký bol obraz Skačian v roku
1897.
Erik Kližan

▪ Seniori oslávili 1 150. výročie príchodu slovanských vierozvestcov
Členovia Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska i ďalší
dôchodcovia Skačian vo štvrtok
24. septembra boli na poznávacom
zájazde, ktorý sa uberal po stopách
slovanských vierozvestcov sv. Cyrila
a sv. Metoda, a tak si pripomenuli a
oslávili 1150. výročie ich príchodu.
Prvé zastavenie bolo na Nitrianskom hrade. Katedrálny chrám – Baziliku sv. Emeráma sme si prezreli
v nemom úžase. Tu sme boli aj na
sv. omši, ktorú celebroval náš pán
farár Mgr. Jozef Tomica. Na organe
hrala rodáčka zo Skačian, žijúca
v Nitre, Ing. Jana Jozeková, rod.
Bližniaková. Bol to pre nás všetkých
silný duchovný zážitok. Prezreli sme
si okolie hradu a baziliky, zastavili
sme sa pri súsoší svätcov Cyrila a
Metoda, pri soche pápeža Jána Pavla
II. a aj pri Morovom stĺpe. V expozícii KAZEMATY sme videli ukážky
veľkomoravského opevnenia Nit
rianskeho hradu. Navštívili sme aj
Diecézne múzeum, v ktorom sú
uložené kópie prvých originálnych
listín o dejinách Slovenska, nád-

herné a cenné sakrálne predmety–
monštrancia, obradné rúcha a iné.
Prekvapením v Diecéznom múzeu
bolo stretnutie s naším bývalým kaplánom Edmundom Umba Dimbi,
ktorý sa nám prihovoril.
Po obede v nitrianskom seminári
sme v putovaní pokračovali. Zastavili
sme sa až na Velehrade – významnom
a svetoznámom pútnickom mieste.
So sprievodkyňou sme si prezreli
Baziliku Nanebovzatia Panny Márie,
ktorej pápež Ján Pavol II. v roku 1985
udelil pri príležitosti 1 100. výročia
smrti sv. Metoda vyznamenanie
Zlatá ruža, toto je v katolíckej cirkvi
symbolom zvláštneho duchovného
významu. Vyznamenanie Zlatá ruža
má iba sedem významných bazilík,
napr. vo Francúzsku Lurdy, v Poľsku
Čenstochová, v Mexiku Quadalupe a
ešte tri ďalšie.
Pani sprievodkyňa nás oboznámila
s históriou baziliky. Dozvedeli sme
sa, že pôvodne bola kláštorným
kostolom. Tento viackrát vyhorel,
bol opravovaný a prestavaný. Jeho
pôvodná dĺžka bola 100 metrov,

no po zničení husitskými vojskami
bol pri obnove skrátený o predsieň.
Teraz meria 86 metrov a po Bazilike
sv. Víta v Prahe je druhou najväčšou
katedrálou Česka. Po prehliadke
baziliky a jej okolia sme sa vydali
na cestu domov, ktorá pri tónoch
harmoniky Emila Zuzulu rýchlo
ubiehala. Zastavili sme až na Bobote, v obci, kde pôsobí ako farár
náš bývalý kaplán Mgr. Miroslav
Kukla. Najprv sme boli v kostole,
ktorý v porovnaní s naším vyzerá
akoby väčšia rozprávková kaplnka.
Je to starý kostolík, potrebuje nutne
opravu, je však národnou kultúrnou
pamiatkou, čo prináša nemalé problémy. V kostole sme sa pomodlili a za

hudobného sprievodu Milana Zuzulu
zaspievali niekoľko mariánskych
piesní. Potom sme šli na faru, kde nás
čakalo občerstvenie – chutné koláče,
minerálka a vínko. Bolo veselo, cítili
sme sa príjemne, spoločne sme zaspievali niekoľko ľudových piesní
a pokračovali sme v ceste domov.
Trochu unavení, duchovne a kultúrne
obohatení, veľmi spokojní a šťastní
sme sa vo večerných hodinách vrátili domov. Sprievodcom na tomto
našom putovaní a spoznávaní bol náš
správca farnosti Mgr. Jozef Tomica.
Vážime si to a ďakujeme.
text Mária Krajčová,
predsedníčka JDS v Skačanoch
foto archív OcÚ
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▪ Priateľská návšteva zo Skalitého
Miestnu organizáciu Jednoty
dôchodcov Slovenska v Skačanoch
v stredu 9. októbra navštívili
členovia priateľskej Miestnej organizácie dôchodcov Slovenska
z kysuckej obce Skalité, rodiska
správcu skačianskej farnosti Mgr.
Jozefa Tomicu. Najprv navštívili
farský kostol, prezreli si výzdobu
z darov zeme, poobdivovali tzv.
sypané obrazy vyhotovené tiež
z prírodných produktov. Zúčastnili
sa aj na sv. omši, ktorú celebroval
skačiansky pán farár – ich rodák
Mgr. Jozef Tomica spolu so svojimi
dvoma priateľmi, tiež rodákmi zo
Skalitého Mgr. Róbertom Stench-

lákom, kaplánom v Komjaticiach, a
Mgr. Stanislavom Kocúrom, farárom
v Rožňave.
Pre hostí zo Skalitého to bolo veľké
prekvapenie, v očiach viacerých bolo
vidieť slzy dojatia. Ich ženská spevácka skupina pred oltárom v kostole
zaspievala dve mariánske piesne.
Spoločné stretnutie členov výboru
MO JDS Skačany, členov speváckodramatického súboru CIBULIAR a
hostí zo Skalitého bolo v kultúrnom
dome. Hostí privítala predsedníčka
skačianskej
organizácie
Mária
Krajčová, predsedníčka zo Skalitého
Anna Mikulová po príhovore odov
zdala darček od ich členov pre našich

členov, a to krásneho porcelánového
anjelíka. Tento sa nachádza v obradnej sieni OcÚ, nakoľko iné vhodné
miestnosti organizácia nemá. Medzi
hosťami boli aj mamička, sestra a
brat nášho pána farára, ten hral s hudobníkmi.
Našich hostí pobavili svojím
vystúpením CIBULIARI. Ženská
spevácka skupina zo Skalitého
s hudobníkmi oblečenými v krásnom súkennom goralskom kroji rozospievala všetkých.
Naše stretnutie bolo priateľské,
porozprávali sme sa o konaných akciách, svojich rodinách i záľubách, a
tak sme sa aj ľudsky zblížili.

V družnej debate a veselej zábave
čas rýchlo ubehol. Pri lúčení sme
hosťom darovali sypaný obraz nášho
kostola, ktorý v minulom roku pri
príležitosti osláv 200. výročia jeho
vysviacky vyhotovila manželka starostu obce Mgr. Jana Struhárová.
Cestou domov sa naši hostia ešte zastavili v Chalmovej.
Priateľom zo Skalitého ďakujeme
za návštevu a je nám ľúto, že
z priestorových
dôvodov
sme
nemohli pozvať na toto stretnutie
všetkých našich členov.
text Mária Krajčová,
predsedníčka JDS Skačany,
foto archív OcÚ

▪ Posedenie pre dôchodcov
Nedeľa 24. novembra bola pre
skačianskych dôchodcov dvojnásobným sviatkom. Bol na to dôvod;
na tento deň starosta obce, obecné
zastupiteľstvo a sociálna komisia
pozvali všetkých seniorov Skačian
nad 65 rokov na už tradičné slávnostné posedenie. Ponúknutá bola aj
doprava. Väčšina seniorov pozvanie prijala a sála kultúrneho domu
sa zaplnila sviatočne oblečenými
dôchodcami. Prišiel aj najstarší
občan obce, 94-ročný Jozef Hudec a
aj 92-ročný Ladislav Orságh. Obaja
sú vitálni a stále prekypujú humorom.

Prítomných privítala predsedníčka
sociálnej komisie pri OZ v Skačanoch
Mgr. Iveta Kučerková, prihovoril
sa im aj starosta obce Ing. Ladislav
Struhár, ktorý vo svojom príhovore
vyzdvihol dôchodcovský vek a prínos starkých pre rodiny. Všetkým
zaželal zdravie, šťastie, dobrú
rodinnú pohodu a lásku najbližších.
Predsedníčka MO JDS v Skačanoch
Mária Krajčová poďakovala vedeniu obce za to, že nezabúda a
každoročne pre skôr narodených pripraví spoločné stretnutie. Potom sme
si minútou ticha uctili pamiatku tých,
ktorí už medzi nás nikdy neprídu.

▲ Starosta obce s najstaršími občanmi
Nasledoval kultúrny program.
Spevácko-dramatická skupina CIBULIAR zložená z dôchodcov
prítomných pobavila melodickými
piesňami o Slovensku, jeho krásach
a Slovákoch verných rodnej zemi
a tiež aj humornými príhodami a
vtipmi zo života dôchodcov. Prítomných pozdravil a aj im zaspieval a za
hral na barytóne niekoľko ľudových
piesní bývalý člen skačianskej dychovky 88-ročný Rudolf Griač.
Členka sociálnej komisie PhDr.
Eva Struhárová oboznámila prítomných so službami poskytovanými

od 1.1.2014 novým zariadením pre
seniorov IRIS v Skačanoch, informovala napr. o možnosti stravovania
sa počas sobôt a nedieľ. Pripravené
občerstvenie – chutná kapustnica a
čaj ochutený rumom – všetkým dobre
padlo. Znova sme sa stretli, spoločne
si podebatovali, pospomínali a veľmi
príjemne prežili upršané nedeľné
popoludnie.
Ďakujeme a želáme si, aby sme sa
o rok znova všetci mohli stretnúť.
text Mária Krajčová,
predsedníčka JDS v Skačanoch
foto archív OcÚ
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▪ Zomrela najstaršia občianka

Anna Ištvánová sa narodila
25. apríla 1919 v Skačanoch, kde aj
prežila celý svoj život.
Vyrastala v jednoduchých pome
roch, pochádzala zo štyroch detí.
Keď jej zomrela najstaršia 33-ročná
sestra Mária, vydala sa za jej muža,
a tak sa mohla starať o ich 14-ročnú
dcéru Magdalénu a 9-ročného syna
Pavla. So svojím mužom mala tri
deti: Viktora, Máriu a Rudolfa. Nemali to ľahké, deťom bolo treba
dať vzdelanie a uviesť ich do života.
Pomerne zavčasu ovdovela, ako 46
– ročná.
Väčšinu svojho života venovala
práci na poli a domácemu hos
podárstvu. Hoci mala ťažký život,
tešila sa dlho dobrému fyzické
mu a duševnému zdraviu. Do 91
rokov vôbec nenavštevovala lekára. Bola pracovitá, venovala
sa ručným prácam, kvetom, stále
čítala náboženskú literatúru, nikdy
ju neopúšťal humor. Bola vďačná,
nekonfliktná, mala rada spoločnosť
ľudí, ktorí ju často navštevovali.
Patrilo k nim aj 6 vnúčat a 9
pravnúčat.

Jeseň života prežívala vo svojom dome, neďaleko kostola, do
ktorého chodila i napriek deviatim
krížikom na chrbte. Posledné tri
roky a tri mesiace bola pripútaná na
lôžko, z ktorého ešte tiež rozdávala
optimizmus. Striedavo sa starali
o ňu jej deti. Posledných deväť dní
života počúvala vždy večer z Rádia
Lumen priame prenosy sv. omší
z Trnavskej novény, deväťdňového
cirkevného sviatku, ktorý sa koná
každoročne v Bazilike sv. Mikuláša
na počesť Trnavskej Panny Márie.
V posledný deviaty deň, keď v rádiu
zaznel na začiatku sv. omše hlahol
zvonov, ticho vydýchla naposledy.
Medzi prvým vdychom a pos
ledným výdychom prežila Anna
Ištvánová zaujímavý dlhý život,
za ktorý bola vďačná Bohu, ku
ktorému sa každý deň modlila.
Kniha jej života bola zapísaná do
posledných stránok. Svoju životnú
púť, na ktorej okúsila aj mnoho ťažkých chvíľ, ukončila ako
94-ročná 21. novembra 2013.
text PhDr. Eva Struhárová
foto rodinný archív

▪ Koledníci vás navštívia aj tento rok...
Aj počas týchto Vianoc budú
koledníci v Skačanoch ohlasovať
dobrú novinu – radostnú zvesť
o narodení Ježiška. 26. 12. 2013 od
13.00 hod. začnú navštevovať príbytky tých, ktorí sa prihlásia a budú
chcieť koledníkov prijať. Finančný
príspevok bude opäť použitý na
zmiernenie utrpenia tých, ktorí žijú
vo veľmi ťažkých životných podmienkach.

Ako sa prihlásiť?
Na pripravené lístky, ktoré budú
umiestnené vzadu na stolíku v kostole, napíšte ČÍSLO DOMU A ULICU a vložte do pripravenej škatule.
Ďakujeme všetkým, ktorí koledníkov prijmú a prispejú na dobrú
vec. Koledníci sa už tešia a usilovne pripravujú, aby vám mohli
zaspievať a zavinšovať!
text a foto
Mgr. Veronika Horniaková

▪ Pánu učiteľovi z lásky!
Učitelia boli vždy váženými
osobnosťami. Keď sme dospelí,
ďakujeme im, že nám neuľahčovali
učenie, neodpúšťali nevhodné
správanie, že nás tvrdšou rukou
pripravovali na život. Na minulosť
prežitú v školských laviciach si
každý spomína do konca života.
Stretávky po takých 50-55 rokoch
treba zažiť a zo skúsenosti vieme,
že stretávka je oveľa krajšia,
dôstojnejšia, ak sa na nej zúčastní
aj bývalý učiteľ. Na takéto stretnutia žiakov Základnej školy
v Skačanoch pravidelne prijíma
pozvanie náš bývalý pán učiteľ Anton Križan zo Žabokriek nad Nit
rou, ktorý sa v tomto čase dožíva
80 rokov života. V Skačanoch učil
v rokoch 1956-1964.

▲ Na fotografii tretí sprava

Z vďaky mu jeho žiaci vytvorili
a priniesli DVD, na ktorom sú
spomienkové fotografie zo stretávok, osobné gratulácie žiakov a
piesne, ktoré mu s láskou venovali.
V rodinnom kruhu nás srdečne
privítali a ochutnali sme aj z krásnej narodeninovej torty. Ďakujeme
za pekné prijatie.
Aj touto cestou mu v mene
všetkých bývalých skačianskych
žiakov
chceme
zagratulovať,
popriať mu do ďalších rokov mnoho zdravia, Božieho požehnania,
optimizmu, spokojnosti v rodine a
radosti z vnúčat!

text a foto
Janka Bližniaková
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▪ Naša pani doktorka
Zdravotné stredisko existuje
v Skačanoch od roku 1992.
Od začiatku v ňom ordinoval
MUDr. Štefan Vendég, teraz je
tu už viac ako 10 rokov obvodnou lekárkou MUDr. Dagmar
Hlavnová. Oslovili sme ju
a položili niekoľko otázok.
▪ Prečo ste sa rozhodli pre medi
cínu?
Nemôžem povedať, že už ako
dieťa som dávala bábikám injekcie. Pamätám si, ako sa nás pani
učiteľka v prvej triede pýtala,
čím chceme byť, keď vyrastieme.
Vtedy sa mi zdalo samozrejmé,
že pani učiteľkou v prvej triede.
Táto otázka sa opakovala každý
rok a ja som práve tak samozrej
me odpovedala, že pani učiteľka
v druhej triede ... Tak to šlo až do
štvrtej triedy. Vtedy som veľmi
odvážne, vzhľadom už na vtedajšiu
guľatosť mojej postavy, povedala,
že cirkusová artistka. Neviem
prečo, ale zdalo sa mi to úžasné.
Moje plány sa pochopiteľne časom
zmenili. Zaujímala ma astronómia,
ďaleký vesmír, všetko neprebádané. Ale v podvedomí som možno
vždy vedela, že sa stanem doktorkou. Asi to tak muselo byť. Som
totiž 3. generáciou lekárov v mojej

rodine. Aj počas štúdií som snívala,
že sa stanem lekárkou a pôjdem
liečiť ľudí do Afriky, ale život si
šiel svojou cestou. Ja som sa zamilovala, vydala som sa a Afrika,
možno našťastie, zostala iba ako
môj nesplnený sen.
▪ Kde ste študovali?
Na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave.
▪ Na čo ste sa chceli orientovať
po skončení štúdia?
Bol čas sa rozhodnúť, čo budem
robiť ďalej. Vedela som, že rezať
ľudí by som nikdy nedokázala a
tiež ma nelákalo pracovať s ľuďmi,
kde by som riešila iba ich maternicu, oči, žalúdok, kosti... tak
som nastúpila na interné oddelenie v nemocnici v Partizánskom.
Tu som pracovala niekoľko rokov. Stihla som si urobiť atestáciu
z internej medicíny a nastúpili
zvyčajné radosti rodinného života príchod detí. Niekoľko rokov som
sa venovala iba rodine. Krátku
dobu som pracovala aj po boku
výbornej hematologičky MUDr.
Hanúskovej.
▪ Ako ste sa dostali do Skačian?
Oslovil ma MUDr. Vendég,

▲ MUDr. Dagmar Hlavnová s manželom

ktorý plánoval ukončiť prax a
hľadal svojho nástupcu na obvode.
Uvedomila som si, že asi práve
toto je to, čo ma zaujíma. Pracovať
s celým človekom, nachádzať
riešenia k jeho problémom, nielen
zaoberať sa s malým kúskom jeho
tela. Tak som súhlasila, urobila som
si ďalšiu atestáciu zo všeobecného
lekárstva a 01.02.2002 som na
stúpila ako obvodný lekár. Bolo
mi cťou pracovať po takom vzácnom človeku, ako bol Dr. Vendég.
Z každého zápisu v lekárskych
záznamoch bolo cítiť lásku a záujem o svojho pacienta. Doteraz
používam jeho rozpisy na tabletky,
čípky a masti na rôzne neduhy.
▪ Ako sa vám spolupracuje so
sestričkami?
Nemôžem nespomenúť moju
spoluprácu s pani sestričkou
Líškovou. V prvých rokoch mi bola
neoceniteľným poradcom, najmä
v otázkach, kto kde býva, kto je
čí manžel, sestra, teta, sesternica...
Samozrejme túto oblasť som za tie
roky už sama zvládla a práve po
rokoch sa mi vykresľuje farbistý
obraz práce všeobecného lekára na
dedine. Je to výborné, že poznám
prostredie, zázemie, ochorenia
v rodine, že po starých rodičoch

prichádzajú rodičia, deti, už aj
pomaly vnúčatá mojich najstarších
pacientov. Na ambulancii sa
snažím vytvoriť také prostredie,
aby každý prišiel ako domov. Už
2 roky je mi v tom neoceniteľným
pomocníkom moja pravá ruka sestrička pani Kližanová. Máme
zavedený systém podávania infúznej liečby. Natočíme EKG,
ak potrebujem určiť presnejšie
príčinu ťažkostí, alebo v rámci
preventívnej prehliadky. Ideme
domov k ľuďom, ktorí nemôžu
prísť. Tento rok som si zakúpila aj
CRP prístroj na meranie prítomnosti bakteriálneho zápalu, čo mi
veľmi pomáha pri rozhodovaní sa
o liečbe antibiotikami.
▪ Čo si plánujete ešte kúpiť do
ordinácie?
Plánujem do budúcich rokov
zakúpiť prístroj na 24 hodinové
sledovanie tlaku, čo je veľmi
užitočné pri stanovení diagnózy
vysokého tlaku.
▪ Aký je váš nesplnený sen?
Asi už iba tá Afrika...
Ďakujem za rozhovor.
PhDr. Eva Struhárová

Skačianske noviny číslo 3/2013

13. strana

▪ IRIS-IV, n.o.
Nezabudni, keď Tvoja matka a otec zostarne a ty budeš tiež starší, keď im to, čo predtým zvládli bez námahy, teraz bude bremenom,
keď ich milé, drahé oči neuvidia tak jasne ako predtým, keď ich unavené nohy už nebudú nosiť ako kedysi,
vtedy im podaj rameno, podopri ich a sprevádzaj ich s RADOSŤOU.

Zariadenie pre seniorov ponúka všetkým, ktorí hľadajú pomoc
v neľahkej situácii a ktorým záleží
na tom, ako ich otec, mama, starý
otec či stará mama prežijú jeseň
svojho života, by sme radi poskytli
informácie o možnostiach ubytovania, stravovania a poskytovania
sociálnych služieb, o cenách za jednotlivé druhy služieb a podmienkach prijatia do zariadenia.
Naše „dvere" sú pre Vás vždy
otvorené a radi Vám s Vašimi otázkami pomôžeme.

AMBULANTNÁ FORMA
POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:
Cieľom ambulantnej formy
poskytovania sociálnych služieb
(max. 8 hod. denne) je vytvorenie štruktúrovaného denného programu pre klientov, ako aj podpora
ich schopností s cieľom udržať čo
najvyššiu kvalitu života.
Odborné činnosti, obslužné
činnosti:
2 € osoba/denne

CENNÍK SLUŽIEB
CELODENNÁ FORMA
POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:
Ubytovanie:
1 - lôžková izba - 9,30 € osoba/deň
2 - lôžková izba - 8,70 € osoba/deň
3 - lôžková izba - 8,50 € osoba/deň
Stravovanie:
racionálna a šetriaca strava 		
3,30 € osoba/deň
diabetická a celiatická strava
4,30 € osoba/deň
Upratovanie, pranie, žehlenie a
údržba šatstva a bielizne:
1 € osoba/deň
Každý mesiac sa prepočítava na
počet dní v mesiaci, t.j. 28/29/30/31.

Stravovanie:
racionálna a šetriaca strava
a) raňajky - 0,80 €
b) desiata - 0,20 €
c) obed - 1,30 €
d) olovrant - 0,20 €
celiatická strava
a) raňajky - 1,00 €
b) desiata - 0,40 €
c) obed - 1,50 €
d) olovrant - 0,40 €
diabetická strava
a) raňajky - 1,00 €
b) desiata - 0,40 €
c) obed - 1,50 €
d) olovrant - 0,40 €
IRIS – IV, n. o. zabezpečuje
stravovacie služby svojim klientom
umiestneným v zariadení sociálnych
služieb, ale zároveň poskytuje stravovanie aj ostatným záujemcom.

Stravovanie:
racionálna a šetriaca strava
pondelok - nedeľa
cena obeda 2,50 €
(iba) sobota - nedeľa
cena obeda 3,00 €
celiatická a dia strava
pondelok - nedeľa
cena obeda 2,80 €
(iba) sobota - nedeľa
cena obeda 3,50 €
Záujemcovia o poskytovanie
stravovania si môžu zakúpiť
tzv. stravenky na január 2014
dňa 30.12.2013 od 9.00 hod. do
12.00 hod. v budove IRIS – IV
v Skačanoch a potom vždy naj
menej týždeň vopred.
PODMIENKY PRIJATIA
DO ZARIADENIA
PRE SENIOROV:
Podmienky prijatia vyplývajú
zo Zákona o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z., v platnom znení.
Pred podaním žiadosti do za
riadenia pre seniorov si musí
občan (žiadateľ) podať Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecnom úrade
v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára
o zdravotnom stave.
Obec vystaví lekársky a sociálny
posudok o odkázanosti na sociálnu
službu, na základe ktorých bude

žiadateľovi vydané Rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu.
Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa odkázanosti si občan
podá osobne alebo písomne Žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v našom
zariadení sociálnych služieb, t.j.
priamo v IRIS –IV Skačany, podľa
formy sociálnej služby, o ktorú má
záujem a na ktorú má vydané roz
hodnutie o odkázanosti.
O TLAČIVÁ MÔŽETE
POŽIADAŤ NA NAŠEJ
MAILOVEJ ADRESE:
irisivno@gmail.com, alebo si ich
môžete vyzdvihnúť priamo na
obecnom úrade.
Bližšie informácie získate u nás
denne od 7.00 – 15.00 hod. na tel.
č.: 0905 900681, 0905344553.
Ak budete potrebovať pomoc
pri vybavovaní žiadostí, radi Vám
pomôžeme.
Všetkým obyvateľom Skačian aj
blízkeho okolia prajeme príjemné
prežitie sviatočných vianočných
dní, zdravie, šťastie i hojné božské
požehnanie v novom roku 2014.

Mgr. Viera Maďarová
a Mgr. Iveta Varadyová,
zakladateľky IRIS – IV, n. o.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
▪ Čo sa udialo v škole?
Nový školský rok sa už tradične
začína športovými súťažami.
Dňa 25.9. 2013 sa v Partizánskom
pri športovej hale uskutočnilo okresné
kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ
a SŠ. Každú školu reprezentovali
najlepší žiaci a žiačky v 2 vekových
kategóriách. Našu školu reprezentovali:
▪ mladšie dievčatá:
Mária Pilátová, Terézia Blažeková,
Emma Makvová,
▪ mladší chlapci:
Šimon Makva, Štefan Hipký,
Matúš Šiarik,
▪ staršie dievčatá:
Sofia Koleňáková, Dana Širková,
Natália Podmaníková,

▪ starší chlapci:
Patrik Kližan, Martin Podkamenský, Andrej Šudík.
Najlepšie sa umiestnili mladšie
dievčatá, ktoré skončili z 10
družstiev na 5. mieste a mladší žiaci
z 12 družstiev na 7. mieste.
Dňa 1.10.2013 sa chlapci z 5.-7.
ročníka zúčastnili turnaja v minifutbale mladších žiakov, ktorý sa
uskutočnil v ZŠ vo Veľkých Bieliciach. Našu školu reprezentovali:
Jakub Gahér, Matúš Šiarik, Šimon
Stručka, Šimon Makva, Adrián
Laštík, Filip Kližan, Martin Rybanský, Filip Ďuriš, Matúš Hirkala a Kristián Dolný. Ich súpermi
boli chlapci zo ZŠ Veľké Bielice

a ZŠ Chynorany. Napriek dobrým
výkonom v oboch zápasoch do
okresného kola nepostúpili.
Dňa 3.10.2013 sa naše dievčatá
zúčastnili turnaja v minifutbale mladších žiačok, ktorý
sa uskutočnil v areáli ZŠ Veľká
okružná Partizánske. Našu školu
reprezentovali: Emma Makvová,
Samantha
Kováčová,
Nikola
Duchovičová, Sára Mikušková,
Sofia Ištvánová, Viktória Bezdeková, Dominika Laštíková, Terézia Blažeková a Ema Cígerová.
Dievčatá hrali veľmi bojovne, no
proti družstvám z domácej školy a
ZŠ Klátova Nová Ves im chýbala
štipka futbalového šťastia a do

okresného finále nepostúpili.
V sychravé dopoludnie, 16. októbra 2013, sa dve žiačky našej školy
- Terezka Blažeková a Monika Bohunská zúčastnili okresného kola
v bedmintone, ktoré sa konalo
v priestoroch telocvične Gymnázia v Partizánskom. Bodovanie a
nesmierna snaha vo vzájomných
zápasoch však nestačili na postup
do finálovej štvorky. V obrovskej
konkurencii deviatich základných
škôl napokon obsadili pekné siedme miesto a zároveň získali nové
skúsenosti, ktoré uplatnia v ďalšom
ročníku.
Mgr. Milan Minarovjech,
Mgr. Marcela Papšová

Sofia Koleňáková a Romana Králiková (VII. A), Nikola Kasalová
a Dominika Oršulová (VIII. A). Aj
keď v silnej konkurencii recitátorov nezískali umiestnenie, porota
pri hodnotení pozitívne zhodnotila
najmä prednes Matúša Beňušku a
Nikoly Kasalovej. Žiaci si odniesli nové skúsenosti, ktoré budú
mať možnosť zúročiť v ďalších
recitačných súťažiach. Príjemným
prekvapením pre všetkých bolo

stretnutie s divadelným, filmovým
a dabingovým hercom Mgr. art.
Marekom
Majeským,
ktorý
bol predsedom poroty. Napriek
popoludňajším pracovným povinnostiam v divadle zotrval medzi
nami, odpovedal na zvedavé otázky a – samozrejme - nechýbalo ani
fotografovanie a autogramiáda.

▪ Hlbinove Kršteňany 2013
18. októbra 2013 sa v Kultúrnom
dome vo Veľkých Kršteňanoch
zišlo 42 recitátorov na 6. ročníku
regionálnej súťaže v umelec
kom prednese poézie Hlbinove
Kršteňany.
ZŠ s MŠ Skačany reprezentovalo 9 súťažiacich v troch kate
góriách: Natália Klimová (II. A),
Dominika Tamášová (III. A), Ma
túš Beňuška a Patrícia Fodorová
(IV. A), Sofia Ištvánová (VI. A),

text a foto
Mgr. Martina Hodálová

▪ Žiaci zo ZŠ s MŠ Skačany spoznávali Bratislavu
24. 10. 2013 sa 42 žiakov V. A
- IX. A vybralo na exkurziu do
Bratislavy. Vyučujúci pre nich naplá
novali zaujímavý program. Naša prvá
cesta viedla na Kolibu do sídla TV
JOJ. Žiaci mali možnosť spoznávať
svet médií a nazrieť do zákulisia
televízie. Vyskúšali si moderátorské
stoličky v štúdiu Televíznych novín,
oboznámili sa s technickými zaria
deniami, nakukli do priestorov, kde
sa nakrúcajú známe relácie ako Ná
kupné maniačky, Súdna sieň, Cena
je správna, Páli vám to a prehliadku
televízie ukončili v Paneláku.
Zo sveta médií sme sa presunuli
do sveta veľkej politiky. Po absolvovaní bezpečnostnej previerky nás
vo vstupnej hale Národnej rady SR

očakával Mgr. Adamišin, ktorý bol
naším sprievodcom. Vo vstupnej
hale sme sledovali prácu televíznych
štábov, ktoré pripravovali svoje
vstupy z parlamentu do večerných
spravodajských relácií. Pristavili
sme sa pri buste J. M. Hurbana a pri
štátnych symboloch, potom už naše

kroky smerovali do rokovacej sály,
kde sme sledovali úvodnú časť mimoriadnej 26. schôdze NR SR. Stretli
sme mnohých poslancov a odfotografovali sme sa s ministrom práce,
sociálnych vecí a rodiny Jánom
Richterom. Z parlamentu sme prešli
okolo Bratislavského hradu a Dómu

sv. Martina do budovy Bibiany –
Medzinárodného domu umenia pre
deti, kde sme si prezreli interaktívnu
výstavu Zvukofóóónia.
Poslednou zastávkou našej cesty
bolo nákupné centrum Aupark, kde sa
v rámci programu EcoTour žiaci zapojili do ekosúťaží a tvorivých dielní.
Podujatie sprevádzalo aj vystúpenie
spevákov zo speváckych súťaží.
Obohatenie vedomostí, stretnutie
so známymi osobnosťami, fotografie
a príjemné zážitky z nevšedného jesenného dňa – to všetko si odniesli
tí, ktorí sa exkurzie do Bratislavy
zúčastnili.
text a foto
Mgr. Martina Hodálová
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▪ Medzinárodný deň školských knižníc 28.10.2013
Na deň 28.október sa žiaci už
netrpezlivo tešili a pripravovali. Na
hodinách slovenského jazyka, hudobnej výchovy i na literárno –dramatickom krúžku a krúžku Školský
časopis žiaci našej školy premýšľali,
čo pripraviť na tento výnimočný
deň. Téma tohto ročníka: Školské
knižnice: Brána do života sa nám
veľmi páčila a deti hneď navrhli
vyrobiť zázračnú bránu, ktorou by
sa vchádzalo do nášho knižného
kráľovstva, do knižnice.
Samotný slávnostný deň prebiehal v našej školskej knižnici, no
jeho úplný začiatok bol na chodbe.
Tu sa stretli všetci milovníci kníh
spolu s hosťom, ktorý prijal naše
pozvanie. Bola to spisovateľka pani
Edita Riháriová. Po slávnostnom
privítaní a kolosálnom potlesku prestrihla našu majstrovsky pripravenú
bránu a ako prvá vošla do knižnice.
Po nej vstupovali aj ostatné deti.
Brána bola rozdelená farebne na
štyri časti. Každá časť predstavovala
jednu z tried prvého stupňa. Potom
sa knižnicou ozývali tóny známej
piesne Zlatá brána, ktorú nám za
spievali naši prváci za doprovodu
hudobných nástrojov. Pridali sa
k nim i ďalší šikovní speváci.
Nasledovala beseda s našou
„hosťkou“, ktorá je autorkou kníh
Malý tučniak a O Ježiškovi a jeho
priateľoch. Žiaci sa s knihami od
autorky zoznamovali už počas
predchádzajúceho týždňa a na
hodinách čítania si čítali jednotlivé
príbehy. Pani Editka nám porozprávala o svojom živote, o svojich
deťoch a čo ju podnietilo začať
písať knihy. Vysvetlila, že zvierat
ká v knihe Malý tučniak hovoria
jedným dychom o radosti, bolesti,
láske, odpustení. Všetky príbehy
ponúkajú odpovede na večnú detskú
otázku „Prečo?“ a vychádzajú z poz-

nania srdca. Deťom porozprávala i
o tom, ako dlho trvá, kým sa zrodí
kniha. Neskôr si zdatných čitateľov
aj vyskúšala. Zahrala sa s deťmi hru
na čitateľského detektíva. Prečítala
jednu vetu z náhodnej ukážky a žiaci
mali uhádnuť jej názov. Spoločne
sme si potom prečítali jednu rozprávku z jej knihy. Na záver pani
spisovateľka rozdala deťom čistý
papier a po spoločnej tajomnej aktivite vysvetlila žiakom, že každý

všetkých vekových kategóriách.
Pokračovali sme spoločným
kvízom, kde si žiaci zábavným a
súťažným spôsobom prehĺbili a
zopakovali svoje vedomosti z lite
ratúry a zo slovenského jazyka.
Boli vytvorené trojčlenné družstvá
pozostávajúce zo zástupcov jednotlivých tried druhého až štvrtého
ročníka. Podstatou súťaže bola priama práca s knihou – vyhľadávanie
informácií podľa zadania.

človek je jedinečný a veľmi dôležitý.
Pokračovali sme scénkou, ktorú
si pripravili mladšie žiačky z literárno-dramatického krúžku s názvom
Kniha – brána života. Hlavnou
postavou príbehu bola kniha. Naše
herečky nám predstavili dôležitosť
kníh v našom živote a poukázali na
spätosť knihy s každým obdobím
ľudského života.
Druhý príbeh prezentovaný
staršími žiačkami divákom predstavil svet modernej hudby, v ktorej
sa snažili hip-hopoví speváci zložiť
pieseň, v ktorej využili vedomosti,
skúsenosti a zručnosti z literatúry.
Oba príbehy mali veľký úspech vo

Aj na II. stupni sa každá trieda
v tento deň venovala knihám,
čítaniu, práci s textom, vymýšľaniu
príbehov.
Pre žiakov 5. až 7. ročníka bolo
počas tretej vyučovacej hodiny
v priestoroch školskej knižnice pripravené divadelné hip-hopové predstavenie.
V duchu tohtoročného sloganu
Školské knižnice - Brána do života
sa niesli aj aktivity na hodinách SJL
v VII. A - IX. A. Žiaci si najskôr
pozreli pripravenú prezentáciu,
obsahujúcu zaujímavé myšlienky
o knihách. Tie sa stali podnetom na
zamyslenie i diskusiu. Potom každý

žiak predstavil svoju obľúbenú
knihu, ktorá je pre neho bránou do
sveta poznania. Dievčenské romány,
westerny, fantasy literatúra - najmä
tieto literárne žánre majú naši žiaci
v obľube a tieto aj prezentovali
v školskej knižnici.
Žiaci druhého stupňa školskú
knižnicu navštívili v tento slávnostný deň ešte raz, a to počas hodín
slovenského jazyka. Mohli si pozrieť
všetky knihy, ktoré máme v našej
knižnici. Sú to rôzne encyklopédie,
beletria, detské knihy, náučné knihy.
V rámci knižného kvízu sa zahrali na
knihovníkov, hľadali a usporadúvali
knihy na poličkách knižnice a pri
riešení viac či menej náročných
úloh si vyskúšali rolu jazykových
a literárnych odborníkov. Hoci
chvíľami vznikal chaos a panika,
všetci žiaci úlohy zvládli a tí najlepší
knižní odborníci boli odmenení.
Milovníci nevšedných kníh si
určite prezreli aj nástenku venovanú
literárnym prácam našich žiakov.
Žiaci šiesteho ročníka sa mohli
pochváliť rôznymi slangovými,
obrázkovými
a
výkladovými
slovníkmi, ktoré vytvárali počas
hodín slovenského jazyka. Piataci
sa zasa popýšili, ako zvládli napísať
svoju prvú knihu, čím dokázali, že
literatúra je zázrak, ktorý sa rodí
pod perom každého z nás. Treba
vyzdvihnúť kreativitu žiakov, bez
ktorej by nevznikli nápadité príbehy,
veselé básničky a pestré ilustrácie.
Výrok – Dobrých ľudí sa všade
veľa zmestí sme dnes trochu upravili na Dobrých žiakov sa do knižnice
veľa zmestí. Zažili sme naozaj
nezabudnuteľný deň, čím sme potvrdili, že školská knižnica je bránou
do života.
text Mgr. Adriana Juríková,
Mgr. Jana Kalabusová
foto Mgr. Adriana Juríková

cii poukázali na nevyhnutnosť
zastúpenia ovocia a zeleniny
v životospráve a na význam jablka
pre zdravie človeka.
Žiaci na triednych nástenkách
prezentovali myšlienku, že správna výživa sa významnou mierou
podieľa na zdravotnom stave ľudí,
ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a

je hlavnou podmienkou prevencie a
liečby najvýznamnejších ochorení,
zlepšuje našu kondíciu, posilňuje
náš imunitný systém a je výborným
zdrojom prírodnej energie.
A aby nezostalo iba pri teórii,
triednické hodiny sa premenili
na veľkú hostinu – ochutnávku
všetkých zdravých dobrôt- chutné

jablkové záviny, štrúdle, koláče,
zeleninové a ovocné šaláty, ktoré
žiaci pripravili doma so svojimi
šikovnými mamičkami.
Deň jablka je dôkazom toho, že
jablko je nielen zdrojom mnohých
vitamínov, ale aj vhodnou cestou
k novému poznaniu.
Mgr. Zuzana Šútorová

▪ Deň jabĺk 2013
Úlohou školy nie je iba učiť,
ale aj vychovávať, a tak sme si aj
v tomto školskom roku na našej
škole pripomenuli Deň jabĺk a
zároveň aj Svetový deň zdravej
výživy, ktorý sa slávi každoročne
16. októbra.
Žiaci z novinárskeho krúžku
v pripravenej rozhlasovej relá-
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▪ Záložka do knihy spája školy
Výrok Radosť rozdávaním rastie
sa v našej škole potvrdil pri realizácii projektu Záložka do knihy spája
školy. Aj tento rok sme mohli byť
realizátormi tohto celoslovenského
projektu.
Na hodinách výtvarnej výchovy
naši žiaci vyrábali záložky pre
žiakov z Plevníka – Drienové.
Obkresľovali, kreslili, vyfarbovali,

▪ Deň duchov a strašidiel

lepili a vyrábali záložky rôznych
tvarov. Tešili sa z toho, že môžu
niekoho obdarovať. Záložky potom
spoločne zabalili a poslali do partnerskej školy. O pár dní prišiel balík
aj k nám - záložky pre našich žiakov.
Z nádherných záložiek si každý vybral tú, ktorá mu padla do oka.
text a foto
Mgr. Adriana Juríková

29.10.2013 dýchala naša škola
zvláštnou tajomnou atmosférou. To
všetci očakávali stretnutie duchov,
čarodejníc a strašidiel v jedálni
našej školy. A naozaj, po vyučovaní
sa jedáleň premenila na veľkú
schôdzu všetkých možných príšer.
Tieto tancovali v rytme veselých
piesní, súťažili a zabávali sa. Mali

▪ Pasovanie prvákov
Dňa 19.11.2013 boli naši
najmenší žiaci prváci pasovaní do
cechu prváckeho. Tejto krásnej a
veľkolepej slávnosti sa zúčastnili
aj ich rodičia a starší spolužiaci.
Tanečná skupina Tuti- fruti všetkých
roztancovala
svojou skvelou
pesničkou, pri ktorej si zatancovali
i tanečníčky- prváčky. Celým pasovaním nás sprevádzali najstarší
žiaci deviataci pod vedením pani
učiteľky Adriany Juríkovej. Preniesli sme sa do kráľovstva, v ktorom nás privítali kráľ s kráľovnou a
ostatné rozprávkové bytosti.
Prváčikovia museli v jednotlivých disciplínach ukázať, čo sa už
všetko naučili za tých pár týždňov

pripravené aj občerstvenie, ktoré si
namiešali z rôznych slaných a sladkých dobrôt. Zapíjali ho zázračným
nápojom. Po skončení zábavy sa
unavené, ale spokojné príšerky
rozišli do svojich domov a tešili sa
na jesenné prázdniny.
text Erika Chuťková
foto Mgr. Darina Kurilová

▪ Exkurzia žiakov I. stupňa
v škole. Predviedli nám, ako sa
vedia „popasovať“ s číslami, písmenkami, anglickými slovami a
pesničkami. Všetky úlohy hravo
zvládli, za čo dostali i sladkú odmenu.
S pomocou kráľovnej zložili
prvácky sľub a veľkou ceruzkou
boli pasovaní do cechu prváckeho.
Každý z nich si odniesol i pamätný
list a darček. Na záver sa im prihovorila i pani riaditeľka a deti si
pripili sladkým nápojom - detským
šampanským. Na tento krásny a
významný deň budú naši najmenší
žiaci ešte dlho spomínať.
text Mgr. Dagmar Krbúšiková
foto Mgr. Darina Kurilová

V jeden nádherný slnečný novembrový deň sme sa žiaci prvého stupňa vybrali na exkurziu do
miestneho družstva AGRO Diskomp, s.r.o.
Uvítala nás agronómka, pani
Košovská,
ktorá
rozprávala
o poľnohospodárskych
strojoch
potrebných na výsadbu a zber
obilnín. Niektorí z nás si mohli aj
vyskúšať jazdu na traktore. Nasledovala prehliadka teliatok, z ktorých
niektoré pobudli na tomto svete len
pár dní, dokonca sme videli teliatko,
ktoré prišlo na svet deň pred našou
návštevou – 11.11.2013. Výstižne
sme ho pomenovali menom Martin.
Zoológ nám porozprával o živote,

potrave kravičiek, najodvážnejší
z nás mohli pričuchnúť k ich
každodennej strave.
Na záver exkurzie sme sa pozreli
na stádo jeleňov a laní. Dozvedeli
sme sa o živote jelenčeka Baťu,
ktorého našli v lese a vychovali na
družstve. Na rozdiel od ostatných
on jediný sa nás nebál, podišiel
k nám najbližšie, aby sme si ho
mohli lepšie obzrieť.
Od
začiatku
do
konca
neuveriteľný zážitok, príveti
vé uvítanie, milí ľudia. O rok si
exkurziu budeme chcieť určite
zopakovať.
text Žiaci z 1. stupňa
foto Mgr. Adriana Juríková
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▪ Vyhodnotenie aktivít k Európskemu týždňu boja proti drogám 2013
Tretí novembrový týždeň je
vyhlásený za Európsky týždeň
boja proti drogám, a preto sme aj
u nás v škole pripravili pre žiakov
niekoľko aktivít zameraných na
protidrogovú prevenciu a výchovu
k zdravému životnému štýlu. Tie
odštartoval v 3. novembrovú stredu výchovný koncert Aby slová
neostali slovami. Známe piesne
v podaní dvoch hudobníkov boli
popretkávané náučnými slovami
o šikanovaní, fajčení, rasizme a
empatii. Po skončení koncertu
sme pokračovali v realizácii protidrogových aktivít.
Žiaci 1. stupňa pracovali s publikáciou Nenič svoje múdre telo,
pozreli si prezentáciu a film zo
série Bol raz jeden život, v ktorom
sa dozvedeli, ako fajčenie ohrozuje
naše dýchanie a pľúca. Na záver
vytvorili plagáty na tému Život bez
závislostí.
Žiaci 2. stupňa mali možnosť

zapojiť sa do jednej z troch
ponúkaných aktivít, ktoré boli
realizované v rámci dvoch
vyučovacích hodín.
Prvou aktivitou bol zábavnosúťažný kvíz Vybral som si
život, nie drogu! Trojčlenné
súťažné družstvá z každej triedy
najskôr sledovali ukážku z dokumentu Návrat, ktorý bol osobnou
autentickou výpoveďou bývalého
užívateľa drog. Ako pozorne vnímali a pochopili danú problematiku, preverilo 14 súťažných otázok,
na ktoré písomne odpovedali.
V druhej súťažnej úlohe sa
prostredníctvom prezentácie oboz
námili so štádiami závislosti a na
základe sledovania bolo úlohou
súťažných tímov správne zoradiť
fotografie toho istého dievčaťa od
počiatku, ako začalo brať drogy.
Vedomosti o drogách, fajčení,
alkohole a správnej výžive preveril
vedomostný kvíz v tretej úlohe. Po-

▪ Plavecký výcvik
Žiaci druhého až štvrtého ročníka
ZŠ s MŠ Skačany sa v novembri
zúčastnili základného plaveckého
výcviku v plavárni Materskej školy
na sídlisku Šípok. Boli rozdelení
do dvoch skupín – na chlapcov a
dievčatá. V každej skupine boli
aj začiatočníci, ale aj žiaci, ktorí
sa už s vodou stretli. Inštruktor
výcviku pán učiteľ Minarovjech
ich učil správne dýchanie vo vode,

sledná disciplína preverila sociálne
kompetencie skupiny. Ako dokážu
spolupracovať a vzájomne si
pomáhať, museli súťažiaci ukázať
pri skladaní mozaiky. Po splnení
všetkých aktivít boli 3 najlepšie
súťažné družstvá odmenené vecnými cenami.
2. okruh aktivít: projektové
práce na tému Život bez závislostí. Trojčlenné tímy z každej
triedy sa zodpovedne zhostili
zadanej úlohy. Výsledkom ich
tvorivej činnosti sú hodnotné projektové práce, upozorňujúce na
nebezpečenstvo drog či propagujúce zdravý životný štýl, ktoré sú
vystavené na nástenke v interiéri
školy.
Je známe, že hlavnou zbraňou
proti drogám je šport, preto sme
v tento deň pripravili pre žiakov
aj 3. okruh aktivít - športové
turnaje pod názvom Športom
proti drogám. Žiaci si zahrali fut-

bal, prehadzovanú, stolný tenis a
konalo sa aj prvé futbalové derby
Skačany – Hradište.
Aktivity k Európskemu týždňu
boja proti drogám ukončila rozhlasová relácia k Medzinárodnému
dňu bez fajčenia, ktorú pripravili
žiaci z krúžku Školský časopis.
Súčasná doba ponúka dnešným
mladým ľuďom veľa možností
v negatívnom aj pozitívnom slova zmysle. Droga sa stala bežnou
realitou súčasnosti. „Niet inej
účinnej cesty ako bojovať s drogami, ako dať človeku vysoké
etické ciele a úlohy, ktoré môžu
vyplniť jeho život a ktoré dajú jeho
životu potrebný zmysel.” (z vy
hlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie) A práve túto cestu sme
sa pokúsili ukázať našim žiakom
realizovaním uvedených preventívnych aktivít.
text Mgr. Martina Hodálová

▪ Active English Week
splývanie, základy plaveckého spôsobu kraul a znak, skoky do vody a
lovenie predmetov. Žiaci sú vo vode
veľmi snaživí a majú chuť naučiť sa
čo najviac. Na fotografii vidieť, že
sa cítia ako ryby vo vode. Po absolvovaní výcviku by mali vedieť
ľubovoľným spôsobom zaplávať
určenú vzdialenosť v bazéne.
text Mgr. Adriana Juríková
foto Mgr. Marcela Papšová

V dňoch 18. – 22. novembra 2013 sa žiaci VI. A a VII. A
naplno venovali anglickému jazyku. Mali totiž Active English
Week (Anglický týždeň) s anglickou lektorkou Caroline (Cait)
Marsh z Londýna. Každý deň
5 vyučovacích hodín pracovali
pod jej vedením a zdokonaľovali si
svoju angličtinu.
Po prvom dni strachu a obáv
bolo u žiakov každý deň vidieť
väčšiu spokojnosť, pohodu a radosť
pri práci. Určite sa naučili veľa
nových vecí, obohatili si slovnú zá-

sobu, zlepšili si svoje komunikačné
schopnosti a nadobudli sebaistotu.
Na hodinách vládla uvoľnená atmosféra, žiaci s chuťou plnili jednotlivé úlohy a bolo vždy veselo.
Každý žiak za absolvovanie celého
týždňa dostal certifikát ako znak
úspešného ukončenia anglického
týždňa.
Veríme, že sa žiakom takýto
spôsob výučby anglického jazyka páčil a že si zdokonalili svoje
doterajšie vedomosti.
text a foto
Mgr. Veronika Horniaková
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▪ A čo na takéto
vyučovania
hovoria samotní
absolventi?
Od 18.11. do 22.11. prebiehalo
v našej škole vyučovanie anglické
ho jazyka s anglickou lektorkou.
Spojení boli záujemcovia zo VI. A
a VII. A. Cait bola veľmi milá a
zábavná. Každý deň sme sa nejako
hrali s peniazmi, kartami alebo s jej
mackom z Talianska. Týždeň ušiel
veľmi rýchlo. Boli sme radi, že sme
si s ňou veľa užili.
Ema Cígerová, VI. A
V dňoch 18.11.- 22.11.2013 sa
naša učebňa anglického jazyka premenila na Veľkú Britániu. Prišla
k nám anglicky hovoriaca lektorka. Keďže po slovensky vôbec
nevedela, tak sme zo seba museli
vydať všetko – teda naše vedomosti
z angličtiny. Týždeň vzdelávania sme si odniesli do spomienok
a zážitkov. Všetci boli nakoniec
ocenení certifikátmi. Tešíme sa a
dúfame, že budeme môcť zažiť
takýto týždeň ešte raz.
Romana Králiková, Sofia
Koleňáková, Kristína Kosnovská,
Nikola Beňušková,
Jakub Brodziansky zo VII. A
P:S: Vedeli ste, že
▪ „X-ray tetra“ je ryba, ktorej
vidieť kosti?
▪ „urial“ je druh ovce?
▪ „quiche“ je slaný koláč so syrom,
vajíčkami a brokolicou?
A dozvedeli sme sa veľa ďalších
vecí!
Tento týždeň začal predstavovaním, potom sme sa rozdelili
na 4 tímy a vymysleli sme si mená.
Za vyriešené úlohy sme dostávali
body pre svoj tím. Robili sme rôzne
úlohy, riešili krížovky, odpovedali
na otázky. Všetky úlohy nás veľmi
bavili. V piatok bolo vyhodnotenie
tímov a dostali sme diplomy. Veľmi
nás to bavilo a radi by sme si to
zopakovali.
Viktória Bezdeková, Martin Rybanský, Dominik Dolný zo VI. A,
David Jarabinec, Simona
Duchoňová zo VII. A

▪ Týždeň vzdelávania v ZŠ s MŠ Skačany
V dňoch 18. – 22. novembra
2013 sa na našej škole uskutočnila
akcia s názvom Týždeň vzdelávania. Počas podujatia žiaci prvého i
druhého stupňa sa zaoberali rôznymi
netradičnými formami učenia.
Na prvom stupni žiaci pod vedením triednych učiteliek každý deň
plnili stanovené úlohy z predmetov:
slovenský jazyk a literatúra - čítanie,
matematika, prírodoveda a vlastiveda. Žiakov do riešenia zadaní
motivovali body, ktoré získavali po
každej správnej odpovedi. Napríklad
preverovanie vedomostí žiakov
z čítania boli zamerané na zistenie
úrovne čitateľskej gramotnosti a
slovnej zásoby. Dievčatá a chlapci
preukazovali svoje nadobudnuté
schopnosti a zručnosti v skladaní
príbehu, v čítaní s porozumením a
hľadaním rýmov. Z matematiky boli
stanovené úlohy z oblasti násobenia a delenia, sčítania a odčítania a
v riešení slovných úloh, v slovenskom jazyku na stupeň osvojenia
pravopisných zručností a slohu.
Posledný deň bojov zavial na stupeň
víťazov nasledovných žiakov:
1. miesto:
Laura Bezdeková (144,5 bodov)
2. miesto:
Dominika Tamášová (127 bodov)
3. miesto:
Tomáš Petrík (126,5 bodov)
Pre žiakov druhého stupňa pani
učiteľky pripravili „vedecký deň",
počas ktorého si žiaci mohli overiť
úroveň nadobudnutých poznatkov
a zručností z oblasti chémie, fyziky,
matematiky, biológie a informatiky. Chlapci a dievčatá pracovali
v dvoch odborných učebniach
sledujúc výbuch sopky, hasenie
plameňa, skúmali podmienky plávania a potápania predmetov, merali
objem telesa pomocou odmerných
valcov, merali hmotnosť auta a ako

praví vedci skúmali, ktorý tvar plastelíny sa potopí a ktorý nie.
Najväčšie prekvapenie zažili
v učebni biológie, kde okrem
poznávania rastlín a živočíchov
mali možnosť sledovať živé austrálske vtáky – zebričku a andulku
a následne na internete vyhľadali
informácie o ich spôsobe života,
rozlíšenia pohlavia a pod.
Pri matematických úlohách si
naši mladí vedci potrápili hlavičky
pri zápalkových hlavolamoch, rímskych číslach.
Ocenenými bádateľmi v každej
kategórií sa stali:
1. kategória: piaty ročník
Pavol Murín, Šimon Stručka
2. kategória: šiesty - siedmy ročník
Filip Ďuriš, Sofia Ištvánová,
Dominika Laštíková
3. kategória: ôsmy - deviaty ročník
Carmen Müllerová, Maroš Ďuriš,
Natália Podmaníková
Priestor sme venovali aj histórii a dejepisu. Žiaci jednotlivých
ročníkov neobvyklým spôsobom
spoznávali našu minulosť. Po tom,
čo prešli bránou času, ocitli sa tvár
v tvár jednotlivým historickým obdobiam, ktoré mali za úlohu zoradiť
v správnom poradí. Počas hodín boli
pre odvážlivcov s veľkou dávkou
zvedavosti pripravené aktivity. Žiaci
5. a 6. ročníka si vyskúšali rôzne
druhy písma (od hieroglyfov, cez
klinové a hláskové až po hlaholiku),

pričom písali už zabudnutým nástrojom na písanie – brkom a atramentom, premenili sa na starovekých
staviteľov a postavili z kociek známu
Akropolu v Aténach. Výtvarne zdatní žiaci si vyskúšali výrobu pravekých nástrojov, zbraní, šperkov a
keramiky a tí najodvážnejší sa prezliekli za Grékov. Pre siedmakov
boli pripravené úlohy v podobnom
duchu. Vyskúšali si písanie brkom
v hlaholike, stavbu stredovekého
hradiska z nanukových paličiek i
výrobu stredovekých zbraní z modelárskej hliny. Žiaci 8. A podobne ako
iní si vyskúšali spôsob tajného písania správ, zahrali sa na objaviteľov
a kráčali v stopách veľkých moreplavcov ako Kolumbus, Vasco
de Gama a Magalhaes. Deviataci
využili svoje dlhoročné vedomosti
pri tvorbe historických karikatúr
postáv z národných dejín, tvorbe
časovej priamky moderných dejín
a pri stavbe Štefánikovej mohyly.
Pre žiakov okrem týchto aktivít bola
pripravená časová os v priestoroch
celej školy. Úlohou žiakov bolo
vyžrebovať si kartičku s udalosťou a
chronologicky ju zaradiť na časovú
priamku.
Týždeň plný zábavy, aktivít, odkrývania nepoznaného prebehol nad
očakávanie nielen pedagógov, ale aj
všetkých školopovinných detí.
text Učitelia ZŠ s MŠ Skačany
foto Mgr. Zuzana Šútorová

▪ Burza informácií – Burza stredných škôl
Dňa 21. novembra 2013 sa žiaci
IX. A triedy našej školy zúčastnili
Dňa otvorených dverí Spojenej
školy Partizánske a prezentácie
stredných škôl s názvom Burza informácií – Burza stredných škôl.
Cieľom Burzy informácií bolo
poskytnúť žiakom základných škôl
čo najviac informácií o stredných

školách v regióne a usmerniť ich
rozhodovanie pri voľbe strednej
školy. Študenti stredných škôl predstavili študijné i učebné odbory,
prezentovali výrobky zhotovené na
hodinách praktického vyučovania.
Žiaci si mohli pozrieť informačné
materiály a letáky, video prezentácie,
fotogalériu a videá o študentskom

živote na daných školách. Počas Dňa
otvorených dverí získali informácie o možnostiach štúdia na škole,
vyučovaní odborných predmetov,
informácie o záujmovej činnosti
a o úspešnosti v ďalšom štúdiu.
Okrem uvedeného si žiaci prezreli
priestory a odborné učebne školy.
Mgr. Zuzana Šútorová
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▪ Zo života našej materskej školy
Našu materskú školu v školskom
roku 2013/2014 navštevuje 49 detí.
Tie sú rozdelené do dvoch tried.
Triedu Motýliky navštevuje 25 detí,
učia v nej dve pani učiteľky - triedna
učiteľka Ing. Bc. Martina Klimová a
Miriam Maslenová. Predškolskú triedu Včielky navštevuje 24 detí, z toho
je 20 predškolákov. Tu vyučujú Anna
Ďurišová a Jana Ďatelinková, ktorá
je triednou učiteľkou a zároveň aj
zástupkyňou pre MŠ.
Deti sa počas roka zúčastňovali
na rôznych akciách a aktivitách.
Tretieho októbra sa trieda Včielok
vybrala na brannú vychádzku do
Záhradníctva Šujan. Videli tam,
koľko rôznych rastlín existuje, rozoznávali stromčeky, kríky, kvety,
rozprávali sa o nich a domov si
odniesli omaľovánky spolu s veselými zážitkami. Síce sme sa trochu
nachodili, no oplatilo sa! 10. októbra sa v priestoroch jedálne základnej školy konala tekvicová párty.

▲ Záhradníctvo Šujan
Deti si spoločne s rodičmi vyrezali
tekvicových strašiakov. Potom prišla
čarodejnica, ktorej pomohli uvariť
čarovný nápoj.
Jedného pekného dňa, konkrétne
15. októbra, k nám zavítal pán fotograf s pani fotografkou. Urobili nám
pekné fotky, ktoré deťom budú dlho
pripomínať tento deň.
Dňa 21.10.2013 sa naša trieda

▲ Divadlo Včielka

v MŠ premenila na divadelnú sálu,
pretože k nám zavítalo Divadlo
Včielka s predstavením O rybárovi
a morskej víle. Nielenže sme sa
zabavili, ale prostredníctvom rozprávky sme zistili, prečo sa neoplatí
byť chamtivým.
Keďže sa v našej obci konala
v kultúrnom dome výstava ovocia
a zeleniny, šli sme sa na ňu 30. no-

vembra pozrieť aj my. No nielen
tam, pretože z kultúrneho domu sme
sa presunuli do kostola, kde sme
si prezreli výzdobu z darov zeme.
Spoločne s deťmi sme sa zhodli na
tom, že muselo stáť veľa námahy a
času pripraviť také krásne diela.
text Anna Ďurišová
foto Anna Ďurišová
a Jana Ďatelinková

▲ Tekvicová párty

▪ Jeseň za nami
Obnovené hráčske kádre, noví
tréneri, vedúci mužstiev i funkcionári a usporiadatelia. Toto všetko
priniesla nová sezóna 2013/2014
do skačianskych kabín. Už pred polovicou augusta všetci priaznivci
domáceho futbalového diania čakali
na prvý tohtosezónny hvizd. Dočkali
sa ho a s chuťou si mohli vychutnávať
majstrovské futbalové zápasy mužov,
dorastencov i žiakov.
Najväčším otáznikom bola existencia nášho najmladšieho hráčskeho
kolektívu – žiakov. Po odchode via
cerých hráčov do dorasteneckej
kategórie sme museli riešiť otázku
nedostatku detí, ktoré by obliekali
dres domácich farieb. S úsmevom

však môžeme konštatovať, že po zverbovaní najmladších zo susedných obcí
sa i žiaci zapojili do súťažného ročníka
v III. triede okresu PE. Zápasy s 11
súpermi boli veľmi náročné a žiaci
získali 9 bodov za 3 výhry. Obsadili
priebežnú predposlednú priečku.
Možno nie práve najradostnejšia bilancia, ale veríme, že žiaci svoju chuť
hrať futbal a bojovať v jarnej sezóne
pretavia do viacerých víťazstiev.
Veľmi milým prekvapením sú
pre nás jesenné výkony dorastencov.
V Majstrovstvách
oblasti
PD spomedzi 15 tímov obsadili
5. priečku. 4 prehry, 2 remízy a až
8 krásnych výhier im spolu prinieslo
26 zaslúžených bodov. Rovnako i

v dorasteneckom družstve okrem
domácich hráčov nastupujú mnohí
chlapci z okolia. Spoločnými silami
nám predvádzajú mnohé pekné futbalové momenty. Dôležité však bude
dosiahnuť akýsi štandard vo výkone
jednotlivcov i celku, pretože v jesennej časti sme boli svedkami i niektorých slabších okamihov počas majstrovských zápasov.
Podobná situácia je v „A“-mužstve,
ktoré taktiež bojuje o body v Majstrov
stvách oblasti PD. Jesennú časť sezóny môžu s úsmevom na tvári označiť
ako veľmi vydarenú. Prezimovanie
na 6. mieste zo 16 celkov je veľmi
potešujúce. V kabíne mužov nedošlo
k žiadnym zmenám kádru, privítali

však nového trénera Petra Stručku
z Hradišťa. Spoločnými silami 6-krát
vyhrali a 4 razy remizovali, čím získali 22 bodov, avšak až 5-krát zo zápasu
vyšli ako porazení.
Všetkým hráčom prajeme dostatok
oddychu počas zimnej prestávky. Tá
odštartovala záverečným ukončením
na miestnom futbalovom ihrisku,
ktorému
predchádzala
brigáda.
Zúčastnili sa jej mnohí hráči a ďalší,
ktorí sa venujú organizovaniu futbalového života v Skačanoch. Za ich
prácu pri zveľaďovaní a opravení
miestneho ihriska, najmä za položenie
nového trávnika v bránkoviskách,
srdečne ďakujeme!
Denisa Mekýšová
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▪ 80 rokov futbalu v Skačanoch

Futbal bol od svojho vzniku hrou
detí, chlapcov a mladých ľudí, ktorí sa
preháňali s loptou na každom voľnom
priestranstve. Pri zrode skačianskeho
futbalu v rokoch 1927 – 1930 stáli
vtedajší študenti: Jozef Ďuriš, Cyril
Ďuriš, Anton Kližan, Štefan Struhár,
Štefan Štefkovič, Jozef Kosáč a ďalší.

Základy organizovaného športu
položil u nás v roku 1933 učiteľ Emil
Semerád z Kroměříža, ktorý pôsobil
v Skačanoch od 1. novembra 1932 do
30. augusta 1934. Učil telesnú výcho
vu, nacvičoval rôzne cviky a hry, pozoruhodné boli verejné vystúpenia
jeho cvičiacich žiakov. Mal veľmi rád
šport, najmä futbal. Vysvetľoval jeho
pravidlá a pomohol pri prvých krokoch organizácie tohto športu. Možno
vtedy ani netušil, že v Skačanoch kladie základ športu, ktorý sa v celosvetovom meradle stane najrozšírenejším

a najpopulárnejším. O správnosti svoj
ho kroku sa presvedčil, keď prišiel
v roku 1973 do Skačian na oslavy
40. výročia vzniku futbalu. Vtedy
sa úsmevne spomínalo na samotné
začiatky.
Prvé futbalové ihrisko bolo
v  Priečelí, medzi Trojicou a bývalou
kováčňou, kde sa teraz nachádza
kultúrny dom. Na kúpu prvej futbalovej lopty si chlapci museli zarobiť
tak, že predali naoberaný lipový kvet.
V roku 1934 získalo naše národné
mužstvo na Majstrovstvách sveta vo
futbale v Ríme druhé miesto. To bol
dobrý inšpiračný zdroj pre ďalšie napredovanie. Hráči si kúpili prvé dresy
(žlto-bielo pruhované) za vlastné
peniaze. Jeden stál 10 korún, čo bolo
na tú dobu dosť peňazí. Trenírky si
nechali ušiť z jemného bieleho plátna,
ktoré sa používalo na šitie vriec na
múku v Hýbalovom mlyne. Chrániče
si nahrádzali starými písankami a
kopačky bagančami. Začali hrávať
priateľské zápasy s okolitými dedi
nami, chodili na ne na vozoch (drabinákoch) alebo pešo. Domáce ihrisko
museli upravovať pred každým zápasom, zrovnávali najmä koľaje po
vozoch.
V roku 1946 vzniklo nové ihrisko
na dnešnej Partizánskej ulici. Prvý futbalový zápas sa tam odohral 23. septembra, a to medzi ženatými a slobodnými.
V roku 1951 bola založená
Telovýchovná jednota Skačany, jej
prvým predsedom bol Jozef Hudec
ml. (1921). Pozemok pre terajšie
ihrisko bol pridelený v roku 1955,
v roku 1964 sa ukončila výstavba
kabín a v roku 1967 sa urobila ohrada
okolo futbalového ihriska. V roku
1969 si TJ zakúpila autobus, v roku
1972 sa začalo s prístavbou sociálneho zariadenia, s prívodom elektrického prúdu do šatní a celkovou
úpravou športového stánku na futbalovom ihrisku. Tribúna bola postavená
začiatkom deväťdesiatych rokov.
Za 80 rokov sa v skačianskom
futbale vystriedalo množstvo funkcionárov, trénerov, rozhodcov, za-

▲ Jozef Hudec
pálených dobrovoľníkov, ale najmä
hráčov. Niektorí z nich reprezentovali
potom aj iné kluby, napr. za Ligový
dorast Iskry Partizánske hrali MUDr.
Rudolf Podmaník a Milan Centár,
za prvé mužstvo Iskry chytal Peter
Kňaze, Štefan Bánovský hrával za Lokomotívu Košice a Jozef Norocký za
ZŤS Košice, ale najmä za ZVL Žilina.
Vo vedení sa vystriedali: Jozef
Hudec ml., Milan Beduš, Jozef Drndzík, Marek Zuzula, Pavol Habala,
Jozef Junas, Stanislav Horniak, Ing.
Jozef Zuzula, Ladislav Bánovský,
Vladimír Kováč, v súčasnosti vykonáva funkciu prezidenta TJ FK Ing. Juraj
Kližan.
Okrem futbalu boli v Skačanoch
náznaky aj iných druhov športu, ku
ktorým patrili: basketbal, volejbal,
ľahká atletika (vynikal v nej Mgr.
Stanislav Štefkovič), orientačný beh

(venovali sa mu Ing. Ladislav Hýbal
a Ing. Anton Podmaník), box (Milan
Sochora bol dorasteneckým maj
strom Slovenska), stolný tenis, nohejbal, aerobik, ale najväčšej obľube
sa od založenia až dodnes teší práve
futbal, ktorý prešiel rôznymi obdobiami, striedali sa vzostupy i pády.
Do dnešných dní si táto hra nachádza
nových pokračovateľov. Futbal je
najmasovejším športom v obci, realizujú sa pravidelné súťažné stretnutia jednotlivých kategórií hráčov od
apríla do konca októbra, v zimnom
období (od novembra do marca) sa
zabezpečuje príprava. Je dobré, že
už deti sa učia disciplíne a spolužitiu
v športovom kolektíve.
V súčasnosti obec reprezentuje
TJ FK Skačany, v ktorom pôsobia 3
mužstvá: dospelí (Á-čko), dorast a
žiaci. Patria k nim ešte aj starí páni
a od roku 2012 aj DRINK TEAM.
Všetky mužstvá hrávajú na futbalovom ihrisku, majiteľom ktorého je
Obec Skačany. Hrajú oblastnú súťaž,
v ktorej sú mužstvá z okresu Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Riadi ju Oblastný futbalový zväz
v Prievidzi.
Za 80 rokov existencie sa futbal
u nás tešil veľkej priazni fanúšikov,
prinášal radosť celým generáciám
Skačancov. Všetkým patrí uznanie
a poďakovanie za to, čo urobili
v prospech skačianskeho futbalu.
PhDr. Eva Struhárová

▲ Zľava hore: Marko Beňačka, Ladislav Týleš, Milan Žovinec, Viktor
Ištván, Anton Centár, Pavol Habala. Zľava dolu: Jozef Žovinec, Viktor
Pilát, Anton Bližniak, Jozef Ištván, Milan Pilát.
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