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▪ K Veľkej noci...
V dejinách sveta iba k jednému
hrobu privalili kameň a postavili
vojakov na stráž, aby zabránili
mŕtvemu vstať. Bol to Kristov
hrob. Môže byť niečo smiešnejšie
ako pohľad na ozbrojených vojakov strážiacich mŕtve telo? Stráže
boli postavené zo strachu, žeby
mŕtvy začal chodiť, žeby Umlčaný
prehovoril a prebodnuté Srdce by
sa rozbúšilo k životu. Povedali, že
zomrel. Vedeli, že je mŕtvy. Hovorili, že nevstane, a napriek tomu
ho strážili. Zrazu si spomenuli, že
nazval svoje telo chrámom, ktorý
postaví za tri dni, tak ako bol Jonáš
tri dni v bruchu veľkej ryby. V ich
trojdňovom strážení bolo viac skrytého strachu zo zmŕtvychvstania ako
obáv, žeby ho apoštoli ukradli a vy
hlásili jeho povstanie k životu. Stráž
a pečať mala zabrániť podvodu. Pri
Božom hrobe najviac prekvapuje, že
Kristovi nepriatelia zmŕtvychvstanie
očakávali a jeho priatelia nie. Veriaci neverili a neveriaci verili.
Aj my sa neraz vo svojom živote
sústreďujeme na to, prečo sa veci
nemôžu pohnúť dopredu. Posta
víme k našim boľavým miestam
akoby vojakov, ktorí ich dokonale
strážia. Hľadáme dôvody, prečo to

tak musí byť, aj keď vo vnútri s tým
nesúhlasíme. Povieme: dlhoročné
veci, zamotané problémy, nezvládnutá výchova, dnešná doba, nezáujem, horkosť v srdci, sklamanie...
To všetko sú pečate v našom vnútri
podobné tej na Ježišovom hrobe.
Snažíme sa nimi presvedčiť, že to
tak chodí, že život je taký, treba
trpieť... Naďalej sa utiekame k Bohu,
ale sme zo dňa na deň vážnejší a
smutnejší, pretože Božie veci akosi
nefungujú. Na niektoré úmysly sa už
radšej nemodlíme, vymazali sme ich
z nášho zoznamu, aby sme si nespôsobovali zbytočné otázky. Dokonale
ich strážime a nanovo pečatíme.
Slávime veľkonočný čas. Nechaj
me sa povzbudiť. Pozerajme pri
veľkosti našich problémov a starostí aj na Ježišovu novosť života.
On dokáže rozptýliť strážené pečate
v našom vnútri a priniesť nádej tam,
odkiaľ sa stráca. Nebojme sa mu
odovzdať so všetkým, čo tvorí náš
život. To nevadí, že my nerozumie
me Božím rovniciam. Dôležité je,
aby sme mu dôverovali a prehĺbili
svoj osobný vzťah k nemu.
Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti

Požehnanie základov novej fary

Pozývam Vás na požehnanie základov stavby novej fary v Skačanoch,
ktoré sa uskutoční vo veľkonočnú nedeľu dňa 20. apríla 2014 o 15.00 hod.
Mgr. Jozef Tomica, správca farnosti

Vážení čitatelia, občania,
jarné obdobie nás nabáda, aby sme sa zamysleli
nad hodnotami života i v súvislosti
s ožívajúcou prírodou a príchodom
vrcholného obdobia liturgického roka,
Veľkej noci, ktorú uctievame ako oslavu
Kristovho zmŕtvychvstania.
Prijmite naše prianie, aby ste
veľkonočné sviatky prežili
v zbožnej úcte a v pokojnom
prostredí Vašej rodiny.
Redakčná rada

Poriadok bohoslužieb / Veľká noc 2014
Slávenie
Zelený štvrtok
Veľký piatok

Biela sobota

Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

Skačany
18.30
sv. omša
12.00
krížová cesta
15.00
obrady
od 8.00
poklona
18.30
vzkriesenie
9.30
sv. omša
7.30
sv. omša

Hradište
17.30 sv. omša
v kostole
14.00
krížová cesta
15.00
obrady
od 9.00
poklona
18.30
vzkriesenie
11.00 sv. omša
v kostole
9.00 sv. omša
v kaplnke

Návojovce
18.30
sv. omša
10.00
krížová cesta

8.00
sv. omša
8.00
sv. omša

▪ Berme sviatok ako priestor žiť hlbšie
Najbližšiu príležitosť na to dostaneme onedlho, pretože Veľká Noc
už klope na naše dvere. V tomto roku
na ňu čakáme akosi dlhšie aj vďaka
nezvykle zavčasu sa hlásiacej jari a
tiež dlhému fašiangovému obdobiu,
ktoré bolo bohaté aj v našej obci
na tradičné fašiangové podujatia –
plesy, karneval, obecná zabíjačka a
pochovávanie basy.
Za ten čas nám už obchodníci
stihli opakovane ponúknuť svoju
predstavu sviatočnosti, ktorá sa dá
vložiť do jednej vety: Konzumujte a
nakupujte, nakupujte a konzumujte

– budete spokojní Vy aj my. A potom je tu detský (alebo detinský?)
pohľad stotožňujúci Veľkú noc
s jarou a rozkošnými žltými kuriat
kami, či s nezbednou šibačkou a
bohatým úlovkom čokoládových
vajíčok. Nič proti obchodníkom,
len si robia svoju prácu, nič proti
deťom, ktoré vnímajú svet čisto a
jednoducho. Pozor však, aby sme
my dospelí neprevzali tento značne
zúžený pohľad a nezabudli myslieť
na skutočný odkaz Veľkej noci.
pokr. na str. 2 >>>
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Bola by to škoda, veď k nám
doputoval cez tisícročia, aby nám
pomohol pochopiť najdôležitejšiu
otázku - otázku zmyslu nášho života.
Ako často sa v ťažkých chvíľach,
ktoré postretnú každého z nás,
pýtame – prečo práve ja musím
trpieť? S odpoveďou prichádza
práve Veľká noc a hovorí nám, že

každé utrpenie je bránou k vykúpeniu, je víťazstvom života a pravdy
nad hriechom a smrťou. Celý
kresťanský svet je dedičom tohto
víťazstva, ktoré pre nás vybojoval
Boží Syn. Bola by škoda, ak by sme
toto dedičstvo premárnili v zabudnutí, povrchnosti a konzume.
Želám Vám, milí spoluobčania,

milostiplné veľkonočné sviatky,
ktoré do Vás vlejú novú silu a vieru,
nový optimizmus do životných zápasov, novú pokoru a vďačnosť
za to, že môžeme byť účastní na
Kristovom znovuzrodení. Prežime
Veľkú noc v hojnosti, ale nech je to
hlavne hojnosť lásky, súcitu a porozumenia.

OcÚ INFORMUJE

Touto cestou chcem tiež
srdečne poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú
našej obci a teším sa na ďalšiu
spoluprácu pre dobro obyvateľov
Skačian.
Ing. Ladislav Struhár,
starosta obce

www.skacany.sk

▪ Zasadnutie OZ dňa 12. decembra 2013
Na zasadnutí OZ bolo prítomných 9 poslancov a hlavná kontrolórka obce.
Hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Darina Kurilová, účtovníčka
ZŠ s MŠ Ing. Mária Miklašová a
predseda DHZ Skačany Ing. Vladi
mír Knápek, PhD.
Rokovanie OZ otvoril starosta
obce Ing. Ladislav Struhár, privítal
prítomných a oboznámil ich s programom. Po kontrole uznesenia
nasledovala jeho správa, v ktorej
v krátkosti informoval o tom, že
verejno-prospešné práce v obci
pokračujú úpravou parkov a cintorína, hrabaním a odvozom lístia
a tiež opiľovaním stromov. Do pozornosti dal tiež revíziu obecných
budov. Išlo o elekroinštalácie a
bleskozvody. Na záver informoval
o oprave výtlkov na cestách, na
ktoré obec dostala dotáciu.
V ďalšom bode programu sa
poslanci OZ zaoberali voľbou
hlavného kontrolóra obce. Do
výberového konania sa prihlásili
dvaja kandidáti, ktorí splnili všetky
podmienky, zúčastnili sa zasadnutia
OZ a prezentovali sa. Poslanci OZ
následne tajným hlasovaním zvolili
za hlavnú kontrolórku obce Žanetu
Bartkovú, ktorá svoju činnosť
začala vykonávať 01. 01. 2014.
Ďalším bodom programu bola

úprava rozpočtu 2013, ktorú poslanci OZ jednohlasne schválili.
Po nej nasledovalo schválenie stanoviska hlavného kontrolóra obce
k rozpočtu na rok 2014. Pri tomto
bode dala hlavná kontrolórka do
pozornosti aj neuplatňovanie programov obce na rok 2014 v súlade
s novelou zákona č. 583/2004, ktoré
poslanci OZ taktiež schválili.
Nasledovalo schválenie rozpočtu
obce na rok 2014, ktorý bol prerokovaný na pracovnej porade dňa
28. 11. 2013. Schválili sa tiež dotácie na rok 2014 a organizátor akcie STAVANIE MÁJA v roku 2014,
ktorým bude Dobrovoľný hasičský
zbor Skačany.
Na rokovaní OZ bol prítomný aj
predseda DHZ Skačany Ing. Vladi
mír Knápek, PhD., ktorý upozornil poslancov na to, že sa musí
počítať s tým, že v budúcom roku
bude potrebné kúpiť veľa nových
vecí, ktoré bude hasičská jednotka potrebovať, nakoľko sa budú
posilňovať dobrovoľné hasičské
zbory. Je preto potrebné zaradiť to
do rozpočtu obce. Poslanci OZ túto
informáciu zobrali na vedomie.
Zasadnutie OZ ďalej pokračovalo
schvaľovaním VZN č. 2/2013
o poplatku za komunálny odpad,
ktoré bolo potrebné doplniť o § 78
zákona č. 582/2001 Z. z., schvá

lením VZN č. 3/2013 o určení
miesta a času zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ
s MŠ Skačany, schválením predaja
pozemkov vo vlastníctve obce Eve
Kopeckej – parc. č. 67, 70/2 a schvá
lením zmluvy o zneškodňovaní komunálneho odpadu s firmou EKO
HUNKA, s. r. o., Chynorany.
Nasledovalo prerokovanie žia
dosti Pavla Švarca o odkúpenie
pozemku parc. č. 1082/1, ktorú poslanci OZ neschválili.
V bode rôzne predniesol starosta
obce návrh na udelenie Ceny obce
rodáčke zo Skačian, pedagogičke
PhDr. Eve Struhárovej za dlhoročnú
aktívnu prácu v orgánoch miestnej samosprávy a v miestnych
spoločenských
organizáciách,
za tvorbu, vydávanie a jazykovú
úpravu Skačianskych novín od ich
zrodu, za činnosť v Občianskom
združení Šanca a nádej a za zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho a historického dedičstva obce
pri príležitosti životného jubilea.
Taktiež navrhol udeliť Cenu obce
IN MEMORIAM vynikajúcemu
športovcovi, majstrovi sveta v zápa
sení Vojtechovi Šuhajdovi za šírenie
dobrého mena a zviditeľnenie obce
doma i v zahraničí v oblasti športu.
Poslanci udelenie ocenení schválili.
Predmetom tohto bodu bola aj

žiadosť obyvateľov Zoborskej ulice
o čiastočné zatarasenie poľnej cesty
ústiacej na Zoborskú ulicu z dôvodu
opakovaného znečisťovania tejto
ulice členmi poľovného združenia,
ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Poslanci OZ ďalej pokračovali
schválením
nájomnej
zmluvy s Vladimírom Struhárom a
manželkou na prenájom pozemku parc. č. 983, 984, 985 a
odsúhlasením vyjadrenia riaditeľky
ZŠ s MŠ Mgr. Dariny Kurilovej
k individuálnemu plánu vzdelávania.
V závere tohto bodu starosta
poďakoval doterajšej hlavnej kontrolórke obce Mgr. Viere Maďarovej
za vynikajúcu spoluprácu a odbornú
pomoc. Hlavná kontrolórka potom
zhodnotila svoje pôsobenie v obci a
poďakovala starostovi, poslancom a
pracovníčkam obce za spoluprácu.
V bode interpelácie poslancov
poslanec Maroš Kližan pripomienkoval, že je potrebné určiť, ktorá
vývesná tabuľa bude úradná. Všetci
sa zhodli, že úradná tabuľa bude pri
pošte a tabuľa pri požiarnej zbrojnici bude slúžiť pre organizácie.
V závere rokovania starosta obce
Ing. Ladislav Struhár poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Daša Kližanová - OcÚ

využila ďalší projekt ÚPSVaR, ktorý
bude trvať 9 mesiacov a v rámci neho
zamestnala 2 pracovníkov na pracovný pomer. V závere správy uviedol, že v obci bola vykonaná kontrola
zo Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, pri ktorej neboli zistené
žiadne nedostatky.

Zasadnutie OZ ďalej pokračovalo
schválením úpravy rozpočtu obce na
rok 2014 rozpočtovým opatrením
č. 1/2014, schválením dodatku
č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka MŠ ...
pokr. na str. 3 >>>

▪ Zasadnutie OZ dňa 11. marca 2014
Na zasadnutí bolo prítomných
všetkých 9 poslancov, hlavná kontrolórka obce Žaneta Bartková,
hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Darina Kurilová a účtovníčka ZŠ s MŠ
Ing. Mária Miklašová.
Rokovanie OZ otvoril starosta obce
Ing. Ladislav Struhár, privítal prítom-

ných a oboznámil ich s programom.
Po kontrole uznesenia nasledovala
správa starostu obce, v ktorej informoval o tom, že pracovníci na
menších obecných službách musia
mať mesiac prestávku, aby sa mohli
zúčastniť na novom projekte ÚPSVaR Partizánske, a tiež o tom, že obec
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... a dieťa školského zariadenia;
prerokovaním a schválením platu
starostu obce na rok 2014.
V ďalšom bode programu poslanci schválili zmluvu o prevode
vlastníctva Eve Kopeckej z Nadlíc
– parc. č. 67 a č. 70/2.
Potom hlavná kontrolórka obce
predložila poslancom návrh plánu
svojej kontrolnej činnosti na I. polrok 2014, ktorý poslanci schválili.
Nasledovalo prednesenie správy
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2013 a záznamu z výsledku vykonania následnej finančnej kontroly poskytnutých
dotácií obce Skačany v roku 2013,
ktoré poslanci vzali na vedomie.
Poslanci ďalej zobrali na vedomie Protokol o výsledku kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu
SR, ktorý bol prerokovaný a podpísaný starostom obce. Predmetom kontroly bol rozpočet obce
a jeho plnenie, súlad vybraných
výdavkov s rozpočtovými pravidlami, záverečný účet obce, návratné
zdroje financovania, účtovníctvo,
verejné obstarávanie, nakladanie
s majetkom obce, inventarizácia a
vnútorný kontrolný systém.
Po ňom sa poslanci OZ zaoberali žiadosťou Marty Daňovej o
naprojektovanie časti par. č. 2908/2
v k. ú. Skačany v rámci pozem-
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kových úprav do jej osobného vlastníctva, ktorú neschválili, nakoľko
v budúcnosti môžu byť cez daný
pozemok ťahané inžinierske siete.
Zasadnutie OZ pokračovalo zvolením Janky Pilátovej za prísedia
ceho sudcu za obec Skačany na
Okresnom súde v Partizánskom na
volebné obdobie rokov 2014 – 2018.
V bode rôzne poslanci odsúhlasili,
aby hlavná kontrolórka obce
vykonávala kontrolnú činnosť aj
pre obce Oslany a Žabokreky nad
Nitrou, schválili nájomnú zmluvu
Vladimírovi Vaňovi na byt č. 1
v obecnom nájomnom bytovom
dome súp. č. 572 a zobrali na vedomie oznámenie o počte zapísaných
detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
Záverečným bodom zasadnutia
OZ boli interpelácie poslancov, kde
Ing. Juraj Kližan navrhol dať na príjazdové cesty do dediny kamerový
systém, nakoľko bola už dvakrát
vykradnutá pošta a poslanec Marián
Kližan podotkol, že bude potrebné
dočistiť priestor za školou, ktorý minulý rok vypaľovali hasiči, nakoľko
to ohrozuje plot.
V závere rokovania starosta obce
Ing. Ladislav Struhár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Daša Kližanová - OcÚ

▪ Novoročný prípitok

BLAHOŽELÁME

OPUSTILI NÁS

V mesiacoch december 2013 marec 2014 oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Mgr. Jana Struhárová
č.d. 392
Miroslav Beňačka
č.d. 129
Michal Myšiak
č.d. 312
Marta Fabianová
č.d. 179
Ing. Peter Kopál
č.d. 431
60 rokov života:
Lukáč Horniak
č.d. 115
Benedik Ďuriš
č.d. 538
PhDr. Eva Struhárová
č.d. 175
Marie Kováčová
č.d. 8
Ing. Jozef Hudec
č.d. 469
Gabriela Hudecová
č.d. 401
Miroslav Mihálka
č.d. 402
Marta Záhumenská
č.d. 68
Mária Ďurišová
č.d. 538
70 rokov života:
Mária Kosnovská
č.d. 498
Alojz Kopál
č.d. 513
Mária Kudryová
č.d. 533
Jozef Panko
č.d. 155
80 rokov života:
Vendelín Buček
č.d. 34
90 rokov života:
Vojtech Koka
č.d. 137
Jozefína Pilátová
č.d. 87
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

Štefan Norocký
č.d. 350
*03.08.1922 +30.12.2013
Pavel Ďuriš
č.d. 91
*18.06.1924 +20.03.2014
Jozef Kližan
č.d. 342
*15.06.1948 +27.03.2014
Ludmila Norocká
č.d. 350
*23.05.1929 +27.03.2014
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

NARODILI SA
Patrik Országh
22.12.2013
rodičia: Vladimír a Jarmila
Dávid Štrpka
03.01.2014
rodičia: Martin a Natália
Leo Bičan
14.02.2014
rodičia: Miroslav a Monika
Vivien Gogová
15.03.2014
rodičia: Dušan a Júlia
Malým spoluobčanom želáme,
aby vyrastali v zdraví, obklopení
láskou, šťastím a múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Martin Pilát
a Marcela Nikodémusová
sobáš: 02.03.2014
Novomanželom prajeme
na spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
Ing. Marta Štrpková,
referentka evidencie obyvateľov

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce Skačany na rok 2014

U nás v Skačanoch sme si už zvyk
li stretávať sa na spoločenských akciách, ktoré poriada obec, komisie
obecného zastupiteľstva alebo organizácie obce. Priatelia, susedia,
kamaráti si tu posedia, podebatujú,
jednoducho sa spolu stretnú.
Dňa 5. 1. 2014 starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a
komisia kultúry pozvali občanov na
slávnostný novoročný prípitok do
kultúrneho domu.
Starosta predniesol slávnostný
príhovor s prianím pevného zdravia
a všetkého dobrého do nového roku

2014. Poprosil o ďalšiu vzájomnú
spoluprácu a všetkých prítomných
ponúkol pohárom sektu. Na stoloch
boli pripravené slané chuťovky,
skačianske koláče a káva.
Slávnostnú atmosféru doplnila
hudobná skupina Melódia a pekný
kultúrny zážitok ešte umocnili mladí
folklóristi z Brodzian - súbor Husiarik.
Profesionálne výkony väčších, ale
hlavne malých účinkujúcich vyvolali
búrlivý potlesk. Nakoniec sa niekoľko
párov hostí odvážilo aj zatancovať si.
text Janka Bližniaková
foto archív OcÚ

Jednota dôchodcov Slovenska 530 €
Občianske združenie Šanca a nádej 650 €
Telovýchovná jednota FK Skačany 4 150 €
Poľovnícke združenie Háj Skačany 600 €
Dobrovoľný hasičský zbor Skačany 500 €
Dychová hudba Skačianka 300 €
Dotácie z rozpočtu obce boli schválené na zasadnutí OZ dňa 12.12.2013.
S každou organizáciou bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie. Dotácia musí byť zúčtovaná v zmysle zmluvy.
Ing. Jana Fodorová - OcÚ

Obec má novú kontrolórku
Funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce Mgr. Viery Maďarovej
skončilo 31.12.2013. Koncom roka 2013 sa preto uskutočnila voľba nového hlavného kontrolóra obce Skačany. Do výberového konania sa prihlásili
dvaja záujemcovia. Voľba prebiehala tajným hlasovaním na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2013. Najviac hlasov získala, a teda
hlavnou kontrolórkou obce na funkčné obdobie 2014-2019 sa stala Žaneta
Bartková z Oslian.
Ing. K. Kližanová - OcÚ
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▪ OCHRANA DREVÍN

Viete, že ...
▪ k 31. 12. 2013 mali Skačany 1313 obyvateľov, z toho 659 žien a 654 mužov?
▪ v roku 2013 sa narodilo 12 detí, z toho 6 dievčat a 6 chlapcov?
▪ v tomto roku zomrelo 18 občanov, z toho 9 žien a 9 mužov?
▪ na skačianskom cintoríne sa pochovalo 19 zomrelých?
▪ prihlásených na trvalý pobyt bolo 33 občanov, z toho 14 žien a 19 mužov?
▪ z trvalého pobytu sa odhlásilo 26 občanov, z toho 13 žien a 13 mužov?
▪ v rámci obce zmenilo adresu 14 občanov?
▪ na prechodný pobyt tu bolo prihlásených 20 ľudí?
▪ obec mala 71 detí do 6 rokov veku?
▪ detí do 15 rokov bolo 166 a detí do 18 rokov bolo 219?
▪ 11 detí dostalo prvý občiansky preukaz?
▪ v našej obci žilo 295 občanov nad 60 rokov?
▪ najstaršími občanmi obce sú Jozef Hudec (94 r.), Ján Hudec (92 r.), Ján
Gahér (91 r.), Ján Ladislav Orságh (91 r.), Mária Hudecová (91 r.), Mária
Ondrejková (90 r.) a Vojtech Koka (90 r.)?
Ing. Marta Štrpková - OcÚ

Pomohli sme zbierkou obnoseného šatstva ...
Trojdňovou marcovou zbierkou obnoseného a nepotrebného šatstva opäť
občania našej obce pomohli ľuďom v núdzi, ktorí ho potrebujú. Zbierka sa
aj tento rok konala pod záštitou nadácie Pomocný anjel.
Všetkým, ktorí prispeli zo svojho a darovali núdznym, zo srdca ďakujeme!
Ing. K. Kližanová - OcÚ

Jarné upratovanie
V rámci týždňových zberov objemného odpadu, ktoré sa konajú vždy
dvakrát v roku, sa v 14. týždni uskutočnil veľký jarný zber objemného
odpadu a popri ňom taktiež zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
Veríme, že si občania tieto týždňové zbery, ako aj mesačné (každú prvú stre
du v mesiaci) osvojili a naďalej budeme spoločne prispievať k skrášleniu
našej obce a zamedzíme tak vytváraniu divokých skládok.
				
Ing. K. Kližanová - OcÚ

▪ Voľba prezidenta SR v Skačanoch
Dňa 15.3.2014 sa na celom území
SR, a teda i v Skačanoch konala
voľba prezidenta SR. Voliči mali
na výber 14 kandidátov. V našej
obci využilo právo voliť prezidenta SR 467 občanov z celkového
počtu 1 101 voličov zapísaných do
zoznamu oprávnených voličov, čo
predstavovalo 42,42 %-nú účasť.
Platných hlasov bolo 465.
Najviac hlasov v Skačanoch
získal Robert Fico, doc. JUDr.,
CSc. - 201, druhý v poradí skončil
Radoslav Procházka, doc. JUDr.,
PhD. - 110. Ďalšie miesta obsadili: Andrej Kiska, Ing. - 64, Pavol
Hrušovský, JUDr. - 31, Milan
Kňažko - 31. Ostatní kandidáti dostali menej ako 10 hlasov.
Keďže žiaden z kandidátov nezískal v rámci celého územia SR
nadpolovičnú väčšinu hlasov, bolo
rozhodnuté, že sa bude konať druhé

kolo voľby prezidenta.
2. kolo voľby prezidenta sa konalo v sobotu 29.3.2014 a postúpili
doňho dvaja kandidáti s najväčším
počtom získaných hlasov: Robert
Fico, doc. JUDr., CSc. a Andrej
Kiska, Ing.
Hlasovania v Skačanoch sa
zúčastnilo 566 voličov z celkového
počtu 1097 oprávnených voličov 51,60 %-ná účasť. Voliči odovzdali
558 platných hlasovacích lístkov, 8
bolo neplatných.
326 všetkých platných hlasovacích lístkov (58,42 %) skačianski
voliči odovzdali Robertovi Ficovi a
232 (41,58 %) Andrejovi Kiskovi.
Prezidentom SR sa napokon
stal Ing. Andrej Kiska.
Ing. Marta Štrpková,
zapisovateľka Okrskovej
volebnej komisie v Skačanoch

Od 1.1.2014 bol novelizovaný
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, podľa ktorého
obec vystupuje ako orgán ochrany
prírody a krajiny a vykonáva na
tomto úseku prenesený výkon štátnej
správy. Zmeny sa dotkli niektorých
práv a povinností pri výrube drevín,
ktoré upravuje § 47 tohto zákona.
Zakazuje sa v ňom poškodzovať
a ničiť dreviny. Vlastník, správca
alebo nájomca pozemku, na ktorom
drevina rastie, je povinný sa o ňu
starať, ošetrovať ju a udržiavať. Pri
poškodení alebo výskyte nákazy
dreviny chorobami môže orgán
ochrany prírody uložiť nevyhnutné
opatrenia na jej ozdravenie alebo
rozhodnúť o jej výrube. Na výrub
dreviny sa teda vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody. Orgán
ochrany prírody vydá povolenie na
výrub v odôvodnených prípadoch a
po posúdení ekologických a estetic
kých funkcií dreviny a vplyvov na
zdravie človeka. Taktiež je nevyhnutný súhlas vlastníka, správcu
alebo nájomcu pozemku, na ktorom
drevina rastie.
Súhlas na výrub dreviny sa
nevyžaduje:
a) za hranicami zastavaného
územia obce na stromy s obvodom
kmeňa do 80 cm, meraným vo výške
130 cm nad zemou, a súvislé krovité
porasty s výmerou do 20 m², (to neplatí, ak drevina rastie na území s 2.
a 3. stupňom ochrany, na cintorínoch
alebo ako súčasť verejnej zelene),
b) v rámci zastavaného územia
obce na stromy s obvodom kmeňa
do 40 cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou, a súvislé krovité
porasty s výmerou do 10 m², (to neplatí, ak drevina rastie na území s 2.
a 3. stupňom ochrany, na cintorínoch
alebo ako súčasť verejnej zelene),
c) na dreviny rastúce v ovocných
sadoch alebo záhradách (parcela
musí byť vedená ako záhrada na liste
vlastníctva),
d) pri bezprostrednom ohrození
zdravia alebo života človeka
alebo pri bezprostrednej hrozbe
vzniku značnej škody na majetku – povinnosť písomne oznámiť
túto skutočnosť Okresnému úradu
ŽP v Partizánskom do 5 dní od
uskutočnenia výrubu,
e) ak povinnosť výrubu vyplýva
z osobitných predpisov (zákon

o
pozemných
komunikáciách,
o dráhach, o energetike, o vodách...)
– povinnosť písomne oznámiť
Okresnému úradu ŽP v Partizánskom
plánovaný výrub tak, aby okresný
úrad ŽP do 15 dní od doručenia
oznámenia o výrube vydal stanovisko, že výrub sa môže uskutočniť
alebo vydať rozhodnutie o určení
podrobnejších podmienok vykonania výrubu alebo o jeho obmedzení
alebo zákaze,
f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je
preukázateľne nevyhnutný na zabez
pečenie starostlivosti o osobitne
chránenú časť prírody a krajiny;
v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode
s vlastníkom pozemku, na ktorom sa
drevina nachádza,
g) na dreviny inváznych druhov
podľa § 7b ods.2,
h)
na
porasty
rýchlorastúcich drevín založené na
poľnohospodárskej pôde v súlade
s osobitným predpisom, a plantáže
vianočných stromčekov a iných
okrasných drevín,
i) ak sa výrub dreviny vykonáva
v súvislosti so zásahom do biotopu
európskeho významu alebo biotopu
národného významu, na ktorý sa
vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.
Výrub dreviny možno vykonať
len po vyznačení výrubu dreviny.
Prepravca alebo nákupca dreva je
povinný na požiadanie príslušníkov
Policajného zboru, orgánov ochrany
prírody alebo členov stráže prírody
preukázať pôvod prepravovaného
dreva.
Orgán ochrany prírody uloží
žiadateľovi v rozhodnutí o súhlase
s výrubom dreviny povinnosť, aby
uskutočnil primeranú náhradnú
výsadbu drevín na vopred určenom
mieste, a to na náklady žiadateľa,
prípadne mu uloží i starostlivosť
o ňu na dobu najviac 3 rokov. Ak
nemožno uložiť náhradnú výsadbu
alebo ak niekto vyrúbal dreviny
bez súhlasu, orgán ochrany prírody
uloží finančnú náhradu do výšky
spoločenskej hodnoty dreviny.
Za podanie žiadosti o výrub drevín
zaplatí fyzická osoba správny poplatok vo výške 10,- € a právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie vo výške 100,- €.
text Ing. Marta Štrpková - OcÚ
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BOHATSTVO – TO SÚ NAŠI ZLATÍ ĽUDIA

Na sklonku minulého roka
Slávnosť odovzdávania obec
(16. decembra 2013) sa v obradnej ných ocenení pripravili členovia
sále kultúrneho domu uskutočnilo ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve
v príjemnej atmosfére odovz- v Skačanoch a zúčastnili sa na
dávanie obecných ocenení 6 vzác- nej okrem ocenených laureátov aj
nym ľuďom, ktorých charakterizuje ich rodinní príslušníci a poslanci
niečo spoločné: vrelý vzťah k obci OZ. Každý návrh na udelenie oce
a snaha robiť veci, ktoré slúžia nenia bol schválený uznesením OZ.
našim občanom a budú slúžiť ešte Ocenenia odovzdal starosta obce,
mnohým generáciám.
ktorý zároveň vo svojom prího
Častokrát si ani neuvedomujeme vore poďakoval laureátom za ich
a nevšímame, akí ľudia žijú medzi skromnosť, pracovitosť, obetavosť
nami a koľko bohatstva v sebe no- a zanietenosť pre históriu, kultúru
sia. Bohatstvo – to nie je len zlato alebo šport.
a peniaze. Bohatstvo – to sú aj naši
Postupne si predstavíme
zlatí ľudia, ktorí si právom zaslúžia
jednotlivých laureátov ...
uznanie nás všetkých.
text Ing. Marta Štrpková, foto archív OcÚ
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„Krásne a vznešené je, ak človek
po sebe necháva hodnoty.“

„Človek môže dosiahnuť úspech
kedykoľvek. Potešiť sa z víťazstva
mu je dopriate kdekoľvek. Vtedy
cíti radosť, úľavu a pohodu.
Medzi svojimi – doma, pocíti však
spriaznenosť, dobroprajnosť,
pretože tam nachádza tých, čo mu
úspech prajú a podporujú ho.“

Na výsledky svojej práce môže
byť právom hrdý ešte pomerne
mladý a skromný človek, oddane
zanietený pre históriu hornej Nitry,
osobitne miest Prievidza, Bojnice
a Nováky a taktiež našej obce –
Ing. Erik Kližan.
Svoje korene má v Skačanoch,
kde prežil 9 rokov svojho detstva.
Vyštudoval
Slovenskú
poľnohospodársku
univerzitu
v Nitre – odbor Zootechnika. Ako
knihovník a archivár Slovenského
národného múzea – múzea Boj
nice sa venuje najmä odkrývaniu

histórie mesta Bojnice, ale taktiež
sa zaujíma aj o históriu hornej
Nitry. Pracuje ako externý redaktor Nováckeho chemika, Prievidz
ského občasníka a Bojnických
zvestí. Pravidelne prispieva aj do
občasníka Skačianske noviny, kde
približuje našim občanom zaujímavé poznatky z histórie obce. Je
autorom a spoluautorom 14 publikácií.
Veľmi zaujímavá je jeho publikácia z roku 2007: Znovuzrodenie
vinárstva na hornej Nitre, ktorá ho
vorí aj o tom, že Skačany boli v roku
1770 spolu s Radošinou a Bojnou
centrom vinohradníctva, čo symbolizuje aj strapec hrozna v erbe Skačian.

V roku 2012 sa veľkou mierou
podieľal na vydaní publikácie: Kostol Všetkých svätých v Skačanoch,
ktorá približuje 200-ročnú históriu
skačianskeho kostola. Spolupracoval na nej so správcom farnosti
v Skačanoch Mgr. Jozefom Tomicom.
Medzi jeho záľuby patrí okrem
regionálnej histórie, genealógie
a žurnalistiky aj cestovný ruch,
agroturistika a cyklistika. Býval
v Prievidzi, teraz žije s manželkou
v Porube.
Pri príležitosti Cyrilo-metodského roku mu bolo udelené Čestné
občianstvo obce Skačany.

Túto spriaznenosť pociťuje
aj Mgr. Stanislav Štefkovič,
nar. 21. 11. 1929 v Skačanoch,
žijúci v Nitre.
Jedna z najvýznamnejších osob
ností v histórii športu obce. Počas
svojej športovej kariéry pôsobil
ako aktívny športovec, športový
tréner i publicista. Dosiahol významné športové úspechy doma i
v zahraničí. Popri atletike sa venoval volejbalu a futbalu. Ako
vysokoškolský študent bol členom
Slávie Bratislava, v tom období
najúspešnejšieho
volejbalového
družstva na Slovensku. Reprezentoval ČSR a SR v ľahkej atletike,
zvíťazil vo viacerých medzištátnych
stretnutiach. Na Majstrovstvách
Československa v Prahe v r. 1953
získal bronzovú medailu v skoku
do výšky. V r. 1954 reprezentoval
ČSR na Svetovej univerziáde v
Budapešti, kde získal 4. miesto

v desaťboji, a na Majstrovstvách
Európy vo Švajčiarsku. Bol viac
násobným majstrom Slovenska a
držiteľom slovenských rekordov
v skoku o žrdi i v desaťboji. Výkonom 430 cm prekonal v roku 1957
v Poľsku československý rekord
v skoku o žrdi. Športovú dráhu
ukončil v r. 1964. Ako veterán sa
zúčastňoval súťaží v atletických
disciplínach a v behu na lyžiach.
Vytvoril slovenský rekord vo vrhu
kladivom a 15-krát bol účastníkom
Bielej stopy SNP.
Venoval sa i trénerskej a roz
hodcovskej činnosti. Stal sa trénerom I. triedy. Vychoval veľa
úspešných atlétov i reprezentantov
Československa. Je autorom odborných publikácií a technických
zariadení so zameraním na športové
odvetvie.
Za vynikajúce športové vý
sledky a vzornú reprezentáciu

obdržal v r. 1968 titul MAJSTER
ŠPORTU a v r. 1995 od Slovenského olympijského výboru Čestné
uznanie za celoživotné pôsobenie
v duchu fair play.
Vynikajúci športovec, vysoko
školský pedagóg na Katedre teles
nej výchovy na Vysokej škole
poľnohospodárskej v Nitre, človek
hlbokých morálnych zásad formovaných v rodinnom prostredí
si zachoval úprimný vzťah k rodnej obci a úspešne ju reprezentoval doma i v zahraničí, a tak
nezmazateľne zapísal obec Skačany
do histórie športu.
Ako prejav vďaky za reprezentáciu našej obce v oblasti športu a
šírenie jej dobrého mena mu bolo
pri príležitosti 80. výročia športu
v obci udelené Čestné občianstvo
obce Skačany.

„Existuje mnoho jednoduchých
ľudí, ktorí nie sú známi po celom
svete, a predsa si ich skutky
pamätáme.“

V roku 1951 sa stal jej prvým zakladajúcim predsedom. Za ťažkých
finančných i materiálových pod
mienok zorganizoval založenie
futbalového mužstva a jeho registráciu do organizačných štruktúr
futbalového zväzu. Spolu s výborom TJ zabezpečoval všetky
organizačné
práce
súvisiace
s činnosťou
novovzniknutého
prvého registrovaného športového
klubu v obci.
Pričinil sa o zriadenie futbalového ihriska, budovanie hráčskeho
kádra, zabezpečenie futbalového
výstroja i účasti v majstrovských
futbalových súťažiach.
Zapájal sa tiež do kultúrno-spolo
čenského života v obci, hrával divad-

lo, bol viacnásobným darcom krvi.
Výsledky jeho práce hovoria
jasnou rečou namiesto neho. A my
sme hrdí na to, že v našej obci žil
taký zanietený športovec, ktorý
reprezentoval Skačany ako hráč
a funkcionár futbalového klubu,
čím významne prispel k založeniu
a k rozvoju športu, osobitne organizovaného futbalu, v obci.
Jozef Hudec zomrel 17. 4. 2013
v Skačanoch.
Cena obce Skačany IN MEMORIAM udelená pri príležitosti
80. výročia športu v obci mu
právom patrí. Cenu prevzal syn
Vladimír Hudec.

Jozef Hudec – prvý predseda
Telovýchovnej jednoty Skačany,
spoluzakladateľ organizovaného
futbalu v obci, dlhoročný obetavý
hráč a funkcionár futbalového
klubu.
Jozef
Hudec
sa
narodil
8.3.1921 v Skačanoch, kde spolu
s manželkou Štefániou a 2 deťmi
prežil celý život. Popri svojej zodpovednej práci vedúceho
oddelenia nábytku v obchodnom
dome PRIOR aktívne pracoval
v Telovýchovnej jednote Skačany.
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„Sú ľudia, ktorí rozdávajú rady,
ale sú aj takí, ktorí rozsievajú
okolo seba svoje schopnosti do
spoločensky užitočnej práce
pre ľudí a rozkvet dediny a jej
obyvateľov.“

V miestnej škole začal uplatňovať
športové poznatky, základy teles
nej výchovy. Učil pravidlá futbalu i iných športových hier.
Stal sa zakladateľom športu
v obci. V roku 1933 začal písať
históriu
skačianskeho
športu.
Podľa archívnych materiálov,
dobových fotografií i spomie
nok najstarších žijúcich pamätníkov z radov občanov v roku
1933 nacvičil a zorganizoval prvé
verejné hromadné telovýchovné
vystúpenia žiakov sprevádzané
hudbou. V Skačanoch pôsobil
do 31.8.1934. Potom sa vrátil do

Kroměříža, kde žil s manželkou
a 2 dcérami, učil a pracoval ako
školský inšpektor. Po roku 1968
sa musel vzdať učiteľského povolania a až do odchodu do dôchodku robil vo filmovom stredisku.
Do Skačian sa naposledy vrátil
v roku 1973, kedy obec oslavovala
40. výročie založenia športu. Zomrel 13.10.1995 v obci Jablunka,
okres Vsetín.
Za zásluhy pri založení športu
v obci mu bola udelená Cena obce
Skačany IN MEMORIAM, ktorá
bola poštou zaslaná dcére Milade
Hilscherovej.

Vojtech Šuhajda - silák zo
Skačian, vynikajúci športovec,
uvedomelý Slovák, majster USA
a majster sveta v zápasení. Svoje
korene má v Skačanoch, kde sa
v roku 1889 narodil. Vyučil sa za
mäsiara. Ako 14 – ročný odišiel do
Ameriky, kde pracoval v Chicagu na
bitúnku. O dva roky neskôr začal
navštevovať zápasnícke tréningy
voľnoštýliarov. Svojou šikovnosťou
a silou vyvolal obdiv. Vyhrával jeden
zápas za druhým. Dosiahol nečakané
úspechy. V roku 1910 získal titul
majstra USA. Na tomto šampionáte
porazil v priebehu 4 hodín desiatich
súperov. Stal sa známym športovcom
na celom svete.

V roku 1914 vybojoval svoj
najväčší úspech profesionálnej zápasníckej kariéry. V priamej konfrontácii na žinenke porazil vtedy
aktuálneho, favorizovaného a veľmi
sebavedomého svetového šampióna
Američana Charlesa Cuttlera a
stal sa majstrom sveta v zápasení
v ťažkej hmotnosti. Získal si obdiv
Ameriky i celého sveta.
Slovensko i svoje rodisko Skačany
preslávil po celom svete. Svoje vlastenectvo potvrdil návratom do vlasti
v roku 1919. V Nových Zámkoch
si otvoril reštauráciu a taxislužbu.
V roku 1928 sa presťahoval do
Bratislavy. Zápaseniu sa už aktívne nevenoval. Napriek tomu sa
po 14-ročnej prestávke zúčastnil
v roku 1933 rozlúčkového vystúpenia v bratislavskej Redute
s maďarským profesionálom Czájom Lajosom, ktoré skončilo nerozhodne.

Po skončení športovej kariéry
pomáhal pri formovaní zápasenia
ako športovej disciplíny na Slovensku. V roku 1940 vznikol Slovenský
ťažkoatletický zväz, ktorý združoval
zápasníkov a vzpieračov. Stal sa
jeho prvým náčelníkom.
Vojtech Šuhajda preslávil Slovensko i svoje rodisko Skačany po celom svete. Hoci patril pred 1. svetovou vojnou v Amerike medzi
športové hviezdy, zostal skromným
človekom a vlastencom.
Udelenie Ceny obce Skačany
IN MEMORIAM je ocenením za
vynikajúce výsledky, reprezentáciu a zviditeľnenie obce doma
i v zahraničí v oblasti športu pri
príležitosti 80. výročia športu v obci.
Ocenenie prevzal v Bratislave
jeho synovec Ing. arch. Milan
Križan.

Svoju pomoc už dlhé roky ponúka obci PhDr. Eva Struhárová.
Táto rodáčka a občianka Skačian
vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
so zameraním na slovenský, ruský
a nemecký jazyk. Od roku 1978
až doteraz pôsobí ako pedagóg na
Gymnáziu v Partizánskom. Počas
35 rokov svojho učiteľského pôsobenia vyprevadila do života
stovky študentov, s ktorými aj po
rokoch udržuje priateľské kontakty. Rada pomáha mnohým ľuďom
s prekladmi najmä z nemeckého
jazyka, častokrát robí aj tlmočníčku
a sprevádza zahraničných turistov
a návštevníkov.
Okrem zanietenia pre svoje
učiteľské povolanie obetavo pracuje
aj pre našu obec. Niekoľko rokov

bola predsedníčkou Miestneho osvetového strediska Skačany, kde
zabezpečovala
napr.
premietanie filmov, rozhlasové relácie pri
rôznych príležitostiach, organizovanie kultúrnych podujatí atď. Tri
volebné obdobia (v rokoch 1990 až
2002) pracovala ako poslankyňa
v obecnom zastupiteľstve. Stála pri
zrode Skačianskych novín, 14 rokov
sa podieľa na vydávaní každého čísla.
Od decembra 2011 je šéfredaktorkou
tohto občasníka. Takisto stála
v roku 2001 pri zrode občianskeho
združenia Šanca a nádej, zamera
ného hlavne na prácu s mládežou
a na zviditeľňovanie historic
kého a kultúrneho dedičstva obce
Skačany. Pôsobí v ňom doteraz. Bola
zainteresovaná aj do archeologic
kého výskumu zaniknutého Kostola

sv. Juraja. Aktívne pracuje v sociálnej komisii pri OZ v Skačanoch,
kde pomáha najmä starým a chorým
ľuďom pri vybavovaní rôznych
záležitostí. V minulosti bola členkou
kultúrnej komisie, dlhé roky venovala svoj voľný čas rozvoju kultúry, je
taktiež členkou Slovenského zväzu
záhradkárov v Skačanoch.
Vedená hlasom svojho srdca
odovzdáva kus seba do služieb
ľudskosti pre potreby občanov našej
obce. Patrí jej vrúcne poďakovanie
a Cena obce Skačany udelená pri
príležitosti jej životného jubilea za
dlhoročnú rôznorodú a obetavú prácu v prospech obce, najmä v oblasti
kultúrno-spoločenskej a historickej a
zvlášť za prácu v Skačianskych novinách od ich zrodu.

K nim určite patrí niekdajší
učiteľ miestnej školy, zakladateľ
športu v obci Skačany – pán Emil
Semerád.
Rodák z Moravy (narodil sa
30. mája 1912 v Kromeříži) po
ukončení
Učiteľského
ústavu
v Banskej Štiavnici bol schvá
lený za učiteľa v Skačanoch.
„Byť človekom je krásne,
jedinečné a úžasné. Avšak
najkrajšie a najúžasnejšie je byť
pri tom všetkom aj uznaným a za
svoj výkon oceneným človekom.“

„Človek je vtedy človekom,
keď nemysliac na svoje problémy
pomáha iným. Podelí sa s nimi
o svoju dušu, nájde si čas
na pomoc i vľúdne slovo.“
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▪ Ocenená organistka
V sobotu 22. marca 2014 sa stretlo
v Nitre niekoľko desiatok orga
nistov zo všetkých sedemnástich
dekanátov Nitrianskej diecézy. Ich
spoločný predpoludňajší program
otvorila svätá omša v miestnom ka
tedrálnom chráme, ktorú celebroval
nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák. Po nej stretnutie pokračovalo
v aule Kňazského seminára svätého
Gorazda, kde nitriansky biskup
odovzdal päťdesiatim dlhoročným
organistom pamätnú listinu a plaketu
patrónov diecézy. Sme radi, že k nim
patrila aj naša organistka Kvetoslava
Kližanová rod. Bližniaková.
Kvetka
hrá
na
organe
v skačianskom kostole od svojich
14 rokov. V roku 1986 vystriedala
vtedajšiu organistku Katarínu Mihálkovú, ktorá začala okolo seba
združovať skupinku dievčat –
speváčok, z ktorých niektoré ešte
doteraz účinkujú v speváckom
zbore. Mladá organistka Kvetka
spolu s ďalšími mladými ľuďmi
začala obohacovať bohoslužby nádhernými mládežníckymi piesňami
a spievanými žalmami. Nacvičila
s nimi piesne na rôzne akadémie,
najmä k Panne Márii, s ktorými potom vystúpili aj v iných farnostiach,
na púťach v Topoľčanoch, v Nitre a
tiež v Šaštíne, kde si dokonca zahrala
v bazilike na organe počas sv. omše.
Nacvičila s mladými veľké
množstvo
piesní
na
rôzne
príležitosti. Najviac ich bolo
asi mariánskych. V 90-tych rokoch intenzívne spolupracovala
s kresťanskou mládežníckou organizáciou (KDMS) a neskôr s eRko
hnutím. Zabezpečovala po hudobnej stránke všetky cirkevné akcie.
Okrem organovania a spevu na
svätých omšiach v nedeľu, ale aj
v pracovné dni pripravila a nacvičila
piesne na akadémie k príchodu Sv.
Otca na Slovensko, k Sv. Cyrilovi
a Metodovi a taktiež k Panne Márii,
s ktorými sa mladí ľudia predstavili
okrem Skačian aj v kostole v Návojovciach, v Hradišti i v Partizánskom. Obetavo nacvičovala s deťmi
a mládežou pesničky k viacerým
jasličkovým slávnostiam, detským
a mládežníckym svätým omšiam,
k oslavám sviatku sv. Mikuláša,
na fatimské soboty, detské a
mládežnícke krížové cesty, slávnosti
1. sv. prijímania, birmovky, ružence,

sobáše. V r. 1990 sa podieľala na
príprave pásma ľudových piesní,
tancov a poézie P. O. Hviezdoslava
pod názvom MLÁDEŽI, ktoré malo
veľký divácky ohlas.
Postupne pribúdali ďalšie akcie
spevokolu pripravené pod jej hudobným vedením: spievané pašie, farské poklony, prvopiatkové adorácie.
V r. 1992 sa mládežnícky spevokol
zúčastnil na festivale kresťanských
piesní v Chynoranoch, neskôr vystupoval na púťach na Starých Horách,
v Nitre, potom na ďalších festivaloch
ZVELEBUJTE PÁNA v Partizánskom a VERÍM PANE v Považskej
Bystrici. Spolu s niekoľkými
mladými zo Skačian účinkovala
tiež v r. 1999 v muzikáli LÁSKA JE
SILNEJŠIA a o rok neskôr v ďalšom
muzikáli SEN O RUŽI, s ktorými
vystupovali aj v mnohých slovenských mestách.
V r. 2001 sa podieľala na zorganizovaní slávnosti pri príležitosti 100.
výročia narodenia Rudolfa Gombára
a 30. výročia jeho úmrtia, ktorý bol
dlhoročným organistom a dirigentom skačianskeho spevokolu, a teda
aj jej významným vzorom.
Tieto aktivity mladých zo Skačian
a tiež šikovnosť mladej organistky
veľmi prispeli k oživeniu cirkevného života nielen v našej farnosti,
ale aj v iných slovenských farnos
tiach. V období totality a krátko po
nej to bolo veľmi potrebné a vítané.
Vznikali takto aj mnohé priateľstvá
s mladými ľuďmi z okolitých miest
a dedín. V tom čase nebolo k dispozícii veľa hudobnej literatúry,
mnohokrát si mladí vymieňali noty
medzi sebou alebo si noty prácne
ručne prepisovali do notového zošita.
Počet členov spevokolu sa menil, ale
nikdy netrpel nedostatkom talentov.
Kvetka dlhé roky hrávala na organe v skačianskom kostole sama,
nemala náhradníka, ktorý by ju zastupoval. Hrávala na všetkých sv.
omšiach v nedeľu (niekedy aj na
troch), dokonca aj cez týždeň, čo
dovtedy nebolo zvykom, častokrát aj
vo filiálkach. Liturgia sa tak stávala
slávnostnejšou a obohacujúcejšou.
Zvládla také veľké a náročné slávnosti, ako boli: birmovky, sv. prijímania,
pohrebné obrady kňazov - rodákov
zo Skačian, primície novokňazov,
oslavy rôznych obecných a cirkevných výročí (900. výročie prvej pí-

somnej zmienky o obci Skačany,
725. výročie prvej zmienky o farnosti, 155. výročie prvej písomnej zmienky o dychovej hudbe
v Skačanoch, 80. výročie narodenia
pátra Jozefa Kližana, misionára v Indonézii (bol bratom jej starej mamy),
vianočné a veľkonočné sviatky,
hody, misie, jubilejné oslavy ...
V r. 2012 spevokol pod jej vedením
obsadil 1. miesto v diváckom hodnotení na koncerte 7 chrámových
zborov v Partizánskom. Členovia
spevokolu sa zúčastnili aj na festivale Mariánska pieseň v Skalitom a významnou mierou prispeli
k oslavám 200. výročia posviacky
farského kostola Všetkých svätých
v Skačanoch.
Jej aktivita je obdivuhodná. Neustále nás prekvapuje niečím novým.
Nedávno to bola jej účasť spolu
s niekoľkými ďalšími členkami
skačianskeho mládežníckeho zboru
Slnečnice na hudobnom projekte
Petra Vlčku ZBORY - Láskou nás
prikrývaj a v roku 2013 to bolo vydanie CD-čka pod názvom ŽIJEŠ
MEDZI NAMI, ktoré vzišlo zo spolupráce mladých nielen zo Skačian.
Je aktívna aj pri príprave obecných akcií a akcií ZPOZ-u, kde
zabezpečuje klavírny doprovod a
taktiež spieva. Pochádza z hudobne
založenej rodiny. Obe jej sestry,
hoci nežijú v Skačanoch, pôsobia
v skačianskom spevokole a jedna
z nich - Janka, dokonca nejaké obdobie hrávala na organe. Mama sa

realizuje v ZPOZe i v súbore CIBULIAR a syn Tomáš sa tiež venuje
hudbe v miestnej dychovke.
Na záver ti chceme, Kvetka,
poďakovať za 27-ročnú prácu organistky v skačianskom kostole a
popriať ti veľa elánu, aby sme sa
mohli z tvojho spevu a hrania na organe tešiť ešte dlhé roky.
text Ing. Marta Štrpková
foto archív OcÚ
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▪ Uvítanie detí
Svet má obrovské poklady, ktoré
vytvoril ľudský um, talent a genia
lita. Niet však väčšieho pokladu, ako
je ľudský život. Vo chvíli, keď sa
narodí dieťa, rodičia dostávajú ten
najúžasnejší dar, neporovnateľný so
žiadnou inou hodnotou.
Túto skutočnosť chcú každo
ročne vyzdvihnúť aj členovia
ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve
v Skačanoch, keď si pozývajú
všetky deti narodené v predchádzajúcom roku v sprievode svojich
rodičov na slávnostné uvítanie do
života v našej obci.
Tento rok sa slávnosť konala

21. januára. Pozvanie prijali rodičia
11 detí, najmladší novorodenec
Patrik Országh bol ospravedlnený.
Pre účinkujúcich bolo dosť náročné
prekričať mrnkajúce detičky, predsa
len 11 malých detí v jednej miestnosti sa len tak ľahko nevidí. V programe nechýbalo sprievodné slovo
matrikárky, tradičný príhovor starostu obce s vyzdvihnutím úlohy rodiča
a pekné básne a piesne v podaní
členiek ZPOZ-u. Dojímavým spes
trením bolo vystúpenie 2 prváčikov
– Matúška a Lucky pri drevenej
kolíske s ich riekankami o detských
menách. Spolu so „starou mamou“

pospomínali tiež známe slovenské
príslovia a porekadlá. Mamičky
oslávencov boli obdarované kvietkom a deťúrence dostali pamätný
list a pekný darček – 35 eur. Ako
spomienka na túto udalosť zostal

▪ Zagratulovali sme jubilantom
Dňa 21.1.2014 ZPOZ pri OZ
v Skačanoch pozval do sály
kultúrneho domu jubilantov, ktorí
v roku 2013 oslávili svoje 50., 60.,
70., 80. a 90. narodeniny.
Zatiaľ čo malých, novona
rodených treba s láskou prijať
medzi nás a popriať im starostlivosť
rodičov a celej rodiny, týmto jubilantom sa patrí poďakovať za ich
prácu pre spoločnosť, za výchovu
svojich detí, za ochotu pomáhať
pri rôznych akciách v dedine či za
aktívne pôsobenie v spoločenských
organizáciách. V tomto duchu sa
jubilantom prihovoril aj starosta
obce. Matrikárka hostí privítala, osobne predstavila a členky
ZPOZ-u pre každú jubilujúcu kate
góriu predniesli básne a zaspievali
piesne. Potom starosta obce predniesol slávnostný prípitok a prítomní sa mohli pohostiť a občerstviť. Je

nám veľmi ľúto, že túto slávnostnú
atmosféru nezažili jubilanti, ktorí
sa nemohli zúčastniť slávnosti a
ospravedlnili sa. Mrzí nás však, že
mnohí bez ospravedlnenia neprišli
(z 55 pozvaných bolo prítomných
len 28). Najviac zúčastnených bolo
päťdesiatnikov, ktorí sa veru veselo
zabávali, spievali a nechýbal ani
tanec. Ten však najprv vzali do
svojich rúk (či nôh) staršie dámy.
Mladí sa nenechali zahanbiť, a tak
si všetci spolu zakrepčili a zaspievali.
Všetkým jubilantom, aj tým,
ktorí naše pozvanie neprijali, či sa
ospravedlnili, prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania, spokoj
nosti a lásky svojich blízkych.
text Janka Bližniaková,
predsedníčka ZPOZ-u
foto archív OcÚ

50-roční

60-roční

70-roční

Gratulácia starostu obce poslynkyni OZ Ing. Daniele Mekýšovej

80-ročná Magdaléna Ďureje

v pamätnej knihe obce zápis a podpisy zúčastnených. Na záver si ešte
urobili spoločnú fotografiu a chvíľu
si posedeli pri malom občerstvení.
text Ing. Marta Štrpková
foto archív OcÚ

Skačianske noviny číslo 1/2014

10. strana

▪ Skačianska zabíjačka
K zimnej a fašiangovej atmosfére
neodmysliteľne patrili v minulosti
zabíjačky a zabíjačkové dobroty.
Starosta obce Skačany, komisia
kultúry a obecné zastupiteľstvo sa
rozhodli už po štvrtýkrát zabíjačku
zopakovať. V sobotu 1. februára
2014 od 10.00 hodiny si mohli prítomní
pochutiť na špecialitách
majstra mäsiara Miroslava Zuzulu. V kultúrnom dome si mohli
pochutnať na zabíjačkovej kapuste,
podbradku s pečienkou, klobáskach,
jaterniciach, krvavniciach, kaši

s oškvarkami a pečenom mäsku.
Bez hriatej pálenky (hriatô) sa žiadna
dedinská zabíjačka nekonala. Hostia
ho mohli ochutnať spolu s dobrým
vareným vínkom. Na počúvanie zahrala Dychová hudba Skačianka. Celé
rodiny si v teple posedeli pri kávičke
aj niekoľko hodín.
Veríme, že mnohých hostí zo
Skačian aj širokého okolia sme
potešili. Práve to bolo a stále je
zámerom tejto akcie.
text Ing. Kvetoslava Kližanová
foto archív OcÚ
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▪ V Skačanoch mal zavládnuť smútok, ale bolo až príliš veselo!

Pri pochovávaní býva spravidla
pochmúrna nálada, prítomní smútia a plačú. Aj pri pochovávaní basy
Rózy v Skačanoch dňa 28.februára
bolo plaču až - až, ale bol to plač od
smiechu. Ako tradícia velí, treba basu
pochovať, aby nás na Veľkú noc zno
vu potešila.
Smútočný sprievod tvorili pochovávajúci, ktorí sa zároveň postarali aj o hudobný doprovod, keďže,
ako pán „farár“ oznámil, financie
na celú dychovku nie sú. Našťastie
všetci pochovávajúci sú zároveň aj
členmi Dychovej hudby Skačianka.
Mladé hasičky a hasič dôstojne
niesli na márach vyzdobenú basu
Rózu. Za nimi nasledovali plačky

s krásnymi vencami a srdcervúcim
plačom. Pri obrade pochovávajúci
ospievali aktuálne dianie v dedine
a privítali ďalších kondolujúcich
hostí: zraneného "Priemera" s barlou,
tenistku Cibuľkovú so vzácnou trofejou, cyklistu Sagana na trojkolke,
matku predstavenú z 5. radu a veselé
cigánky na kolobežkách. Potom
už nasledoval program s názvom
„Z rozprávky do rozprávky“, na
ktorý sa prítomní hostia tešili najviac.
Šesť známych rozprávok vyrozprávala babička svojej vnučke a naopak.
Herci jednotlivé roly podali humornou formou, a tak Marfuša z rozprávky Mrázik bola už vraj baba po
prechode, kozliatka otvorili vlkovi,

keď im ponúkol 500 eur. V perníkovej chalúpke dvaja nenažratí
tínedžeri potrápili chuderu Ježibabu.
Snehulienka bola poriadne trafená
blondína a chutných trpaslíkov bolo
pre nedostatok hercov len šesť. Aj
Červená čiapočka mala neštandardné
miery: 150-120-150 a predsa ju vlk
„schrúmal“ za malú chvíľu tak,
ako aj babičku. Našťastie všetko
napravil statný poľovník. Nasledovala rozprávka pre dospelých, a preto
chudera vnučka musela ísť spať.
Nakoľko tieto noviny môžu čítať
aj deti a dospelí, ktorí ešte nedosiahli vek 40, nemôžeme dej rozprávky
podrobne opísať. Nakoniec sa všetci
„herci“ predstavili v spoločnom tanci

so stonožkou Rafaelou. Preplnený
kultúrny dom ich odmenil potleskom
a hostia si už preventívne objednávali vstupenky na budúci rok. No
ak sa kultúrny dom dovtedy nepodarí rozšíriť, znovu nebudeme môcť
vyhovieť všetkým záujemcom. Do
tanca a na počúvanie hral DJ Jozef
Balážka.
Komisia kultúry a obecný úrad
obnovili tradíciu pochovávania
basy v roku 1999. Odvtedy uplynulo 15 rokov. Účinkujúcim bolo
za tieto roky vyslovené verejné
poďakovanie. K tomuto výročiu
dostali všetci krásnu tortu.
text Janka Bližniaková
foto archív OcÚ
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POHĽAD DO HISTÓRIE
▪ Skačany v roku 1869 / I. časť
Pred niekoľkými rokmi vzbu
dilo veľkú pozornosť sčítanie
obyvateľstva, domov a bytov na
Slovensku. Ľudia po negatívnej
medializácii odmietali poskytovať
sčítacím komisárom informácie
o sebe, rodine a vlastnej domácnosti. Aj preto je na mieste otázka,
akú majú výsledky sčítania z roku
2011 výpovednú hodnotu. Určite
nižšiu, než výsledky spred takmer 150 rokov, kedy sa, v roku
1869, uskutočnilo prvé komplexné
celoštátne sčítanie obyvateľov,
domov a bytov v Uhorsku.
Jeho výsledky sú nielen presné,
nakoľko všetci mu venovali veľkú
pozornosť, ale aj veľmi zaujímavé. Teraz si niektoré z nich predstavíme.
Skačany sú v sčítacích hárkoch
uvedené ako oppidum – mestečko.
Súpis bol urobený ku dňu 31. decembra 1869, vtedy tu žilo 832
obyvateľov. Mestečko tvorilo 123
číslovaných domov a jedna cigánska chatrč stojaca za dedinou,
v ktorej žila rodina Štefana Murku

(*1810, narodený v Sebedraží) so
synom Andrejom (*1845, Nitrianske Rudno). Boli kováčmi.
My si teraz predstavíme
najvýznamnejšie budovy a ich
obyvateľov.
Prvým
domom
s číslom 1, bola škola. Podľa popi
su mal 3 izby, komoru a kuchyňu,
príslušenstvo tvorila pivnica, maštaľ
a pajta. Žil v ňom správca školy
a organista Jambor Gaál (*1840,
Výčapy pri Nitre), s manželkou
Annou a dcérou Piroškou. Spolu
s nimi bývali synovec František
Gaál (*1860, Skačany), neskorší
známy hudobný skladateľ, sluhovia Ondrej Michálek z Ostratíc a
Františka Šudíková zo Skačian.
Z hospodárskych zvierat chovali
jednu kobylu ľahkého typu, osla,
2 kravy švajčiarskeho plemena,
2teľatá, 3 ošípané a 10 klátov včiel.
Domom s číslom 2 bola fara.
Tvorili ju dva byty, jeden mal 6
izieb, 3 komory a kuchyňu, druhý
iba izbu, komoru a kuchyňu. K fare
patrili pivnica, 2 siene, 2 maštale,
ovčín a pajta. Obyvateľmi tu boli

farár Andrej Néčej (*1832, Oslany), ktorému domácnosť viedla
jeho matka, vdova Mária Néčejová,
gazdovstvo mal na starosti brat,
vdovec Štefan Néčej (*1824, Oslany), ktorý sa staral o dve dcéry
Máriu a Antóniu. V čase sčítania
bol obyvateľom fary aj kaplán
Jozef Kunický (*1842, Hlohovec).
Zo služobníctva na fare žilo 8 osôb:
dobytkár Juraj Kováč z Diviackej
Novej Vsi, kočiš Štefan Adamček
z Čavoja s manželkou Johanou,
slúžky Anna Vráblová a Františka
Bánovská zo Skačian, Ondrej Prídavka zo Žabokriek nad Nitoru
s manželkou Ilonou a synom Karo
lom. Spolu sa starali o 2 kone, 2
voly uhorského plemena, 3 kravy
švajčiarskeho plemena, 6 teliat, 90
oviec a 4 ošípané.
Súpisné číslo 3 patrilo domu
správcu, resp. nájomcu majetkov Nitrianskej kapituly (pre
nás známy ako Fridrikov dom).
Tento veľký dom v sebe skrýval 6
izieb, 4 komory a kuchyňu. Hos
podárstvo tvorila pivnica, 2 siene

▪ Celoslovenská súťaž v reze ovocných stromov
Dňa 28. marca 2014 sa
uskutočnila v ovocnom sade
v Ružomberku
Celoslovenská
súťaž v reze ovocných stromov.
Konala sa už 13. raz pod záštitou
Slovenského zväzu záhradkárov,
zúčastnilo sa na nej 42 účastníkov,
ktorí súťažili v dvoch disciplínach
- v reze sliviek a jabloní. Päťčlenná

Ján Havalda

komisia vyhodnotila 21 miest.
Hlavnou cenou boli záhradnícke
nožnice s pozlátenými čepeľami od
firmy BAHCO Bratislava.
Okres Partizánske reprezentovali
dvaja skačianski záhradkári – Emil
Ďuriš a Ján Havalda.
text PhDr. Eva Stuhárová
foto archív OcÚ

Emil Ďuriš

a 2 maštale. Hlavným obyvateľom
domu bol zememerač Michal
Brandis (*1827), rodák z Kolačína
v Trenčianskej stolici s manželkou
Jozefínou. Ich deti Etelka a Pavol
boli k pobytu prihlásení u rodičov,
no študovali na elitnej škole vo Vacove. Správcom jeho gazdovstva
bol Rudolf Mikovíni z Trnavy,
s ktorým v domácnosti žila Etelka
Elefantská. Služobníctvo tvorili
kočiš Ján Bartek z Hornej Súče,
Július Homola z Dolných Vesteníc,
Mária Zuzáková z Malých Uheriec
a Anna Mišeje z Mačova. Na gazdovstve chovali 2 kobyly a 6 valachov, 2 osly, 6 volov uhorského
plemena, 3 švajčiarske kravy s 2
teľatami, 5 ošípaných a 14 klátov
včiel.
V Skačanoch spolu, koncom
roku 1869, bolo 85 gazdovských,
12 želiarskych a 3 bírešské domy.
Okrem toho tu boli dva mlyny,
pivovar, dva obchody a krčma. Žilo
tu aj niekoľko remeselníkov. O nich
si povieme nabudúce.
Ing. Erik Kližan
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▪ Detský karneval
Vyzdobená
sála,
lietajúce
balóniky, pestrofarebné masky,
rezká hudba, veľa zábavy, detského
smiechu a radosti. Aj takto vyze
ralo nedeľné popoludnie dňa
9. februára 2014 v kultúrnom
dome v Skačanoch, kde sa už
tradične počas fašiangového obdobia konal detský karneval pri-

pravený Občianskym združením
Šanca a nádej.
Od 15.00 hod. sa postupne celá
sála rozžiarila päťdesiatimi origi
nálnymi maskami. Na tanečnom
parkete sa vystriedali prekrásne bytosti zo sveta rozprávok, filmov, pracovného života, ale aj z ríše zvierat.
Na prvý pohľad bolo vidieť, že deti

si zábavu patrične užívali. Tancovali, šantili s balónikmi, súťažili alebo
si v čase oddychu pochutnávali na
pripravenom čajíku. Za nápaditosť
svojich masiek, ale aj za odvahu
pri ich prezentovaní, organizátori
všetky deti odmenili omaľovánkou
či balíčkom sladkostí. Milou bodkou za vydareným dvojhodinovým
podujatím bolo vystúpenie detí

z miestnej materskej školy, ktoré
svoju tanečnú zdatnosť všetkým
prítomným predviedli tancom Varila myšička kašičku.
Detský karneval bol jednoducho
opäť dôkazom toho, že deti sa vedia zabávať s rovnakou chuťou ako
dospelí.
text Mgr. Alena Hudecová
foto Ing. Ivan Struhár

Darujte 2% z vašich daní
Darujte, prosím, 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Šanca a nádej v Skačanoch, aby mohlo pokračovať v realizácii podujatí pre deti a mládež.
Vyhlásenie o poukázaní dane je k dispozícii u členov občianskeho združenia alebo si ho môžete stiahnuť z obecnej webovej stránky www.skacany.sk
K vyhláseniu je potrebné priložiť aj Potvrdenie o zaplatení dane, vystavené zamestnávateľom, a obe tlačivá odovzdať do konca apríla na Daňovom
úrade v Partizánskom alebo niektorému členovi združenia. ĎAKUJEME! 		
Ing. Mária Miklašová, štatutárny zástupca OZ Šanca a nádej

▪ Dobrovoľný hasičský zbor
Dňa 14. 2. 2014 Dobrovoľný
hasičský zbor Skačany usporiadal
v poradí už XV. ročník tradičného
Hasičského bálu. V priestoroch
kultúrneho domu v Skačanoch sa na
Valentína bavili hostia až do rána.
Výzdoba bola príznačná dňu, kedy
sa ples konal – sviatku zaľúbených.
Do rytmu hrala kapela Baróni
z Bánoviec nad Bebravou. Po plese
bolo mnoho pozitívnych ohlasov na
peknú výzdobu, atmosféru, ako aj
na úroveň plesu. Niektorí si rezervovali lístky už aj na budúci rok.
Tešíme sa veľkej priazni, za čo je
nutné poďakovať všetkým členom
DHZ Skačany, ktorí sa podieľali
na príprave a organizácii plesu a
taktiež aj ostatným občanom, ktorí
nám s náročnou prípravou pomá
hali.
V nedeľu 23. februára 2014 sa
v zasadačke kultúrneho domu
konalo výročné valné zhromaždenie
Dobrovoľného hasičského zboru

Skačany. Na zhromaždení boli
okrem členov prítomní aj hostia:
riaditeľ okresného výboru DPO
v Partizánskom Pavel Gerhát a starosta obce Skačany Ing. Ladislav
Struhár.
K 31.12.2013 DHZ Skačany eviduje 43 členov hasičskej základne.
Jedným z bodov programu VČS
bolo aj predstavenie nového systému plošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov v SR, do ktorého
je zaradený aj náš Dobrovoľný
hasičský zbor v Skačanoch.
V mesiacoch január až február
DHZ riešil nákup prostriedkov
k zabezpečeniu výjazduschopnosti
z dotácie MV SR. V nasledujúcom období budeme v spolupráci
s obecným úradom pokračovať
v dopĺňaní materiálneho vybavenia nášho zboru, čím naplníme podmienku zaradenia do B kategórie
DHZ v SR. Na základe splnenia
požadovaných kritérií v zmysle

zákona o Dobrovoľnej požiarnej
ochrane nám môže byť pridelená
nová hasičská technika, o ktorú
už dlhé roky žiadame na všetkých
možných štátnych inštitúciách.
V tomto roku našich hasičov čaká
ešte mnoho úloh. Medziiným aj zorganizovanie kultúrneho podujatia
Stavanie mája, ktoré sa uskutoční
30.4.2014. Ďalšou náročnou úlohou je usporiadanie Okresného kola
previerok pripravenosti - okresná
súťaž Dobrovoľných hasičských
zborov okresu Partizánske, ktorá sa
uskutoční v sobotu 24. mája 2014
na futbalovom ihrisku v Skačanoch.

Okresné kolo začne ráno o 8. hod.
a popoludní bude pokračovať pohárovou súťažou O pohár starostu
obce Skačany. No a v prvý augustový víkend sa uskutoční tradičný
Country bál pod holým nebom.
Na všetky akcie Vás srdečne pozývame.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým tým, ktorí akokoľvek
pomáhajú
pri
chode
tejto
dobrovoľnej organizácie.
text Ing. Vladimír Knápek, PhD.,
predseda DHZ Skačany
foto archív OcÚ
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▪ Máme ďalšieho deväťdesiatnika

Pre pána Adalberta – Vojtecha
Koku, dlhoročného člena Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Skačanoch bol

24. december 2013 významným
sviatkom. V tento deň sa dožil
v pomerne dobrej fyzickej a psychickej pohode 90 rokov.

Narodil sa v Horných Opatov
ciach, okres Žiar nad Hronom –
vtedy Svätý Kríž. S manželkou
Mariannou, rod. Horniakovou,
sa zoznámil počas cestovania vo
vlaku. Zahľadel sa, zaľúbil sa,
priženil sa do Skačian a žije tu stále.
Majú 3 deti – Jarmilu, Mariannu a
Vladimíra a tiež troch vnukov.
Celý produktívny vek pracoval ako príslušník Zboru národnej
bezpečnosti, teda ako policajt. Pôsobil na rôznych miestach Slovenska,
kde aj býval a domov prichádzal na
víkendy. Starosť o rodinu bola viac
na manželke, on zarábal peniaze.
Po odchode do dôchodku sa stal
záhradkárom. Sadí, pleje, okopáva,
polieva, zberá úrodu a venuje sa aj
chovu sliepok. Pobyt v záhrade, na
čerstvom vzduchu a fyzická práca
mu prospieva. Je stále čulý, pohyb
livý a má aj zmysel pre humor.

V sobotu 28. decembra 2013 mu
prišli domov zablahoželať členovia
výboru MO JDS, starosta obce a
aj členovia súboru CIBULIAR.
Všetci mu želali, aby v zdraví dožil
aj stú jeseň, aby mal hojnosť, pohodu a aby nikdy nepocítil samotu.
Popriali mu aj Božie požehnanie a
Božiu milosť, šťastie a radosť do
ďalších rokov života.
S hudobným sprievodom Emila
Zuzulu sme mu zaspievali ŽIVJO a
veľa jeho obľúbených piesní. Bolo
príjemne a veselo. Oslávenec sa usmieval, bolo vidieť, že má radosť.
On i všetci prítomní členovia rodiny
ďakovali za to, že sme nezabudli.
Na takéto vzácne narodeniny sa nezabúda a želáme si, aby nám bolo
dopriate stretnúť sa pri ďalšom jeho
okrúhlom výročí.

slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda,
▪ návšteva Slovanského múzea
A. S. Puškina v Brodzanoch,
▪ spoločné stretnutia pri čaji a
opekaní.
Prítomní
boli
informovaní
o rekondično-liečebných pobytoch
so štátnou účelovou dotáciou, ktorá
je 50 eur na každý poukaz. Liečebný
pobyt zahŕňa lekársku prehliadku,
5 a viac procedúr za pobyt. V minulom roku boli rekondičné pobyty
v kúpeľoch: Bardejov, Dudince,
Lúčky, Nimnica, Tatranské Zruby,
Trenčianske Teplice a Turčianske
Teplice.
Jubilantom, našim členom,
ktorí v roku 2013 oslávili okrúhle
životné jubileá, boli odovzdané
ďakovné listy a kvietok. Všetci
sme im zaželali slovami z piesne:
„Nech ešte dlho žijú, pokiaľ muška

s komárom more nevypijú.“
V roku 2014 budeme pokračovať
v spoznávaní pamiatok a zaujímavostí okresu a Slovenska, a to formou poznávacích zájazdov. Tieto
budú zamerané duchovne, kultúrne
a aj zábavne.
Po pracovnej časti nasledoval
kultúrny program, ktorý si pripravili členovia spevácko-dramatického súboru Cibuliar, a malé
občerstvenie. Chutný guláš a čaj
ochutený kvapkou rumu všetkým
ulahodil. Pri rezkých tónoch harmonikára Emila Zuzulu sme si aj
zaspievali. Rozchádzali sme sa vo
večerných hodinách so želaním,
aby takýchto podujatí a stretnutí
bolo viacej.

text Mária Krajčová,
predsedníčka JDS v Skačanoch
foto Janka Bližniaková

▪ Dôchodcovia bilancovali
Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Skačanoch
má 16 rokov a 135 členov. Počtom
členov je najväčšou organizáciou
v obci a treťou najväčšou organizáciou JDS okresu Partizánske.
Jej členovia sú činní, aktívne sa
zúčastňujú a aj podieľajú na podujatiach konaných v obci a tiež na
akciách konaných dôchodcami
v rámci okresu Partizánske.
V nedeľu 23. februára 2014 na
celočlenskej schôdzi za prítomnosti
93 členov Skačianska organizácia
JDS hodnotila svoju činnosť za rok
2013 a určila si zameranie činnosti
a aj konanie podujatí v roku 2014.
Za Okresný výbor JDS v Partizánskom bol prítomný predseda Mgr.
Vladislav Bančák a tajomníčka
Ing. Oľga Úradníčková, za obec

Skačany starosta obce Ing. Ladislav
Struhár a predsedníčka sociálnej
komisie Mgr. Iveta Kučerková.
Zúčastnil sa aj správca farnosti
Mgr. Jozef Tomica.
Činnosť organizácie a najmä
konané akcie boli prítomnými
zástupcami OV JDS Partizánske
a aj starostom obce vyhodnotené
pochvalne. Spomenieme aspoň tie,
ktoré sme mohli zrealizovať vďaka
dotácii poskytnutej z rozpočtu
obce:
▪ účasť na VIII. Športovej
olympiáde seniorov v Partizánskom, kde sme získali 1 zlatú,
3 strieborné a 3 bronzové medaily,
▪ podujatie pre starých rodičov
s vnúčatami - Rozlúčka s prázdninami,
▪ poznávací zájazd po stopách

text Mária Krajčová,
predsedníčka JDS v Skačanoch
foto Janka Bližniaková

Skačianske noviny číslo 1/2014

15. strana

▪ Plánovaná návšteva už nebude
Ľudové príslovie „Človek mie
ni a Pán Boh mení“ sa naplnilo
i u dlhoročného člena MO JDS
v Skačanoch Pavla Ďuriša, ktorý
nás 20. marca 2014 tesne pred
oslavou
svojej
deväťdesiatky
nečakane a náhle navždy opustil.
Narodil sa v Skačanoch, kde
prežil celý svoj život. Aj manželku
Pavlu Ďurišovú si našiel v rodnej
obci. Spolu vychovali dcéru Maria
nu a syna Milana. Tešil sa z troch
vnukov a pravnuka. Po smrti
manželky sa presťahoval k dcére a
v jej rodine obklopený láskou žil až
do smrti.
Bol to skromný a pracovitý
človek. Pracoval na rôznych mies

tach, najdlhšie v šimonovianskych
pekárňach. Pamätáme si ho, ako
rozvážal chlieb, pečivo a ďalšie pekárenské výrobky do predajní pot
ravín v regióne Partizánske. V posledných rokoch ho už neposlúchali
nohy, no nevzdával sa a s pomocou
francúzskych barlí denne absolvoval prechádzku dedinou a údel
osudu prijímal s pokorou, nikdy
nereptal a ani sa nesťažoval. Vždy
bol usmiaty, prekypujúci humorom.
Rád si pobesedoval a pospomínal
na veselé príhody z mladosti. Zaujímal sa o všetko, od politiky až po
futbal. Patril medzi prvých zakladajúcich členov dôchodcovskej organizácie v Skačanoch. Rád chodil

na spoločné stretnutia a zaujímal sa
o konané akcie organizácie.
18. júna 2014 by bol mal
krásne okrúhle životné jubileum
– deväťdesiat rokov. Plánovali sme ho navštíviť. No už mu
nezablahoželáme, ruku nepodáme
a ani nezaspievame jeho obľúbené
pesničky. Už len pri zapálenej
sviečke na jeho hrobe budeme
v tichej modlitbe prosiť o jeho prijatie do Božieho kráľovstva.
Ďakujeme mu za členstvo v MO
JDS v Skačanoch a vzdávame česť a
úctu jeho pamiatke!
text Mária Krajčová,
predsedníčka MO JDS v Skačanoch
foto rodinný archív

Ponúkame kompletný servis 24
hodín denne, ktorý zahrňuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ubytovanie, stravovanie s možnosťou
odoberania rôznych diét, upratovanie, pranie, žehlenie s údržbou
bielizne či šatstva, sociálnu rehabilitáciu, fyzioterapiu (masáž
a cvičenie), pedikúru, manikúru,
kaderníctvo a rôzne zamerané aktivity (prechádzky, práce v našej
novoupravenej záhradke a pod.),
spoločenské hry, tvorivé hry, ale aj
hlavolamy a iné....
Druhou možnosťou je pobyt
8 hod. denne, kde okrem sociálneho
poradenstva, sociálnej rehabilitácie,
opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti ponúkame možnosť využiť
rozličné denné aktivity v našich
priestoroch,
pestré
stravovanie
s možnosťou výberu jedla, pedikúru,
manikúru, kaderníctvo a pod.
Ak je človek vyrovnaný so svojou minulosťou a vo víre životných

udalostí si prehodnotil svoje
životné priority, môže veriť, že obdobie jeho staroby môže byť plnohodnotné, pokojné, harmonické a
radostné.
Pre všetkých záujemcov zo
Skačian a okolia sme pripravili
ponuku na domácu čerstvo pri
pravenú žemľovú knedlu za cenu
0,95 €, ktorú si môžu objednať
každý týždeň najneskôr do piatka do 10.00 hod. a vziať si ju v sobotu od 10.00 hod. do 11.30 hod.
alebo od 14.00 hod do 14.30 hod.
Bližšie informácie Vám radi
osobne poskytneme u nás priamo
v zariadení pre seniorov IRIS –
IV Skačany denne od 7.00 hod. do
15.00 hod. alebo na tel. č.: 0905
900 681, 0905 344 553, e-mail:
irisivno@gmail.com

▪ IRIS-IV, n.o.
Staroba. Čaká na každého z nás.
Prichádza tak pomaly, že si ju nie
ktorí uvedomia v poslednej chvíli a
nestihnú si ju vychutnať. Staroba
je veľkou príležitosťou tešiť sa
z toho, čo sme v živote prežili a
tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia
okolo nás. Staroba je pre každého
človeka väčším bremenom. S tým
neurobíme nič. Staroba však môže
byť aj väčším darom. A s tým už
niečo urobiť môžeme ...
Mnohí seniori majú zo starnutia
obavy, väčšinou strach zo samoty,
osamelosti spojenej so stratou sociálnych kontaktov, z chorôb a z vytvorenia istej závislosti vo väčšej, či
menšej miere od pomoci druhých.
Je to realita, s ktorou sa prirodzene
senior stretne a potrebuje ju riešiť.

Od januára 2014 môžu obyvatelia obce Skačany, ale aj širokého
okolia, práve v takýchto prípadoch využiť služby neziskovej organizácie IRIS – IV v Zariadení
pre seniorov v Skačanoch.
V našom zariadení rodinného typu poskytujeme služby
k plnej spokojnosti našich klientov. Základný komfort seniorov
zabezpečuje 1 hlavná sestra, 9 opat
rovateliek, 2 kuchárky, 2 pomocnice. Na hlbší rozhovor a vypočutie
životných príbehov sme prijali 2
dobrovoľníčky, ktoré dobrým slovom, trpezlivosťou a rôznymi aktivitami pomáhajú riešiť praktické
problémy pri adaptácii na nové
prostredie, ale aj pri ďalšom pobyte.

text a foto
Mgr. Viera Maďarová, riaditeľka
zariadenia pre seniorov
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▪ Výstava poľovníckych trofejí

V dňoch 28.3.-30.3.2014 sa
v kultúrnom dome v Skačanoch
konala výstava poľovníckych trofejí, ktorej organizátormi boli Obvodná poľovnícka komora v Partizánskom, Poľovnícke združenie
HÁJ Skačany a Obec Skačany.
Na tejto výstave mali poľovníci
možnosť zhodnotiť poľovnícke
hospodárenie v okrese Partizánske, porovnať ho s uplynulými
rokmi a stanoviť si ciele, ako ho
ešte zlepšiť. Výstava bola aj vhodnou príležitosťou na propagáciu
poľovníctva medzi nepoľovníckou
verejnosťou. Veľkým prínosom
pre všetkých prítomných bola
prednáška PaedDr. Imricha Šubu,
riaditeľa kancelárie Slovenskej
poľovníckej komory, v ktorej
prezentoval poľovnícku osvetu,
zvyky a tradície, neodmysliteľne
patriace k poľovníctvu, aby tak

aj ostatní mali možnosť spoznať
poľovnícku kultúru.
Medzi nepoľovnícku verejnosť
patria aj deti. OPK Partizánske sa
rozhodla aktívne zapojiť žiakov
Základnej školy s materskou školou
Skačany do tejto výstavy tým, že
priestory výstavy spestria svojimi
kresbami na tému Príroda očami
detí. Vytvorili tri kategórie: materská škola, 1. stupeň základnej
školy a 2. stupeň základnej školy.
V každej kategórii boli vyhodnotené 3 najlepšie kresby, ktoré boli
aj vecne odmenené. Tak ako po iné
roky v iných obciach, aj skačianske
deti mali možnosť navštíviť túto
výstavu, kde im poľovníci vysvetlili, že ich prvoradou úlohou je
starať sa o zver a chrániť ju, až potom ju podľa určitých kritérií loviť.
Takisto musia chrániť aj prírodné
prostredie, v ktorom poľovná zver

žije. Nemenej dôležité je správne
poľovnícke plánovanie stavu zveri,
jej vekovej a pohlavnej štruktúry.
Na výstave boli zhodnotené
chovateľské
výsledky
podľa
druhu zveri a podľa jednotlivých
poľovníckych organizácií v okrese
Partizánske. Bolo tu vystavených
celkom 223 ks trofejí poľovnej
zveri, z toho 73 ks jeleních, 27 ks
danielích, 27 ks muflóních, 75 ks
srnčích, 20 ks diviačích a jedna trofej jazveca.
V rámci okresu Partizánske je
zaradených 13 poľovných revírov.
Ich názvy sú: Bučina, Dobrolín,
Drahožica, Hôrka, Kostrín, Osečná,
Starý Háj, Vrch Hora, Vrchy, Bôrie, Agačina, Lužný Les a Háj. Patria do poľovnej oblasti J XXVIII
Tribeč, J II Bebrava a M V Nitra.
Poľovnícke
združenie
Háj
Skačany má v súčasnosti 25

členov, na jeho čele stojí predseda
MUDr. Jozef Miškeje. Okrem zveri
sa členovia združenia starajú aj
o množstvo poľovníckych zaria
dení, lesných chodníkov, políčok
pre zver a o niekoľko budov,
z ktorých najväčšou ich pýchou
je novozrekonštruovaná chata na
Kosáčoch.
Výstava poľovníckych trofejí
v Skačanoch sa uskutočnila za
pekného jarného počasia, navštívilo
ju okrem množstva poľovníkov
okresu Partizánske aj veľa
obyvateľov Skačian a tiež priaznivcov poľovníctva z okolia. Spoločne
si mohli posedieť aj pri chutnom
guláši z diviny a pečených klobáskach. Na budúci rok sa stretneme
zasa v inej obci okresu Partizánske.
text a foto Ing. Michal Miškeje,
hospodár PZ Háj Skačany
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY
▪ Zo života našej materskej školy
Tak ako včielky a motýliky
vidíme v čulom ruchu poletovať
z kvetu na kvet, tak ani včielky a
motýliky v našej materskej škole
nezaháľajú.
Po zimných prázdninách sa
vrátili do materskej školy od
dýchnutí, s novou energiou a
zážitkami. Predškoláci sa dňa
5. februára zúčastnili na zápise do
prvého ročníka. Pre všetkých to
bol neskutočný zážitok. Stopy ich
doviedli až k vílam, princeznám a
rozprávkovým bytostiam. Museli
plniť rôzne úlohy, a tak pomohli
oslobodiť spiacu Šípovú Ruženku,
ktorá sa im poďakovala a svojich
záchrancov odmenila.

Farebný týždeň - tak sa volal
týždeň, ktorý začal desiatym a
končil štrnástym februárom. Naša
materská škola sa ponorila do
farieb. Počas tohto týždňa sme
žili každý deň inou farbou - zrakom sme ju rozlišovali, spievali
sme piesne o farbách, ochutnávali
ovocie a zeleninu v konkrétnej
farbe, kreslili, maľovali, ... a robili
rôzne iné aktivity, prostredníctvom
ktorých sa náš svet stal farebnejším.
10. februára sa stretli bývalí
zamestnanci školy, aby oživili
chvíle strávené v jej priestoroch.
Navštívili aj našu materskú školu
a my sme mali možnosť spestriť
im toto popoludnie krátkym pro-

gramom. Bolo nám potešením
zaspievať, zatancovať a vyčariť
úsmev na tvári.
O deň neskôr sme sa vybrali
na návštevu do prvého ročníka.
Naši kamaráti nás už čakali, aby
nám ukázali, akí sú šikovní prváci.
Zistili sme, že sa im darí výborne a
zapáčilo sa nám tam natoľko, že sa
do prvého ročníka tešíme ešte viac
ako predtým.
Každý štvrtok sa trieda včielok
zmení na iný svet. Namiesto
zvyčajnej vravy tam zaznieva
angličtina. Prečo? Lebo naše
včielky a motýliky navštevujú
krúžok anglického jazyka. Dňa
27. februára sme mali možnosť

nazrieť do tohto sveta a zúčastniť
sa otvorenej hodiny anglického
jazyka. Mnohí rodinní príslušníci
túto možnosť využili a verím, že
neobanovali.
3. marca sa konal dlho vytúžený
karneval. Stretli sa na ňom
všakovaké rozprávkové postavičky.
Všetky sa nám predstavili, aby
sme ich lepšie spoznali a dokonca
nám niečo pekné zaspievali aj zatancovali. Rodičia museli byť na
ne veľmi pyšní! To určite aj boli,
keďže im za to napiekli množstvo
chutných dobrôt.

Mária Pilátová, Viktória Bezdeková
a brankárka Emma Makvová.
Marec pokračoval kolektívnymi
športovými súťažami, uskutočnili
sa obvodové kolá vo volejbale
chlapcov a dievčat. Naši chlapci
odohrali zápasy v telocvični ZŠ
Veľké Bielice, kde sa stretli družstvá
z domácej ZŠ, ZŠ Žabokreky n. Nit
rou, ZŠ R. Kaufmana Partizánske a
ZŠ s MŠ Skačany. Družstvo z našej
školy v zložení Patrik Kližan, Andrej Šudík, Silvester Bebjak, Dávid
Struhár, Dominik Kováč, Martin
Podkamenský podalo veľmi dobrý
výkon a v základnej skupine vyhralo
všetky tri zápasy. Víťazstvom sa posunulo do okresného finále medzi tri
najlepšie školy v okrese. Chlapcom

ďakujeme za vzornú reprezentáciu
školy a držíme palce.
Súperom dievčat boli žiačky zo
ZŠ Radovana Kaufmana a ZŠ Veľké
Bielice. Druhému menovanému
družstvu sme jednoznačne podľahli.
O druhé miesto sme bojovali do
posledných síl, a napriek tomu, že
sme po celý čas viedli, v koncovke
vyhrali väčšie skúsenosti súpera.
Naše farby hájili: Monika Bohunská, Dominika Oršulová, Danka
Širková, Nikola Kasalová, Nikola
Besedová, Simona Duchoňová a
Nikola Duchovičová. Aj napriek
neúspechu im ďakujeme za
reprezentáciu školy.
text Mgr. Marcela Papšová,
Mgr. Milan Minarovjech

Anna Ďurišová

▪ A budeme v televízii!
Naša škola koncom roka 2013
začala spoluprácu s Občianskym
združením Prvosienka v Partizánskom, so združením na podporu duševného zdravia. Najskôr
sme pre nich urobili zbierku, oni
žiakov za odmenu pozvali do ich
keramikárskej dielne, kde mali
možnosť vyskúšať si prácu s hlinou a spraviť si niečo pekné pre
potešenie. A v marci žiakov pozvali opäť. Tentokrát za účelom

filmovania RTVS, ktoré robilo
dokument o práci tohto združenia.
Žiaci opäť tvorili z hliny pekné
výrobky a popritom im redaktorka
kládla otázky. Podľa slov žiakov
sa im filmovanie páčilo a tešia sa
na to, kedy si výsledok budú môcť
pozrieť v televízii. Malo by to byť
5. apríla 2014 v relácii s názvom
CESTY na STV2.
text Mgr. Darina Kurilová
foto Erika Cuťková

▪ Športové dianie v škole
Po
minuloročnom
úspechu
v športovej súťaži Vybíjaná dievčat
ZŠ si i tento rok naše mladšie
dievčatá zabezpečili postup do
finále, ktoré sa uskutočnilo 11.
decembra v priestoroch ZŠ Malinovského v Partizánskom. Našimi
súperkami boli dievčatá zo ZŠ
Radovana Kaufmana a ZŠ Veľká
okružná. Prvé menované družstvo
sme s ľahkosťou dostali na kolená,
žiačky z Veľkej okružnej potrápili
nás. Avšak konečné druhé miesto v
okrese zahnalo chmáry a povzbudilo v príprave o ďalší postup v budúcom roku.
Farby našej školy hájili: Ema
Cígerová, Terézia Blažeková, Kristína Kosnovská, Sofia Ištvánová,

Dominika Laštíková, Viktória Bezdeková, Klaudia Mekýšová, Kristína Pokorná, Mária Pilátová, Sára
Mikušková a Patrícia Fodorová.
Valentínsky deň sa tento rok
spájal nielen s láskou, ale i so
športovým vyžitím. Naše mladšie
dievčatá, z 5. - 7. ročníka, sa
zúčastnili športovej súťaže – florbalu, ktorá sa uskutočnila na Základnej škole Malinovského v Partizánskom. Napriek prehrám sa dievčatá
pozitívne zapísali do povedomia
ostatných hráčok, ktoré s nimi
musia rátať i v budúcom roku.
Našu školu zastupovali: Kristína
Kosnovská, Sofia Ištvánová, Ema
Cígerová, Terézia Blažeková, Klaudia Mekýšová, Sára Mikušková,
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Pytagoriáda
Dňa 10. a 11. decembra sa konalo
školské kolo matematickej súťaže
Pytagoriáda. Do súťaže sa zapojili žiaci 3. - 8. ročníka. Úspešnými
riešiteľmi boli nasledovní žiaci: Patrícia Beňušková III. A, Matúš Beňuška
IV. A, Šimon Stručka V. A, Sofia
Ištvánová, Ema Cígerová, Mária Pilátová, Martin Rybanský – všetci zo
VI. A, Romana Králiková VII. A,
Natália Podmaníková VIII. A.
Gratulujeme našim úspešným
riešiteľom a veríme, že nás budú
zdarne reprezentovať v okresnom
kole.
Mgr. Hilda Petríková

Geografická olympiáda
Dňa 6.2.2014 sa v ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom
uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády žiakov ZŠ.
Postúpili do neho víťazi školského
kola, ktoré sa uskutočnilo ešte v mesiaci december. Školské i okresné
kolo olympiády pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. V okresnom kole našu školu reprezentovali: Martin Rybanský - 6. A, Romana
Králiková - 7. A, Nikola Kasalová
– 8. A, Martin Podkamenský - 9. A.
Martin Rybanský zvíťazil vo svojej
kategórii a postúpil do krajského
kola. Držíme mu palce a ďakujeme
za reprezentáciu školy.
Mgr. Milan Minarovjech

Fyzikálna olympiáda
Dňa 14.3 2014 sa konalo v ZŠ
Veľká okružná Partizánske okresné
kolo súťaže Fyzikálna olympiáda.
Našu školu reprezentovali v kategórii E z 9. ročníka Dominik Kováč a
Martin Podkamenský a v kategórii
F z 8. ročníka Nikola Kasalová a
Erik Švec. Naši žiaci síce nezískali
umiestnenie, ale právom môžeme
byť na nich hrdí, lebo z 11 škôl v
okrese Partizánske sa zúčastnilo v
kategórií E len 5 škôl a v kategórii F len 6 škôl. Získali sme cenné
skúsenosti a tešíme sa o rok.
Mgr. Hilda Petríková

▪ Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
V utorok 10.12.2013 sa uskutočnilo
školské kolo olympiády v anglickom
jazyku. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov:
Samantha Kováčová, Matúš Šiarik,
Šimon Stručka z V. A, Ema Cígerová,
Sofia Ištvánová, Klaudia Mekýšová,
Martin Rybanský, Filip Ďuriš zo
VI. A, Romana Králiková a Jakub
Brodziansky zo VII. A. Žiaci súťažili
v dvoch kategóriách. V kategórii A0
súťažili piataci. Šiestaci a siedmaci
súťažili v kategórii 1A.

Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej
časti museli žiaci zvládnuť úlohy
týkajúce sa gramatiky, slovnej zásoby, tiež čítali a počúvali s porozumením. Ústna časť obsahovala
dialóg a opis obrázka.
Výsledky v kategórii A0:
1. miesto Matúš Šiarik, V. A
2. miesto Samantha Kováčová, V. A
3. miesto Šimon Stručka, V. A

Výsledky v kategórii 1A:
1. miesto Ema Cígerová, VI. A
2. miesto Klaudia Mekýšová, VI. A
3. miesto Filip Ďuriš, VI. A
Víťazom srdečne blahoželáme a
všetkým zúčastneným ďakujeme za
účasť, usilovnosť a zodpovednosť
pri plnení jednotlivých úloh.
Ema Cígerová nás reprezentovala
v januári 2014 v okresnom kole.
Mgr. Veronika Horniaková

▪ Projekt Tri želania Zlatej rybky
Dňa 9.12.2013 sa žiačky
našej školy zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy detských
literárnych a výtvarných prác
v Bratislave pod názvom Tri
želania Zlatej rybky a Vodné víly.
Do tohto projektu sa zapojili žiaci
druhých až piatych ročníkov z vybraných škôl Slovenska.
Občianske
združenie
ERA
spolu s Ekonomickou univerzitou

v Bratislave vytvorili porotu, ktorá
vybrala tie najoriginálnejšie práce.
Našimi najúspešnejšími žiačkami,
ktoré obsadili prvé a druhé miesta
v literárnej a výtvarnej súťaži, boli:
P. Beňušková z III. A; D. Zorková
zo IV. A; S. Kováčová z V. A a
E. Makvová z V. A. Výherkyne
okrem diplomu a darčeka získali
aj knižnú publikáciu Tri želania
Zlatej rybky, kde sú ich práce

uverejnené. Po slávnostnom prí
hovore a odovzdávaní cien bolo pre
všetky zúčastnené deti pripravené
občerstvenie.
Veľkým potešením pre nás je,
že knižná publikácia plná detských
prác Tri želania Zlatej rybky je
súčasťou aj našej školskej knižnice,
kde si ju môžu vypožičať všetci
čitatelia.
Mgr. Adriana Juríková

zúčastneným žiakom za ich snahu
a neopakovateľný kultúrny zážitok.
Víťazmi školského kola sú:
I. kategória / 2. – 3. ročník:
1. miesto Dominika Tamášová
2. miesto Nikolas Ištván
3. miesto Patrícia Kurilová
II. kategória / 4. – 5. ročník:
1. miesto Patrícia Fodorová
2. miesto Dorota Zorková
3. miesto Jessica Horniaková
III. kategória / 6. – 7. ročník:
1. miesto Filip Ďuriš

2. miesto Sofia Ištvánová
3. miesto Kristína Kosnovská
Všetci súťažiaci boli odmenení.
Tí najúspešnejší sa vo štvrtok
30. januára v Centre voľného
času v Partizánskom zúčastnili aj
okresného kola recitačnej súťaže
Šaliansky Maťko. Napriek veľkej
snahe sa žiakom nepodarilo získať
žiadne umiestnenie. Aj tak im
ďakujeme za reprezentáciu školy.

▪ Šaliansky Maťko
Knižnica našej školy sa v uplynulých dňoch stala svedkom
školského kola súťaže v recitácii slovenskej povesti Šaliansky
Maťko. Žiaci druhého až siedmeho ročníka sa neúnavne pripravovali na svoje vystúpenie počas
niekoľkých týždňov. Súťaže sa
tento rok zúčastnilo 16 žiakov,
ktorí súťažili v troch kategóriách.
Porota bola nadmieru spokojná
s výkonmi všetkých účastníkov,
čím chceme poďakovať všetkým

Mgr. Jana Kalabusová

▪ Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
13. decembra 2013 sa v priestoroch Centra voľného času v Partizánskom uskutočnilo okresné kolo
Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry – kategória C, ktorej
cieľom je prehĺbiť, rozširovať a
upevňovať komunikačné zručnosti
žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem
žiakov o sebavzdelávanie a samos
tatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záu-

jem o slovenský jazyk a literatúru.
Našu školu reprezentovala žiačka
IX. A Carmen Müllerová, ktorá sa
na súťaž pripravovala pod vedením
Mgr. M. Hodálovej.
Súťaž pozostávala z dvoch častí:
1. časť / písomná – zameraná na
prácu s textom, jeho porozumenie,
analýzu z hľadiska jazykových
rovín a taktiež na tvorbu vlastného
textu s využitím poznatkov o slo-

hových postupoch a jazykových
štýloch,
2. časť / ústna – tvorba a prednes
rečníckeho prejavu na zadanú tému.
Naša žiačka veľmi dobre splnila
všetky zadané úlohy a umiestnila sa
na 2. mieste.
Za svedomitú prípravu a úspešnú
reprezentáciu školy jej patrí
poďakovanie.
Mgr. Martina Hodálová

Skačianske noviny číslo 1/2014

19. strana

▪ Zápis prvákov
Dňa 5.2.2014 sa v ZŠ s MŠ
Skačany konal zápis žiakov do prvého ročníka. Táto slávnostná udalosť
sa niesla v duchu známej rozprávky
O Šípovej Ruženke. Po našej škole
sa prechádzali rozprávkové bytosti, ktoré vítali prichádzajúcich
predškolákov spolu s ich rodičmi a
starými rodičmi a sprevádzali ich po
škole.
Aby sa naši návštevníci v škole
lepšie orientovali, od hlavného vchodu školy viedli stopy do tretiackej
triedy. Tu už na deti čakali víly a
princezné, ktoré mali pripravené hry,
skladačky, puzzle, kocky a pastelky.
Princezné vysvetlili deťom, čo ich
čaká na ceste za oslobodením spia
cej Ruženky. Nádejní osloboditelia
najskôr jedným očkom nakukli do
jej komnaty a potom sa pustili do
práce. Museli zdolať štyri stanovištia
s množstvom úloh. Pani učiteľky
si pri ich plnení všímali správanie
detí, komunikatívnosť, výslovnosť
a zrozumiteľnosť reči, poznávanie
čísel a ich usporiadanie, poznávanie
farieb, orientáciu v priestore a grafomotorické zručnosti. Deti ukázali

▪ Veselé ráno s hudbou
aj svoje samoobslužné a výtvarné
schopnosti. Predškoláci zdolali úlohy
bez väčších problémov a získali štyri
farebné kľúče, za pomoci ktorých
mohli vyslobodiť spiacu Ruženku
z dlhého spánku. Oslobodená a usmiata princezná sa svojim záchrancom poďakovala a odmenila ich.
Po úspešnom zdolaní všetkých úloh
dostali predškoláci od pani riaditeľky
Mgr. Dariny Kurilovej pamätný list.
A aby nikto neodchádzal hladný, pani
kuchárky sa postarali aj o brušká detí
a upiekli im výborný koláčik.
Na celý priebeh zápisu dohliadala
zástupkyňa pedagogicko – psychologickej poradne – Mgr. Svetlana
Sithová, ktorá dala rodičom užitočné
rady.
Oslobodenie zakliatej Šípovej
Ruženky bolo úspešné. K zápisu
prišlo 23 detí, avšak niektorí rodičia
mali záujem odložiť svojmu dieťaťu
školskú dochádzku. Aj napriek tomu
si myslíme, že sa v ďalšom školskom
roku môžeme tešiť na 16 zapísaných
prvákov.

čakali i známe pesničky, ktoré sme si
s ním aj zaspievali. Pán Budinský je
veľmi veselý človek a obohatil nás
aj o množstvo zážitkov zo svojich
vystúpení.
V závere výchovného koncertu si prišli na svoje 5 žiaci, ktorí
v rytme ľudovej hudby tancovali
spolu s pani učiteľkami a pánom
učiteľom.
Ďakujeme za krásny umelecký
zážitok.
Mgr. Dagmar Krbúšiková

▪ Lyžiarsky kurz

Mgr. Adriana Juríková

▪ III. školský ples
Po roku sme v spolupráci
s Rodičovským združením pri ZŠ
s MŠ Skačany opäť pripravili školský
ples. Dňa 17. januára 2014 sa rodičia
a priatelia našej školy stretli v sále
kultúrneho domu v Skačanoch.
Príprava sály a organizácia plesu
bola opäť v rukách členov výboru
rodičovského združenia, ale pomohli
aj pani učiteľky, a čo je chvályhodné,
prišli aj mamičky.
Tentokrát sme výzdobu sály
ladili do bordovo-zlatej. O večeru
a popolnočné pečené klobásky a
jaternice sa postarali pani kuchárky
zo školskej jedálne a pán Mikula.
Tanečnými krokmi nás sprevádzala
kapela Venika. Žiaci z tanečnej skupiny Tutti Frutti pod vedením pani
vychovávateľky Eriky Chuťkovej
otvorili ples temperamentným tancom. A svoju šikovnosť predviedli
ešte druhýkrát po prvom tanečnom
kole, ktoré otvorila riaditeľka školy.
Program sme obohatili o vystúpenie mladého nádejného barmana,
ktorý o polnoci predviedol show
s fľašami a namiešal aj farebný

Dňa 29.1.2014 k nám zavítal pán
Anton Budinský z Očovej. Neprišiel
sám, ale doniesol si so sebou veľa
archaických hudobných nástrojov.
Mali sme možnosť vidieť a na vlastné uši počuť fujaru, gajdy, drumbľu
či píšťalku. A nielen tie. Zahral aj
na harmonike, heligónke, na pozaune, ba dokonca aj na trubici od
vysávača, čo vyvolalo u detí nielen
prekvapenie, ale aj radosť a smiech.
Keď zahral prvú pieseň, s úžasom
sme všetci pozerali. Neskôr nás

drink. Opäť sa musíme a chceme
poďakovať veľkému množstvu sponzorov. Ich dary nám obohatili ceny
v tombole (88 cien) alebo prispeli
na občerstvenie prítomných. Zvlášť
ďakujeme za hodnotné ceny v tombole – umývačku riadu, dovolenku
v Chorvátsku či vyhliadkový let na
malom lietadle.
Tí, ktorí sa rozhodli prísť na
školský ples a podporiť tak našu
školu, určite nebanovali. Zábava aj
nálada boli vynikajúce, veď poslední
zúčastnení sa lúčili s kapelou až nadránom. Na úspešnom priebehu plesu
majú veľký podiel rodičia, hlavne
manželia Ďurišovci a pani Dolná, ale
aj učitelia a zamestnanci školy, ktorí
ho pomohli pripraviť a zrealizovať.
Za to im patrí naše veľké ďakujeme.
Výťažok z minuloročného plesu
venovalo rodičovské združenie na
výmenu školského nábytku v I. A
triede. Veríme, že aj tohtoročný zisk
budeme môcť venovať žiakom. Fotografie z plesu si môžete pozrieť vo
fotoalbume na webovej stránke školy.
Mgr. Darina Kurilová

V termíne od 3.3. do 7.3.2014
sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo
lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom
stredisku Stred Európy Krahule.
Pretože
snehové
podmienky
v tomto stredisku neboli vhodné
na lyžovanie, dochádzali sme do
blízkeho strediska Skalka. Žiaci
boli rozdelení do skupín podľa
lyžiarskej zdatnosti a snažili sa

zaúčať do tajov tohto krásneho
zimného športu. I keď nám slniečko
každý deň ukrajovalo zo snehovej
pokrývky, cieľ naučiť sa základy
carvingového lyžovania sme splnili. Okrem lyžovania sme spoznávali
aj okolitú prírodu a navštívili krásne
historické mesto Kremnica.
text a foto
Mgr. Milan Minarovjech

▪ Karneval
Ako to už býva v našej škole
zvykom, aj tento rok 31.1.2014 po
rozdaní polročných výpisov známok
bol pre všetkých žiakov pripravený
karneval. Jedáleň školy sa premenila na krásne vyzdobenú sálu. Zo
žiakov sa za pár minút stali šašovia,
princezné, víly, indiáni, futbalisti,
či motýliky. O rozprávkové bytosti
tiež nebola núdza. Bolo ich takmer
štyridsať.
V úvode sa nám všetky masky
najskôr predstavili a potom sa veselo tancovalo. Tancovanie striedalo
spievanie detských pesničiek a
súťaže, v ktorých žiaci ukázali svoju
šikovnosť a obratnosť. Deti čakalo

aj malé občerstvenie z prinesených
dobrôt a teplý čaj. Po tancovaní,
spievaní, súťažení a občerstvení sa
odmeňovalo. Tento rok sme nevyberali najkrajšie masky, pretože by
to bola veľmi ťažká úloha. Rozhodli
sme sa odmeniť malým darčekom
všetkých.
Farebné masky, dobrá hudba a
skvelá nálada, to boli tri spoločné
menovatele tohtoročného karnevalu,
ktorými sme ukončili prvý polrok
školského roku. Na záver sme si
urobili spoločnú fotografiu a zaželali
sme si pekné polročné prázdniny.
Erika Chuťková
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▪ Turisti zo Skačian na Drieňovom vrchu
V sobotu 29. marca 2014 sme sa
šiesti turisti zo Skačian vybrali na
turistický pochod na najvyšší vrchol
nášho okolia Nitrických vrchov na
Drieňov vrch.
Nebola to náhodná akcia, ale
plánovaná spolu s turistickým oddielom TK Horec z Partizánskeho, ktorá
sa každoročne opakuje a je nazvaná
ako „Deň s Horcom“. Tento rok to
bol už 14. ročník. My sme sa však
vybrali presne opačným smerom, a
to zo Skačian, okolo cintorína, cez
Kňazské Vinohrady, cez prvý, druhý
a tretí Priehon, okolo poľovníckej
chaty na Vartách, cez Vlčiu jamu až
na Drieňov vrch. Práve pod ním, pri
chate Slatina, sme sa stretli s turistami Horca, ktorí prišli z opačného
smeru od Chalmovej cez Ľubín a
nebolo ich málo, asi 36 až 40. Tam
sme sa zvítali aj s naším najstarším
83-ročným kamarátom – turistom
Lojzkom Bruškom z Nitrice. V dob
rej nálade sme si oddýchli, pripili a
pri „opekačke“ strávili pekné chví
le. Odtiaľ sa už spoločne šľapalo

až na Veľký vrch nad Malými
Kršteňanmi. Počasie prialo, aj tu
sme chvíľu posedeli, oddýchli si a
pohodlným zostupom sme sa premiestnili do Veľkých Krštenian, kde
sa túra ukončila príjemným pose
dením v „športovej reštaurácii“ pri
ihrisku. Odtiaľ sa už všetci rozišli
každý iným smerom, niektorí pešo
do Partizánskeho, iní zostali doma
v Malých, či Veľkých Kršteňanoch,
niektorí išli do Oslian a my sme
sa pobrali po poľnej ceste okolo
Slavčova a rybníka do Skačian.
Na
okružnej
prechádzke
sme prešli cez päť „chotárov“
– skačiansky, nitrický, chalmoviansky,
malokršteniansky
a
veľkokršteniansky a prešľapali sme
viac ako 24 km. Príjemne unavení,
ale plní pekných zážitkov sme okolo 16. hodiny prišli tam, kde sme
začínali – pred kostol v Skačanoch.
Keď sa len trošku chce a zdravie
dovolí, dalo by sa hádam zdolať aj
viac....
text a foto Ing. Jozef Gahér

Žiaci – III. trieda PE
Kolo

Súperi

Dátum

Čas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

05.04.2014
12.04.2014
19.04.2014
26.04.2014
03.05.2014
10.05.2014
17.05.2014
24.05.2014
31.05.2014
07.06.2014
14.06.2014

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

Muži – MO Prievidza

Dorast – MO Prievidza

Kolo

Súperi

Dátum

Čas

Kolo

Súperi

Dátum

Čas

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
30.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

23.03.2014
30.03.2014
06.04.2014
13.04.2014
20.04.2014
27.04.2014
04.05.2014
08.05.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
01.06.2014
08.06.2014
15.06.2014
22.06.2014

15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
voľno
17.00
17.00
17.00
17.00

30.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

16.03.2014
23.03.2014
30.03.2014
06.04.2014
12.04.2014
20.04.2014
27.04.2014
04.05.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
31.05.2014
08.06.2014
15.06.2014
22.06.2014

15.00
12.30
12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
voľno
14.30
17.00
14.30
14.30
14.30
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