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▪ Stavať dom znamená budovať spoločenstvo
Myšlienku stavby domu nachádzame na mnohých stránkach Svätého písma. Boh volal izraelský národ
svojím domom, ktorý postupne budoval, vychovával a formoval. Bolo
to miesto, kde Boh zjavoval svoju
moc a oni sa mohli v ňom presviedčať o Božej prozreteľnosti a o Božom
záujme o ich život. Počas putovania
púšťou sa táto Božia láska zviditeľnila - niesli so sebou malú schránku
– archu, ktorá bola zárukou Božej
prítomnosti. Neskôr kráľ Šalamún
postavil Boží dom, ktorý sa stal Jeruzalemským chrámom – domom, kde
sa schádzali na modlitbu, prinášali
obety, počúvali prorokov... Aj sám
Ježiš ako malé dieťa bol v ňom obetovaný a veľakrát prichádzal na toto
miesto. V podobenstve Ježiš používa
obraz stavby domu – dom postavený
na skale a dom postavený na piesku,
alebo staviteľ, ktorý sa rozhodol postaviť vežu, si musí dobre zrátať, či
má na jej dokončenie. Dom sa teda
v Biblii stáva miestom života ľudí –
tvoria sa základné črty ľudskej osobnosti, formujú sa vzťahy, vytvára sa
zmysel pre obetu, obyvatelia v ňom
sa učia byť jeden pre druhého, cítia sa
bezpečne, keď tvoria spoločenstvo.
Myšlienka postaviť v našej farnosti novú farskú budovu sa nezro-

dila z večera do rána. Už moji predchodcovia uvažovali o tejto potrebe.
Vždy však dali prednosť dôležitejším
veciam vo farnosti. Bolo treba opravovať strechy, dokončiť rozostavané, vytvoriť nový priestor na modlitbu... A v minulej dobe to nebolo
vôbec jednoduché. To sa prejavilo
na technickom stave fary. Stáli sme
teda pred rozhodnutím, či opravovať
staré alebo stavať nové. Dal som na
radu starších a skúsenejších kňazov,
aby sme radšej začali s novou stavbou. V predvečer sviatku sv. Jozefa,
môjho patróna a patróna robotníkov,
sme dostali stavebné povolenie. Aj
v tomto som videl „znamenie zhora“. A koncom marca sme začali.
Autorom projektu novej fary je
Ing. arch. František Dulík z Nitry,
autor mnohých kostolov a sakrálnych objektov. Nová fara je stavbou
bungalového typu. Jej dispozičné riešenie je rozdelené na dvojizbový byt
pre farára, kuchyňu s malou terasou,
kanceláriu, spoločenskú miestnosť,
návštevnú izbu a jednoizbový byt pre
kaplána. Súčasťou fary je aj garáž.
Stavebný dozor vykonáva Ing. Ladislav Struhár, starosta obce Skačany. Realizáciu stavby sme sa rozhodli
robiť svojpomocne, aby sme ušetrili
značnú časť nákladov. To sa nám darí

vďaka ochotnej pomoci domácich,
najmä pána Ladislava Laura, pána
Mariána Ištvána a Ing. Dušana Grznára. Stavebným materiálom je Porfix a strešná krytina Tondach. V tomto čase sú ukončené murárske práce
a robíme prípravu pre konštrukciu
strechy. Doposiaľ sme preinvestovali približne 27 000 €, z ktorých
najväčšiu časť tvoria milodary z pravidelných mesačných zbierok. Sumou 5 500 € prispel Biskupský úrad
v Nitre, ktorý je ochotný poskytnúť
nám aj bezúročnú pôžičku. V tomto
roku by sme mali ukončiť tzv. hrubú
stavbu a upraviť okolie.
Pri stavbe fary sa napĺňajú aj slová Svätého písma - je to miesto, kde
sa budujú vzťahy a vytvárajú nové.
Mnohí ľudia prichádzajú a nezištne
obetujú, stretajú sa tu rozličné gene-

rácie ľudí – od 15- ročných chlapcov
- miništrantov až po 70 a viacročných mužov, ktorí sa chcú podieľať
na tomto diele. Taktiež ženy si považujú za povinnosť sa o nich postarať
pri stole. Na moju prosbu o prípravu
obeda odpovedia: „Nerobte si starosti.“
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na stavbe novej fary – za modlitbu, za slová
povzbudenia a uznania, za finančnú
podporu, za materiálnu pomoc, za
nezištne odpracované hodiny. Ďakujem ženám za jedlo pripravené
s láskou a starostlivosť pri stole a
všetkým za ochotnú pomoc aj pri
maličkostiach, lebo tá je v konkrétnej
chvíli nezaplatiteľná.
text a foto Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti v Skačanoch

Program obnovy Ľudových misií v našej farnosti / 22. 10. – 26. 10. 2014
22. 10. / streda

Hradište 16.30 - sv. omša / Skačany 18.00 - sv. omša / Dopoludnia - evanjelizácia v škole pre jednotlivé ročníky

23. 10. / štvrtok

Skačany, Hradište, Návojovce 8.30 - spovedanie chorých doma
Dopoludnia - spovedanie v penzióne IRIS v Skačanoch
Návojovce 16.30 - sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
Skačany 18.00 - detská sv. omša pre rodičov a deti

24. 10. / piatok

Hradište 16.30 - sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
Skačany 18.00 - sv. omša pre birmovancov, po nej katechéza pre birmovancov

25. 10. / sobota

Hradište 16.30 - detská sv. omša pre rodičov a deti
Skačany 18.00 - sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých

26. 10. / nedeľa

Návojovce 8.00 - sv. omša / Skačany 9.30 - sv. omša / Hradište 11.00 - sv. omša
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▪ Na škole nám záleží
Základnú školu v Skačanoch
navštevuje momentálne 116 žiakov
a v materskej škole máme 49 detí.
Boli roky, keď do základnej školy
chodilo 263 detí ( šk. rok 1977/78).
Od roku 1995 klesol počet žiakov
pod 200 a postupne ďalej klesal.
Vedeniu obce na našej škole veľmi záleží. Aj preto sa obec rozhodla
postaviť nové nájomné byty, aby
sme tak zvýšili počet žiakov. A to
sa podarilo.
Budova školy je veľká, preto je
potrebné stále do nej investovať.
Začali sme strechou. Obec získala finančné prostriedky na jej generálnu opravu v sume 48 238 €,
ktoré boli použité na zateplenie a
zaizolovanie strechy. Ďalej obec
požiadala Ministerstvo školstva SR

o dotáciu na výmenu okien, ktoré
sú už vo veľmi zlom stave. Dostali
sme 50 000 €. Spoluúčasť obce na
tomto projekte bola 20 402 €. Vymenili sa všetky okná na prednej
časti budovy. V 2. etape obec žiada
o dotáciu vo výške 147 667 € na
výmenu ostatných okien. Finančné
prostriedky sú už schválené, momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa, ktorý
zabezpečí výmenu ďalších okien.
Do 31.7.2014 mohli obce žiadať
dotáciu z environmentálneho fondu
pri Ministerstve životného prostredia SR na zateplenie budovy školy
v rámci zníženia energetickej náročnosti. Využili sme túto možnosť
a dali sme vypracovať projekt na
zateplenie budovy školy. V predsti-

hu sme podali žiadosť, uchádzame
sa o dotáciu vo výške 200 000 €.
Strecha je zateplená, všetky okná
budú onedlho vymenené za plastové a keď sa nám podarí ešte zatepliť
fasádu, určite sa to prejaví aj v spot-

rebe energií, najmä v znížení spotreby plynu na vykurovanie celého
komplexu školy.
text Ing. Ladislav Struhár,
starosta obce
foto archív OcÚ

▪ Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. mája 2014
Na zasadnutí OZ bolo prítomných
7 poslancov a hlavná kontrolórka
obce.
Hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Darina Kurilová, občan obce Peter
Križan, predseda Regionálnej rady
Klubu slovenských turistov Ing.
Peter Dragúň, členovia Regionálnej
rady Klubu slovenských turistov
Alena Borszéková a PaedDr. Peter
Borszék.
Rokovanie OZ otvoril starosta
obce Ing. Ladislav Struhár, privítal prítomných a oboznámil ich
s programom. Po kontrole uznesenia nasledovala správa starostu
obce, v ktorej v krátkosti informoval
prítomných o tom, že pracovníci
na menšie obecné práce robia jarnú
údržbu obce, kanála, ihriska, školy,
čistia sa pravidelne kompostoviská na cintoríne a v škole prebieha
výmena okien. Dal do pozornosti
aj to, že od prvého júna ÚPSVaR
obci posúva ďalších aktivačných
pracovníkov. V závere svojej správy
vyslovil poďakovanie Poľovíckemu
združeniu Háj Skačany za zorganizovanie výstavy trofejí, členom
DHZ Skačany, poslancom, kultúrnej
komisii, pracovníčkam obecného
úradu a aktivačným pracovníkom za
pomoc pri organizácii akcie Stavanie mája, ZŠ s MŠ Skačany a súboru

Cibuliar za pekný program pri tejto
akcii, ZPOZ-u a kultúrnej komisii za
zorganizovanie akcie VYNÁŠANIE
MORENY a deťom ZŠ s MŠ Skačany za pekne pripravený program ku
Dňu matiek.
Zasadnutie OZ ďalej pokračovalo
schválením zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach
obce Skačany.
V ďalšom bode programu poslanci zobrali na vedomie list pod číslom
spisu č. 233/2014.
Nasledovalo prerokovanie protestu prokurátora – VZN č. 2/2003
o niektorých podmienkach držania psov – námestníčka okresného
prokurátora Mgr. Ivana Spišiaková
vykonala kontrolu VZN o psoch a
navrhla, aby sa VZN zrušilo a nahradilo sa novým. Poslanci OZ protest
prokurátora zobrali na vedomie a
zároveň mu aj vyhoveli.
Zasadnutie OZ pokračovalo prerokovaním Upozornenia prokurátora - § 36 ods. 7 písm. c) zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a
o zmene a doplnení zák. č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p., ktoré poslanci tiež
zobrali na vedomie.
V ďalšom bode poslanci schválili
Zmluvu o zriadení funkcie spoločný

hlavný kontrolór podľa § 18 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súhlasili s tým, aby hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolnú
činnosť aj v obci Malé Uherce.
Potom poslanci OZ schválili Štatút obce a dodatok č. 1/2013 k nájomným zmluvám na byty v bytových domoch na Cintorínskej ulici,
ktorý sa týkal zníženia zálohových
platieb spojených s bývaním, nakoľko nájomníkom po ročnom zúčtovaní vznikli vysoké preplatky.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili aj
predseda Regionálnej rady Klubu
slovenských turistov Topoľčany Ing.
Dragúň a členovia Regionálnej rady
A. Borszéková a PaedDr. P. Borszék,
ktorí prítomným predstavili Klub
slovenských turistov a oboznámili
ich s tým, že by radi zorganizovali
regionálny zraz turistov v našej obci.
V bode rôzne sa poslanci ďalej zaoberali schválením nájomnej zmluvy Vladimírovi Struhárovi s manželkou na parc. č. 983, 984 a 985.
Zasadnutia OZ sa zúčastnila aj
riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany Mgr.
Darina Kurilová, ktorá informovala
prítomných o tom, že na predprimárne vzdelávanie bolo prijatých
13 nových detí.
Na rokovaní OZ bol prítomný aj
občan obce Peter Križan, ktorý sa in-

formoval o prebiehajúcom súdnom
spore s bývalou riaditeľkou ZŠ s MŠ
Skačany a o tom, prečo starosta obce
využíva služobné auto na súkromné
účely, na čo starosta odpovedal, že
poslanci OZ mu používanie auta
na súkromné účely schválili a súkromné jazdy si platí zo svojho. Čo
sa týka sporu s bývalou riaditeľkou
ZŠ s MŠ Skačany, stručne opísal
celý priebeh sporu a dodal, že spor
naďalej trvá.
Záverečným bodom zasadnutia
OZ boli interpelácie poslancov, ktorí
by boli radi, keby sa na ďalšie zasadnutie OZ mohla dostaviť JUDr.
Pečenkárová, ktorá zastupuje obec
v spore s bývalou riaditeľkou ZŠ s
MŠ Skačany, poslankyňa V. Zuzulová dala do pozornosti muzikál Splnený sen v podaní detí z OZ KREATIV ŠTÚDIO z Diviackej Novej
Vsi. Toto predstavenie zabezpečila
komisia kultúry pri príležitosti Dňa
detí.
V závere rokovania starosta obce
Ing. Ladislav Struhár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Podrobnejšie informácie možno
nájsť vždy v zápisniciach zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré
sú uverejnené na web stránke obce.
Daša Kližanová - OcÚ
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▪ Zasadnutie OZ dňa 24. júna 2014
Na zasadnutí OZ bolo prítomných 9 poslancov a hlavná kontrolórka obce.
Hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Darina Kurilová, ekonómka ZŠ
s MŠ Ing. Mária Miklašová a zástupcovia AE konzultanti, s. r. o.
Bratislava.
Po otvorení rokovania OZ starostom obce Ing. Ladislavom Struhárom nasledovala kontrola plnenia
uznesenia a potom krátka správa
starostu obce o úpravách jednotlivých priestranstiev obce. Vo svojej
správe dal do pozornosti aj vysielanie hodinovej relácie Zvony nad
krajinou na rádiu REGINA, do ktorej poskytli rozhovory občania našej obce – členovia organizácií pôsobiacich v obci, ako i podnikatelia,
ktorí svoju činnosť vykonávajú na
území obce.
Rokovanie OZ pokračovalo
schválením návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2014, poslanci
OZ tiež zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k úprave rozpočtu obce Skačany
rozpočtovým opatrením č. 2/2014 a
zároveň úpravu rozpočtu aj schválili.
V ďalšom bode poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavej
kontrolórky obce Skačany k návrhu
Záverečného účtu obce Skačany
za rok 2013 a Záverečný účet obce
Skačany za rok 2013 schválili výrokom: „CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ
VÝHRAD.“
Zasadnutie OZ ďalej pokračovalo schválením Dodatku č. 1 k VZN
č. 6/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Skačany. Táto
úprava sa týkala spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi z domácností, kuchynských
a reštauračných zariadení.
Po schválení dodatku č. 1 k VZN
č. 6/2011 poslanci ďalej schválili
VZN obce Skačany č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov
v obci Skačany a VZN č. 2/2014 o
spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp.
Ďalším bodom programu bolo
schválenie volebného obvodu a

počtu poslancov OZ Skačany na
volebné obdobie 2014 – 2018, kde
poslanci schválili jeden volebný
obvod a počet poslancov OZ Skačany 9.
Taktiež schválili rozsah výkonu
funkcie starostu obce Skačany –
plný úväzok – na celé funkčné obdobie 2014 – 2018.
V bode rôzne dostali slovo zástupcovia konzultačnej spoločnosti
AE konzultanti, s. r. o., ktorí dali do
pozornosti poslancov OZ modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Táto modernizácia by spočívala vo
výmene osvetlenia za LED technológiu. Poslanci zobrali na vedomie
ponuku spoločnosti AE konzultanti, s. r. o. na rekonštrukciu verejného osvetlenia, zámer tejto rekonštrukcie neschválili.
V tomto bode poslanci OZ ďalej schválili nájomnú zmluvu Romany Blaney a Moniky Bičanovej
v nájomnom bytovom dome súp.
č. 572, zobrali na vedomie žiadosť
o prebúranie priečky v ZŠ s MŠ
Skačany a informáciu o počte tried
a záujem žiakov ZŠ s MŠ Skačany
o vyučovanie náboženskej/etickej
výchovy.
V závere tohto bodu starosta obce
poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru Skačany za 4. miesto
na nočnej súťaži v Topoľčiankach
o putovný pohár primátora, predstaviteľom TJ FK Skačany za dobre odohratú sezónu, amatérskemu
futbalovému tímu Drink team za
zorganizovanie futbalového turnaja
amatérskych futbalistov, PhDr. Eve
Struhárovej, Ing. Jozefovi Gahérovi a Vladimírovi Gahérovi, ktorí
sprevádzali turistov na zraze turistov, ktorý sa konal v našej obci 13.
– 15. júna, a súboru CIBULIAR za
pekný program na tomto zraze.
Záverečným bodom zasadnutia
OZ boli interpelácie poslancov, kde
L. Bánovský informoval o potope
na Cintorínskej ulici, ktorá vznikla pri poslednej prietrži, a navrhol,
aby sa to riešilo odkanalizovaním
alebo urobením ďalších trativodov,
pretože inak budú vznikať škody
na majetku.
V závere rokovania starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Daša Kližanová - OcÚ

BLAHOŽELÁME

NARODILI SA

V mesiacoch apríl - august 2014
oslávili životné jubileá títo občania:

Juraj Janíček
02.05.2014
rodičia: Juraj a Marcela
Karin Hunková
11.05.2014
rodičia: Roman a Helena
Adam Dragula
13.05.2014
rodičia: Peter a Veronika
Peter Habala
13.08.2014
rodičia: Peter a Katarína
Tobias Kopál
25.08.2014
rodičia: František a Monika
Malým spoluobčanom želáme, aby
vyrastali v zdraví, obklopení láskou,
šťastím a múdrosťou.

50 rokov života:
Oľga Gálusová
Jozef Beňačka
Alžbeta Šudíková
Ľubomír Ďurček
Anna Pilátová
Mária Koprdová
Dana Krajčová
Oľga Krajčová
Jozef Kližan
Juraj Krištof

č.d. 136
č.d. 151
č.d. 351
č.d. 428
č.d. 119
č.d. 406
č.d. 169
č.d. 85
č.d. 250
č.d. 135

60 rokov života:
Zdeňka Ištvánová
Mária Ďurišová
Peter Pavúk
Miloslav Pokorný
Jozef Junas
Viera Dávidová
Marta Gahérová

č.d. 354
č.d. 164
č.d. 236
č.d. 17
č.d. 571
č.d. 70
č.d. 294

70 rokov života:
Július Horniak
Marta Ištvánová
Oľga Kňazeová
Helena Adamcová

č.d. 410
č.d. 72
č.d. 507
č.d. 74

80 rokov života:
Alojzia Bánovská

č.d. 116

90 rokov života:
Štefan Hudec

č.d. 171

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

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ing. Michal Legéň
a MUDr. Lucia Mekýšová
sobáš: 26.04.2014
Mgr. art. Pavol Stručka
a Mgr. Hana Češková
sobáš: 28.06.2014
Jiří Švejcar a Silvia Hírošová
sobáš v ČR: 23.08.2014
Novomanželom prajeme na spoločnej ceste životom veľa šťastia, lásky
a vzájomnej dôvery.

OPUSTILI NÁS
Ján Lalka
*05.05.1944 +24.04.2014
Vendelín Buček
*21.01.1934 +14.06.2014
Mária Ištvánová
*07.02.1930 +05.07.2014
Ján Vesel
*31.05.1941 +26.08.2014
Pozostalým vyslovujeme
sústrasť.

č.d. 368
č.d. 34
č.d. 361
č.d.
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Ing. Marta Štrpková, referentka evidencie obyvateľov

Komunálne voľby
V sobotu 15. novembra sa v Skačanoch tak ako v iných mestách a
obciach SR uskutočnia voľby do
orgánov samosprávy obcí, kde si
zvolíme starostu obce a 9 poslancov
obecného zastupiteľstva na ďalšie
funkčné obdobie (2014 – 2018).
Voľby sa budú konať v sále kultúrneho domu v čase od 7.00 hod.
do 22.00 hod. Na hlasovacom lístku
pre voľbu starostu volič zakrúžkuje
jedno poradové číslo kandidáta a na
hlasovacom lístku pre voľbu obecného zastupiteľstva môže zakrúžkovať až 9 poradových čísel kandidá-

tov na poslancov OZ.
V čase uzávierky novín ešte nie
sú známe kandidátne listiny. Termín ich predloženia zapisovateľke
miestnej volebnej komisie je 21.
september. Zapisovateľkou miestnej a zároveň i okrskovej volebnej
komisie v Skačanoch je Ing. Marta
Štrpková.
Verme, že si občania našej obce
dobre zvolia svojich zástupcov, ktorí sa budú snažiť v nasledujúcich 4
rokoch ďalej zveľaďovať našu obec
a spríjemňovať život jej obyvateľov.
Ing. Marta Štrpková - OcÚ
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Rádio Regina v Skačanoch
Rádio Regina, druhý program
Rozhlasu a televízie Slovenska,
vysiela správy, diskusné relácie,
magazíny, reportáže, ale aj hudobné programy, mapuje udalosti,
predstavuje osobnosti, históriu aj
súčasnosť. Okrem toho má za úlohu podporovať a rozvíjať vzťah
poslucháčov k svojej obci, mestu a
regiónu.
Dvaja redaktori z tohto rádia,
Janka Blejová a Dalibor Uhlár, strávili jeden celý júnový deň v Skačanoch, aby zmapovali život v našej obci. Navštívili obecný úrad,
porozprávali sa so starostom, boli
v základnej škole, kde diskutovali nielen s pani riaditeľkou, ale aj
s niekoľkými žiakmi, zavítali tiež
do kostola, kde okrem rozhovoru
s miestnym správcom farnosti nahrali aj zvuk organu a kostolných

zvonov. Oslovili predstaviteľov
jednotlivých organizácií, dozvedeli
sa informácie o futbale, dychovej
hudbe, o poľovníkoch, hasičoch,
záhradkároch, o občianskom združení Šanca a nádej, o súbore Cibuliar, o kultúrnej činnosti, prezreli si
firmu Rybhos a Záhradníctvo Šujan, zaujímali sa o históriu, o národné kultúrne pamiatky a vôbec
o život v našej obci. Toto všetko
potom prezentovali v nedeľu 29.
júna a v repríze 30. júna v hodinovej relácii Zvony nad krajinou.
Táto relácia vyvolala priaznivý ohlas u domácich poslucháčov,
u skačianskych rodákov a u tých,
ktorí tu pôsobili a pôsobia, alebo
majú akýkoľvek vzťah k našej obci.
Možno si ju vypočuť aj z archívu
Rádia Regina.
PhDr. Eva Struhárová

Deň matiek

Aj tento rok sa kultúrny dom ozýval piesňami, básňami, scénkami a
tancami, ktoré venovali svojim mamám, starým mamám a babičkám
práve v druhú májovú nedeľu deti
a žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Skačanoch. Najmenšie deti s oduševnením recitovali
svoje básne a mávali mamičkám,
keď ich uvideli v hľadisku. Bolo

milé sledovať túto detskú radosť a
vyjadrenú lásku k mame. Starosta
obce taktiež poďakoval mamám za
ich starostlivosť a lásku, ktorú venujú svojim ratolestiam. Na záver
sa v mene všetkých mamičiek poďakovala deťom a pani učiteľkám
za program pani Marta Gahérová.
text Ing. Kvetoslava Kližanová
foto archív OcÚ

ČINNOSŤ ZPOZ-u
▪ Pozdrav pre našich učiteľov

Hlboko sa treba skloniť k práci
učiteľov, čo z bytosti vychovajú človeka, lebo ľahšie je vrch premiestniť, rieku zahatať, ako vychovať
človeka so srdcom a dušou ľudskou.
Týmto citátom Jána Amosa Komenského privítala členka ZPOZ-u pri
OZ v Skačanoch učiteľov a vychovávateľov Základnej školy s materskou školou v Skačanoch, ktorí
prijali pozvanie do obradnej siene
obce dňa 9. apríla pri príležitosti
Dňa učiteľov.
Učiteľ – toľkokrát skloňovaná
profesia, poslanie, nositeľ hodnôt,
osobnosť, ale hlavne povolanie,
ktoré kladie na človeka obrovské
požiadavky a bude vždy patriť k povolaniu, na ktorom stojí naša budúc-

nosť. A preto naše pozvanie bolo len
malým ocenením ich práce. Starosta
obce vo svojom príhovore zablahoželal pedagógom, vyzdvihol, že
zmyslom školy nie je len naučiť dieťa čítať, písať a počítať, ale pomôcť
mu pri hľadaní tej správnej cesty
v živote. Aj v piesni venovanej učiteľom zaznelo: Pán učiteľ, pán učiteľ, od kriedy celý biely, pán učiteľ
nám odpustil, aj keď sme nevedeli.
Aj dnes sa stále pozerá na našu starú
triedu a láskavo sa pozerá, kam naše
kroky vedú.
Želáme všetkým, ktorí dávajú žiakom nové vedomosti a schopnosti,
mnoho zdravia, energie, optimizmu,
pochopenie zo strany rodičov detí aj
podporu svojich najbližších.

▪ Slávnosť pre malých prvákov
Človek je sprvu maličký a volajú
ho dieťatko ... I žiak je sprvu maličký a volajú ho prváčik ... a predstavte si, rozlúska on abecedu do kúska.
Slovami básne členka ZPOZ-u
uviedla slávnosť rozlúčky s materskou školou. K stolu v obradnej sieni prichádzajú s veľkými školskými
taškami Tamarka a Miško a vo
svojej scénke spriadajú rozhovor o
tom, čo majú v taškách pripravené,
na čo sa v škole tešia. Ich spolužiak
Christopher sa v básničke rozlúčil
s materskou školou a ubezpečil, že
za tých, ktorí odišli do veľkej školy,

prídu nové deti.
Starosta obce pripomenul deťom,
ako pri prvom príchode do škôlky
prosili „nenechávaj ma tu, mami“,
ale o pár dní už boli z nich riadni
škôlkari, ktorí si našli nových kamarátov, nové hračky, naučili sa veselé
pesničky a básničky a nové, správne
návyky. Za to všetko poďakoval ich
bývalým pani učiteľkám. Do rúk
novej triednej učiteľky vkladá on
aj rodičia nádej, že deti v nej nájdu nielen perfektnú učiteľku, ale aj
druhú mamu.
pokr. na str. 5 >
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Od dojatých a hrdých rodičov
bude tiež záležať, aký vzťah si dieťa
ku škole vytvorí. Rodičia budú potrebovať veľa trpezlivosti, deti pokojné
rodinné ovzdušie, povzbudenie a
spravodlivé ocenenie. S prosbou,
aby rodičia nikdy neznižovali autoritu učiteľa, ukončil svoj príhovor.
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Do pamätnej knihy sa naši prváčikovia ešte podpísať nevedia, a
tak do knihy pribudlo 14 odtlačkov
prštekov a k nim podpisy rodičov.
Veríme, že sa potešili darčekom,
ktoré im pán starosta odovzdal. Potom sa škôlkarka Laura rozlúčila s
kamarátmi, s ktorými sa pár rôčkov

celkom dobre zahrali. Pani učiteľka
materskej školy Anna Ďurišová sa
so smútkom v hlase rozlúčila s bývalými škôlkarmi a zaželala deťom
mnoho úspechov v škole. A že naši
malí prváci sú naozaj šikovní, dokázali spoločným prednesom básničky, ktorú sa s pani učiteľkou Mgr.

Adrianou Juríkovou stihli naučiť už
v prvý školský deň.
My všetci želáme novým školákom, aby s takýmto nadšením chodili do školy celých deväť rokov,
aby sa rýchlo naučili čítať, písať,
rátať a aby raz všetky vedomosti
dokázali živote využiť.

jar privítame ...) a spevy o Morene
(... nesieme Morenu v oleji smaženú, kam ju zanesieme, ani sami
nevieme ...), prikrášlili krátkymi
tančekmi. Zastavili sa na niekoľkých miestach, aby tento zvyk videlo čo najviac ľudí. Tak sa sprievod
rozrastal a v závere, pri potoku, už

bolo divákov neúrekom. Dievčatá
jej ešte venovali posledný tanec,
chlapci horiacu Morenu hodili do
vody (... ej oheň plamenný, ujmi sa
Moreny, zanes ju do mora, ďaleko
od dediny ...), a tak symbolicky
zima stratila svoju moc.

▪ Nesieme Morenu ...
Vynášanie Moreny je starý pohanský zvyk, ujal sa v mnohých
dedinách, v dávnych rokoch aj
v našich kresťanských Skačanoch,
na Kvetnú nedeľu.
Po zime už každý túžobne očakáva teplé dni a noci. Veď na dedine
boli hospodári závislí od počasia.
Členky ZPOZ-u a komisie kultúry

znovu pripravili pre spoluobčanov
tento rituál. Pozvali šikovné dievčatá a ženy, aby ukázali krásne
skačianske kroje. „Pririchtovanú
Morenu“ chlapci niesli od kultúrneho domu a za spevu dievčat a
žien ju preniesli až k potoku. Známe riekanky (... Morena, zlá žena,
už ťa vynášame, lebo my radi teplú

▪ Zaželali sme dobrý štart k ďalšiemu vzdelávaniu
Je 25. jún 2014. Do obradnej
siene kultúrneho domu za zvukov
hudby vchádzajú mladé slečny a
mladíci. Už to veru nie sú deti,
ktoré sme pred deviatimi rokmi
uvádzali do prvej triedy, ale sebavedomí ľudia, ktorí od života určite
veľa očakávajú, ale hlavne, ktorí
pre svoje uplatnenie v živote budú
musieť prekročiť mnohé nástrahy a
naučiť sa novým návykom stredoškolského života. Svojou mladosťou vyzdobili obradnú sieň, lebo
ako zaznelo v piesni pre nich: Mladosť je zázrakov čas!
Výchovná poradkyňa školy Mgr.
Zuzana Šútorová predstavila žiakov a ich školy, ktoré si vybrali a do
ktorých po prázdninách nastúpia.
Starosta obce položil už bývalým
deviatakom otázku, či je veľa tých
deväť rokov strávených v základnej

škole. Je to veľmi veľa, veď z malého prváčika, ktorý nevedel písať,
nevedel na čo sú vlastne knihy bez
obrázkov, koľko treba zaplatiť za
čokoládu, nepoznal Archimedov
zákon, vyrástol vedomosťami obohatený hotový človek. Mozgová
kôra nabrala obrovské množstvo
vedomostí. Za tie určite musia byť
vďační svojim bývalým učiteľom.
Hlavne by tiež nemali zabudnúť
poďakovať sa aj svojim rodičom za
pomoc a pochopenie. Verí, že budú
vždy hrdí na našu obec, že sa sem
budú radi vracať aj po rokoch.
Potom nasledoval ešte zápis do
pamätnej knihy obce a prevzatie
malého darčeka.
Pani riaditeľka Mgr. Darina Kurilová sa prihovorila žiakom v mene
svojom, ale tiež v mene celého pedagogického zboru a zaželala im

mnoho úspechov na školách, ktoré
si pre ďalšie vzdelávanie vybrali, a
aby vedomosti získané na základnej
škole dokázali zúročiť.
Tak, milí mladí priatelia, úspešný štart do „veľkého sveta“! Buďte

plní ideálov a snahy zmeniť svet k
lepšiemu a hlavne buďte zodpovední za svoje skutky!
texty Janka Bližniaková,
predsedníčka ZPOZ-u
foto archív OcÚ
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SVIATOK DETÍ V SKAČANOCH

Medzinárodný deň detí je sviatok
všetkých detí, ktorý sa každý rok
oslavuje v mnohých krajinách sveta
zvyčajne (aj keď nie všade) 1. júna.
Tak ako každý rok mohli svoj
sviatok veselo a s úsmevom prežiť aj
deti v našej obci vďaka Občianskemu združeniu Šanca a nádej, ktoré
im v prvú júnovú nedeľu pripravilo
športovo - zábavné popoludnie. Počas neho sa mohli prejsť kráľovskou

ríšou zvierat, stretnúť sa s jej obyvateľmi - kocúrmi v čižmách, mačičkami, tučniakmi, tigrom, lemurmi,
levom, zebrou, hrochom, tuleňom či
lienkou, otestovať svoju zdatnosť a
šikovnosť pri plnení zadaných úloh
na jednotlivých stanovištiach či zoznámiť sa na konci cesty s ježibabou,
s kráľom a kráľovnou. Za prejdenie
celej zvieracej ríše a splnenie úloh
boli deti na záver odmenené balíč-

kom sladkostí. Okrem už tradičnej
opekačky a možnosti vyšantiť sa
v skákacom hrade si deti tento rok
užili aj medzi nimi veľmi obľúbené
maľovanie na tvár. Vďaka pár šikovným ťahom štetca sa tváre detí razom
podľa ich vlastného výberu doplnili
o kvetinky, motýliky, pavúkov alebo
sa úplne celé premenili na tváre zombieho, vojakov či spidermanov.
Aj keď deti v úvode zábavného

popoludnia vystrašil dážď, čo ich
prinútilo vytiahnuť dáždniky a pršiplášte, od príchodu do kráľovskej
ríše zvierat ich to neodradilo a náladu
im to nepokazilo. A napokon aj dážď
pochopil, že svoj deň si deti jednoducho nenechajú nikým a ničím
pokaziť. Pršať prestalo a deti si svoj
sviatok mohli naozaj užiť.
text Mgr. Alena Hudecová
foto Pavol Miklaš
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▪ Deti vypli telku a zapli seba ...
V dňoch 26. mája až 1. júna
2014 prebiehala kampaň Vypni telku, zapni seba, ktorú organizovalo
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Aj deti v Skačanoch
sa zapojili – odložili svoje počítače,
internet, tablety, telku a venovali
sa svojim kamarátom. Každý deň
od pondelka do piatka sa popoludní stretávali na fare, kde spolu
s MUDr. Lantovou – odborníčkou
na múdrosť postupne zisťovali,
že múdre je hľadať múdrosť, udržiavať svoje okolie čisté, potešiť

niekoho, hýbať mysľou a telom, či
hrať sa tak, aby mali všetci radosť.
Pri tomto zisťovaní sa naučili kresliť i vyrobiť sovičku - symbol múdrosti, vyčistili okolie pri vznikajúcej novej fare, zahrali sa niekoľko
hier, kde museli hýbať mysľou, ale
zároveň sa aj zabavili a trošku si
aj zašportovali. Veľká vďaka patrí
všetkým deťom, ktoré počas týždňa
vytvorili pekné spoločenstvo plné
tvorivosti, radosti a smiechu.
text a foto
Mgr. Veronika Horniaková

▪ Muzikál Splnený sen
V piatok 13. 6. 2014 sa deti z materskej školy a žiaci základnej školy
pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí stretli v sále kultúrneho domu
v Skačanoch. Prišli, aby si pozreli
muzikál Splnený sen, ktorý naštudovala mládež z KREATIV ŠTÚDIA z Diviackej Novej Vsi pod
vedením Ing. Miriam Dadíkovej,
ktorá je rodáčkou zo Skačian. Muzikál na motívy rozprávky o Doktorovi Jajbolí bol o zvieratkách, ktoré
trápili rozličné choroby. Zvieratká
sa posťažovali pani doktorke a tá

ich pomocou piesní vyliečila. Celé
predstavenie bolo veľmi pekne pripravené. Žiakov upútali výstižné
kostýmy, melódie piesní boli veľmi
chytľavé a žiaci si ich pospevovali.
Najmladší žiaci boli zapojení aj do
programu, pomáhali liečiť zvieratká. Ďakujeme KREATIV ŠTÚDIU,
komisii kultúry a Obci Skačany za
pekný umelecký zážitok.
text Mgr. Darina Kurilová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany
foto archív OcÚ
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POHĽAD DO HISTÓRIE
▪ Skačany v roku 1869 / II. časť
V minulom vydaní Skačianskych
novín sme písali o zaujímavostiach
zo sčítania obyvateľstva, domov
a bytov v našej obci z roku 1869.
Vlastne mestečka, lebo tak sa Skačany pred takmer 150 rokmi spomínali.
V Skačanoch bolo 123 číslovaných
domov, z ktorých bolo 122 trvalo
obývaných. Z nich 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. A o
tých väčších si dnes povieme.
Samozrejme, najväčšou stojacou
stavbou v Skačanoch bol kostol. No
spomedzi obývateľných stavieb bol
najväčším mlyn. V hornom mlyne
žila rodina Hejbalová. Pochádzala
z Moravy. Remeslo po smrti manžela Juraja (zomrel v Skačanoch
8. augusta 1858) vykonávala vdova
Anna (*1814) spolu so synom Jozefom (*1847). Mlyn, číslo domu 50,
okrem samotnej technológie tvorili
dve izby, komora a kuchyňa, príslušenstvom bol sklad a maštaľ. Okrem
mlynárov – vdovy Anny a syna Jo-

zefa – v mlyne žil pomocný mlynár
Štefan Čelko a slúžka Žofia Čelková.
Druhým, menším, skačianskym mlynom bol tzv. dolný mlyn. Žila v ňom
rodina mlynárskeho majstra Jozefa
Lasáka (*1830). Rovnako ako Hejbalovci, aj on i s manželkou Františkou
pochádzali z Moravy. V Skačanoch
pôsobili už v roku 1860, keďže tu sa
vtedy narodil ich jediný syn Rudolf.
Mlyn s domovým číslom 85 tvorili
okrem zariadenia jedna izba, tri komory, maštaľ a pajta. Mlynárovi pomáhal sluha Michal zo Šimonovian.
Zaujímavou a tak trochu tajomnou
je existencia skačianskej továrne.
Stála neďaleko horného mlyna. Podľa údajov z roku 1869, dom č. 53
tvorilo päť izieb a jedna pivnica.
V tomto veľkom objekte bola k trvalému pobytu prihlásená iba jediná
osoba, Rozália Orel (*1849), pochádzajúca z Moravy. Podľa sčítacieho
hárku bola správkyňou alebo vrátničkou. Keďže žiadne iné informácie k
dispozícii nemáme, môžeme sa iba
domnievať, že išlo o pobočný závod
veľkej nábytkárskej fabriky firmy

Thonetovcov vo Veľkých Uherciach.
Vyrábali sa tu polotovary alebo komponenty na zhotovovanie stoličiek,
ktorými bola firma vo svete známa.
Podobných závodov v okolí bolo
niekoľko, a to v Žabokrekoch nad
Nitrou, Oslanoch alebo v Prievidzi.
Rovnako zaujímavou je existencia
skačianskeho pivovaru. Stál hneď
vedľa horného mlyna, pod číslom 49.
Jeho majiteľom bol Leopold Schick
(*1816, Beckov), v Skačanoch žijúci
už v roku 1851. Stavba to bola rozsiahla, keďže ju okrem bytu majiteľa a samotnej výrobne tvorili ďalšie
dva byty zamestnancov. V prvom,
najväčšom, býval majiteľ, čerstvý
vdovec, so synom Samuelom a dcérou Bety, ktorí otcovi v remesle pomáhali. Syn Adolf bol obchodníkom
v Bécsi a ďalšie tri deti boli maloleté.
Ich byt mal tri izby, komoru a kuchyňu a okrem toho tri ďalšie komory,
pivnicu, sieň, sklad, dve maštale a
humno. Leopold Schick choval štyroch valachov, štyri kravy a dve teľatá. Byt majiteľa obývali sluhovia,
František Strohaber z Tužiny, Bety

Salcerová z Liviny, Anna Kissová zo
Sliezska a Anna Okelová zo Skačian.
V pivovare bývali aj chudobní bíreši
Ján Vrábel s manželkou a synom a
Jozef Boháč zo Sučian s manželkou,
tromi synmi a sluhom.
Nezvyčajným povolaním bol
poľovník. Bol v službách Nitrianskej kapituly a mal na starosti lesy
v skačianskom chotári alebo obvode. V roku 1869 ním bol Jozef Peško
(*1813). Rodák z Moravy na území
dnešného Slovenska žil už v roku
1843. Doložený máme jeho pobyt v
Malých Bieliciach (1843) a v horárni
Zábava (1860 – 1866), odkiaľ prišiel
do Skačian. S manželkou Annou vychovávali šesť detí, syn Jozef (*1843)
bol jediným skačianskym šustrom –
obuvníkom, syn Martin sa učil za kováča. V dome s jednou izbou, jednou
komorou a jednou maštaľou chovali
kravu, dve teľatá, ošípanú a dve včelstvá. Hájnikmi v skačianskom chotári boli Štefan Vrábel (*1842) a Ján
Štefanka (*1837).

bola tvrdá pred Baťovanmi aj pred
Skačanmi. Povstalci dostali z banskobystrického centra rozkaz udržať nitriansku dolinu aspoň 4-5 dní.
Nacisti podnikli útok podporovaný
letectvom, delostrelectvom a tankami. Po dosadení veľkého počtu obrnených vozov a tankov za podpory
mínometnej paľby sa im podarilo po
11- dňovom boji dobyť Baťovany.
Obyvateľstvo Skačian bolo prekvapené, keď sa dozvedelo, že v Baťovanoch sa organizujú masy ľudí,
vydávajú sa im zbrane, továreň prestala pracovať, robotníci sa vracali
domov, aby organizovali ľudí.
Z kronikových záznamov sa
možno dozvedieť, že v Skačanoch
sa ujal iniciatívy najmä Viktor Kováč s priateľmi, v obci zaisťovali
predovšetkým zbrane. Nasledovalo
mobilizovanie vojakov do 40 rokov,
odovzdávanie zbraní, motorových
vozidiel atď.
Dňa 2. septembra prišlo do obce
nákladné auto preplnené partizánmi,

ktorí obsadili križovatky ulíc. Keď
sa blížili nemecké vojská od Topoľčian, bolo tu už 32 ozbrojených
partizánov, boli z nich zostavené dve
guľometné družstvá, ktoré obsadili
dôležité návršia. Medzitým prichádzalo do Skačian mnoho ľudí z Baťovian, zo Šimonovian a z Bielic,
lebo tam sa očakával najväčší nápor.
Dňa 4. septembra sa začali ozývať
výstrely. Hoci bolo u nás mnoho
cudzích ľudí hľadajúcich bezpečie,
veľa našich obyvateľov hľadalo
úkryt v susedných lesoch, kam niektorí vyviezli aj svoj dobytok.
Piateho septembra ráno sa objavili predné hliadky nemeckého vojska,
o postupe ktorých neboli informovaní partizáni, keď prišli na motorovom vozidle do obce, jeden z nich
bol zasiahnutý nemeckou strelou.
Zachránili sa iba pomocou občanov,
ktorí ich po ošetrení poza humná napravili na cestu smerom do Vesteníc.

Ing. Erik Kližan

▪ 70. výročie SNP

Ján Gahér pri hrobe partizánov
Ráno 29. augusta 1944 začali nacistické jednotky na základe súhlasu
slovenskej vlády okupáciu územia
Slovenska, večer bolo v Banskej
Bystrici vyhlásené Slovenské národné povstanie. Slováci sa postavili do
pozície národov, ktoré prejavili nesúhlas s nacizmom a jeho praktikami.
Na začiatku bol počet vojakov okolo
18 000, po poslednej mobilizácii ich
bolo 65 000. Partizánov bolo okolo
12 000, počet civilistov sa nedá určiť.

Boje prebiehali aj v Skačanoch a
v okolí, najmä v bašte povstania hornej Nitry v Baťovanoch. Najťažšie
boli zaznamenané v dňoch od 3. do
8. septembra. Fašisti sa 3. septembra
rozdelili do dvoch útočných krídel,
jedno sa pokúšalo preraziť vestenickou dolinou, údolím Nitrice, druhé
proti prúdu Nitry. Išlo im najmä o
vojenské sklady v Zemianskych
Kostoľanoch a o otvorenie cesty
do Turca a na Pohronie. Obrana

pokr. na str. 9 >
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Občania si uvedomili vážnosť situácie, pripravili sa k obývaniu pivníc. Prerušilo sa telefónne spojenie,
nefungovali rádiá, prestal akýkoľvek styk so svetom. Streľba sa ozývala zo všetkých strán, ráno obyčajne vnikali do obce Nemci a navečer
zasa partizáni. Takto to trvalo až do
8. septembra, keď boje vyvrcholili.
Dňa 8. septembra bol sviatok,
po bohoslužbách sa dostali boje do
priestoru obce. Na severnej strane
námestia, v okolí kostola, boli partizáni, na južnej zasa Nemci. Jeden
ťažký guľomet mali partizáni aj
v kostolnej veži. Prudké boje trvali
až do poludňajších hodín a skončili
sa víťazstvom partizánov, Nemci
sa stiahli do okolia Návojoviec. Na
dvor obecného domu dovážali ranených. Tu ich ošetrili a odvážali do
Vesteníc. Štyria partizáni sú pochovaní na tunajšom cintoríne, v spoločnom hrobe sú traja Slováci a jeden
Čech.
Dňa 9. septembra zaútočila na
obec väčšia skupina Nemcov za
delostreleckej paľby, ktorá zapríčinila značné škody. Poškodená bola
obecná vážnica a 15 domov. Najviac
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bol poškodený dom Jozefa Zuzulu,
ktorý bol zasiahnutý granátom naplno vtedy, keď v jednej jeho miestnosti sa ukrývalo 14 osôb, deti a
ženy. Všetkých zasypali váľajúce sa
trosky, ale nikto neutrpel zranenie.
Vážne bol poranený Peter Zvalo, na
dom ktorého spadol granát. Partizáni ho odviezli do nemocnice v Handlovej.
Boje pokračovali aj naďalej, úplné utíšenie nastalo po 18. septembri,
keď Nemci zaútočili na Vestenice.
Väčšia časť partizánov sa vrátila do
obce a tajne spolupracovala s tými,
ktorí sa zdržiavali v horách. Intenzívnu činnosť vyvíjali aj v samotnej
obci, hoci bola obsadená Nemcami.
Mohlo sa tak diať len vďaka tomu,
že zo strany občanov neboli kladené
žiadne prekážky. Nikto nikoho neudával, neprezrádzal, preto nebola
ohrozená činnosť partizánov. Títo
sprostredkovávali okrem iného aj
nákup potravín, ktoré odnášali do
hôr na dohovorené miesta. Aj partizáni z hôr navštevovali tajne obec,
aby z mlyna Jozefa Hýbalu, z kapitulského majera a z obchodov mohli
zadovážiť niektoré potravinové

články. Opatrnejší boli po príchode asi 50 Nemcov do obce, ktorí sa
ubytovali v dvoch triedach školy,
v obecnom dome a u Rudolfa Adlera. Koncom januára 1945 prišiel dokonca do Skačian jeden celý nemecký oddiel v počte asi 380 mužov.
Obyvatelia s veľkou obavou hľadeli
na tento prísun vojakov, vedeli totiž,
že anglické lietadlá rady vyhľadávali zoskupovanie vojska. S vojakmi
bolo prisunutých aj 60 nákladných
áut s vlečnými vozmi, pontónmi a
s motorovými člnmi. Mnohí boli
ubytovaní aj v súkromných domoch.
Do dvorov boli zaťahované stroje,
ktoré opravovali. Účinkovanie partizánov bolo opatrné, ale trvalo až
do oslobodenia obce rumunskými
oddielmi, teda do 2. apríla 1945.
Počas Povstania boli zranení Jozef Zima a Jozef Struhár, zahynuli
dvaja partizáni, a to Viktor Kováč
(pochovaný je na mieste úmrtia pri
Zvolene) a Štefan Griač. V horách
bol odstrelený 19-ročný Tibor Adler.
Títo dvaja sú pochovaní na skačianskom cintoríne.
Priami účastníci sa v dnešnej dobe
dožívajú vysokého veku, mnohí už

nie sú medzi nami. V Skačanoch žije
už iba jediný účastník SNP, a to 92ročný Ján Gahér (narodil sa 22. 6.
1922). Dňa 1. októbra 1943 narukoval k jazdeckému priezvednému oddielu do Bratislavy, od 3. septembra
1944 až do 5. mája 1945 bol príslušníkom 1. čs. armády na Slovensku.
Povstanie ho zastihlo mimo domu,
hneď sa do neho zapojil, absolvoval
boje pri Červenej Skale, Telgárte,
Pustom Poli, Vernári, Heľpe, Pohorelej, Jasenom a Šumiaci. Dňa 29.
októbra 1944 padol do nemeckého
zajatia. V Nemecku ťažko pracoval
pri prerážaní tunela. Domov sa vrátil
až 4. júna 1945. Paradoxom je, že po
tom všetkom, čo zažil, musel ísť ešte
na obdobie od 22. novembra 1945
do 7. marca 1946 odslúžiť si povinnú vojenskú službu do Trenčína.
Od SNP uplynulo už 70 rokov.
Aktívne sa do neho zapojili príslušníci rôznych národov. Slováci sa
spolu s nimi počas druhej svetovej
vojny vzopreli so zbraňou v ruke
proti nemeckým okupačným vojskám.
text PhDr. Eva Struhárová
foto Marta Havaldová

tentokrát organizovali členovia DHZ
Skačany spolu s členmi kultúrnej
komisie a v spolupráci s Obcou Skačany. Hudba znela do skorého rána a
ľudia sa zabávali a pochutnávali si na
výbornom občerstvení, ktoré im naši
hasiči pripravili. O kultúrnu vložku sa
postarali mažoretky a hudobníci Detskej dychovej hudby Hradišťanka,
deti zo ZŠ s MŠ v Skačanoch, domáca dychová hudba Skačianka, súbor
CIBULIAR a samozrejme hudobná
skupina Melódia. O zábavu mali postarané aj deti. Mohli sa do sýtosti vyskákať na skákacom hrade.
Dňa 2. augusta usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor v Skačanoch

v spolupráci s komisiou kultúry pri
OZ v Skačanoch tradičný Country
bál pod holým nebom pred kultúrnym
domom. Akcia sa tešila veľkej návštevnosti. Ľudia sa bavili do neskorej
noci a pochutnávali si na výbornom
guláši. Dúfam, že si táto akcia nájde
miesto medzi tradičnými podujatiami
a ešte veľmi dlho ju budeme môcť organizovať.
Chcem sa poďakovať všetkým
členom DHZ za ich aktívny prístup a
zaželať im veľa zdravia a pevnú vôľu
pri plnení úloh DHZ Skačany.
text Ing. Vladimír Knápek, PhD.,
predseda DHZ Skačany
foto archív OcÚ

▪ Dobrovoľný hasičský zbor
Tohto roku sa okresné kolo previerok pripravenosti Dobrovoľných
hasičských zborov okresu Partizánske uskutočnilo dňa 24. mája v našej
obci. Prvenstvo obhájili aj tohto roku
hasiči zo Skačian. Opätovne zúročili
fyzickú zdatnosť a precízne návyky
z náročných tréningov. V popoludňajších hodinách sa uskutočnil už
4. ročník hasičskej súťaže O pohár
starostu obce Skačany. Potešila nás
hojná účasť hasičských družstiev zo
širokého okolia. Mnohé zbory prišli aj
z obcí vzdialených viac ako 100 km.
Pri takej silnej účasti bolo nutné naháňať každú stotinku sekundy. Pri veľkej snahe našich chlapcov predviesť
sa pred domácim publikom sa nepodarilo uskutočniť platný pokus. Ale aj
tak im patrí veľká vďaka za snahu a
obdiv, za zorganizovanie dvoch súťaží počas jedného dňa. A pritom bolo
nutné sa sústrediť ešte aj na športové
výkony.
Zodpovednou prípravou na tento ročník dosiahli dobré výsledky aj
na iných súťažiach. V tomto roku sa
celkovo doposiaľ zúčastnili 28 súťaží s rôznymi umiestneniami. Zo

všetkých vyberáme 1. miesto v Skačanoch na okresnom kole, ďalšie 1.
miesta získali na súťažiach vo Veľkých Kršteňanoch, v Dvorci, 2. miesto
v Solčiankach, 3. miesto v Záblatí,
4. miesto v Topoľčiankach na nočnej
súťaži a v obci Dolné Ozorovce.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom súťažného družstva za
vzornú reprezentáciu obce Skačany.
Veď vďaka hasičským súťažiam sa o
Skačanoch pochvalne rozpráva po celom Trenčianskom kraji, ba aj mimo
neho a mnohí poznajú obec Skačany
vďaka našim hasičom.
Posledný aprílový večer patril tradične slávnosti Stavanie mája, ktorú
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▪ Priestory dychovky v novom šate
Dychová
hudba
Skačianka
vznikla v roku 1851. V súčasnosti
má 17 členov. Sú to prevažne občania Skačian, resp. deti rodákov zo
Skačian, ktoré sa však s radosťou
vracajú do kolísky svojich rodičov,
starých rodičov.
Každý týždeň v piatok sa dychovka stretáva v prenajatých
priestoroch na 1. poschodí Požiarnej zbrojnice v Skačanoch. Precvičuje skladby, pesničky, učí sa

niečo nové. Do jej radov pomaly
pribúdajú aj mladí chlapci, čo nás
starších teší. Doba je iná, ako bývala. Hráva sa menej ako v minulosti.
Chcel by som pripomenúť rodičom,
starým rodičom, že v našej obci
funguje Základná umelecká škola
AKORD, v ktorej sa môžu ich deti
a vnuci naučiť hrať na dychovom
hudobnom nástroji. Je to potrebné
pre zachovanie našej dychovej hudby, ktorá patrí medzi najstaršie na

Slovensku. Hráva hlavne na pohreboch, cirkevných obradoch a obecných kultúrnych akciách.
Každý má svoje súkromné záležitosti, pracovné povinnosti, ale aj
tak touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí pomohli počas tohto leta s modernizáciou priestorov,
kde sa nacvičuje, išlo o maľovanie,
pokládku nového linolea, polože-

nie dlažby, výmenu sociálneho zariadenia, opravu zvukovej izolácie
v skúšobnej miestnosti a opravu
osvetlenia, ktoré bolo v havarijnom
stave.
Vďaka patrí tiež Obci Skačany,
bez ktorej by sa táto oprava neuskutočnila.
text Martin Fodora, kapelník
foto archív OcÚ

MIESTNA ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
▪ Účasť seniorov na športovej olympiáde
V poslednú júnovú sobotu sa
v Partizánskom konala v poradí
už IX. Športová olympiáda dôchodcov. Toto veľkolepé športové
podujatie pre seniorov už tradične
pripravuje nielen na regionálnej,
ale v posledné roky aj na medzinárodnej úrovni Mestská organizácia JDS Partizánske v spolupráci s
primátorom mesta. Tento rok prišlo
223 súťažiacich, najviac ich bolo z
Partizánskeho (68) a z Chynorian
(18). Skačany reprezentovalo 17
súťažiacich. Olympiády sa zúčast-

nili aj seniori z českého partnerského mesta Valašské Meziříčí, z maďarských Mlynkov a zo susedného
okresu Prievidza. Nástup bol na
námestí SNP, odtiaľ v sprievode na
čele s olympijskou vlajkou šli súťažiaci do športového areálu ZDŠ
Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici, kde po slávnostnom ceremoniáli
začalo športové súperenie prítomných dôchodcov.
Reprezentanti Skačian boli
úspešní, domov priniesli štyri medaily.
Zlato: Ladislav Beňačka ml.
(býva v Partizánskom) – stolný tenis, Marta Gahérová – hod na basketbalový kôš.
Striebro: Pavol Kasala ml. – kop
futbalovou loptou na bránku, Jozef
Beňačka ml. – hod obuvníckym kopytom.
Dôchodcovia regiónu Partizánske svojím športovým elánom a
výkonmi dokázali, že sú stále životaschopní a nepatria do starého
železa.

V utorok 8. júla sa na futbalovom
ihrisku v Skačanoch stretli aktívni
účastníci IX. Športovej olympiády
dôchodcov v Partizánskom. Predsedníčka MO JDS i starosta obce
prítomným medailistom zablahoželali a všetkým poďakovali za účasť
a vzornú reprezentáciu organizácie
i obce. V priateľskej atmosfére, pri
opekaní, všetci spoločne hodnotili
priebeh olympiády a sľúbili, že sa
zúčastnia aj na ďalších.
foto Janka Bližniaková
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▪ Dôchodcovia navštívili Uhrovec a Jankov vŕšok
S cieľom spoznávať pamiatky a
zaujímavosti okolitých obcí Miestna
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Skačanoch v utorok 5. augusta uskutočnila zájazd do Uhrovca
– obce s bohatou históriou, v ktorej
sa narodilo a aj ju preslávilo niekoľko osobností slovenského národa.
K najvýznamnejším patria Ľudovít
Štúr a Alexander Dubček. Obaja sa
narodili v tom istom rodnom dome,
ale s odstupom 106 rokov.
Uhrovec je neveľká, pekne upravená podhorská obec. Je tu veľký
kultúrny dom spojený s obecným
úradom, základná a materská škola,
2 kostoly – rímskokatolícky, zasvätený Duchu Svätému, a evanjelický
a. v.. Nachádza sa tu aj rozsiahly
kaštieľ, ktorý vlastnila rodina Zaiovcov. Dnes patrí obci, chátra, obec na
jeho opravu nemá financie, chce ho
predať, ale pre veľkú rozlohu nie je
oň záujem.
Naša prvá zastávka bola na námestí pri soche Ľudovíta Štúra,
známeho jazykovedca, novinára,
pedagóga, literáta, politika bojujúceho za práva Slovákov a zakladateľa
spisovnej slovenčiny. Potom sme
navštívili jeho múzeum, ktoré je

národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v jeho rodnom dome, bol
to vtedy byt učiteľa spojený so školou – jednotriedkou. Pani lektorka
nás sprevádzala priestormi múzea,
upozorňovala na vystavené písomné a fotografické exponáty, hovorila o jeho rodine, živote, literárnej a
politickej činnosti. Oživili a aj rozšírili sme si vedomosti získané na
hodinách slovenčiny. V priestoroch
múzea sa nachádzajú aj exponáty
zo života a činnosti Alexandra Dubčeka, politika známeho nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Bol nám
premietnutý krátky záznam z jeho
politickej činnosti, rôznych vystúpení a pohrebu.
Zastavili sme sa aj pri pamätníku
obetiam 1. svetovej vojny a navštívi-

li sme múzeum obce, teda Uhrovské
múzeum, ktoré reprezentuje tradície
Uhrovca i celej Uhrovskej doliny.
Vedúca múzea pani Bestová nás
oboznámila s históriou obce od jej
písomnej zmienky až po súčasnosť,
spomenula aj slávnych rodákov. Dozvedeli sme sa, že v obci bola súkenka, skláreň, paličkáreň i rezbárska
škola. Tradície rezbárstva v obci
stále pokračujú, pôsobí tu 8 rezbárov. Prezreli sme si vystavované
exponáty prezentujúce život, zvyky
a kultúru jej obyvateľov a múzeum
skla, teda výrobkov sklární.
Obec s pomocou európskych fondov vybudovala Náučný chodník
vodných a mokraďových ekosystémov, voda v krajine. V okolitých
rybníkoch a vodných nádržiach žijú

rôzne vodné živočíchy. Prezreli sme
si informačné panely. Neďaleko
Uhrovca sa nachádzajú zrúcaniny
Uhrovského hradu a z obce vedie
viacero turistických chodníkov, napr.
na Uhrovský hrad, na najvyšší vrch
Strážovských hôr Rokoš a ďalšie.
Cestou domov sme sa zastavili
na Jankovom vŕšku pri pamätníku
padlých v 2. svetovej vojne, prezreli
sme si vnútornú expozíciu pamätníka a navštívili sme aj múzeum SNP.
Na križovatke v Hradišti sme sa občerstvili v reštaurácii Daniela. Spokojní, obohatení o nové poznatky a
dojmy sme sa vrátili domov. Všetkých veľmi oslovilo Uhrovské múzeum a boli by sme radi, keby sa aj
v našej obci takéto múzeum zriadilo.
foto Marta Havaldová

riaditeľa Rudolfa Gombára spoločne viedli divadelný krúžok, nacvičovali a režírovali divadelné hry a aj
v nich hrali. Obaja sa podieľali na
rozvoji kultúry v našej obci, na zachovaní ľudových zvykov a tradícií.
Pred dvadsiatimi rokmi ovdovel, po smrti manželky býval sám,
nevzdával sa a ako emancipovaný
muž a správny chlap nežiadal opateru detí a snažil sa byť sebestačný.
Pracoval v záhrade, staral sa o ovocné stromy a vinič. Choval sliepky a
zajace. Navaril si, čo mu chutilo –
slepačiu polievku, mäsko, halušky,
palacinky a iné dobroty. Donedávna
jazdil na mopede, tento už vymenil
za trojkolku. Momentálne žije u
svojich detí obklopený ich láskou a
starostlivosťou. Číta noviny, časopisy, lúšti krížovky a osemsmerovky.
Stále chce pracovať, pomáhať a byť
užitočný. Je nábožensky založený,
chodí do kostola, kde nachádza pokoj a duševnú posilu. Chodí upravený, pri chôdzi si pomáha palič-

kou, ale v kostole si napriek tomu
vždy pokľakne. Mozog a myseľ mu
dobre slúžia, humor ho neopúšťa a
divadelný talent mu stále trvá. Na
spoločných stretnutiach dôchodcov
prítomných vždy pobaví humorným príbehom alebo aktuálnymi
vtipmi o dôchodcoch. Je to aktívny člen skačianskej dôchodcovskej
organizácie, vždy sa zúčastňoval
na všetkých podujatiach konaných
organizáciou, v súčasnosti už len na
akciách konaných v obci.
Vážený pán Jozef Hudec!
K Vášmu životnému jubileu Vám
všetci srdečne blahoželáme, do
ďalšieho života želáme veľa Božej
milosti, zdravia, šťastia, radosti a
rodinnej pohody. Nech Vás humor,
dobrá nálada a pozitívna energia
neopúšťajú. Ďakujeme Vám za
členstvo a aktívnu činnosť v našej
organizácii. Držte sa, aby sme sa
mohli stretnúť pri Vašom okrúhlom
výročí.
foto rodinný archív

▪ Máme vzácneho jubilanta

21. augusta sa dlhoročný a zakladajúci člen Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Skačanoch Jozef Hudec v dobrej
fyzickej kondícii a psychickej pohode dožil vzácnych 95 rokov a je
najstarším členom dôchodcovskej
organizácie a tiež i obce Skačany.
Náš jubilant pochádza z roľníckej rodiny. Narodil sa ako druhé
dieťa rodičom Michalovi Hudecovi a Anne Hudecovej, rodenej Gahérovej. Mal štyroch súrodencov.
Brat Miško zomrel ako malé dieťa,
sestra Anna a brat Peter vo vyš-

šom dospelom veku. Žije ešte brat
Ján, ktorý už tiež prekročil deväťdesiatku. V mladosti pracoval na
rodinnom hospodárstve, urobil si
vodičák a z poľnohospodára sa stal
šofér Pozemných stavieb. Neskoršie
sa rekvalifikoval na elektrikára a v
tejto profesii pracoval v ZDA Partizánske až do odchodu do dôchodku.
Oženil sa ako 27-ročný, za manželku si vzal Skačianku Anastáziu
Kližanovú. Zblížila ich spoločná
záľuba – ochotnícke divadlo a spevokol. Mali 7 detí, štyri zomreli maličké. Žijú dcéry Janka a Veronika
a syn Jozef. Má štyri vnučky a päť
vnukov. Radosť mu robí 14 pravnúčat. Jeho deti kráčajú v šľapajach
rodičov, majú divadelný, no najmä
hudobný talent.
Pán Hudec je skromný, pracovitý človek, známy divadelník. Dlhé
roky spolu s manželkou Stázkou
stvárňovali rôzne postavy v skačianskom ochotníckom divadle a
spievali v spevokole. Po smrti pána
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▪ Odišiel nám športovec

Dlhoročný aktívny člen MO JDS v
Skačanoch Vendelín Buček v januári
prekročil osemdesiatku, žiaľ, už nie
je medzi nami.
Narodil sa v Moravskom sv. Jáne,
mal staršieho brata Jána, ktorý ešte
žije. Keď rodičom vzali role do druž-

stva, presťahovali sa do Bratislavy.
Po skončení základnej školy študoval
na Obuvníckom učilišti v Partizánskom. Vyučil sa za obuvníka, krátko
pracoval v ZDA Partizánske, najprv
v obuvníckej dielni, no ako športovec – futbalista bol preradený do
závodnej tlačiarne, kde pôsobil ako
tlačiar až do dôchodku.
Za manželku si vzal Skačianku Annu Kasalovú, dcéru Pavela a
Anny, rod. Horniakovej. Zoznámili
sa vo fabrike. Spolu vychovali troch
synov, tešili sa zo štyroch vnučiek,
troch vnukov a dvoch pravnúčat.
Bývali v Partizánskom. Po odchode do dôchodku sa presťahovali do
Skačian, kde si postavili rodinný
domček. Z mešťanov sa stali dedin-

čania, vzorní záhradkári, chovatelia
hydiny a zajacov. Spolu chodili do
kostola, obaja boli veľmi aktívnymi
členmi MO JDS v Skačanoch, zúčastňovali sa na všetkých akciách
konaných organizáciou.
Vendelín bol skromný, pracovitý
človek, ochotný vždy pomôcť, športovec telom i dušou. Futbalu sa upísal už v učilišti, hral za učilište i za
mesto Partizánske. Tomuto športu
venoval mnoho voľného času. Boli
to tréningy, zápasy a sústredenia. Starostlivosť o rodinu, deti a domácnosť
bola na jeho manželke. Športoval aj
v dôchodcovskom veku, zúčastnil sa
všetkých športových olympiád seniorov konaných v Partizánskom. Súťažil vo viacerých disciplínach. Bol

úspešný. Získal 5 medailí: dve zlaté,
jednu striebornú a dve bronzové. Prihlásil sa aj na tohtoročnú, už deviatu,
konanú v poslednú júnovú sobotu.
Neúprosná smrť mu to však prekazila. Do športového neba odišiel nečakane, rýchlo, bez rozlúčky, tesne pred
olympiádou. Už nebude športovať,
neprinesie medailu a nebude ani reprezentovať skačiansku organizáciu
dôchodcov a obec Skačany. Jeho
športové dôchodcovské úspechy sú
trvalo zapísané v kronike organizácie
i v Pamätnej knihe obce.
Ďakujeme mu za členstvo i športovú reprezentáciu. Česť jeho pamiatke.
texty Mária Krajčová,
predsedníčka MO JDS
foto archív OcÚ

IRIS-IV, n. o. Zo života našich seniorov

V živote seniora často prichádza k okamihom, kedy z rôznych,
najmä zdravotných dôvodov nemôže sám zabezpečiť starostlivosť
o seba samého a nezriedka prichádza rozhodnutie odísť do „domova
dôchodcov“. Takéto rozhodnutie
nie je ľahké, veď často musí opustiť prostredie, v ktorom žil takmer
celý život, prispôsobiť sa novému
prostrediu, novým ľuďom a prijať
ich do svojho srdca. Seniori sa potrebujú vyrovnať so svojím životom,
bilancovať, ospravedlniť a uzavrieť
svoju minulosť, len tak môžu získať
osobnú pohodu, jeden z aspektov
duševného zdravia.
V súčasnosti využíva služby Zariadenia pre seniorov IRIS – IV
v Skačanoch 26 seniorov, najmä
z okresov Partizánske, Prievidza a
Bánovce nad Bebravou. Všetkým
poskytujeme profesionálnu zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť,
vyškolený personál denne venuje
každému úsmev, pohladenie, skúsenosti, trpezlivosť a pochopenie.

Poskytujeme pomoc pri každodenných aktivitách, osobnej toalete,
obliekaní, jedení, podávaní liekov,
sprevádzaní na vyšetrenia. Obvodná
lekárka MUDr. Dagmar Hlavnová
prevzala všetkých do svojej starostlivosti a v rámci spolupráce im
poskytuje vynikajúcu zdravotnú starostlivosť. Odbornú dermatologickú
starostlivosť nevyhnutnú pre imobilných ležiacich klientov zabezpečujeme prostredníctvom MUDr.
Ľubice Bogdánovej, rod. Škotkovej,
z Topoľčian (bývalej obyvateľky
obce Skačany). Pod dohľadom fyzioterapeutky jedenkrát za týždeň
všetci radi precvičujú svoje vekom
stuhnuté telá, pedikúra a manikúra
patria k obľúbeným pravidelným
procedúram a samozrejme zabehnuté kadernícke a holičské služby nikto
neodmietne, každý sa chce ešte páčiť. Všetci naši zamestnanci poskytujú klientom psychickú podporu
prostredníctvom milého a vľúdneho
slova.
Budovanie sociálnych kontak-

tov pomocou zábavy a s ňou spojených príjemne prežitých chvíľ, to
sú ciele našich aktivít. Dosiahnutím
duševnej pohody a vyrovnanej psychiky pomôžeme našim obyvateľom
spríjemniť chvíle staroby. V máji
sa naši seniori zúčastnili podujatia
Stavanie mája v obci Skačany, toto
sme ukončili prehliadkou obce, ktorá sa stala ich novým domovom. Už
v júni sme spustili program Kultúrne
leto v IRIS – IV, Skačany, v rámci
neho k nám zavítali: Detský folklórny súbor Husiarik z Brodzian, súbor
Cibuliar zo Skačian, spevák a muzikant Pavel Jurík z Hradišťa, muzikanti z Dychovej hudby Skačianka a
spevácky súbor Kmotríkovci z Hornej Vsi. Všetkým úprimne ďakujeme za nezištnú podporu. Formou
hudby, spevu, tanca a humorného
slova spestrili život našich klientov,
ich nadšenie a radosť boli priam neuveriteľné.
V auguste naše zariadenie navštívilo 17 seniorov z penziónu Jeseň
Malé Kršteňany a keďže sa toto

podujatie všetkým veľmi páčilo,
prijali sme pozvanie na „Katarínsku
zábavu“ do kultúrneho domu v Malých Kršteňanoch.
Chutné a zdravé jedlo zdvihne
náladu každému, takéto jedlo pripravujú naše kuchárky nielen pre
klientov zariadenia, ale pre všetkých
záujemcov v obci Skačany. Najmä
stravovanie formou obeda za 1 €
využíva v súčasnosti 8 seniorov odkázaných na pomoc z obce Skačany,
v rámci poskytovanej ambulantnej
formy sociálnej služby, od októbra
na zimné mesiace im zabezpečíme
dovoz autom do zariadenia za symbolickú cenu, aby vo väčšej miere a
všetci mohli využiť aj iné poskytované služby.
Radi vám osobne poskytneme
všetky bližšie informácie u nás priamo v ZPS IRIS –IV Skačany, denne
od 7.00 – 15.00 hod. alebo na č. t:
0905 900681, 0905344553, email:
irisivno@gmail.com,
text a foto Mgr. Viera Maďarová,
riaditeľka ZPS IRIS-IV Skačany
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▪ Prvé sväté prijímanie vo farnosti
Posledná májová nedeľa (25. máj
2014) sa pre sedemnásť detí z farnosti stala opäť po roku nezabudnuteľnou. Prvýkrát prijali do srdiečok
Pána Ježiša v podobe hostie. Sprievod miništrantov, správcu farnosti,
prvoprijímajúcich detí a ich príbuzných na čele s domácou dychovou

hudbou sa presunul od Kaplnky sv.
Barbory do farského kostola, kde sa
konala sv. omša, do ktorej sa deti
aktívne zapájali. Krásne slnečné
počasie umocňovalo slávnostnú
atmosféru tohto výnimočného dňa.
text Ing. Kvetoslava Kližanová
foto archív OcÚ

▪ Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi
Tento prikázaný cirkevný sviatok
je oslavou daru Eucharistie a úcty
k Spasiteľovi skutočne neustále
prítomnému pod spôsobom chleba
a vína. Slávi sa vždy vo štvrtok,
tohto roku pripadol na 19. júna.
Aj v Skačanoch, podobne ako
v mnohých iných dedinách a mestách, sa veriaci zúčastnili okrem
sv. omše aj na tradičnej procesii,
konanej z vďaky a úcty k Božskej
prítomnosti v Eucharistii. Spolu
s miništrantmi a kňazom s monštranciou kráčali v sprievode po
hlavnej ceste od kostola až k ihrisku a postupne sa zastavovali pri
štyroch oltárikoch (tzv. chládkoch),
ktoré vkusne pripravili ochotné rodiny z Riečnej, Hviezdoslavovej,
Komenského a Jesenského ulice.
Krásne oltáriky vytvorili zo zelene,
kvetov a domácich náboženských

predmetov. Deti na znak úcty sypali
na cestu po celej trase lupene kvetov. Ku krásnej duchovnej atmosfére prispela počas sprievodu i pri
oltárikoch svojou hudbou Dychová
hudba Skačianka. V nemalej miere
sa na príjemnom zážitku podieľalo
aj pekné počasie. Bolo radosť obzrieť sa dozadu a vidieť niekoľko
metrov dlhý sprievod. Procesia
skončila záverečným požehnaním
pána farára Mgr. Jozefa Tomicu na
Štúrovej ulici.
I keď hlavným zámerom procesie nebola vonkajšia okázalosť,
účasťou na nej sme vyjadrili aj navonok svoj vzťah ku katolíckej viere a každý, kto sa na nej zúčastnil,
určite prežil hlboký duchovný zážitok z veľkosti Božej lásky.
text Ing. Marta Štrpková
foto Marián Kližan
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▪ Naša osobná skúsenosť v Medžugorí

Po roku sa farníci zo Skačian,
Hradišťa a Návojoviec opäť mohli
zúčastniť farskej púte. Záujem bol
taký veľký, že autobus sa naplnil
v priebehu pár dní. Čas do odchodu
ušiel veľmi rýchlo, a tak sme sa všetci účastníci „zájazdu" stretli v sobotu
16. augusta 2014 vo farskom kostole, aby náš pán farár Mgr. Jozef Tomica požehnal nás, aj naše putovanie
po Medžugorí.
Keďže nedeľa je deň oddychu, trávili sme ju pri mori na Makarskej riviére. Ráno sme začali svätou omšou
na pútnickom mieste Vepric a večer
sme znovu pokračovali v ceste. Konečne sme dosiahli cieľ našej cesty a
po ubytovaní sme dostali inštrukcie
od pána farára, ako budeme tráviť
čas.
Na druhý deň ráno sme sa vybrali na horu zjavenia - Podbrdo.
Modliac sa sv. ruženec sme si ani
neuvedomovali, že kráčame po veľkých kameňoch až na samotný vrch,
kde stála veľká socha Panny Márie.
Tu sme v tichosti prežili pár minút
v osobnej modlitbe a pobrali sme
sa podobne náročnou trasou dolu až

k modrému krížu, pri ktorom sa stále zjavuje Panna Mária. Potom sme
navštívili Komunitu Cenacolo. Komunita je svedectvom Božej lásky.
Pomáha tým, ktorí padli, aby vstali a
znovu našli seba samých, našli lásku,
priateľstvo a zmysel života. Vypočuli
sme si tu svedectvá dvoch mladých
Slovákov, ktorí v komunite žijú.
Svedectvá pokračovali návštevou
Patrika a Gorana, ktorí mali podobné
osudy, avšak viera v Boha a Panna
Mária im pomohli prekonať všetko
zlé a znovu žiť život plný radosti,
lásky a pokoja.
Každodenné večerné sv. omše,
modlitby oslobodenia a uzdravenia
a adorácie boli veľkým povzbudením pre náš život. Sv. omše sa slúžili
v exteriéri vedľa Kostola sv. Jakuba,
kde sa bohoslužieb a modlitieb zúčastnilo asi 5-10 tisíc veriacich.
Ďalší deň sme opäť strávili pri
mori - tentokrát v chorvátskom meste Gradac. Krásne priezračné more a
jemne kamenistá pláž prispeli k príjemnému oddychu pred náročným
výstupom na Križevac v nasledujúci
deň. Ráno o šiestej sme začali našu

▪ Púť k sv. Anne
Pri príležitosti sviatku Sv. Joachima a Anny sa v nedeľu 27. júla popoludní konala krátka každoročná
púť ku Kaplnke sv. Anny. Zúčastnilo sa na nej okolo 40 veriacich,
prevažne žien. Cestou od Kaplnky
sv. Barbory ku Kaplnke sv. Anny sa
všetci modlili sv. ruženec a spievali
mariánske piesne. Púť ukončil pri

kaplnke pán farár litániami a udelil
prítomným záverečné požehnanie.
Krátko po ukončení púte sa spustil
hustý dážď.
Všetci pútnici sa vrátili domov
povzbudení na duchu a zároveň príjemne unavení.
text Janka Bližniaková
foto Marta Havaldová

krížovú cestu po ešte náročnejšej
trase ako bolo Podbrdo. Absolvovala
ju celá výprava - vrátane najstaršej takmer osemdesiatročnej členky nášho spoločenstva, i detí, ktoré sa ani
raz nesťažovali na náročnú trasu. Zastavenia krížovej cesty sme prežívali
s veľkou pokorou, v duchu so svojimi ťažkosťami a trápeniami, ktoré
sme tu odovzdali Bohu. Na vrchole
krížovej cesty stojí veľký biely kríž,
pri ktorom sa všetci v tichosti ponorili do modlitby. Chvíľu sme pobudli
na tomto mieste s krásnym výhľadom na Medžugorie a pomaly sme
zostupovali náročnou trasou späť do
dediny. Niektorí jednotlivci vystupovali na Križevac na boso - vrátane
miništranta Andreja, ktorý v autobuse ráno zistil, že sa zabudol prezuť do
tenisiek. Bolo to veľmi odvážne, ale
zároveň povzbudivé, pretože na nohách nemal jediný škrabanec.
V ubytovni Slavonija nám pripravili - ako zvyčajne výborný obed aj
so sladkým prekvapením a my sme
mohli vyraziť na nádherné Kravické
vodopády, kde sa niektorí odvážlivci okúpali v ľadovej vode. Dažďové

kvapky nás po dvojhodinovom relaxe nasmerovali rovno do autobusu.
Po večernej sv. omši sme sa ešte naposledy pomodlili pri modrom kríži
na Podbrde a čakala nás posledná
noc v Medžugorí.
Ráno sme sa plní duchovných
zážitkov, príjemných posedení, prechádzok, ale i oddýchnutí vydali na
spiatočnú cestu. Na Makarskej riviére sme sa zastavili ešte po kúsok
slniečka a mora, aby sme večer vyrazili domov do našich Skačian.
Chcem touto cestou v mene všetkých pútnikov vyjadriť poďakovanie
nášmu pánu farárovi Jozefovi Tomicovi za zorganizovanie púte. Za to,
že nám bol výborným spoločníkom,
sprievodcom, ale aj duchovným
pastierom.
Každý z nás v Medžugorí nechal
časť seba - svojich ťažkostí, trápení, bolestí, ale aj radosti a nádeje, že
naše modlitby a prosby budú vyslyšané. Medžugorie sme si ale odniesli
domov v našich srdciach, veď spevy
z adorácií a mariánskych litánií si
dodnes stále pospevujeme.
text a foto Ing. K. Kližanová
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
▪ Zo života našej materskej školy
Naša materská škola otvorila
2. septembra svoje brány v novom
školskom roku 2014/2015. V prevádzke je denne od 6.30 do 16.00.
Navštevuje ju 49 detí, ktoré sú
rozdelené do dvoch tried. 1.triedu „Motýliky“ navštevuje 24 detí od 2
do 4 rokov. V tejto triede učia dve
pani učiteľky, a to Bc. Martina Klimová a triedna učiteľka Anna Ďurišová. 2. triedu, zvanú „Včielky“,
navštevuje 25 detí od 4 do 6 rokov.
V tejto triede učia Miriam Maslenová a Bc. Jana Ďatelinková, ktorá
je triednou učiteľkou a zároveň zástupkyňou pre materskú školu. Pre
2. triedu bola pre veľký počet detí
zriadená nová spálňa. Triedy sa zariadili novým nábytkom, podlahou
a kobercom.

Úspešne sme sa zapojili do projektu DIGIPEDIA, z ktorého sme
získali interaktívnu tabuľu s projektorom, počítač a tlačiareň. Tieto
pomôcky nám úspešne slúžia, nakoľko bude tento rok v materskej
škole prebiehať projekt týkajúci sa
environmentálnej výchovy a počítačovej gramotnosti.
Tak ako včielky a motýliky vidíme v čulom ruchu poletovať z kvetu na kvet, ani Včielky a Motýliky
v našej materskej škole sa nenudia.
Minulý školský rok 2013/2014 sme
svojím programom spestrili Stavanie mája, Deň matiek v kultúrnom
dome a nezabudli sme navštíviť ani
seniorov v zariadení IRIS v Skačanoch. Ďalej sme sa zúčastnili na
rôznych predstaveniach ako Snehu-

lienka a sedem trpaslíkov v Dome
kultúry v Partizánskom, navštívili
sme muzikál Splnený sen v kultúrnom dome v Skačanoch a bábkové divadlo Janko a Marienka v
Starom divadle Karola Spišáka v
Nitre. Zabojovali sme na Detskej
športovej olympiáde, v ktorej sme
sa naučili, že nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa. Taktiež sme absolvovali preventívny program Aby
sme si rozumeli, ktorý realizovala Mgr. Svetlana Sithová z Centra
pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie v Partizánskom. No a na záver školského roka
sme sa 26.6.2014 rozlúčili s našimi
predškolákmi, ktorým prajeme
v škole veľa úspechov.
Materská škola spolupracovala aj

s jazykovou školou TANYUS, ktorá
po celý rok zabezpečovala výučbu
anglického jazyka prostredníctvom
lektorky v priestoroch materskej
školy. Dňa 26.6.2014 si pripravila
otvorenú hodinu, na ktorú sa mohli
prísť rodičia pozrieť. Organizovala
tiež anglický tábor, ktorý prebiehal
prvé dva prázdninové týždne. Pre
deti tu boli pripravené rôzne veselé
hry, tematické oslavy, tvorivé dielničky a rôzne iné prekvapenia.
V tomto školskom roku nás čaká
množstvo podujatí, akcií, besied,
výstav, vystúpení i výletov, na ktoré sa už teraz tešíme a budeme vás
o nich bližšie informovať.

text a foto Anna Ďurišová

▪ Čo sa ešte stihlo udiať v uplynulom školskom roku v základnej škole?
Tak ako po minulé školské roky
aj tento rok sme zorganizovali
Deň otvorených dverí. Rodičia sa
mohli prísť pozrieť na vyučovanie
a vidieť tak prácu svojho dieťaťa na
hodinách. Tento školský rok mohli
prísť dňa 26.3.2014. Na I. stupni
využilo túto možnosť 27 rodičov.
Pozreli si vyučovanie a prácu žiakov na 46 hodinách. Na II. stupni
bolo prítomných 6 rodičov a pozreli
si spolu 8 vyučovacích hodín. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto
možnosť využili a prišli sa pozrieť
na vyučovanie. A všetkých zároveň
pozývame na návštevu tento školský rok.
V mesiaci apríl sme usporiadali
Beh oslobodenia Skačian. Tento
beh patrí medzi športové poduja-

tia, ktoré majú v kalendári športovo
rekreačných aktivít stále popredné
miesto. Počasie bolo výborné a bola
radosť pozerať sa na súťažiacich,
hlavne z nižších ročníkov, ktorí sa
snažili dosiahnuť čo najlepší výkon. Je na škodu, že niektorí bežci,
najmä spomedzi starších žiakov,
nepodali plnohodnotný športový
výkon.
Žiaci 8. a 9.ročníka našej školy
sa dňa 8.4.2014 zúčastnili exkurzie do Viedne. Pripravili sme ju
pre nich v spolupráci so Základnou
školou Horná Ves. Počas celodennej prechádzky historickým centrom mesta mali možnosť prezrieť
si krásnu viedenskú architektúru.
Po prestávke na obed sa presunuli
do zámku Schönbrunn. Je to naj-

navštevovanejšia pamätihodnosť
mesta. Žiaci mali príležitosť sami
sa prejsť štyridsiatimi miestnosťami zámku a vypočuť si z príručného zariadenia zaujímavosti z histórie zámku. Unavení, ale s kopou
zážitkov sa vo večerných hodinách
dopravili domov.
7.4.2014 navštívili žiaci 1. stupňa
ZŠ s MŠ Skačany obecnú knižnicu. Jej sídlo je v budove kultúrneho domu. Pani knihovníčka deťom
vysvetlila, ako sa knihy zapisujú a
evidujú, čo musí každá kniha obsahovať, ako s knihami zaobchádzať.
Porozprávala o rozdelení kníh a
spôsobe ich vyhľadávania v knižnici. Nechýbala ani spoločná fotka a
milé prekvapenie, sladký darček od
pani knihovníčky.

5. marca 2014 sa v našej škole
uskutočnilo školské kolo súťaže
Štúrov a Dubčekov rétorický
Uhrovec. V dvoch kategóriách si
svoje rečnícke umenie zmeralo 10
súťažiacich zo 4. – 9. ročníka. Najlepšie sa umiestnili:
I. kategória / 4. – 6. ročník:
1. miesto: Sofia Ištvánová / VI. A
2. miesto: Ema Cígerová / V. A
3. miesto: Patrícia Fodorová / IV. A
II. kategória / 7. – 9. ročník:
1. miesto: Carmen Müllerová / IX. A
Víťazky oboch kategórií Sofia
Ištvánová a Carmen Müllerová reprezentovali školu v okresnom kole
súťaže dňa 3. apríla 2014 v CVČ
v Partizánskom. Ich skvelé rečnícke umenie ocenila i porota.
pokr. na str. 16 >
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Sofia Ištvánová (VI. A) sa
v 1. kategórii umiestnila na 2. pozícii a Carmen Müllerová (IX. A)
v 2. kategórii obsadila 3. miesto.
Sofia Ištvánová reprezentovala našu
školu i okres Partizánske v krajskom kole súťaže dňa 25.4.2014
v Uhrovci.
Marec nie je len mesiacom knihy, ale aj obdobím, keď sa v našej
škole organizuje niekoľko podujatí.
V dňoch 21. a 24.3.2014 sa uskutočnila posledná záujmovo-umelecká súťaž – súťaž v recitácii poézie
a prózy Beniakove Chynorany.
Školského kola sa v 1. kategórii
(1. - 3. roč.) zúčastnilo 12 žiakov,
v 2. kategórii (4. - 6. roč.) predviedlo svoje recitačné umenie 11
žiakov, v 3. kategórii (7. - 9. roč.) to
bolo 6 žiakov.
Vyhodnotenie:
I. kategória / 1. – 3. ročník:
Poézia:
1. miesto: Sofia Žilková / I. A
2. miesto: Matúš Ďuriš / I. A
3. miesto: Nikolas Ištván / II. A
čestné uznanie:
Patrícia Kurilová / III. A
Próza:
1. miesto: Dominika Tamášová / III. A
2. miesto: Natália Klimová / II. A
3. miesto: Patrícia Beňušková / III. A
II. kategória / 4. – 6. ročník:
Poézia:
1. miesto: Sofia Ištvánová / VI. A
2. miesto: Dorota Zorková / IV. A
3. miesto: Terézia Blažeková / VI. A
Próza:

Exkurzia vo Viedni

1. miesto: Filip Ďuriš / VI. A
2. miesto: Ema Cígerová / VI. A
3. miesto: Patrícia Fodorová / IV. A
III. kategória / 7. – 9. ročník:
Poézia:
3. miesto: Nikola Kasalová / VIII. A
Próza:
3. miesto: Kristína Kosnovská / VII. A
Do okresného kola, ktoré sa konalo 8. – 9.4. v Chynoranoch, postúpili žiaci umiestení na 1. mieste
v každej kategórii.
Recitačné schopnosti Filipa Ďuriša ocenila i porota v okresnom
kole súťaže v rodisku V. Beniaka
– v Chynoranoch. Jeho skvelý
prednes natoľko zaujal, že v II.
kat. – próza získal 1. miesto a 6.
mája 2014 reprezentoval našu školu i okres Partizánske v krajskom
kole súťaže.
Deň narcisov – verejná zbierka, do ktorej sa aj naša škola pravidelne zapája. Počas tohto dňa si
ľudia pripínajú narcis ako symbol
nádeje, spolupatričnosti a pomoci
všetkým, ktorí bojujú s rakovinou
a zapájajú sa do verejnej zbierky.
Žiačky 9. roč. Carmen Műllerová a
Nikola Besedová začali so zbierkou
v budove školy a potom navštívili
podnikateľov, obchody a inštitúcie
v dedine. Spoločnými silami sa podarilo vyzbierať 177,80 €. Aj touto
cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili, a tak podporili dobrú myšlienku.
V dňoch 28.3. – 30.3.2014 sa
v KD Skačanoch konala Výstava

poľovníckych trofejí. Poľovnícke
združenie Háj Skačany oslovilo
k spolupráci aj našu školu s myšlienkou nakresliť obrázky na tému
Príroda očami detí. Žiaci sa výstavy teda zúčastnili nielen ako návštevníci, ale aj aktívne prispeli svojimi prácami. Do súťaže sa zapojili
žiaci všetkých ročníkov, dokonca aj
deti z materskej školy. Najkrajšie
práce boli vystavené v kultúrnom
dome. Deti z MŠ dostali za svoje
dielka spoločenské hry. Zo žiackych prác organizátori súťaže vybrali a ocenili krásnymi knihami
o prírode 3 najlepšie práce v každej kategórii.
I. kategória / I. stupeň:
1. miesto: Patrícia Fodorová, 4. roč.
2. miesto: Samuel Fodora, 2. roč.
3. miesto: Sofia Žilková, 1. roč.
II. kategória / II. stupeň:
1. miesto: Sofia Koleňáková, 7. roč.
2. miesto: Viktória Bezdeková, 6. roč.
3. miesto: Nikola Kasalová, 8. roč.
Výstava obohatila poznatky detí
o prírode a umožnila im spoznať
prácu poľovníckeho združenia.
Zároveň sa chceme poďakovať za
finančný dar (dobrovoľné vstupné na výstavu), ktorý Poľovnícke
združenie venovalo žiakom školy
na nákup učebných pomôcok. Sme
radi, že sme boli oslovení touto
organizáciou a veríme, že budúca
spolupráca bude na osoh obidvom
stranám.
V utorok 15. apríla 2014 sa po
tretíkrát uskutočnila súťaž v an-

Exkurzia v Záhradníctve Šujan

glickom jazyku pre žiakov 2. – 4.
ročníka. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov
– z každej triedy štyria najlepší na
základe triedneho kola. Tí absolvovali písomný test, ktorý bol z veľkej
časti zameraný na slovnú zásobu.
Okrem neho museli zvládnuť počúvanie s porozumením. Ukázali,
že po anglicky vedia aj rozprávať,
a to pri opise obrázka a krátkom
rozhovore s pani učiteľkami. Všetci
boli veľmi šikovní a opäť dokázali,
že sa vedia popasovať aj s cudzím
jazykom.
Najlepšími z každého ročníka sú:
II. A / Nikolas Ištván
III. A / Patrícia Beňušková
IV. A / Dorota Zorková
Víťazom srdečne blahoželáme a
ďakujeme za účasť všetkým zúčastneným žiakom. A už teraz sa tešíme
na ďalší ročník.
Dňa 14.4.2014 sa v našej škole
uskutočnilo školské kole už tradičnej
súťaže Slávik Slovenska, do ktorej
sa v tomto roku zapojilo 16 detí.
Najlepší speváci:
1. kategória / 1. – 3. roč.:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Bibiána Tamášová, I. A
3. miesto: Natália Krištínová, III. A
2. kategória / 4. – 6. roč.:
1. miesto: Ema Cígerová, VI. A
2. miesto: Filip Ďuriš, VI. A
2. miesto: Martin Rybanský, VI. A
3. kategória / 7. – 9. roč.:
1. miesto: Kristína Kosnovská, VII. A
2. miesto: Romana Králiková, VII. A
pokr. na str. 17 >

Skačianske noviny číslo 2/2014

17. strana

Stretnutie s hasičmi
2. miesto: Dominika Oršulová, VIII. A
Úroveň súťaže bola výborná, najmä v 2. a 3. kategórii. Veríme, že
všetci, diváci i porota, mali pekný
umelecký zážitok.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Partizánskom
vykonáva v rámci svojej činnosti aj
preventívno-výchovnú činnosť so
zameraním na ochranu pred požiarmi. Jednou z úloh tejto činnosti
je skvalitnenie povedomia a informovanosti detí a mládeže o činnosti
hasičského a záchranného zboru,
ako aj o zodpovednom prístupe
kochrane pred požiarmi. Z tohto dôvodu dňa 29.4.2014 navštívili našu
školu zamestnanci HaZZ v Partizánskom Ing. Vladimír Knápek, PhD. a
pán Peter Gális. Žiakom školy, ale aj
deťom z materskej školy predviedli
uniformu hasiča s vybavením, ktoré
používa pri zásahoch. Taktiež im poukazovali všetky prístroje, náčinie a
náradie, ktoré je v hasičskom aute a
porozprávali im, na čo sa používa.
Na ukážky hasičskej techniky a činnosti hasičskej jednotky
nadviazali besedy dňa 12.5.2014,
kde sa mohli žiaci dozvedieť viac
o činnosti, ktorú hasiči vykonávajú, a o poslaní hasičského zboru. Ďakujeme členom HaZZ za to,
že ukázali žiakom svoju činnosť
a skvalitnili ich informovanosť
o práci HaZZ.
Pretože obsahom učiva v predmete prírodoveda vo 4. ročníku

a geografia v 5. ročníku sú aj základné poznatky o vesmíre, absolvovali dňa 14.5.2014 naši štvrtáci
a piataci exkurziu do Hvezdárne
Partizánske. Žiaci si so záujmom
vypočuli výklad riaditeľa Hvezdárne Mgr. Vladimíra Meštera, ktorý
bol doplnený filmom o slnečnej
sústave. Mali možnosť pozrieť si
roboty a iné zaujímavé astronomické hračky a pomôcky. Súčasťou
exkurzie bola aj prehliadka kupoly
s ukážkami práce s ďalekohľadom.
Pozorovanie Slnka vzhľadom na
zamračenú oblohu nebolo možné.
Žiakov táto téma zaujala, o čom
svedčilo aj množstvo zvedavých
otázok.
Dňa 21.5.2014 boli žiaci I. A,
II. A a IV. A na exkurzii v Záhradníctve Šujan v Skačanoch. Celou
prehliadkou ich sprevádzala pracovníčka záhradníctva, ktorá žiakom
podrobne vysvetlila, aké druhy rastlín sa kde pestujú. Previedla ich predajnou časťou a poukazovala všetky
druhy drevín a bylín. Najväčšiu radosť mali žiaci v hale, kde sa sadia
stromčeky. Pracovníci záhradníctva
predviedli sadenie stromčekov pomocou špeciálnych strojov a žiaci si
to potom mohli vyskúšať samostatne. Na záver každý malý návštevník
dostal darček. Exkurzia priniesla
žiakom nové poznatky o pestovaní
kvetov a rastlín.
20.5.2015
sa
starší
žiaci
a 21.5.2014 mladší žiaci našej ško-

ly zúčastnili Okresnej olympiády
v ľahkej atletike v Chynoranoch.
Súťažili v disciplínach: beh na 60
m, 600 m, 800 m, 1000 m, skok do
diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a štafetový
beh 4 x 60 m. Vo veľkej konkurencii 11 škôl obsadili staršie dievčatá
9. miesto, starší chlapci 7. miesto
a najviac sa darilo mladším chlapcom, ktorí skončili na 4. mieste.
Záverečnou bodkou za tohtoročnou športovou aktivitou žiakov
II. stupňa našej školy bol 47. ročník Memoriálu Rudolfa Jašíka
v Partizánskom. Chlapci dosiahli
niekoľko medailových umiestnení.
Patrik Mikláš vyhral skok do výšky výkonom 133 cm, beh na 60
metrov časom 7,6 sekundy a ako
jediný z tohtoročných športovcov
prekonal platný rekord MRJ. Ďalšiu medailu pre našu školu získala štafeta 4 x 60 metrov mladších
žiakov v zložení Martin Rybanský, Marek Maďar, Kristián Dolný
a Patrik Mikláš. V skoku do výšky
sa darilo i Patrikovi Kližanovi, ktorý vyhral výkonom 165 cm. Veľkou
športovou nádejou je žiak 4. ročníka Jakub Gahér, ktorý na pretekoch
v Chynoranoch i v Partizánskom
medzi podstatne staršími žiakmi
v behu na 1000 m obsadil krásne
5.miesto. Ďakujeme všetkým športovcom za úspešnú reprezentáciu
našej školy.
„Úspešné ťaženie!“ Tak nazýva-

me bilancovanie športovej súťaže
žiakov 1. stupňa, ktorí sa v piatok
6. júna 2014 zúčastnili Ľahkoatletických pretekov Jána Chocholu
v Partizánskom. Získali päť medailových umiestnení, štyri štvrté a
tri piate miesta.
Žiaci 1. – 2. ročníka si zmerali
svoje sily v štyroch disciplínach
(beh na 40 m, skok do diaľky, hod
kriketovou loptičkou, beh na 200
m), športovcom 3. ročníka pribudol
skok do výšky, pretekárom 4. ročníka aj štafetový beh. V obrovskej
konkurencii obstáli na výbornú!
Roderik Dolný
1. miesto v hode kriketovou loptičkou
4. miesto v skoku do diaľky
Nikolas Ištván
3. miesto v behu na 40 metrov
Natália Humajová
3. miesto v skoku do diaľky
Karin Gregušková
3. miesto v behu na 200 metrov
4. miesto v behu na 40 metrov
Jakub Gahér
2. miesto v behu na 600 metrov
4. miesto v behu na 50 metrov
Filip Šuhajda
4. miesto v behu na 200 metrov
5. miesto v behu na 40 metrov
Lucia Ďurišová
5. miesto v behu na 40 metrov
Martin Šuhajda
5. miesto v behu na 400 metrov
Chlapci 2. ročníka v zložení Ján
Pavlovič, Roderik Dolný
pokr. na str. 18 >
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a Nikolas Ištván obsadili po
zrátaní všetkých bodov krásne
3. miesto, ich spolužiačky v zložení Natália Krištínová, Karin
Gregušková a Natália Humajová
4. miesto.
Na najmenšiu plnoorganizovanú
základnú školu v okrese, čo do počtu žiakov, nevídaný úspech. Gratulujeme!
Známe piesne i búrlivý potlesk
sa v piatok 23. mája 2014 ozýval
z Domu kultúry v Partizánskom.
Nádejní speváci i tanečníci sa v súťaži Miniplayback show postavili
pred porotu i početné obecenstvo.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci z tanečného krúžku našej školy. Pripravili si až 5 hudobných čísel,
v ktorých nešlo ani tak o spev,
ale o vernú imitáciu slávnych interpretov a ich hitov. Súťažilo sa
v 3 kategóriách a v každej sme
mali zastúpenie. Okrem kostýmov
a pohybovej zdatnosti sa hodnotila
najmä synchrónnosť s hlasom originálu či pohyb úst.
V prvej kategórii získali prvenstvo Tomáš Petrík, Martin Šuhajda,
Nikolas Ištván, Jakub Gahér, ktorí
pôsobivo imitovali KISS.
V druhej kategórii druhé miesto

poputovalo Laure Križanovej
(Dara Rolins). Na treťom mieste sa
umiestnila Sofia Ištvánová (Elvis
Presley).
Prvé miesto v tretej kategórii si
odniesli Dana Širková, Sofia Koleňáková, Sára Mikušková a Nikola
Duchovičová imitujúce Little mix.
Všetkým účinkujúcim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu
školy.
Druhým tanečným úspechom
bola účasť na Festivale moderného tanca detí v Handlovej, kde sa
predstavila naša tanečná skupina
Tutti Frutti s pesničkou Disko party rock. Získali Cenu za celkový
štýlový dojem. Ďakujeme našim
šikovným tanečniciam.
Dňa 6.6.2014 sa v našej škole
konal v spolupráci s Hvezdárňou
Partizánske Hviezdny deň. Jeho
zameranie bolo na tému Ako spoznávame vesmír. Cieľom mikroprojektu je podporiť prirodzený záujem žiakov a mladých ľudí o svet
okolo nás, netradičným spôsobom
im priblížiť výskum a vývoj vo
vede a technike, či ponúknuť motiváciu na ďalší profesionálny vývoj
vo vede a výskume.
Žiaci II. stupňa boli rozdelení do

4 skupín, každá sa zaoberala inou
problematikou. Prvá skupina pracovala s optikou, modelmi ďalekohľadov a prenosným digitálnym
planetáriom. Druhá skupina spoznávala úlohy a význam kozmonautiky, astronómie a astrofyziky,
konštrukciu rakiet a raketoplánov,
či raketových motorov. Tretia skupina debatovala o histórii a súčasnosti robotov a robotických zariadení, vyskúšala si prácu s robotmi
typu Lego Mindstorms. Posledná
štvrtá skupina si skúsila zlepiť model kozmickej sondy Roseta. Aj
napriek tomu, že činnosť v jednotlivých skupinách bola náročná, veríme, že sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého o vesmíre a o všetkom, čo
s ním súvisí.
Aj tento rok sme pre žiakov pripravili oslavu Dňa detí. K spolupráci nás oslovili poľovníci
z Obvodnej poľovníckej komory
v Partizánskom a Poľovníckeho
združenia Háj Skačany. Členovia
pripravili pre deti ukážky – vypchávky vtákov a menších zvierat,
parožie a tiež ich naučili poznávať
listnaté a ihličnaté stromy, ale aj
rôzne druhy kríkov. Zároveň im
porozprávali množstvo poznatkov

Tanečná súťaž v Handlovej

V obecnej knižnici

Rétorický Uhrovec

Súťažíme s angličtinou

o prírode a o všetkom, čo s ňou súvisí. Nevyhli sa aj zvedavým otázkam žiakov. Pre starších a odvážnejších žiakov pripravili stanovište,
kde si mohli vyskúšať streľbu zo
vzduchovej pušky. Zároveň všetci,
ktorí mali chuť, si mohli opiecť špekáčiky na grile. Napriek nie veľmi
priaznivému počasiu prežili žiaci
deň plný zážitkov a oddychu.
Aj žiaci, ktorí navštevujú ŠKD,
radi súťažia. Preto pre nich pani
vedúca vymyslela súťaž s názvom
Vtipnejší vyhráva. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť si 3 vtipy,
ktorými sa snažili čo najviac rozosmiať porotu. A kto mal pripravené
najlepšie vtipy?
I. kategória:
1. miesto / Nikolas Ištván
2. miesto / Ján Kubala
3. miesto / Jakub Dubný
II. kategória:
1. miesto / Martin Šuhajda
2. miesto / Patrícia Fodorová
3. miesto / Laura Križanová
Výhercom blahoželáme a tešíme
sa na nové vtipy v novom školskom
roku.
text a foto pedagogickí
zamestnanci ZŠ s MŠ Skačany
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Miniplayback show

MDD s poľovníkmi

Hodnotenie 2. polroku školského roku 2013/2014
Uplynulý školský rok ukončilo
v našej škole 110 žiakov, z toho
sa 2 žiačky vzdelávali v zahraničí. Prospelo s vyznamenaním 47
žiakov, veľmi dobre prospelo 20
žiakov, 41 žiakov prospelo, z toho
bolo 15 prvákov. Neprospel ani jeden žiak.
Žiaci, ktorí počas celého školského roka usilovne pracovali, vzorne
sa správali a reprezentovali školu
na súťažiach a olympiádach, boli
odmenení knihou, ktorú venovalo
rodičovské združenie. Boli to títo
žiaci: Sofia Žilková I. A, Natália
Humajová II. A, Laura Bezdeková
III. A, Patrícia Fodorová IV. A, Sa-

mantha Kováčová V. A, Filip Ďuriš
VI. A, Nikola Beňušková VII. A,
Nikola Kasalová VIII. A, Carmen
Müllerová IX. A. Žiačka Carmen
Müllerová bola zároveň odmenená
cenou riaditeľky školy za výbornú
prácu počas deviatich rokov, vzorné
správanie a reprezentáciu školy na
súťažiach. Pochvalu od triedneho
učiteľa dostalo 29 žiakov, ktorí boli
odmenení za výborný prospech,
vzorné správanie, aktivitu na hodinách a reprezentáciu školy.
Bohužiaľ, sú aj žiaci, ktorí nerešpektujú školský poriadok a preto im
bolo udelené výchovné opatrenie.
Napomenutie od triedneho učiteľa

bolo udelené 7 žiakom. Pokarhanie
od triedneho učiteľa dostali 3 žiaci
a pokarhanie od riaditeľa školy dostalo 5 žiakov. Zníženú známku zo
správania nedostal ani jeden žiak.
Žiaci spolu vymeškali 3807 hodín, z nich bolo 3797 hodín ospravedlnených, 10 hodín bolo neospravedlnených.
Naša škola sa zapojila do 11 vedomostných súťaží a olympiád, do
4 literárnych a recitačných súťaží,
do 8 výtvarných a hudobných súťaží a do 18 športových súťaží.
V tomto školskom roku sme sa
zapojili do 5 projektov, z ktorých
škola získala IKT techniku v podo-

be interaktívnej tabule, notebooku,
dataprojektorov, notebookov či odbornej literatúry a publikácií.
Podarilo sa nám získať peniaze na
výmenu školského nábytku od sponzorov a zo školského plesu. Všetkým,
ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujem.
Určite ste postrehli, že sme začali s rekonštrukciou budovy školy
výmenou okien. V prvej fáze sme
vymenili okná na prednej časti budovy školy. Ďalšia výmena nás čaká
v najbližšom období.
Ďakujem všetkým zamestnancom školy za spoluprácu.
Mgr. Darina Kurilová,
riaditeľka školy

A je tu nový školský rok 2014/2015
V tomto školskom roku bude školu navštevovať 115 žiakov, v 1.- 4.
ročníku – 54 žiakov, v 5.- 9. ročníku
– 61 žiakov.
O výučbu žiakov sa stará 12 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov.
Rozdelenie triednictva je nasledovné:
I. A trieda: Mgr. Adriana Juríková
II. A trieda: Mgr. Martina Petríková
III. A trieda: Mgr. Adriana Homolová
IV. A trieda: Mgr. Marcela Papšová
V. A trieda: Mgr. Milan Minarovjech
VI. A trieda: Mgr. Jana Kalabusová
VII. A trieda: Mgr. Zuzana Šútorová
VIII. A trieda: Mgr. Martina Hodálová

IX. A trieda: Mgr. Veronika Horniaková
Náboženskú výchovu budú vyučovať pán farár Mgr. Jozef Tomica a
pán kaplán Mgr. Ján Matyáš.
Vedúcou ŠKD je pani vychovávateľka Erika Chuťková, výchovnou
poradkyňou Mgr. Zuzana Šútorová.
Riaditeľkou základnej školy s materskou školou je Mgr. Darina Kurilová. Zástupkyňou riaditeľky školy
pre ZŠ je Mgr. Hilda Petríková.
V školskej jedálni pracujú 3 zamestnankyne pod vedením Márie
Ďurišovej ml. Hlavnou kuchárkou je
Mária Ďurišová st. Prevádzku jedálne zabezpečujú Viera Zábojníková

a Anna Horniaková. Chod školy na
ekonomickom úseku zabezpečuje
Ing. Mária Miklašová. O čistotu a
poriadok v škole sa starajú upratovačky Daniela Struhárová, Jana
Šedíková a Jana Beňušková. Jozef
Oršula plní v škole úlohy školníka.
Pre žiakov navštevujúcich ŠKD
sú pripravené zrekonštruované
priestory. Novú interaktívnu tabuľu
získanú z projektu Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva budú môcť žiaci využiť
na vyučovaní predmetov fyzika,
chémia, biológia a geografia. Touto
tabuľou sa ich počet v škole zvýšil

na 3 kusy, čo teda umožňuje učiteľom vyučovať moderne na viacerých vyučovacích hodinách. V tomto školskom roku sa žiaci dočkajú
ešte rekonštrukcie žiackych šatní a
pevne verím, že sa podarí vymeniť
zvyšné okná a následne vymeniť
podlahu na druhom poschodí školy.
Súčasťou školy je aj materská
škola, o ktorej je zmienka v samostatnom článku.
Prajem všetkým žiakom ako aj
zamestnancom úspešné vykročenie
do nového školského roku.
Mgr. Darina Kurilová,
riaditeľka školy
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▪ Regionálny zraz turistov v Skačanoch

S odstupom času sa každý pozerá
na udalosti s nadhľadom a fixuje si v
pamäti len tie najkrajšie zážitky. Preto aj o Regionálnom zraze turistov
troch okresov – Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou 13. až
15. júna 2014 sa mi žiada aj po troch
mesiacoch písať len to najkrajšie a
najdôležitejšie. Bolo perfektné počasie, zrazový priestor v areáli školy
v Skačanoch pod rozkvitnutými lipami a množstvo historických a prírodných zaujímavostí, ktorými nás
sprevádzali skvelí domáci nadšenci
– Eva Struhárová, Jozef a Vladimír
Gahérovci. Zraz mal však aj zvláštnosti – začínal v piatok trinásteho
a stanujúcich turistov sprevádzal
v noci jasný spln Mesiaca.
Nedá mi na úvod priblížiť Skačancom myšlienku organizovania
regionálnych zrazov turistov troch
okresov v spolupráci s miestnymi samosprávami v novom tisícročí. Zrazy sa organizovali už desiatky rokov,
ale turisti z bývalého „trojokresu“
Topoľčany zastrešení Regionálnou
radou Klubu slovenských turistov

(KST) sa v roku 2001 rozhodli, že
pozvú k spolupráci aj obce. Najmä
z toho dôvodu, že by chceli v nich
zapaľovať iskričku, ktorá by sa mohla neskôr rozhorieť v prospech rozvoja organizovanej turistiky v danej
obci. Úprimne, nie veľmi sa nám
to darí, lebo ľudia a najmä mladí už
majú ďaleko od prírody. A nepodarilo sa nám to ani v Skačanoch, kde
okrem oslovených vyššie menovaných sprievodcov sa do túry na Varty
ani do súťaže o titul Cibuliari 2014
nezapojil ani jeden Skačanec!
Slávnostné otvorenie zrazu pred
obecným úradom prišiel pozdraviť
nielen starosta hostiteľskej obce
Ladislav Struhár, ale aj primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec. Nielen preto, že on sám je
krajským predsedom KST v Trenčíne. Prišiel zároveň zablahoželať
Petrovi Dragúňovi, predsedovi Regionálnej rady KST Topoľčany,
k zvoleniu do funkcie predsedu
Klubu slovenských turistov na Slovensku. Je to najvyššia možná funkcia pre turistu a sme právom hrdí,

že čelný predstaviteľ organizovanej
turistiky v republike je náš človek
z regiónu.
Históriou obce a kultúrnymi pamiatkami nás previedla Eva Struhárová, ktorej výklad a nadšenie
pre poklady rodnej obce už dôverne
poznáme z jubilejnej X. Túlačky po
Strednom Ponitrí, ktorú tu v roku
2012 zorganizoval KST Kamarát
Partizánske (dnes má sídlo v Uhrovci). Vrelá vďaka opäť. Vedenia trasy
v lesnom teréne sa ujali tiež overení turistickí sprievodcovia Jozef a
Vladimír Gahérovci. Po prehliadke
kostola, kaplnky a základov kostolíka nad cintorínom sme neobišli ani
takmer tristoročnú vzácnu oskorušu,
či tzv. skačiansky kaňón. Svinia hora
mala síce orchidey už odkvitnuté, ale
výhľady a pestrý koberec lúčnych
kvetov by jej závideli aj národné parky. Na trase sme si so záujmom pozreli kamenné pivnice, slúžiace na
uskladňovanie ovocia. Na kóte Varty
pri chate nitrických poľovníkov sme
si počas chlebového obeda vypočuli
informácie o tejto vskutku zaujímavej lokalite a iba „pričuchli“ ku kotlu
gulášu, ktorý tu Nitričania chystali.
Obrovské pokosené lúky, krátke
zastavenie pri, žiaľ, prázdnej chate
skačianskych poľovníkov a neskôr
vysoké obilie takmer do výšky človeka, ale aj prírodná pamiatka Nitrica patrili medzi posledné atribúty
zrazovej túry ... Poďakovanie za výklad počas túry si Jozef Gahér naozaj zaslúži, ako aj Vladimír Gahér za
znásobenie dĺžky túry na Veľký vrch
pre nitrianskych turistov a tunajšiemu školníkovi Jozefovi Oršulovi za
vodcovstvo na cyklotrase.
Ešte sa nám chrbát po túre ani
poriadne nevysušil, ani „sáčková“

polievka nevytrávila, a už sme zmobilizovali šesť turistických družstiev,
ktoré sa rozhodli zabojovať o titul
Cibuliari 2014. Mali tri súťažné úlohy úzko súvisiace s cibuľou - hádzanie cibuľou do košíka, jedenie cibuľového chleba na rýchlosť, alebo
obliekanie sa „ako cibule“. Až 36
kusov odevov, vrátane spacáku, za
5 minút natiahli na seba až dva súťažiace tímy. Titul Cibuliari získalo
družstvo z KST Žochár Topoľčany,
druhí boli Nitrania a tretí skončil
KST Kamarát Uhrovec. Zvláštnu
cenu - vrecko s pravou skačianskou
cibuľou si víťazné družstvo prevzalo
pri večernom táboráku z rúk Janky
Bližniakovej, vedúcej súboru Cibuliar. Táto partia veselých seniorov
harmonikou a piesňami roztancovala turistov, nielen uchodených, ale aj
vybehaných po zrazovom futbalovom turnaji.
Milou udalosťou táborákového
posedenia, či skôr potancovania bolo
odovzdanie vyšívanej stuhy s nápisom Skačany na štafetový zrazový
kolík, kde už boli stuhy obcí – Veľký
Klíž, Hradište, Uhrovské Podhradie,
Nitrianska Blatnica, Brodzany, Zlatníky, Súlovce, Čierna Lehota, Bojná, Klátova Nová Ves, Timoradza,
Prašice a Práznovce. Stuhu osobne
uväzoval starosta Ladislav Struhár
dobehnuvší do zrazového areálu
na bicykli. Štafetu si ihneď prevzal
Daniel Bago, starosta obce Tesáre.
Skačianske kopce patriace do Nitrických vrchov tak po roku vystriedajú
lesy a lúky Považského Inovca. Takže o rok vôňu cibule vystrieda vôňa
dreva... Ďakujeme, Skačanci. Pridajte sa občas k nám!
text a foto Alena Borszéková,
vedúca KST Kamarát Uhrovec
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▪ Kope celá dedina
Komisia školstva, mládeže a športu pri OZ v Skačanoch usporiadala v nedeľu 20. júla na futbalovom
ihrisku v Skačanoch už 8. ročník
súťažno-zábavného športového popoludnia KOPE CELÁ DEDINA.
Toto podujatie si získava svojich
pravidelných priaznivcov a je potešiteľné, že sa ho zúčastňujú viaceré
generácie z tej istej rodiny.
I keď ide najmä o zábavu, mnohí
súťažiaci, a najmä tí najmladší, sa
veľmi snažia zvíťaziť. V kategórii
deti do 6 rokov strelil najviac gólov Timotej Bečka, ktorý v rozstrele
porazil Tamaru Krajčovú, 3. skončil
Michal Fodora.
Kategóriu chlapci 7 – 10 rokov

vyhral Patrik Staňo pred bratrancami
Marošom a Matúšom Ďurišovcami.
Kategóriu chlapcov 11 – 15 rokov
zastupovali futbalisti, ktorí hrajú za
žiakov. Najviac sa darilo Martinovi
Rybanskému, 2. skončil v rozstrele
s Matúšom Hirkalom Marek Adamec. Potom nasledovala najsilnejšia
kategória muži od 19 do 40 rokov,
ktorá bola spojená s kategóriou dorastu (16 - 18 rokov). Dorastenci porazili mužov, vyhral brankár dorastu
Andrej Šudík pred Marošom Ďurišom a 3. miesto nakoniec získal po
dlhom boji s Jozefom Kližanom Ing.
Maroš Ďuriš.
Pri kategórii seniori 41 – 60 rokov
zaujali prítomných hlavne okrúhle

brušká súťažiacich, no ani ich výkony nezostali v hanbe. Najviac sa
presadili Vladimír Šudík, Marián
Cvešper st. a Michal Myšiak, ktorý
na podujatí odchytal v bránke najviac penált.
Vo výkonoch nezaostali ani dievčatá a ženy. V kategórii 7 – 15 rokov zvíťazila Klára Jozeková (dcéra
Jany, rod. Bližniakovej), na 2. mieste skončila Lucia Ďurišová a na
3. mieste sa umiestnila Silvia Paulďurová (dcéra Andrey, rod. Kližanovej).
V kategórii ženy 16 – 60 rokov si
už tradične popredné miesta podelili
Zuzana Ďurišová, Monika Štrpková
a Martina Gahérová.

Záver popoludnia tradične patril dôchodcom a dôchodkyniam.
V kategórii dôchodkýň (nad 60 rokov) vyhrala Marta Gahérová pred
Drahomírou Struhárovou a Máriou
Ďurišovou.
Medzi dôchodcami 1. miesto získal Ľubomír Síleš, na 2. mieste sa
umiestnil Jozef Ďuriš a na 3. skončil
Pavol Kasala.
Víťazi si odniesli z rúk starostu
obce zaslúženú odmenu a všetci
prítomní pekný športový zážitok,
o ktorý sa pričinili okrem súťažiacich aj usporiadatelia podujatia a
všetci zainteresovaní.
text Ing. Marta Štrpková
foto archív OcÚ

▪ Opäť na zelenom koberci
Leto plné dovoleniek, prázdnin
a oddychu nesie so sebou i dávku
zodpovednosti, predovšetkým za
dverami futbalovej kabíny. Letná
príprava predstavuje jednu z najdôležitejších častí futbalovej sezóny. Je
pretkaná náročnými tréningovými
jednotkami a prípravnými zápasmi,
ale i organizačnými povinnosťami
futbalového výboru. Na čele toho

skačianskeho stojí prezident FK TJ
Skačany Ing. Juraj Kližan. Spolu
s tajomníkom Martinom Kližanom
a ostatnými členmi výboru (Ing.
Marián Krajčo, Marián Cvešper ml.,
Miroslav Loči st., Jozef Kližan, Michal Pochylý) sa s veľkou ochotou
a snahou podieľajú na fungovaní
miestneho futbalového klubu.
pokr. na str. 22 >
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Jednou z priorít tohto leta bolo
ako každý rok usporiadať Memoriál
Ivana Ďuriša. Tento významný futbalový sviatok v našej obci pripadol
na nedeľu 19.7. 2014. Súpermi domáceho celku mužov sa počas XII.
ročníka stali tímy FK Veľké Bielice,
TATRAN Hradište a Slovan Veľké
Kršteňany. V úvodnom zápase Skačanci porazili susedov z Hradišťa
v pomere 3:0. Druhý zápas v poradí, v ktorom sa proti sebe postavili
celky Veľkých Bielic a Veľkých
Krštenian, skončil nerozhodne 1:1 a
v prospech Veľkých Bielic rozhodli až pokutové kopy. V neskoršom
dueli o 3. miesto bojoval hradištský
TATRAN so Slovanistami z Veľkých Krštenian. Výsledok bol taktiež 1:1 a na pokutové kopy tentokrát
zvíťazilo Hradište. Finálový zápas
medzi Skačanmi a Veľkými Bielicami už tradične niesol v sebe dávku
rivality, keďže družstvá i počas súťaže hrávajú derby, ktoré je veľmi
lákavé pre oko diváka. I tento rok sa
z úspechu tešili domáci hráči a fanúšikovia, keď skačianske A-mužstvo
deklasovalo Veľké Bielice vysoko
5:0. Pod domácou tribúnou sa v túto
futbalovú nedeľu zrodilo teda celkové poradie na čele s FK TJ Skačany,
ktorému starosta obce Ing. Ladislav
Struhár hrdo odovzdal putovný pohár starostu obce, a s ďalšími v poradí FK Veľké Bielice, TATRAN
Hradište a Slovan Veľké Kršteňany.
Vďaku za príjemný futbalový výkon
všetci účastníci turnaja počuli i z úst
hosťa, primátora mesta Partizánske,
doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD.
Na turnaji bola odovzdaná Ing. Branislavovi Krajčovi plaketa a pamätný dres ako poďakovanie za dlhoročnú futbalovú kariéru a za prínos
pre FK TJ Skačany.
Po úspešnom vystupovaní na
Memoriáli Ivana Ďuriša sa všetky
tri domáce celky s chuťou mohli
zahryznúť do tréningového procesu,
s cieľom čo najlepšie vstúpiť do súťažnej futbalovej sezóny 2014/2015.
Pre mužov a dorastencov bol začiatok stanovený na 3.8. 2014, žiaci
svoju futbalovú púť začali o tri týždne neskôr. O priebehu sezóny bude-

me informovať po skončení jesennej
časti. V dnešnom čísle Skačianskych
novín si však predstavíme zostavy
domácich celkov.
Muži / Majstrovstvo oblasti PD
Tréner: Peter Stručka
Vedúci družstva: Miroslav Loči, st.
Hráči: Tomáš Fuka, Jozef Kližan,
Peter Duriš, Ing. Maroš Ďuriš, Mário Loči, Miroslav Loči, Ľudovít
Gahér, Ing. Marián Krajčo, Vladimír
Havalda, Juraj Zima, Mário Borcha,
Jozef Žovinec, Michal Hudec, Marek Horniak, Dávid Beňo, Matej
Szücs, Jozef Gálus, Ján Stručka, Roman Karak
Dorastenci / Majstrovstvo oblasti PD
Tréner: Jozef Kližan
Vedúci družstva: Marián Cvešper ml.
Hráči: Andrej Šudík, Tomáš Ďuriš,
Matúš Ďuriš, Maroš Ďuriš, Igor Kopál, Marek Kopál, Dominik Cagáň,
Ján Paver, Michal Šrámka, Marek
Záň, Jozef Hank, Patrik Kližan, Pavel Kubačka, Martin Blaha, Jozef
Miške, Lukáš Kuril, Ján Kučerka,
Sebastián Vavro
Žiaci / III. trieda PE
Tréner: Michal Pochylý
Asistent: Mário Loči
Vedúci družstva: Vladimír Kováč
Hráči: Matúš Hirkala, Filip Kližan,
Kristián Dolný, Jakub Gahér, Šimon Makva, Nicolas Paška, Martin Rybanský, Tibor Blaha, Šimon
Beňo, Šimon Stručka, Matúš Šiarik, Adrián Laštík, Tomáš Duchoň, Nikolas Ištván, Marek Pilát,
Adrián Humaj, Roderik Dolný,
Martin Šuhajda, Filip Šuhajda, Filip Ďuriš, Lukáš Mikloš
Všetkým vyššie spomenutým hráčom, trénerom, vedúcim družstiev a
funkcionárom v mene skačianskych
fanúšikov futbalu želáme veľa ľahko nabehaných zápasových kilometrov, premenené gólové šance, kopec
spoločných víťazstiev a najmä radosť z futbalu počas celej sezóny!

Žiaci - III. trieda PE / jesenná časť 2014 - 2015
Kolo

Súperi

Dátum

Čas

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

Skačany - Šimonovany - PE
Skačany - Veľké Bielice
PE "B" - Brodzany - Skačany
Skačany - Chynorany
Veľký Klíž - Skačany
Skačany - Žabokreky nad Nitrou
Klátova Nová Ves - Skačany
Skačany - Horná Ves
Bošany - Skačany
Skačany - Nedanovce
Veľké Uherce - Skačany

23. 08. 2014
30. 08. 2014
06. 09. 2014
13. 09. 2014
21. 09. 2014
27. 09. 2014
04. 10. 2014
11. 10. 2014
18. 10. 2014
25. 10. 2014
17. 09. 2014

11.30
11.30
11.30
11.30
13.00
11.30
10.30
11.30
10.30
11.30
16.00

Dorast – MO Prievidza / jesenná časť 2014 - 2015
Kolo

Súperi

Dátum

Čas

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

OŠK Veľký Klíž - Skačany
Skačany - FK Veľké Bielice
TJ Baník Sebedražie - Skačany
Skačany - Opatovce nad Nitrou
Veľké Uherce - Skačany
Skačany - Čereňany (B)
Skačany - Nitrianske Pravno
Skačany - Chrenovec Brusno
Kamenec p. Vtáč. - Skačany
Skačany - Nedožery Brezany
Valaská Belá - Skačany
Skačany - ŠK Čereňany
Tatran Uhrovec - Skačany
Skačany - voľno
Skačany - Pravenec

03. 08. 2014
10. 08. 2014
29. 08. 2014
24. 08. 2014
30. 08. 2014
07. 09. 2014
14. 09. 2014
21. 09. 2014
28. 09. 2014
05. 10. 2014
12. 10. 2014
19. 10. 2014
26. 10. 2014
02. 11. 2014
09. 11. 2014

14.30
14.30
14.30
14.30
17.00
13.30
13.30
13.00
13.00
12.00
12.00
11.30
11.30
11.00

Muži – MO Prievidza / jesenná časť 2014 - 2015
Kolo

Súperi

Dátum

Čas

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

OŠK Veľký Klíž - Skačany
Skačany - FK Veľké Bielice
TJ Baník Sebedražie - Skačany
Skačany - Opatovce nad Nitrou
Horná Nitra (B) - Skačany
Skačany - TJ Slovan Oslany
Skačany - Nitrianske Pravno
Skačany - Rudnianska Lehota
Kamenec p. Vtáč. - Skačany
Skačany - Dolné Naštice
TJ Malá Hradná - Skačany
Skačany - ŠK Čereňany
TJ OFK Dežerice - Skačany
OŠK Chynorany - Skačany
Skačany - Nitrianske Rudno

03. 08. 2014
10. 08. 2014
17. 08. 2014
24. 08. 2014
30. 08. 2014
07. 09. 2014
14. 09. 2014
21. 09. 2014
28. 09. 2014
05. 10. 2014
12. 10. 2014
19. 10. 2014
26. 10. 2014
02. 11. 2014
09. 11. 2014

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.30
14.00
14.00
13.30
13.30

Bc. Denisa Mekýšová
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