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▪ Drahí spoluobčania,
bez preháňania sa dá povedať, že
vianočné sviatky patria u nás k sviatkom najobľúbenejším. Každý z nás
by vedel niečo pekné o Vianociach
povedať. Počnúc deťmi, ktoré sa
tešia z prítomných zážitkov a darčekov; cez rodičov, ktorí atmosféru
sviatočných dní obetavo pripravujú;
končiac staršími ľuďmi, ktorí sa viac
venujú svojim spomienkam a opakujú, čo nás ľudsky obohatilo a za
čo chceme byť vďační.
Vianočné posolstvo tradične začíname slávením liturgie uprostred
najdlhšej noci. V noci, v tomto mimoriadnom čase, sa nám ohlasuje
svetlo – čiže nádej, východisko.

Nie také, ktoré by nás nútilo niečo
robiť; ale nádej, ktorá je sťa pohladkanie, gesto lásky, prejav priateľstva
a blízkosti. V novozákonnom Liste
Titovi sa píše, že je ako prejav milosti: ,,Zjavila sa Božia milosť, ktorá
prináša spásu všetkým ľuďom" (Tit
2,11).
Ako sa dá zažiť milosť? Naši ľudia zvyknú povedať: ,,Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže." Zdalo
by sa, že najprv musím urobiť niečo
ja, aby potom Boh niečo dobré urobil. Táto veta sa však nemyslí časovo následne, ale súčasne. Kresťanská teológia povie, že milosť Božia
nás predchádza i sprevádza, nie že

by nás dobiehala. Zo strany nás ľudí
musí byť len náš záujem, naša túžba
- túžba po tom základnom: byť dobrým človekom. Akonáhle zatúžime
tvoriť seba, svoju ľudskosť, nekráčať životom ľahostajne a tupo, ale
kráčať vnímavo a citlivo, spozná sa
aj milosť. A keď ju prijmeme, keď
nebudeme ľahostajní, začne nás milosť vychovávať, pracovať s nami.
Pápež František nás počas Vianoc
pozýva: ,,Hľadaj Pána v jasliach,
hľadaj ho tam, kde ho nikto nehľadá
- v tých, ktorí sú chudobní, prostí a
nepatrní. Nehľadaj ho v žiari svetiel
veľkomesta, nehľadaj ho v tom, čo
je len zdanie. Nehľadaj ho v bezbož-

nom systéme, ktorý vládne a ktorý
sa nám stále nanucuje. Hľadaj ho
vo veciach, kde by si ho nehľadal,
v tom, čo ťa prekvapuje."
Prijmime toto pozvanie hľadať
Pána a vystaviť sa prekvapeniu.
Nájdeme jeho i seba a budeme tvoriť
svet radosti a pokoja, ktorý sa nám
nepominie. Vianoce, šťastie a Božia
milosť je pre všetkých. Nech sa táto
milosť, gesto Božej i ľudskej priazne stane tým radostným a obohacujúcim zážitkom prichádzajúcich
vianočných dní.
Mgr. Ján Matyáš, PhD.,
výpomocný duchovný
v Skačanoch

Vianočné bohoslužby
Slávenie | Dátum | Deň
Štedrý deň | 24.12. | streda
Božie narodenie | 25.12. | štvrtok
Sviatok sv. Štefana | 26.12. | piatok
27.12. | sobota
Sviatok Svätej rodiny | 28.12. | nedeľa
Sviatok sv. Silvestra | 31.12. | streda
Slávnosť Bohorodičky, Nový rok | 1.1. | štvrtok
3.1. | sobota
4.1. | nedeľa
5.1. | pondelok
Slávnosť Zjavenia Pána, Troch kráľov | 6.1. | utorok

Skačany
24.00
9.30
9.30
17.30
9.30
15.00 | Te Deum
9.30
17.30
9.30 | detská sv. omša
17.30
9.30 | požehnanie vody

Milí naši čitatelia, občania,
redakčná rada Skačianskych novín sa Vám prihovára v adventnom čase
a ďakuje za priazeň i spolupatričnosť pri tvorení novín.
Vstupujeme do vianočného obdobia a vzájomne sa tešíme na Vianoce,
sviatky narodenia Božieho syna. Želajme si, aby idyla Vianoc a sviatočného
večera poznačila naše tváre pokojom a láskou, aby vniesla do našich sŕdc
radosť a porozumenie a aby každá rodina bola šťastná a uveličená
darom Vianoc ako tá z Betlehema.
Zároveň Vám prajeme úspešný a optimistický vstup do nového roka,
aby ste ho prijali ako matka novorodenca, so želaním a nádejou,
že zmení život a ľudí v ňom.

Hradište
24.00
11.00
11.00
16.30 | kaplnka
11.00
13.00 | Te Deum
11.00
16.30 | kaplnka
11.00 | detská sv. omša
16.30 | kaplnka
11.00 | požehnanie vody

Návojovce
22.00
8.00
8.00
8.00
10.00 | Te Deum
8.00
8.00
8.00 | požehnanie vody

▪ Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi vstúpiť na chvíľu do
Vašich príbytkov na sviatky so želaním, aby ste tohtoročné Vianoce prežívali v zdraví, v rodinnej pohode a v atmosfére pokoja. Nedovoľte všetkému
tomu predvianočnému zhonu, aby prehlušil hlavné posolstvo Vianoc, ktorým je precítenie blízkosti Boha, ale
i vzájomnej ľudskej blízkosti a lásky.
Je šťastím, že Vianoce sú obdobím,
ktoré nás núti zastaviť sa, spokornieť,

uvedomiť si veci, na ktoré sme počas
celého roku nemali čas. Sú časom návratov k našim priateľom a blízkym,
k našim rodičom a starkým. Žijeme
v malom spoločenstve, kde každý
pozná každého po mene, a preto využime Vianoce na to, aby sme si k sebe
vzájomne hľadali a nachádzali cestu.
Aby nikto v našich Skačanoch nebol
na Vianoce sám.
pokr. na str. 2
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Pred tohtoročnými vianočnými
sviatkami sa v našej obci konali
komunálne voľby, voľby starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Na starostu som kandidoval
piatykrát. Tieto voľby neboli pre
mňa úspešné. Prečo? Túto otázku
si kladiem aj ja. V roku 1999 som
prebral obec vo veľmi zložitej ekonomickej situácii. Nerád sa k tomu
vraciam, ale teraz musím. 13 mil.
dlh (v SK,-) a 10 exekúcií, to nebolo ľahké. Obci hrozila nútená
správa. Zhruba dve volebné obdobia
som oddlžoval Skačany. Muselo sa
to spustiť. Keď som chcel podať žiadosť na dotáciu z jednotlivých ministerstiev, musel som mať potvrdenia zo všetkých poisťovní, daňového
úradu, že máme všetko zaplatené.
V treťom volebnom období bola už
práca starostu zaujímavejšia, lebo
sme vedeli získať dotácie z ministerstiev i z fondov Európskej únie. Dalo
sa už investovať.
V obci sme postavili tri nájomné
bytové domy a za podpory dotácie
z Európskej únie sme zrekonštruo-

vali námestie v Skačanoch.
Dobudovali sme areál športového
klubu, dnes nám ho môžu závidieť
okolité obce.
Od prvej chvíle som zveľaďoval
obecný majetok. Budova kina a starej pošty nám boli vrátené. V kine
máme sústredenú prevádzku obce a
starú poštu sme dali do prenájmu,
dnes je tam moderný obchod s potravinami.
V roku 2005 sme materskú školu presťahovali do budovy základnej školy. Neužívanú budovu sme
ponúkli na prenájom a Skačany sa
môžu právom pýšiť novým zariadením pre seniorov. Do budovy základnej školy sa neustále investuje.
Je to veľký kolos. Tieto dni sme dostali rozhodnutie ministra životného
prostredia, že našej obci boli pridelené finančné prostriedky vo výške
200 000,- eur na zateplenie budovy.
Viete, ako to na Slovensku chodí,
nepoznáte – nevybavíte.
Vždy som pamätal aj na históriu našej obce. Dnes som pyšný, že
v obci máme tri národné kultúrne

pamiatky. Dve sú v správe obce a
jedna je cirkevná. Získali sme niekoľko dotácií z Ministerstva kultúry a z fondu premiéra, a tak sa nám
podarilo dokončiť Stĺp Najsvätejšej
Trojice a ukončili sme prezentáciu
zaniknutého Kostola sv. Juraja z 13.
storočia.
Na začiatku starostovania som
vedel, že investovať sa v Skačanoch
nedá, preto som kládol dôraz na
kultúru a oživenie práce v spoločenských organizáciách. A to sa podarilo. U nás v Skačanoch to ozaj žije,
aj okolité obce nám môžu závidieť.
Keď má človek okolo seba dobrých
a šikovných ľudí, ktorí pomôžu,
podporia, tak dá sa toho veľa urobiť.
Chcem sa poďakovať poslancom
Obecného zastupiteľstva v Skačanoch, hlavnej kontrolórke obce, všetkým zamestnancom obce, členom
komisií pri Obecnom zastupiteľstve
v Skačanoch, členom ZPOZ-u, redakčnej rade Skačianskych novín,
farskému úradu, podnikateľom
– sponzorom, ZŠ s MŠ Skačany,
členom spoločenských organizácií

OcÚ INFORMUJE

a združení – Jednoty dôchodcov
Slovenska v Skačanoch, súboru
Cibuliar, dobrovoľnému hasičskému zboru, telovýchovnej jednote
– futbalovému klubu, Slovenskému
zväzu záhradkárov, poľovnému
združeniu Háj, občianskemu združeniu Šanca a nádej, dychovej hudbe, chrámovému zboru Slnečnice,
pozemkovému spoločenstvu Urbár,
súkromnej hudobnej škole Akord,
mnohým ďalším nemenovaným
ľuďom a tiež všetkým občanom za
dobrú spoluprácu. Podarilo sa mi
našu obec posunúť dopredu. Môžem odchádzať z obecného úradu so
vztýčenou hlavou. Nemám sa za čo
hanbiť. Vždy som robil tak, aby som
hociktorý deň mohol odovzdať svoj
úrad – svoju robotu.
A na záver prajem Vám všetkým,
vážení spoluobčania, krásne prežitie
vianočných sviatkov a úspešný vstup
do nového roka. Všetko dobré, pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa
osobných a pracovných úspechov.
Ing. Ladislav Struhár,
starosta obce

www.skacany.sk

▪ Zasadnutie OZ dňa 23. 9. 2014
Na zasadnutí OZ bolo prítomných
6 poslancov, hlavná kontrolórka obce
a hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Darina Kurilová a občania obce Ľubica Haláková a Martin Kasala.
Po otvorení rokovania OZ starostom obce Ing. Ladislavom Struhárom nasledovala kontrola plnenia
uznesenia a po nej krátka správa
starostu obce o úpravách jednotlivých priestranstiev obce, o likvidácii
odpadu z kompostovísk na cintoríne,
o natieraní lavičiek v parkoch a preliezok na detskom ihrisku. Poďakoval Martinovi Fodorovi, ktorý značnou mierou prispel k rekonštrukcii
požiarnej zbrojnice a všetkým tým,
ktorí sa podieľali na organizovaní
obecných akcií.
Rokovanie OZ pokračovalo správou o výsledku následnej finančnej
kontroly hlavnej kontrolórky obce
– dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nájomných zmlúv za roky
2013 a 2014 a správou o výsledku
následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce – vybavovanie
sťažností a petícií za rok 2013, ktoré
poslanci OZ zobrali na vedomie.

V ďalšom bode poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť Emila Ďuriša a manželky Márie o odkúpenie
parciel č. 77/3 – 23 m² a 122/13 – 209
m² na Cintorínskej ulici v k. ú. Skačany vo vlastníctve obce a následne
schválili prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
žiadateľom.
Žiadosť Evy Kopeckej o odkúpenie parc. č. 2046/7 o výmere 533
m² v k. ú. Skačany vo vlastníctve
obce poslanci OZ po prerokovaní
neschválili.
Ďalej pokračovali prerokovaním
žiadosti Vladimíra Struhára a manželky Zuzany o odkúpenie nehnuteľností vrátane stavieb - parc. č. 983,
984, 985, ktorú poslanci OZ zobrali
na vedomie a neschválili odpredaj
tohto obecného majetku.
Doplnením programu bol bod
zachovanie zdravotného strediska
v obci Skačany, poslankyňa Mgr.
Iveta Kučerková oboznámila prítomných s týmto problémom. Obvodná
lekárka má v pláne odísť do Partizánskeho z dôvodu nedostatku pacientov
a neadekvátnej starostlivosti o budo-

vu, v ktorej sa ambulancia nachádza.
Táto patrí Slovenskej pošte. Starosta
kontaktoval námestníčku Slovenskej
pošty v Trenčíne a problém sa začal
riešiť. Poslanci OZ žiadosť Lekárne
Arnika Skačany zobrali na vedomie.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťou o odstránenie chyby
týkajúcej sa komína patriaceho ku
garsónke v bytovom dome súp. č.
571. Túto žiadosť zobrali poslanci na
vedomie a odporučili starostovi vybaviť ju na základe Zmluvy o dielo
s realizátorom stavby.
Na zasadnutí OZ bola prítomná
aj Mgr. Darina Kurilová, riaditeľka
ZŠ s MŠ Skačany, ktorá informovala o počte detí v škole - 116, čo bolo
o 6 viac ako vlani. Do pozornosti
dala tiež novú spálňu v materskej
škole a plánovanú výmenu podlahy
v šatniach a ich rekonštrukciu a tiež
vytvorenie novej triedy pre výučbu
technickej výchovy.
Na zasadnutí boli prítomní aj
občania obce Ľubica Haláková a
Martin Kasala, ktorí sa zaujímali o to, čo sa bude robiť s kanálom
v správe Hydromeliorácií Bratisla-

va, nakoľko ľudia, ktorí majú domy
v jeho blízkosti, majú v pivniciach
vodu. Starosta obce na to reagoval
tým, že spomínaný kanál sa riešil už
v oku 2000, kedy bolo správcom
toku Povodie Váhu, ktoré na požiadanie obce kanál vykosilo, vyčistilo
a vybágrovalo. V súčasnosti v obci
prebiehajú pozemkové úpravy a
prioritou obce je dostať tento kanál
pod správu a nasmerovať ho do potoka prostredníctvom odľahčujúceho
kanála. To však neovplyvní výšku
spodnej vody, ktorá je príčinou toho,
že ľudia majú v pivniciach vodu.
Martin Kasala sa informoval
o prevalenom vodovode na Vinohradskej ulici a výtlkoch na ceste,
ktoré sú spôsobené prechodom ťažkej techniky z firmy Agro Diskomp,
s. r. o. Starosta odpovedal, že písomne vyzve firmu Agro Diskomp, s. r. o.
a bude sa to riešiť.
Nakoniec poslanci zobrali na vedomie list Petra Križana k vyjadreniu
súdneho sporu obce s bývalou riaditeľkou ZŠ s MŠ Skačany.
Po poďakovaní za účasť starosta
obce rokovanie OZ ukončil.
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▪ Zasadnutie OZ dňa 30. 10. 2014
Na zasadnutí OZ bolo prítomných
9 poslancov a hlavná kontrolórka
obce.
Hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Darina Kurilová, účtovníčka ZŠ
s MŠ Ing. Mária Miklašová a občan
obce Ing. Miroslav Gahér.
Rokovanie OZ otvoril starosta
obce Ing. Ladislav Struhár, privítal prítomných a oboznámil ich
s programom. Po kontrole uznesenia v krátkej správe informoval
o tom, že sa podarilo zaústiť vodu
z kanála na Nám. SNP, na Vinohradskej ulici sa vymenili rozpadnuté
poklopy a v októbri prebiehal veľký
jesenný zber objemného a drobného
stavebného odpadu.
V ďalšom bode programu poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k úprave
rozpočtu 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014, návrh rozpočtu
2014 týmto rozpočtovým opatrením a schválili jeho úpravu. Hlavná
kontrolórka oboznámila prítomných
s tým, že schodok bežného rozpočtu
a schodok kapitálového rozpočtu je
krytý z prebytku finančných operácií. Celkové príjmy obce sú 822 736
eur, celkové výdavky obce sú
790 646 eur a prebytok rozpočtu je
32 090 eur. Skonštatovala, že návrh
rozpočtového opatrenia bol predložený ako prebytkový a odporučila
poslancom OZ tento návrh schváliť.
Na zasadnutí bola prítomná aj riaditeľka ZŠ s MŠ Skačany Mgr. Darina Kurilová, ktorá predložila Správu
o výchovno – vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou
Skačany za školský rok 2013/2014,
ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie a následne schválili.
Potom nasledovalo prerokovanie
návrhu VZN č. 3/2014 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad a návrhu

VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľností, ktoré poslanci OZ zobrali na
vedomie.
Rokovanie pokračovalo schválením predaja pozemku parc. č 122/13
a parc. č. 77/3 na Cintorínskej ulici
vo vlastníctve obce Skačany Emilovi Ďurišovi a manželke a prerokovaním žiadosti Andrey Petríkovej o príspevku na cestovné, ktorú
poslanci OZ zobrali na vedomie.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali návrhom Komisie kultúry pri OZ
Skačany na udelenie Ceny obce za
rok 2014 Emilovi Zuzulovi, dlhoročnému členovi Zboru pre občianske záležitosti, šíriteľovi ľudových
tradícií, harmonikárovi a dlhoročnému členovi dychovej hudby za rozvoj kultúry a šírenie dobrého mena
obce, za dlhoročnú prácu v ZPOZe
a za aktívnu prácu v rôznych oblastiach života v obci pri príležitosti
jubilea – 80 rokov života. Poslanci
tento návrh spolu s peňažnou odmenou vo výške 100 eur v zmysle Štatútu obce čl. 54 schválili.
Poslanci ďalej pokračovali schválením nájomných zmlúv v nájomných bytových domoch súp. č. 570
a súp. č. 571.
V závere sa poslanci dohodli na
zorganizovaní podujatia Posedenie
s dôchodcami.
V
interpeláciách
poslancov
odzneli nasledovné problémy: nové
kuchynské linky v obecnej bytovke
súp. č. 538, zvody z nových bytoviek, začistenie peny na vymenených oknách v ZŠ s MŠ Skačany,
výmena zostávajúcich okien a rekonštrukcia šatní v ZŠ s MŠ Skačany.
V závere rokovania starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Daša Kližanová - OcÚ

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Skačanoch na svojom zasadnutí dňa 9.12.2014
schválilo rozpočet obce na rok 2015 a v rámci neho aj dotácie nasledovným
organizáciám:
• Jednota dôchodcov Slovenska: 550 €,
• Slovenský zväz záhradkárov: 150 €,
• Šanca a nádej: 500 €,
• TJ FK Skačany: 4 500 € + 500 € na Stavanie mája,
• Dychová hudba Skačianka: 300 €.
Ing. Jana Fodorová - OcÚ

BLAHOŽELÁME

SĽÚBILI SI VERNOSŤ

V mesiacoch september – november
2014 oslávili životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
Jana Tomašáková
č.d. 269
Jozef Miklaš
č.d. 20
Vladimír Hatala
č.d. 345
Jozef Oršula
č.d. 139
60 rokov života:
Drahomíra Máčaiová
č.d. 537
Michal Pilát
č.d. 118
Stanislav Griač
č.d. 414
70 rokov života:
Mária Gahérová
č.d. 117
Mária Zajacová
č.d. 331
Eduard Ďuriš
č.d. 130
80 rokov života:
Mária Fáberová
č.d. 329
Rudolf Pilát
č.d. 472
Anna Bánovská
č.d. 465
Mária Struhárová
č.d. 433
Genovéva Zuzulová
č.d. 291
Emil Zuzula
č.d. 327
Rudolf Kližan
č.d. 411
90 rokov života:
------------------Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie a spokojnosť
v kruhu svojich najbližších.

Karol Hudec a Monika Matejčíková
sobáš: 06.09.2014
Juraj Mekýš a Ivana Ďurišová
sobáš: 13.09.2014
Vladimír Vrlík a Eva Koprdová
sobáš: 20.09.2014
Ing. Peter Horniak a Júlia Šikyňová
sobáš: 25.10.2014
Miloš Struhár a Ing. Jana Kasalová
sobáš: 31.10.2014
Novomanželom prajeme na spoločnej ceste životom veľa šťastia, lásky
a vzájomnej dôvery.

NARODILI SA
Viktória Ďurišová
19.10.2014
rodičia: Radovan a Radka
Miroslav Škuta
24.06.2014
rodičia: Miroslav a Zuzana
(narodenie v zahraničí - zápis cez
osobitnú matriku v Bratislave)
Malým spoluobčanom želáme, aby
vyrastali v zdraví, obklopení láskou,
šťastím a múdrosťou.

OPUSTILI NÁS
Jozef Kližan
č.d. 84
*10.12.1928 +16.09.2014
Vojtech Koka
č.d. 137
*24.12.1923 +14.10.2014
Margita Mihálková
č.d. 159
*31.08.1933 +22.10.2014
Ing. Jozef Zuzula
č.d. 324
*12.01.1957 +08.11.2014
Pavel Pilát
č.d. 39
*03.07.1937 +13.11.2014
Magdaléna Beňačková
č.d. 393
*17.10.1930 +18.11.2014
Pavel Minich
č.d. 445
*22.01.1940 +28.11.2014
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.
Ing. Marta Štrpková, referentka
evidencie obyvateľov

Darčeky
Aj tento rok, ako po iné roky, dostanú občania od obce vianočný darček.
Do každej domácnosti bude doručené vianočné číslo Skačianskych novín a
stolový kalendár STREDNÉ PONITRIE 2015 so špeciálne graficky upravenými zábermi na mesto a obce okresu Partizánske. Zároveň Vám prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a úspechov.
kolektív OcÚ

Nová lavica na rieke Nitrici
V novembri tohto roku prevádzkový pracovník obce zrekonštruoval lavicu cez rieku Nitricu za domovinou. Drevené dosky, ktoré sa museli často
meniť, boli nahradené pozinkovaným roštom. Nakoľko sa zváračské práce
a práca s karbobrúskou robili mimo obce, bolo potrebné zapožičať elektrocentrálu od miestnych hasičov. Na pomocných prácach a pri natieraní sa
podieľali aj aktivační pracovníci obce.
Ing. Marta Štrpková - OcÚ
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▪ Komunálne voľby 2014

Výsledky volieb / starosta
Meno a priezvisko

Politická strana, hnutie,
koalícia, nezávislý kandidát

Počet
hlasov

Ing. Juraj Kližan
Marián Kližan
Ing. Ladislav Struhár

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
KDH a SMER - sociálna
demokracia
SaS, SIEŤ, NOVA,
MOST - HÍD, SDKÚ - DS

362
205
155

Ing. Mária Kosnovská

Výsledky volieb / zvolení poslanci

Volebná komisia
V sobotu 15. novembra 2014 si
občania Skačian opäť po 4 rokoch
volili svojich zástupcov do vedenia
obce. Vyberali si starostu zo 4 zaregistrovaných kandidátov a 9 poslancov do obecného zastupiteľstva z 23
kandidátov.
Vzhľadom na pomerne vysoký
počet kandidátov sa dalo očakávať,
že aj účasť voličov vo voľbách bude
vysoká. Voliči sa striedali v sále
kultúrneho domu počas celého dňa.
Členovia volebnej komisie mali plné
ruky práce. Hlasovacie právo využilo 761 obyvateľov obce, čo predstavuje 67,1 % z celkového počtu voličov 1134. Dalo by sa povedať, že
volil takmer každý, kto sa v tento deň
zdržiaval v mieste trvalého bydliska,
lebo iba takáto voľba bola možná. Až
28 občanov obce využilo možnosť
zo zdravotných dôvodov voliť do
prenosnej volebnej schránky.
Komunálne voľby v Skačanoch
boli nezvyčajné aj vysokým počtom
nezávislých kandidátov. Na starostu
obce kandidovali 2 nezávislí kandidáti z celkového počtu 4 a na poslancov až 16 nezávislí kandidáti z celkového počtu 23, z čoho vyplynula
aj väčšia náročnosť práce miestnej
volebnej komisie pri posudzovaní
a registrácii kandidátnych listín. Ku
každej kandidátnej listine nezávislého kandidáta musela byť priložená
aj petícia s najmenej 100 podpismi
voličov.
Voľby prebiehali od 7.00 do 20.00
hod. Zapisovateľkou miestnej a zároveň okrskovej volebnej komisie
v Skačanoch bola menovaná Ing.
Marta Štrpková, ktorej úlohou bolo
najmä metodicky usmerňovať prácu
členov komisie, preberať kandidátne listiny a vyhotoviť zápisnice o
hlasovaní. Predsedníčkou volebnej
komisie bola po vzájomnej dohode
jej členov určená Ing. Kvetoslava
Kližanová.

38

Po skončení hlasovania nasledovala mravenčia práca volebnej komisie. Najprv sa sčítali všetky odov
zdané obálky (761), nasledovalo
otváranie obálok, vyberanie hlasovacích lístkov a zároveň posudzovanie
ich platnosti. Celkovo bolo odovzdaných 760 platných hlasovacích lístkov na starostu obce a 755 platných
hlasovacích lístkov do obecného zas
tupiteľstva. Potom členovia komisie
po dvojiciach čiarkovou metódou
sčítavali hlasy pre jednotlivých kandidátov na poslancov a nakoniec
napätie vyvrcholilo roztriedením a
sčítaním hlasov pre starostu. Pre zaujímavosť uvediem, že na hlasovacích
lístkoch do obecného zastupiteľstva
bolo zakrúžkovaných 5 664 kandidátov. Aj z tohto čísla možno vidieť,
aká je práca členov volebnej komisie
náročná a zodpovedná.
A ako to všetko nakoniec dopadlo?
Novým starostom obce sa stal nezávislý kandidát Ing. Juraj Kližan,
ktorý vystriedal po 16 rokoch doterajšieho starostu obce Ing. Ladislava
Struhára. Odchádzajúcemu starostovi patrí poďakovanie nás všetkých
hlavne za oddlženie obce a jej zaradenie sa na popredné priečky v okrese Partizánske.
Novému starostovi prajeme veľa
síl a elánu pri ďalšom zveľaďovaní
našej obce a života jej obyvateľov.
Pri napĺňaní cieľov mu určite budú
nápomocní aj poslanci obecného
zastupiteľstva, z ktorých piati sú
doterajší poslanci a štyria novozvolení. Keďže funkcia starostu obce
je nezlučiteľná s funkciou poslanca
obecného zastupiteľstva, na miesto
poslanca OZ za Ing. Juraja Kližana
nastúpi náhradník Peter Vavro.
Nové vedenie obce sa ujme svojej
funkcie na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v Skačanoch dňa 2. januára 2015.

Meno a priezvisko

Politická strana, hnutie,
koalícia, nezávislý kandidát

Počet
hlasov

Ing. Juraj Kližan
Ing. Marián Krajčo
Ing. Dušan Grznár
Ing. Branislav Krajčo
Ing. Mária Kosnovská
Mgr. Iveta Kučerková
Miroslav Hoffmann
Viera Zuzulová
Ing. Vladimír Knápek, PhD.

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

412
365
335
318
293
284
270
265
261

Výsledky volieb / náhradníci
Meno a priezvisko

Politická strana, hnutie,
koalícia, nezávislý kandidát

Počet
hlasov

Peter Vavro
Daniela Adamcová
Ladislav Bánovský
Danka Hudecová
Ing. Tomáš Fuka
Ing. Jozef Hudec
Miroslav Loči
Ing. Mária Miklašová
Ing. Peter Makva
Ing. Adriána Struhárová
Peter Križan
Mária Kližanová
Mgr. Ela Griačová
Martin Struhár

Kresťanskodemokratické hnutie
nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Hnutie za demokraciu
nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
nezávislý kandidát
Nová demokracia

255
212
211
211
163
160
134
124
123
122
119
111
95
61

text Ing. Marta Štrpková, foto archív OcÚ

92-ročná Mária Hudecová so svojím 93-ročným manželom Jánom,
zomrela 11.12.2014.
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▪ Udelená cena obce

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ / základné sadzby na rok 2015
Daň z pozemkov

Dňa 23. novembra na slávnostnom posedení s občanmi obce nad
65 rokov starosta obce udelil Cenu
obce Skačany dlhoročnému členovi Zboru pre občianske záležitosti,
šíriteľovi ľudových tradícií, harmonikárovi a dlhoročnému členovi dychovej hudby - Emilovi Zuzulovi.
Ocenenie mu bolo odovzdané pri
príležitosti jeho životného jubilea –
80 rokov života.
Emil Zuzula významným spôsobom prispieval a stále prispieva ku
kultúrnemu rozvoju obce, reprezentuje ju pri rôznych podujatiach na
regionálnej úrovni. Už 35 rokov sa
zapája do práce Zboru pre občianske záležitosti ako hudobný sprievod. Je hudobníkom v seniorskom
súbore Cibuliar. Dlhé roky bol členom dychovej hudby v Skačanoch
a v Hradišti. Bol tiež aktívnym čle-

nom dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Slávnostný scenár odovzdania Ceny obce zabezpečili členky
ZPOZ-u v Skačanoch, ktoré v krátkosti predstavili jeho životopis a
zásluhy. Hovorené slovo bolo doplnené krásnymi piesňami a básňami.
Do vystúpenia sa zapojil aj súbor
Cibuliar. Jubilanta pozdravil v príhovore starosta obce a zároveň mu
vyslovil v mene svojom i v mene
obecného zastupiteľstva v Skačanoch poďakovanie za dlhoročné
rozdávanie radosti iným v podobe
krásnej hudby a zaželal mu okrem
zdravia, optimizmu a spokojnosti aj
to, aby krásne melódie slovenských
piesní vylúdené jeho akordeónom
potešili ešte mnoho poslucháčov.
text Ing. Marta Štrpková – OcÚ
foto archív OcÚ

▪ Webstránka obce Skačany
Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne eSlovensko o. z., Únia miest
Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska a pod
záštitou vysokých ústavných činiteľov a splnomocnenca vlády SR pre
informatizáciu spoločnosti.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu
slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu
skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať
informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov,
miest, mestských častí a obcí.

Z tlačovej správy vyhodnotenia
súťaže vyberáme:
„V ročníku 2014 sa súťaže zúčastnilo 81 samospráv. Prehľad
hodnotenia v jednotlivých kategóriách naznačuje, že kvalita webových sídiel slovenských samospráv
z roka na rok narastá. Mnohé samosprávy zjednodušili a sprehľadnili
navigáciu svojich web stránok."
Webová stránka našej obce získala 5. miesto. Bližšie informácie
nájdete na www.zlatyerb.sk.

Ing. Kvetoslava Kližanová

Katastrálne územie Skačany

Hodnota
pôdy €/m²

Ročná sadz
ba dane

Orná pôda
Trvalý trávny porast
Záhrada
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Stavebné pozemky
Ostatné plochy
Lesné pozemky, rybníky, ...

0,4859
0,0468
1,85
1,85
18
1,85
0,08

0,45%
0,45%
0,40%
0,40%
0,30%
0,40%
0,50%

Hodnota LESNEJ PÔDY, na ktorej sú hospodárske lesy, je stanovená podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu
pôdy vypočíta vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec. Doklad o hodnote
pozemku predkladá daňovník správcovi dane spolu s vyplneným daňovým
priznaním. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú
hospodárske lesy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce.

Daň zo stavieb
Katastrálne územie Skačany

Ročná sadzba
dane €/m²

Stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnk. funkciu pre hlavnú stavbu
Stavby na poľnohospodársku produkciu,
skleníky, administratíva
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
Samostatne stojace garáže
Stavby hromadných garáží
Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
skladovaniu, stavebníctvu, administratíve
Stavby na ostatné podnikanie
a na zárobkovú činnosť, administratíva
Ostatné stavby

0,120
0,100
0,140
0,215
0,300
0,300
0,600
1,170
0,200

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie
0,033 €/m².

Daň z bytov
Katastrálne územie Skačany

Ročná sadzba
dane €/m²

Byt vrátane príslušenstva / pivnice
Nebytový priestor, ktorý neslúži na podnikanie
a inú zárobkovú činnosť
Nebytový priestor, ktorý sa využíva na podnikanie
a inú zárobkovú činnosť
Nebytový priestor slúžiaci ako garáž

0,140
0,140
0,230
0,230

Ing. Kvetoslava Kližanová - ocÚ
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MOZAIKA UDALOSTÍ
▪ 48. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
V sále Domu kultúry v Skačanoch sa konala 28. 9. 2014 už
48. raz výstava ovocia, zeleniny
a kvetov. Záhradkári prezentovali
165 vzoriek ovocia, 44 vzoriek zeleniny a 35 vzoriek kvetov. Dekoráciu pekne dotvárali aj vkusne naaranžované živé i črepníkové kvety,
ďalej výstavu zdobili liečivé byliny, pestrofarebné okrasné tekvičky rôznych tvarov, rôzne zavárané
ovocie a zelenina, prezentované
boli invázne rastliny pre informáciu
občanom o ich škodlivosti, ako sa

proti nim chrániť a ako ich odstraňovať z našich záhrad.
Okrem toho sa prezentovali aj
žiaci zo ZŠ s MŠ Skačany, ktorí
svojimi pestrými nápadmi ukázali
šikovnosť a umenie pretvoriť ovocie, zeleninu a kvety do očarujúcich
výtvorov.
Na výstavu prispeli svojimi produktmi aj šiesti podnikatelia z okolia v oblasti ovocinárstva, záhradníctva a spracovania ovocia.
Výstavu si prezrelo asi 280 návštevníkov z obce i širokého okolia.

V pondelok výstavu navštívili aj
žiaci základnej školy a obyvatelia
tunajšieho zariadenia pre seniorov.
Tento rok si výstavu prišli pozrieť
aj hlavní kontrolóri Trenčiansko –
Trnavskej sekcie, ktorí mali v Skačanoch pracovné stretnutie.
Výbor základnej organizácie

SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa na
výstave zúčastnili, ale tiež členom
organizácie, ktorí ju pripravili, a
teší sa na ďalší ročník v budúcom
roku 2014.
text Emil Ďuriš,
predseda ZO SZZ
foto archív OcÚ

oživiť spomienky na čas, ktorý prežívali v spoločnej triede.
Tí, ktorí bývajú blízko, sa poz
nali, trošku horšie to bolo s tými,
ktorých vzdelanie, práca a životné
okolnosti zaviedli ďalej, ba i do
zahraničia. Zmenili sa postavy, na
tvárach pribudli vrásky, vo vlasoch
sa objavil biely poprašok. Po prvých rozpakoch nasledovali úprimné a milé objatia. Zišlo sa ich 22,
ôsmim účasť znemožnil zdravotný
stav.
Stretnutie otvoril Ladislav Struhár z Návojoviec, ktorý všetkých
srdečne privítal. Hneď v úvode si
minútou ticha uctili pamiatku svojich desiatich zosnulých spolužiakov.
Po skončení školy sa všetci
rozbehli do života, uplatnili sa
v rôznych profesiách. Porozprávali o svojich životných osudoch,
o deťoch, o vnúčatách. Informovali aj o tých, ktorí veľmi chceli, ale
nemohli prísť. Viacerí už stratili životných partnerov, ale žijú v kruhu
svojich najbližších.
Spolužiaci strávili v dobrej ná-

lade niekoľko hodín, v mysli sa im
vynorilo mnoho spoločných zážitkov, z pomyselného vreca spomienok sa vykotúľalo veľa krásnych
perličiek, niektoré momenty sa im
doživotne vryli do pamäti. Školské
dni si sprítomnili aj vďaka starým
fotografiám. Atmosféru stretávky
dotváralo i čítanie niekoľkých básní, ktoré napísal jeden z účastníkov.
Čas strávený v škole predstavuje
iba zlomok života človeka, zanecháva v ňom však trvalé spomienky. Spolužiaci prežijú v škole pekné
i ťažké chvíle, úsmevné i životne
významné. Život ich síce od seba
vzdiali, ale nerozdelí.
Nestáva sa často, aby mali bývalí
spolužiaci stretávku po 60 rokoch.
Všetci boli šťastní, že im priazeň
osudu umožnila stretnúť sa po takej
dlhej dobe. Priali si navzájom, aby
svoje ďalšie roky prežili v pevnom
zdraví, obklopení úctou a láskou
svojich najbližších. Lúčili sa so želaním, aby sa ešte dožili mnohých
rokov a aj ďalšieho stretnutia.
text a foto
PhDr. Eva Struhárová

▪ Stretávka po 60 rokoch

Každý vek má svoje čaro. Aj
jeseň života býva nádherná, ak sa
človek na ňu pripravuje, ak si ju
uvedomuje ako nevyhnutnú skutočnosť. V živote každého človeka
prichádzajú okamihy, kedy sa pozastaví a obzrie sa späť, na cestu,
ktorú prešiel. Jednou z takýchto príležitostí je aj stretnutie s bývalými
spolužiakmi.
Nestáva sa často, aby sa takéto
stretnutie uskutočnilo po 60 rokoch
od skončenia základnej školy. Presne toľko času uplynulo odvtedy,
ako 40 mladých ľudí zo Skačian,

z Hradišťa, z Návojoviec a z Veľkých Krštenian ukončilo Osemročnú strednú školu v Skačanoch.
Strednú preto, lebo podľa Zákona o jednotnej škole z roku 1948
sa škola delila na národnú (1. až
5.  ročník) a na strednú, do ktorej sa
zapisovali žiaci, ktorí s úspechom
skončili piaty ročník.
Kultúrny dom v Skačanoch bol
4. októbra 2014 miestom nezvyčajného podujatia. Za slávnostne
prestretým stolom sa zišli bývalí
spolužiaci, ktoré opustili brány skačianskej školy v roku 1954. Prišli si
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▪ Opäť piekli celé Skačany
V krásne nedeľné popoludnie
dňa 26.10.2014 pripravila komisia kultúry pri OZ v Skačanoch
2. ročník súťaže Pečie celá dedina.
Ochutnávačov, a teda aj hodnotiteľov sa zišlo neúrekom, kultúrny
dom sa zaplnil do posledného miesta. Pri kávičke a čaji si „osladili"
nedeľu priatelia, ale aj celé rodinky.
Ich úlohou bolo len ochutnávať a
na pripravený hlasovací lístok vpísať číslo najchutnejšieho sladkého
koláčika a slanej chuťovky. V čase
hlasovania boli ešte autori dobrôt
anonymní. Súťažilo 24 žien - kuchárok a aj dvaja šikovní muži, a
to v dvoch kategóriách : sladké zákusky a koláče / 20 druhov/ a slané
koláče a chuťovky / 13 druhov/.
Po spočítaní hlasov organizátorky
vyhlásili tri najchutnejšie maškrty
v každej kategórii.

Poradie v kategórii sladké
zákusky a koláče:
1. miesto: Eva Ďurišová
zákusok č. 7 (orechový rez)
2. miesto: Ľubica Junasová
zák. č. 15 (marcipánové tajomstvo)
3. miesto: Jozef Sloboda
zákusok č. 17 (orechový nanuk)
Poradie v kategórii slané koláče,
pagáče, chuťovky:
1. miesto: Drahomíra Struhárová
chuťovka č. 43 (pizza štrúdľa)
2. miesto: Barbora Fodorová
chuťovka č. 36 (Skačianske žabky)
3. miesto: Iveta Ďurišová
chuťovka č. 44 (slané syrové MIX)
Víťazi si prevzali diplomy a
praktické darčeky do domácnosti. Špeciálna cena bola udelená
najmladšej - trojročnej účastníčke
Adriánke. Maškrtníci sa rozchádzali spokojní s poďakovaním, že to
bola opäť vydarená akcia.

text Janka Bližniaková, foto archív OcÚ

Komisia kultúry

Orechový rez

Pizza štrúdľa

Na 3 pláty potrebujeme:
15 vajec
45 dkg polohrubej múky
45 dkg kryštálového cukru
2 prášky do pečiva
orechy, kakao, rum
Postup:
Bielky vyšľaháme na tuhý sneh,
pridáme kryštálový cukor, žĺtky a
nakoniec múku s 1/2 práškom do
pečiva, 3 lyžice pomletých orechov
a 2 malé lyžičky kakaa. Takto upečieme 2 pláty. Tretí plát upečieme
podobne, ale bez kakaa.
Plnka:
6 žĺtkov
20 dkg práškového cukru
1 vanilkový cukor
1 celé kakao (100 g)
2 veľké maslá
1 Hera
rum
Postup:
Žĺtky šľaháme nad parou s práškovým cukrom a 1 vanilkovým cukrom do peny. Pridáme kakao a
odstavíme. Do vlažnej masy zašľaháme maslo a margarín, dochutíme
rumom. Plnku navrstvíme na upečené pláty. Do stredu dáme bledý
plát, ktorý ešte polejeme rumom
podľa potreby. Rez môžeme vyzdobiť buď čokoládovou plnkou alebo
poliať polevou. Z uvedenej dávky
nakrájame až 60 ks zákuskov.

Potrebujeme:
1 toustový chlieb (16 ks krajcov)
4 lístkové cestá - rozvaľkané
1/2 kg pizza nárezu
1 plechovku krájaných
šampiňónov
1 plechovku kukurice
1 balenie rozpustného syra Eidam
1 vajce
soľ
oregano
rajčiny (ak nie sú, môžeme použiť
zaváranú červenú papriku)
Postup:
Lístkové cesto si rozbalíme, ale necháme na papieri. Cesto môžeme
ešte rozgúľať do strán. Z toustového chleba si zo strán odkrojíme
asi 2 - 3 mm. Na lístkové cesto do
stredu dáme 4 krajce toustového
chleba od krajov tak, aby sa dalo
cesto zavinúť. Na chlieb postupne
ukladáme pizza nárez, syr, rajčiny
a posolíme. Pokračujeme ďalšou
vrstvou pizza nárezu, pridáme syr,
kukuricu, posypeme oreganom. Na
poslednú vrstvu dáme pizza nárez,
syr a ešte posekané šampiňóny.
Cesto po okrajoch natrieme rozšľahaným vajcom a pomaly preložíme
na jednu i na druhú stranu, potom
založíme boky. Celú štrúdľu potrieme vajcom. Pečieme na papieri pri
teplote 180 ºC. Z tohto množstva
urobíme 4 ks pizza štrúdle.
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▪ Výzdoba z darov zeme 2014

Farský Kostol Všetkých svätých
už ôsmy rok - v poslednú septembrovú nedeľu rozvoniaval darmi
zeme.
Ústredný motív tohtoročnej výz
doby bol venovaný Roku Sedembolestnej Panny Márie. Sypaný obraz
pod obetným stolom znázorňuje
jednu z bolestí Panny Márie - Simeonovu predpoveď, keď Ježiša
ako 40-dňového obetovali v chráme. Obraz výstižne dopĺňa nápis so
Simeonovým výrokom: „Moje oči
uvideli Tvoju spásu." Na bočnom
oltári je sypané logo Roku Sedembolestnej Panny Márie a srdce pre-

niknuté siedmimi mečmi, ktoré vyjadrujú sedem bolestí Panny Márie.
Ďalší bočný oltár je bohato vyzdobený pracovným náradím a darmi
zeme - symbolicky práve pri sv. Jozefovi - robotníkovi. Ostatné časti
chrámu sú naaranžované šikovnými rukami našich žien a dievčat.
Výzdoba bola požehnaná správcom farnosti Mgr. Jozefom Tomicom na ďakovnej sv. omši, verejnosti bola sprístupnená po každej
sv. omši do konca novembra.
text Ing. Kvetoslava Kližanová
foto archív OcÚ

Realizátori výzdoby
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▪ Novembrové dni
Prvého novembra si pripomíname
Sviatok všetkých svätých a druhého
novembra Pamiatku zosnulých.
Tieto sviatky nasledujú hneď jeden
za druhým, majú niečo spoločné,
obidva hovoria o druhom svete.
1. november - HODY: Skačiansky kostol je zasvätený Všetkým
svätým, preto v tento deň bývajú
u nás hody. Tohtoročnú hodovú sv.
omšu slávil Jozef Hegglin, misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
z Nitry. Vo svojej kázni vychádzal
z evanjelia (M 5, 1-12), z Ježišových slov, ktoré predniesol takmer
pred 2000 rokmi na vrchu Hory

Blahoslavenstiev. Ježiš mal vtedy
v nádhernej prírode pri Genezaretskom jazere pred sebou podobných ľudí, ako sme my dnes, aj oni
museli bojovať so životnými ťažkosťami. Hovoril im: „Blahoslavení
chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské ...“
Páter poznamenal, že blahoslavený je v slovenčine „slabé“ slovo,
ktoré v našich ušiach nevyjadruje to,
čo Ježiš chcel povedať, vtedy toto
slovo znelo oveľa silnejšie. V angličtine sa to prekladá „Happy“, čo
znamená šťastný, alebo v nemčine
jeden príklad hovorí: „Freuen dűrfen sich“, čiže majú dôvod radovať
sa, tešiť sa.
Ľudia sa čudovali, keď to počuli,
boli presvedčení, že opak je pravdou, že šťastní sú tí, ktorí sú bohatí,
úspešní. Ježiš vyhlásil, že to tak nie
je, že chudobní, plačúci, prenasledovaní, potupovaní majú dôvod sa
tešiť.
To, čo vidíme našimi očami,
je v skutočnosti iné. Iba Ježiš
vidí veci, ľudí, svet, život, realitu v pravde, aké skutočne sú. On
vtedy ľuďom na vrchu, ako aj nám
teraz hovorí to, čo na prvý pohľad

nie je vidieť, alebo lepšie povedané
to, čo ľudskému pohľadu ujde. Aby
sme tomu rozumeli a veci videli ako
Ježiš, potrebujeme zvláštnu milosť.
Páter Hegglin vysvetľoval, že
v kinách, v televízoroch a na monitoroch počítačov vidíme iba dve
dimenzie: hore a dole, ale v skutočnosti je aj tretia, a to dimenzia hĺbky. Túto tretiu dimenziu možno zažiť v 3D filmoch, kedy máme napr.
dojem, že sme medzi rybami, ktoré
plávajú okolo nás. Na tento druh
filmu sú potrebné zvláštne okuliare,
ktoré si treba kúpiť pred premietaním.
Na to, aby človek rozumel tomu,
o čom Ježiš hovorí, je potrebné
niečo podobné. Na to sú potrebné
duchovné 3D okuliare. Je to Boží
dar vidieť v živote inú dimenziu: dimenziu jeho prítomnosti a konanie
v našom živote a vo svete. Boh je
tu, chodí dennodenne s nami, robí,
pracuje, ale väčšinou si ho neuvedomujeme. Preto mnohí, aj veriaci,
aj ľudia, ktorí chodia pravidelne do
kostola, žijú, akoby Boh neexistoval.
Keď niekto dostane tieto duchovné okuliare, ktoré zmenia naše vide-

nie, potom vidí všetko inak. Potom
sa stane to, čo je dobré a krásne ešte
krajším, či to je príroda alebo dobrý
obed, lebo všetko, čo je dar od Pána,
dáva radosť.
Svätí boli ľudia, ktorí prijali od
Pána tento duchovný zrak, toto videnie pravdy, podľa toho aj žili.
Prosili o obrátenie srdca a čím viac
sa ich srdce očistilo, tým viac videli,
ako to je skutočne vo svete.
Posolstvo svätých nie je: „Pozrite sa na nás, aký úžasný výkon sme
podali!“ Oni nám hovoria: „Pozrite
sa, ako Boh robí úžasné veci v normálnom, obyčajnom, chybnom,
hriešnom človeku. Spása prichádza
od neho.“
Na záver páter zdôraznil, že toto
je dobrá zvesť pre nás všetkých.
Treba prosiť Pána o obrátenie nášho
srdca, aby sme ho videli v každej
situácii.
Slávnostnú atmosféru hodovej
sv. omše umocnili Dychová hudba
Skačianka a chrámový zbor Slnečnice.
Na Všetkých svätých bola ešte
popoludní o 16. hod. na cintoríne pri hlavnom kríži pobožnosť
s miestnym pánom farárom.

2. november - SPOMIENKA
NA VŠETKÝCH VERNÝCH
ZOSNULÝCH, PAMIATKA
ZOSNULÝCH alebo DUŠIČKY,
všetky tieto názvy sa spájajú
s 2. novembrom.
Počas dušičkových dní ľudia
odkladajú pracovné povinnosti a
navštevujú cintoríny, spomínajú si
na zosnulých, ktorých telesné pozostatky ležia v hroboch alebo sú v urnách. Na chvíľu sa zastavia, v myšlienkach sa vracajú späť v čase,

pripomínajú si okamihy, ktoré sa už
nedajú vrátiť. Uvedomujú si, že život každého človeka na tejto zemi je
len dočasný. Všetky cesty vedú do
hrobu. Za každým hrobom sa skrýva jeden ľudský príbeh.
Aj skačiansky cintorín ožil počas
prvých novembrových dní. Navštevovali ho nielen domáci, ale aj bývalí rodáci a tí, ktorí tu kedysi žili
alebo tu majú pochovaných svojich
priateľov a známych. Zapaľovali
sviečky, spomínali, modlili sa za

nich a možno s nimi viedli aj dialóg.
Nepovšimnuté nezostali ani staršie
hroby, napr. aj na fotografii hrob
z roku 1946. Tohtoročné počasie
bolo veľmi priaznivé, všade bolo
vidieť nádhernú farebnú mozaiku
chryzantém.
Dušičkový čas nás núti zastaviť
sa a zamyslieť sa aj nad naším životom.
text PhDr. Eva Struhárová
foto Dominik Pilát,
Ing. Ivan Struhár

1942 - 1946

▪ Za Stanislavom Beňačkom

7.5.1927 – 2.11.2014

Dňa 2. novembra 2014 vo veku
87 rokov odišiel do večnosti rodák
zo Skačian Stanislav Beňačka.
Absolvoval Učiteľskú akadémiu
v Bánovciach nad Bebravou. Celý
profesijný život zasvätil najmä
deťom, venoval sa osvetovej a inšpektorskej činnosti, dlhé roky bol
riaditeľom Domu detí a mládeže
v Partizánskom.
Hoci už dlhšie žil mimo svojho
rodiska, v Šimonovanoch, stále sa

zaujímal o to, čo je nové doma. Bol
verným čitateľom Skačianskych
novín.
Stanislav Beňačka bol obdivuhodný a dobroprajný človek, rád
čítal, keď natrafil na niečo pozoruhodné, nenechal si to pre seba,
zvykol sa deliť so svojimi bohatými
skúsenosťami.
S veľkým elánom sa venoval
svojej záhrade, okrem ovocia a
zeleniny pestoval aj rôzne liečivé

bylinky, ktoré vo veľkom rozdával. Žil v harmónii seba so zemou,
ktorú zúrodňoval. Miloval prírodu,
pochopil, že príroda slúži človeku,
treba užívať jej plody a chrániť ju.
V Stanislavovi Beňačkovi odišiel
človek s veľkým srdcom, s ktorým
bolo dobre si pohovoriť, poradiť sa,
opýtať sa ho na čokoľvek.
Nech odpočíva v pokoji!
PhDr. Eva Struhárová
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▪ Kollárovci v našej farnosti

Stalo sa tradíciou, že naša farnosť
každoročne organizuje kultúrne
podujatie. Je určené pre každého,
kto cíti, že patrí k tomuto spoločenstvu. Po minulé roky to boli dva
ročníky farského plesu, koncert
nášho spevokolu s uvedením CD,
dvakrát sme boli na duchovno-oddychovom pobyte v Medžugorí...
Myšlienka pozvať kapelu Kollárovcov sa zrodila ešte v lete. Prišli
s ňou niektorí veriaci z Hradišťa,
ktorí boli na ich koncerte. Povedali
si vtedy: „Keby tak prišli aj k nám!“
Po koncerte oslovili vedúceho kapely, či by to bolo možné a jediný
možný termín v tomto roku bol 22.
november. Začali sme robiť prípravy – kultúrny dom, cvičné ukladanie stoličiek, lístky...
V sobotu 22. novembra sa sála
Kultúrneho domu v Hradišti naplnila do posledného miesta. Záujem
bol skutočne veľký. Mnohým sme
museli povedať už začiatkom októbra, že lístky nie sú – boli v priebehu zopár dní minuté.

Nová fara

Atmosféra na koncerte bola vynikajúca. Od prvej piesne po poslednú sála spievala spolu s kapelou.
Bol to zážitok vidieť a počuť naživo
tých, ktorých poznáme z televízie.
A ešte krajšie bolo po koncerte sa
s nimi pri malom občerstvení osobne stretnúť a porozprávať. Sú to
výborní, veselí mladí ľudia. Majú
svoje rodiny. Nehanbia sa za svoju
vieru a tradície, ktoré šíria.
Za tento zážitok patrí poďakovanie všetkým, ktorí prišli v lete
s takouto myšlienkou a dotiahli
všetky potrebné veci do posledného
detailu. Taktiež chcem poďakovať
vedeniu obce Hradište – pánovi
starostovi Ing. Pavlovi Kubačkovi
a poslancom OZ, že dali sponzorsky k dispozícii kultúrny dom a
priestory obecného úradu a hudobnej skupine MELÓDII za zapožičanie svetelnej techniky. Výťažok
z podujatia bol určený na stavbu
novej fary v našej farnosti.
text a foto Mgr. Jozef Tomica,
správca farnosti

▪ Sv. Mikuláš – po roku opäť medzi nami
Sviatok sv. Mikuláša je dobre
známy po celom svete a obľúbený
najmä u detí. Spomienka na tohto
svätca, ktorého život je opradený
mnohými legendami, sa nesie už
dlho stáročiami. Možno povedať,
že biskup Mikuláš z Myry patrí
k najpopulárnejším svätým. Azda
preto, že sa už počas svojho života
stal známym pre svoju štedrosť a
ochotu pomôcť všetkým tým, ktorí
pomoc potrebovali. Krásnou rozpomienkou na tohto svätca je obdarúvanie detí sladkosťami práve na
sviatok sv. Mikuláša.
Verný tejto tradícii, ako každý
rok, tak aj tento, zavítal medzi deti
do farského kostola v Skačanoch
z nebeskej vlasti vzácny hosť – sv.
Mikuláš. Stalo sa tak v prvú decembrovú nedeľu na záver detskej svätej omše. Pán farár ešte počas kázne
priblížil deťom život sv. Mikuláša.
Zdôraznil im, že sa nestal dobrodincom chudobných preto, že bol
bohatý, a teda mal z čoho rozdávať,
ale preto, že chcel núdznych podporovať a pomáhať im. Počas svojho
pôsobenia vždy nadšene ohlasoval,
že Ježiš Kristus je Boží Syn a nie
iba mimoriadne dobrý človek robiaci zázraky tak, ako sa o ňom medzi ľuďmi začalo hovoriť v časoch
po roku 313 n. l., kedy kresťania
dostali slobodu vyznávať verejne
svoju vieru.

Na príchod biskupa Mikuláša sa
deti celú omšu tešili a v jej závere
horeli nedočkavosťou, kedy ho už
konečne uvidia. Bolo že to radosti a nezabudnuteľne rozžiarených
detských očí, keď počas spevu pesničky Toto je deň do chrámu vstúpil
biskup Mikuláš sprevádzaný svojimi dvoma pomocníkmi, anjelmi.
Samozrejme, ako je to u sv. Mikuláša zvykom, nezabudol ani na sladké
balíčky pre dobré detičky. Ako prví
mali tú česť predstúpiť pred biskupa Mikuláša dvaja jeho menovci a
dvaja chlapci, ktorí mu pripravili
stoličku na sedenie. No a potom sa
už pred biskupa Mikuláša postavilo
niekoľko desiatok detí s piesňami a
básňami, ktoré si pre neho pripravili a za ktoré boli odmenené dobrotami.
Veľká vďaka patrí sv. Mikulášovi, ktorý prišiel medzi deti aj so
svojimi darmi, ako aj všetkým tým,
ktorí mu príchod umožnili. Túto
akciu už niekoľko rokov zabezpečuje občianske združenie ŠANCA
A NÁDEJ v spolupráci s farským
úradom a s finančnou dotáciou od
Obce Skačany. Tak snáď budú deti
dobré po celý rok, aby sa z návštevy
sv. Mikuláša mohli tešiť aj v nedeľu
6. decembra roku 2015.
text Mgr. Alena Hudecová
foto Dominik Pilát,
Tomáš Struhár
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pohľad do histórie
▪ Skačany v roku 1869 / III. časť
Dnes sa v čítaní záznamov
zo sčítania obyvateľov a domov
v Skačanoch z roku 1869 pozrieme na „obyčajných ľudí“. Naozaj,
najväčšiu časť obyvateľov Skačian
aj v roku 1869 tvorili roľníci a ich
rodiny. V 124 domoch tu žilo 151
hláv rodín. Živili sa ako roľníci, bíreši (nájomní sluhovia) alebo želiari
(úplne chudobní bezzemkovia, ktorí
nemali ani vlastný dom). Najväčší
roľnícky dom v Skačanoch vlastnila vdova Júlia Uhliarová (číslo
domu 70), ktorý zahŕňal dve izby,
dve komory a kuchyňu. Nasledoval
dom Jána Argaya (č. d. 54), počítajúci dve izby a dve komory a dom
Štefana Bánovského (č. d. 10), majúci dve izby, komoru a kuchyňu.
Kuchyne ako samostatné miestnosti
neboli v Skačanoch v roku 1869 ešte
samozrejmosťou. S výnimkou fary,
školy, domu správcu kapitulských
lesov, mlyna, obchodu, krčmy a
dvoch remeselníkov mali kuchyňu iba v 11 roľníckych domoch.
K domom patrili aj pajty, maštale a
pivnice, a to v rôznych veľkostiach
a počtoch. Naopak, najmenšími
boli domčeky iba s jednou obytnou
miestnosťou, akých bolo v Skačanoch až 10. Väčšinou v nich žili
vdovy, bíreši, želiari a obecný
pastier Juraj Kováčik (č. d. 112).
Aj typy domov v Skačanoch boli

v roku 1869 rôzne. Zo 124 domov
tu bolo okrem 87 samostatne stojacich domov pre jednu rodinu aj 23
dvojdomov, 11 trojdomov a jeden
štvordom (č. d. 55), v ktorom bývali
rodiny bírešov Juraja Lacušku, Jána
Miklaša, Jozefa Zeleznika a hájnika
Jána Štefanku. Skačianskym rekordom bol dom Jána Čierneho (č. d.
37) pre päť rodín, v ktorom okrem
gazdu žili aj ďalšie štyri rodiny – želiari Ján Vanko, Jozef Kližan, vdova Mária Slošková a hájnik Štefan
Vrábel. Byty nasledovali jeden za
druhým pod jednou strechou.
Rozdiely medzi sociálnym postavením jednotlivých skačianskych
rodín podľa údajov zo sčítania obyvateľov a domov v roku 1869 badať
aj podľa počtov a druhov chovaných hospodárskych zvierat. Jednoznačne najväčšími gazdami u nás
boli farár a správca kapitulských
lesov. Spomedzi roľníkov boli najväčšími gazdami Ján Bánovský (č.
d. 4), Peter Mihalka (5), Jozef Gahír (23), Pavol Horniak (28), Jozef
Mihalka (35), Juraj Horniak (63),
Štefan Kližan (74) alebo aj Ján Hudec (83). Ale poďme sa pozrieť na
počty jednotlivých hospodárskych
zvierat v roľníckych rodinách. Iba
v 20 skačianskych rodinách chovali kone ľahkých plemien. Spolu
tu bolo 53 koní, z toho 18 valachov

(kastrátov), 30 kobýl, päť žriebät a
päť oslov. Najviac koní vlastnil Juraj Ištván (č. d. 27), a to dvoch valachov, dve kobyly a žriebä, Šimon
Krajčo (č. d. 39) valacha, tri kobyly
a žriebä a Michal Pilát (č. d. 76)
dvoch valachov a dve kobyly.
Početnejšie boli stavy dobytka.
V Skačanoch sa v roku 1869 chovali dve plemená dobytka – uhorský
stepný (jedna krava a 64 volov) a
švajčiarsky mliekový (jeden býk,
99 kráv, 70 volov a 98 teliat). Štyria gazdovia chovali po štyroch voloch uhorského dobytka, ďalších 20
malo po dvoch voloch. Jedinú uhorskú kravu mal Michal Ďuriš (č. d.
39). Naopak, jediného plemenného
býka švajčiarskeho mliekového dobytka v Skačanoch vlastnila vdova
Mária Kližanová (č. d. 75). Celkom
14 gazdov chovalo po dve a 53 po
jednej krave. Najviac, až štyri voly
tohto plemena, mal Štefan Beňačka (č. d. 81). Celkovo najväčšími
chovateľmi hovädzieho dobytka
v Skačanoch boli Juraj Horniak (č.
d. 63) a Štefan Kližan (č. d. 74), ktorí chovali zhodne po osem kusov.
V našom mestečku bol aj v roku
1869 rozšírený chov oviec. Z celkového počtu 1010 oviec najpočetnejší kŕdeľ vlastnil farár – 90
kusov. Z gazdov mali veľké chovy
Ján Hudec (č. d. 83) 26 ks, Štefan

Kližan (74) 20 ks a Juraj Horniak
(63) 17 ks. Pastier Juraj Kováčik
v priebehu roka pásol 418 oviec od
chovateľov zo Skačian.
Kozy, o ktorých sa hovorievalo, že boli kravami chudobných, u
nás rozšírené neboli, skôr naopak.
V roku 1869 sa v Skačanoch chovalo iba päť kôz, z toho gazda Ondrej Vlčko (č. d. 69) mal tri a pastier
Ondrej Michalka (č. d. 52) dve.
Ošípaných bolo už podstatne
viac, až 144 kusov. Okrem lesného kapitulského správcu Michala
Brandísa (č. d. 3), ktorý mal päť ošípaných, boli v mestečku ich najväčšími chovateľmi Štefan Ďuriš (č. d.
45) 5 ks, miestny farár a spomínaný
pastier Juraj Kováčik po štyri kusy.
Napokon posledným druhom
hospodárskych zvierat, ktorý zaznamenali sčítací komisári v roku 1869,
boli včely. Spolu 52 klátov – vtedajších úľov – vlastnili šiesti chovatelia. Najviac – 14 klátov mal Michal
Brandís, 10 mal učiteľ Gaal, sedem
chovala vdova Zuzana Struhárová
(č. d. 22), štyri Jozef Dvonč (č. d.
60), dva kláty vlastnil Štefan Ďuriš
(č. d. 45) a jedno včelstvo obhospodaroval Ján Beňačka (č. d. 109).
Aj takto vyzerali Skačany v roku
1869.
Ing. Erik Kližan

miestna organizácia jednoty dôchodcov slovenska
▪ Dôchodcovia navštívili Banskú Štiavnicu a jej okolie
V októbri - mesiaci úcty k starším,
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Skačanoch zorganizovala poznávací zájazd. Tento sa
konal v stredu 7. októbra s cieľom
priblížiť a lepšie spoznať bohatú
históriu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Banskej Štiavnice a jej okolia. Záujem bol veľký a
46-miestny autobus plne obsadený.
Prvá zastávka bola na Banskoštiavnickej kalvárii, ktorá patrí medzi
najpôsobivejšie krajinné dominanty
Banskej Štiavnice. Tvorí ju 19 kaplniek, dva kostoly, súsošie Sedembolestnej Panny Márie pod krížom
a objekt svätých schodov, ktoré sú

napodobeninou Svätých schodov
v Lateránskej bazilike v Ríme.
V dolnom kostole bola za účastníkov zájazdu odslúžená svätá omša,
túto celebroval náš pán farár Mgr. Jozef Tomica, hudobný sprievod zabezpečil Emil Zuzula. Správca kalvárie
Ing. Bačík nás oboznámil s históriou
kalvárie a jej obnovou. V čase socializmu sa púte nekonali, boli zakázané
a kalvária postupne chátrala. S jej obnovou sa začalo až v roku 2007, kedy
bola zaradená medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta.
Po prehliadke objektov kalvárie
sme sa presunuli do starobylého
pokr. na str. 12
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banského a historicky najzaujímavejšieho mesta na Slovensku - Banskej Štiavnice. V jej historickom
centre sa nachádza množstvo umelecko-historických pamiatok. V minulosti patrila k najvýznamnejším
producentom ťažby zlata v Eorópe,
bola v nej založená prvá banícka
škola v Uhorsku, prvá banícka akadémia a aj prvá vysoká škola technického charakteru na svete.
V historickom jadre – na Trojičnom námestí sme navštívili neskorogotický Kostol sv. Kataríny, ktorý
je dominantou mesta. Prezreli sme
si aj Banskoštiavnický betlehem,
ktorý patrí medzi najväčšie drevené
pohyblivé betlehemy na Slovensku
a v rezbárskej podobe zobrazuje
vývoj a tradície Banskej Štiavnice.
Obsahuje 800 postavičiek, väčšina z nich je pohyblivá. Prešli sme

sa Trojičným námestím, obzreli si
staré historické budovy, zastavili
sme sa pri mestskej radnici a aj pri
dome, v ktorom bývala Sládkovičova Marína. Na pamiatku sme sa
odfotili pri trojičnom stĺpe.
Počas ďalšieho spoznávania
okolia Banskej Štiavnice sme si
prezreli ďalšiu národnú kultúrnu
pamiatku – Múzeum vo Svätom
Antone. Širokým klenutým podjazdom sme vošli do tichého, uzatvoreného nádvoria neskorogotického
kaštieľa, pôvodného sídla rodov
Kohary a Coburg. Počas prehliadky priestorov kaštieľa nás pani lektorka oboznámila s jeho históriou
a aj s jeho pôvodnými majiteľmi.
Pozorne sme počúvali a v nemom
úžase obdivovali vzácne výzdoby
stien, historický nábytok, vzácne
lustre, krásne majolitové pece, por-

celán a množstvo obrazov slávnych
majstrov. Skvostom múzea je zlatý
nábytok, svadobný dar francúzskej
kráľovnej Márie Antoinetty.
Po prehliadke poľovníckych
trofejí šľachtického panstva sme
v spoznávaní pokračovali. Zastavili sme sa v Novej Bani, kde sme
v Kostole Narodenia Panny Márie najprv pred hlavným oltárom
v krátkej adorácii za hudobného
sprievodu Emila Zuzulu zaspievali
tri mariánske piesne a potom sme
si individuálne prezreli veľmi peknú, nápaditú a zaujímavú výzdobu
z darov zeme; vôňu ovocia, najmä
jabĺk bolo cítiť v celom kostole.
Pani, ktorá mala dozor v kostole,
bola naším spevom veľmi prekvapená a dojatá. Pochvalne nás
oslovila, zaujímala sa, odkiaľ sme.
Povedala nám, že ich šikovné ženy

celý týždeň pracovali na výzdobe a
že táto má v Novej Bani 60-ročnú
tradíciu.
Cestou domov sme sa ešte zastavili vo Furmanskej kolibe v Bzenici, kde práve prebiehali husacie a
kačacie hody. Tu sme sa občerstvili
a pochutnali si na výbornej kačacine. Domov sme prišli vo večerných
hodinách trochu unavení, ale duchovne a kultúrne obohatení, spokojní a aj hrdí na našich predkov za
nádherné veci, ktoré dokázali vytvoriť, a za predrahé – nevyčísliteľné dedičstvo, ktoré nám zanechali.
Účastníci zájazdu sa rozchádzali
so slovami: „Ďakujeme, bol to nádherný zájazd. Kedy by sme sa tam
dostali a za jeden deň toľko uvideli
a spoznali?!“

mládenci“ navodil príjemnú atmosféru aj úsmev na tvárach prítomných.
Počas prehliadky vystúpilo štrnásť amatérskych dôchodcovských
skupín, účinkujúcich bolo 180. Jednotlivé vystúpenia boli rôznorodé,
nápadité a aj veselé. Spev sa striedal s humornými scénkami a kreatívnymi tancami. Naša skačianska
dôchodcovská spevácko-dramatic-

ká skupina CIBULIAR pobavila
prítomných spevom a aj dvoma
humornými scénkami z dedinského
prostredia. Starenka zo Žabokriek
zaujala návštevou u lekára, chynoriansky Jánošík vykrádal bankomaty a japonské dôchodkyne z Bošian,
podobné ako vajce vajcu, sa predviedli v pestrých kimonách a čiernych parochniach.
Bolo to vydarené podujatie, se-

niori regiónu Partizánske sa znovu
stretli a vo vyše štvorhodinovom
programe ukázali, čo ešte dokážu.
Ďakujeme Cibuliarom za reprezentáciu Skačian a jej seniorov. Ich
vystúpenie je vždy očakávané a aj
potleskom ocenené. Je nám ľúto, že
z priestorových dôvodov nemôžeme takéto veľkolepé podujatie realizovať aj v Skačanoch.

▪ Cibuliari sa činia
Tohtoročná v poradí už dvanásta
prehliadka voľnočasových aktivít
seniorov, členov Miestnych organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska
a klubov dôchodcov regiónu Partizánske JESEŇ JE DAR sa konala
11. novembra vo Veľkých Uherciach. Zúčastnil sa jej aj predseda
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý
oslovením „Milé dievčence, vážení

▪ Dôchodcovia sa opäť zišli
V nedeľu 23. novembra sa skačianski dôchodcovia stretli na už
tradičnom posedení, na ktoré ich
pozval starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, pre
menej pohyblivých bola zabezpečená aj doprava.
Sála kultúrneho domu sa zaodela sviatočne odetými seniormi. Po
vystúpení predsedníčky sociálnej
komisie Mgr. Ivety Kučerkovej
nasledoval slávnostný príhovor starostu obce Ing. Ladislava Struhára,
v ktorom vyzdvihol dôchodcovský
vek a poďakoval za všetko, čo dôchodcovia pre obec urobili a ešte aj
robia. Predsedníčka MO JDS Mária Krajčová poďakovala všetkým,
ktorí stretnutie pripravili. Osobitne
s kyticou kvetov poďakovala starostovi obce za jeho ústretovosť,
ochotu a pomoc, teda za všetko, čo

vo funkcii starostu pre
dôchodcov urobil.
Posedenie pokračovalo, CIBULIARi za
hudobného sprievodu
Emila Zuzulu zaspievali niekoľko ľudových
piesní, prítomní dôchodcovia spievali s nimi. Pri
podanom občerstvení
si podebatovali, pospomínali, spoločne sa povzbudili a potešili.
Ďakujeme, že ste nezabudli a veríme, že
nový starosta a noví
poslanci dobré zvyky
zachovajú, na nás starších nezabudnú a budú
sa snažiť spestriť a spríjemniť nám jeseň života.
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▪ Ocenený jubilant
Emil Zuzula na narodil 21. novembra 1934 v Skačanoch ako tretie dieťa rodičom Petrovi Zuzulovi
a Viktórii, rod. Bánovskej. Jeho
starší brat Ladislav žije v Martine a
sestra Margita v Žiline. Po skončení základnej školy v Skačanoch sa
v Strojárenskom učilišti v Partizánskom vyučil za sústružníka a v tejto
profesii pracoval v ZDA Partizánske až do odchodu do dôchodku.
Oženil sa mladý, 23-ročný, za
manželku si vzal Skačianku Helenu Horniakovú, dcéru Štefana Horniaka a Anny, rod. Zuzulovej. Mali
dve deti, syn Dušan zomrel mladý,
28-ročný, dcéra Darina žije s nimi
v spoločnej domácnosti. Tešia sa
z dvoch vnukov a dvoch pravnúčat.
Milan, tak mu všetci hovoríme,
dostal do vienka veľký dar – hu-

dobný talent. Hudbe sa upísal už
v školskom veku, túto ovláda, miluje a stále sa jej venuje. Prvú harmoniku dostal ako 20-ročný, skúšal
na nej prvé tóny, naučil sa hrať prvé
pesničky. Neskôr ju vymenil za
novú – lepšiu, na ktorej majstrovsky hrá dodnes.
V mladosti veľa voľného času
venoval hudbe, so skačianskou
i hradištskou kapelou hrával na
pohreboch, ale i na svadbách a zábavách. Doma býval málo, starosť
o rodinu, deti a domácnosť bola na
pleciach manželky. Hudobný talent
podedili aj jeho deti. Dlhé roky ako
člen Zboru pre občianske záležitosti pri OZ v Skačanoch hudobne zabezpečuje občianske obrady: uvítanie detí do života, sobáše, stretnutia
jubilantov, spolužiakov, rodákov a
ďalšie. Stále hudobne sprevádza aj

súbor CIBULIAR, ktorý účinkuje
pri rôznych občianskych i cirkevných podujatiach v obci i mimo nej.
Je to vitálny, aktívny, vždy
usmiaty dôchodca, zručnosť strojára nezaprie, šoféruje, sám si robí
údržbu i drobné opravy auta a aj
všetkého okolo rodinného domu.
Milanko, k Tvojmu životnému

jubileu – krásnej osemdesiatke a
k udelenej CENE OBCE Ti srdečne blahoželáme a ďakujeme za hudobné spestrenia. Do ďalších rokov
života Ti želáme všetko najlepšie,
zdravie, šťastie, veľa lásky a rodinnej pohody. Drž sa a s vernou družkou harmonikou, rozdávaj radosť a
dobrú náladu aspoň do sto rokov.

mužov na ich starom autobuse na
zápasy, výlety, lyžovačky v Tatrách
a zaviezol ich aj na dovolenku do
Bulharska. Odviezol aj žiakov na
školské výlety a svadobčanov na
svadby. Starý autobus aj opravoval
– doslova lepil, jeho údržba a opravy mu zabrali viac času ako samotné šoférovanie.
Bol a je stále aktívnym záhradkárom – ovocinárom, niekoľko rokov
bol aj predsedom Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Vždy prispieval a doteraz
prispieva na výstavu záhradkárov
vlastnoručne vypestovanými produktmi.
Po odchode do dôchodku sa
vzorne staral o chorú manželku a
túto aj doopatroval. Drží sa statočne, stále je sebestačný, opateru detí
odmieta, pracuje a snaží sa byť uži-

točný. Viac ako 15 rokov sa vzorne
stará ako kostolník o skačiansky
kostol, zabezpečuje dôstojný priebeh konaných obradov: sv. omší,
sobášov, krstov i pohrebov. Je zručný a robí aj potrebné opravy, stará
sa o funkčnosť kostolných zvonov i
vežových hodín.
Vážený jubilant, Rudolf! K Tvojej krásnej osemdesiatke Ti blahoželáme, do ďalších rokov života želáme, aby Ti zdravie slúžilo, aby si
s úsmevom riešil všetky problémy
a aby si sa ešte dlho staral o ten náš
krásny dvestoročný kostol a zúčastňoval sa na podujatiach konaných
dôchodcovskou organizáciou.

▪ Rôčky nám pribúdajú

Rudolf Kližan
Čas nemožno zastaviť, pri každodenných povinnostiach, radostiach i starostiach nám rôčky rýchlo
pribúdajú. Pribudli aj aktívnemu a
zakladajúcemu členovi MO JDS
v Skačanoch Rudolfovi Kližanovi,
ktorý v dobrej fyzickej i psychickej
kondícii a pohode prekročil dňa
27. novembra osemdesiatku.

Rudolfovi rodičia Michal Kližan
a Anna, rod. Ištvánová, boli roľníci,
starší súrodenci – sestra Štefánia a
brat Jozef už nežijú. V strojárenskom učilišti v Galante sa vyučil
za nástrojára. Necelý rok pracoval
na ČSAD Veľké Bielice ako šofér autobusu. Potom sa zamestnal
v Strojárenskom závode v ZDA
Partizánske, kde vo svojej profesii
pracoval až do odchodu do dôchodku. Za manželku si vzal Skačianku
Annu Kasalovú, dcéru Štefana Kasalu a Márie, rod. Fabikovej. Spolu
vychovali dve deti, syna Rudolfa a
dcéru Janu a tešili sa zo štyroch šikovných vnukov.
Náš čerstvý osemdesiatnik je
skromný a pracovitý človek. Mimopracovný čas vždy využíval
aktívne, niekoľko rokov vozil športovcov – futbalistov, dorast a aj

texty Mária Krajčová,
predsedníčka MO JDS
foto Janka Bližniaková,
archív OcÚ, rodinný archív

iris-iv, n. o. zo života našich seniorov
Od slávnostného otvorenia brány Zariadenia pre seniorov IRIS
– IV v Skačanoch uplynul takmer
celý rok, dnes pomaly bilancujeme,
čo sa nám podarilo z našich plánov
uskutočniť a čo nie. Sme radi, že sa
„penzión“ IRIS - IV zaradil medzi
tie vyhľadávané, o čom svedčí plný
stav našej kapacity už v júli tohto

roku a v poradovníku evidujeme
ďalších 6 žiadateľov.
Našou snahou je zachovať si dobré meno aj v budúcnosti a neustále
skvalitňovať naše služby a zároveň
rozširovať ich ponuku, napr. začiatkom mája sme zadovážili bezdrôtový signalizačný systém TREX
- sestra – pacient, určený na privo-

lanie pomoci, vďaka nenápadnému
ľahučkému náramkovému tlačidlu
majú naši klienti možnosť privolať si pomoc. Túto modernú technológiu sme zaobstarali pomocou
firmy The Employee Foundation
of the VKR Group, Partizánske
Building Components SK, s. r. o.
(člen skupiny Velux), ktorá nám na

projekt finančne prispela. V roku
2014 sa nám nepodarilo vybudovať
výťah na prepravu osôb, avšak nevzdávame sa a opätovne sme podali
žiadosť o dotáciu na odstránenie
schodiskovej bariéry, sme rozhodnutí v roku 2015 výťah vybudovať
s podporou
pokr. na str. 14
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našich priaznivcov aj v prípade neúspešnej žiadosti. Od októbra sme
spustili dve nové služby pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc, a to požičiavanie zdravotných

pomôcok (napr. polohovacia posteľ, invalidný vozík, toaletné kreslo, antidekubitný matrac a i.) a službu jedáleň s možnosťou odoberania
jedla s donáškou do domu klienta.

V roku 2015 zvýšime kapacitu zariadenia a počet lôžok z 26 na 30.
Radi by sme sa touto cestou
poďakovali všetkým našim priaznivcom, podporovateľom a ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám
v tomto roku pomohli. Naše poďakovanie patrí najmä našim zamestnancom, zásluhou ich práce sa zariadenie IRIS – IV pripojilo k tým
obľúbeným, veľká vďaka patrí
dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú „našim starkým“, formou
hudby, spevu, tanca a humorného
slova obohacujú ich život. Osobitne
ďakujeme pani Zuzane Ďurčekovej
za jej entuziazmus, ktorým vždy
poteší ich srdiečka. Ďakujeme starostovi obce Ing. Ladislavovi Struhárovi za pomoc pri riešení rôznych prevádzkových problémov,

obvodnej lekárke MUDr. Dagmar
Hlavnovej, správcovi farnosti Mgr.
Jozefovi Tomicovi za jeho slová,
ktoré povzbudia dušu, a nedá nám
nespomenúť fyzioterapeutku pani
Adriánu Hulovú z Brodzian, ktorá
dokázala svojou charizmou všetkých seniorov zapojiť do cvičenia,
jej pravidelný príchod je očakávaný
vždy s veľkou radosťou.
Až sviatočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na všetky
starosti a prežite chvíle v zdraví,
šťastí a radosti. Všetkým ľuďom
dobrej vôle prajeme príjemné prežitie sviatočných vianočných dní,
zdravie, šťastie i hojné božské požehnanie v novom roku 2015.
text a foto
Mgr. Viera Maďarová

▪ História a súčasnosť pstruhovej farmy v Skačanoch
História rybného hospodárstva
v Skačanoch sa začala písať v roku
1998, kedy Ing. Jaromír Fuka objavil a následne kúpil za obcou Skačany vhodnú lokalitu pre výstavbu
pstruhovej farmy. Išlo o starý Ďurišov mlyn a jeho okolie.
V roku 1999 sa začalo s opravou
mosta, úpravou terénu a výstavbou
prvých nádrží (sádok) na chov rýb.
Týchto sádok bolo postupne vybudovaných osem, taktiež dva kanále,
v ktorých sa ryby sústredia pred
predajom. Úpravou terénu sa dosiahlo, že napájanie a vypúšťanie
sádok je riešené samospádom a nie
je potrebné vodu nákladne prečerpávať.
V roku 2000 bola Ing. Jaromírom
Fukom a Jozefom Vácvalom založená firma RYBHOS, s.r.o. a začalo
sa s chovom pstruha dúhového. Firma si v priestoroch bývalého mlyna
drobnými úpravami zriadila sklady
náradia, krmív a samozrejme aj predajňu rýb. V roku 2002 bolo z dôvodu havarijného stavu mlyna treba
budovu znížiť o dve poschodia, nakoľko bola jej zadná časť podmytá
vodou a časť zrútená, pretože neznámi špecialisti sa tu snažili chytať ryby dynamitom.
Práve po tomto incidente si Ing.
Fuka uvedomil, že majetok si bude
musieť viac chrániť, nakoľko do
tejto doby na farme v zrekonštruovanom bývalom mlynárovom
domčeku býval iba pán Vácval

s manželkou a samozrejme nemohli byť na farme nonstop. V roku
2004 začal Ing. Fuka s výstavbou
rodinného domu. Ten bol v roku
2006 skolaudovaný a spolu so svojou rodinou sa natrvalo presťahovali na pstruhovú farmu.
V priestoroch bývalého mlyna sa
nachádzala aj malá vodná elektráreň, ktorá už bola pre výrobu elektrickej energie nepoužiteľná. Len
pre zaujímavosť, nachádzali sa na
nej ešte drevené zuby prevodových
kolies. A tak sa v roku 2009 Ing.
Fuka rozhodol pre kompletnú rekonštrukciu malej vodnej elektrárne. Táto zahŕňala stavebné úpravy a
výmenu starej Francisovej turbíny
za ekologický Archimedov šrób.
V roku 2010 sa Jozef Vácval
rozhodol pre odchod na zaslúžený
dôchodok, odsťahoval sa do Partizánskeho a domček dnes už využíva len na rekreáciu. Na farme, ktorá
vyžaduje nepretržitú prevádzku,
nakoľko sa tu pracuje so živými
zvieratami, odpracoval nespočetné
množstvo hodín a firma mu je za to
nesmierne vďačná.
Funkciu konateľa firmy RYBHOS, s.r.o. prevzal Ing. Tomáš
Fuka a firma sa odvtedy pýši titulom malej rodinnej farmy. Neskôr
sa rozrástla o kaprové rybníky
v katastri obce Lukáčovce v okrese
Nitra.
V roku 2013 bola skolaudovaná
malá vodná elektráreň a po úspeš-

nej skúšobnej prevádzke dodáva od
roku 2014 ekologickú elektrickú
energiu možno aj do vašej domácnosti.
Je rok 2014, firma napreduje
s dobou, disponuje vlastnou webovou stránkou www.rybhos.sk , kde
informuje zákazníkov o svojej ponuke, naďalej sa venuje chovu rýb,
poradenstvu v chove rýb, výlovu
rybochovných zariadení, preprave
rýb a predaju kompletných kŕmnych zmesí pre ryby.
Rodinná firma RYBHOS, s.r.o. sa
za 15 rokov úspešne usídlila medzi
konkurenciou, dnes v Skačanoch
dochováva pstruha dúhového a na
kaprovom hospodárstve nížinné
druhy rýb ako kapre, amure, tolstolobíky, šťuky, sumce, zubáče a jesetery, ktoré sa v jesennom období
vylovujú a prevážajú sa do Skačian,
kde čakajú na predvianočný pre-

daj v prečisťovacích sádkach. Asi
90% produkcie firmy sa celoročne
predáva na pstruhovej farme v Skačanoch a ostatné ryby firma dodáva do stravovacích zariadení ako
reštaurácií, penziónov či hotelov.
Firma si predajom chutných rýb za
15 rokov spravila dobré meno nielen sebe, ale v okolí preslávila aj
našu obec. Do budúcnosti sa plánuje naďalej rozvíjať a držať tak krok
s konkurenciou a robiť dobré meno
našej obci v rybárskom svete.
Dbajme na čistotu vody v našom
okolí, pretože je len na nás, čo tu
po nás našim deťom zostane. Lebo
keď už v rieke nepotečie voda, ale
splašky, novodobá tradícia chovu
rýb v Skačanoch zanikne a všetci
ostaneme závislí od nákupu pochybných rýb z hypermarketov.
text a foto Ing. Tomáš Fuka
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▪ Záhradné centrum ŠUJAN
Sídli na začiatku Skačian, už
z diaľky púta pozornosť tých, ktorí prechádzajú vedľa našej obce po
hlavnej ceste.
Majiteľ Ľubomír Šujan nadviazal
na rodinnú tradíciu, jeho starý otec
Michal Ištván sa dlhodobo venoval pestovaniu rastlín. Už v detstve zasväcoval svojho vnuka do
tejto činnosti, vštepoval mu vzťah
k rastlinám a k práci s nimi. Začalo ho to baviť, takže už od malička vedel, kam budú smerovať jeho
kroky v budúcnosti. Rozhodol sa
pre Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Rakoviciach – odbor
záhradník. Zdokonalil sa v ovládaní technológie pestovania kvetín,
ovocných a okrasných drevín, v realizácii a údržbe zelene.
V deväťdesiatych rokoch začal
podnikať, spočiatku sa venoval rezaným kvetom a drobnému ovociu,
ako sú ríbezle, egreše a pod. Keďže
sa ľudia začali stále viac zaujímať
o skrášľovanie a skvalitňovanie
svojho životného prostredia, preorientoval sa na pestovanie okrasných rastlín.
Postupným rozvojom záhradníctva vznikla potreba činnosť rozšíriť a presunúť sa z existujúcich
priestorov na Hviezdoslavovej ulici
na oveľa väčší priestor na Nitrianskej ceste. Na pôvodnej ornej pôde
vzniklo v roku 2005 nové Záhradné centrum ŠUJAN, v ktorom boli
oveľa väčšie možnosti odprezentovať rastliny širšej verejnosti. V roku
2009 sa otvoril aj prevádzkový
objekt, ktorý poskytuje skladové,
kancelárske a sociálne zázemie pre
zamestnancov. Súčasťou tohto objektu je aj kaviareň, z terasy ktorej
je krásny pohľad na jazierko a na
okolitú krajinu.
Záhradné centrum sa venuje v súčasnosti najmä pestovaniu
okrasných rastlín, z ihličnatých
prevládajú TUJE, CYPRUŠTEKY,
BORIEVKY, SMREKY, JEDLE
a iné. Z listnatých sú to stálozelené a opadavé, napr. TAVOĽNÍKY,
LONICERY, NÁTRŽNÍK, VTÁČÍ
ZOB, KRUŠPÁN, DRÁČ, ZLATÝ DÁŽĎ, SKALNÍK, BRŠLEN,
SVÍBY, BREČTAN, VAVRÍNOVEC, LOHYNE a veľa iných.
Ihličnaté rastliny sa pestujú v 2-litrových kontajneroch a listnaté
v 1-litrových kontajneroch. Rast-

liny si sami vegetatívne množia,
disponujú dostatočným moderným
technickým vybavením, na jar ich
vedia v krátkom čase zasadiť, používajú najkvalitnejšie pestovateľské
substráty a hnojivá s postupným
uvoľňovaním živín, čo je záruka,
že rastliny budú dobre rásť. Sú zaujímavé aj pre záhradné centrá a
sadovnícke firmy pri realizácii súkromných záhrad, finálny produkt sa
predáva ďalším záhradníctvam po
celom Slovensku.
Záhradné centrum ŠUJAN ponúka aj sortiment rastlín od iných
dodávateľov, a to nielen zo Slovenska, ale aj od renomovaných
zahraničných dodávateľov. Prispôsobuje sa požiadavkám zákazníkov,
z Talianska, Nemecka, Holandska
a z Francúzska dováža rastliny,
ktoré sa u nás nedajú zadovážiť od
slovenských pestovateľov. Napr.
z Nemecka vozí ruže z veľmi starej škôlky, z firmy Kordes, ktorá je
lídrom v šľachtení a pestovaní ruží.
Z Holandska a okrajovo z Francúzska dováža mladé rastliny, ktoré sa
tu buď nedajú zakoreniť alebo sú to
novinky, ktoré chcú ponúkať zákazníkom.
Počas sezóny pestujú atraktívne letničky, vrátili sa aj k predaju
ovocných stromčekov, ktoré tiež
patria do záhradníckych centier. Ide
napr. o bežný štandardný sortiment
ovocných stromov, ale dbajú aj
o to, aby boli medzi nimi aj mnohé nové odrody. Patrí k nim napr.
ČIERNA RINGLOTA – veľkoplodá mirabelka BLACK DIAMO,
typická tmavou dužinou, ČIERNA

MARHUĽA, ktorá má tiež tmavú dužinu, ďalej sú to ŠTEPENÉ
GAŠTANY, MORUŠE, ČEREŠNE
na francúzskych podpníkoch GISELA 5, ktoré dorastú do polovičnej
veľkosti oproti klasickej čerešni.
Ponúkajú aj iné menej známe drobné ovocie, ktoré si v poslednom období získava veľkú obľubu najmä
kvôli vysokému obsahu vitamínov.
Patria sem napr. RAKYTNÍK REŠETLIAKOVITÝ, KANADSKÉ
ČUČORIEDKY, ZEMOLEZ a iné
drobné ovocie.
V sortimente majú aj ÁZIJSKÉ
HRUŠKY, STĹPOVITÉ JABLONE a HRUŠKY CONCORDE, ktoré sú teraz populárne na výsadbu do
malých záhrad. K novým odrodám
patria aj JABLONE KARNEVAL,
ČERVENÝ RED DELÍCIUS,
GRANNY SMITH – zelené jablká
pre diabetikov, SLIVKY TOPTASTE, ktoré sú veľmi vhodné na výrobu destilátov. Ponúkajú aj broskyne, marhule, nektárinky, orechy,
liesky atď.
V dnešnej dobe sú vyhľadávané rastliny v súvislosti so živými
plotmi, patria k nim napr. tuje. Populárna je TUJA SMARAGDOVÁ,
ktorá má krásnu zelenú farbu a nepotrebuje pravidelnú údržbu, t. j.
strihanie, alebo TUJA BRABANT,
veľmi rýchlo rastúca, vyžaduje si
minimálne jedno a ideálne dve strihania. Na prvý pohľad je neatraktívna, ale pravidelným strihaním
dokáže vytvoriť úplne neprehľadný
kompaktný tvar živého plota.
Na výsadbu živého plota je veľmi vhodný VTÁČÍ ZOB, je to ne-

náročná rastlina vhodná do akejkoľvek pôdy. Na nízke živé ploty
sa používa KRUŠPÁN, ktorý veľmi dobre znáša strihanie. Ideálny
čas na strihanie živých plotov je
v predjarí, v 1. polovici marca alebo v 2. polovici júna, neodporúča
sa strihať ich na jeseň alebo tesne
pred zimou, lebo takýto rez rastliny
veľmi zle znášajú.
Záhradníctvo ŠUJAN sa snaží držať krok v rozvoji predajného miesta, v budúcnosti uvažuje
o vytvorení nových priestorov na
celoročnú prevádzku, v ktorej by
sa ponúkal omnoho širší sortiment
produktov týkajúcich sa záhrady,
napr. drobné náradie, kvalitné hnojivá, rôzne kvetináče a pod.
Už teraz nech sa návštevník poz
rie z ktoréhokoľvek miesta, stále je
tu čo obdivovať. Úžasné je napr.
v jarnej sezóne prechádzať sa medzi muškátmi, surfíniami, petúniami, zvončekmi a inými kvitnúcimi
rastlinami. Záhradníctvo vyniká
nielen skladbou rastlín, ale aj ich
rozmiestnením, najmä dômyselnou
výsadbou drevín.
Záhradné centrum ŠUJAN sa
snaží o kvalitný a individuálny
prístup k požiadavkám každého
jednotlivého zákazníka. Patrí už
k známym pestovateľom okrasných rastlín v kontajneroch na Slovensku. Vypestované rastliny predáva najmä na domácom trhu, ale
časť produkcie vyváža aj do Českej
republiky, čím robí veľmi dobré
meno Skačanom.
text PhDr. Eva Struhárová
foto Ľubomír Šujan
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Odkedy naša materská škola
otvorila svoje brány, ani chvíľu nezaháľala. Školský rok sme začali
tvorením výstavy z ovocia a zeleniny. Spolu s deťmi sme spoznávali
farby, tvary, rôzne chute plodín a
rozširovali si poznatky o ich raste,
zbere a spôsobe využitia. 29. septembra sme navštívili výstavu ovocia a zeleniny v kultúrnom dome.
Čakali tu na nás okrem rozmanitých
druhov ovocia a zeleniny aj výtvory
detí zo základnej školy a tiež známe
i menej známe druhy kvetov. V tento
deň sme si nenechali ujsť ani estetický zážitok z výstavy z darov zeme,
ktorá sa konala v miestnom kostole.
7. októbra ku nám prišlo súkromné bábkové divadlo Pimprlo s predstavením Emulienka. Všetci sme
s napätím sledovali príbeh, ako sa
Emulienka prestala báť tmy a už sa
ani my nebojíme!
O mesiac neskôr, 7. novem-

bra, sme spolu s materskou školou
Hradište navštívili divadelné predstavenie Janko Hraško v Dome
kultúry v Partizánskom. Moderná
inscenácia a humorné prevedenie
v nás vyvolali zážitok, na ktorý
budeme spomínať. Ešte predtým,
3. novembra, sme si pripomenuli
Pamiatku zosnulých a šli sme si ich
uctiť návštevou cintorína a zapálením sviečok.
Donedávna bolo meno Hanka
u detí z malej triedy úplne obyčajné
meno. Dnes sa s ním viaže Besiedka
s mamičkou, ktorá so sebou k našim
malým „Motýlikom“ priniesla jej
malú dcérku Hanku. Ukázala nám,
čo obnáša starostlivosť o dieťatko,
ako ho kŕmi, prebaľuje, čo všetko
pri starostlivosti o neho potrebuje...
Deti malá Hanka očarila. Nielen
dievčatá, ale aj chlapci sa učili spolu s mamičkou zabaliť dieťatko do
zavinovačky, prebaliť ho, spoločne

sme mu spievali uspávanky. S Hankou sme strávili nezabudnuteľné
chvíle, tancovali sme jej, hrali sa
s ňou a napokon sme sa s ňou horko-ťažko rozlúčili. Dnes už meno
Hanka nie je len obyčajné meno.
Dnes je to Karolínkina sestrička,
ktorú u nás vždy radi uvidíme.
Čo myslíte, ako sa čerstvý chlieb
a voňavé pečivo dostanú k nám na
stôl? Len tak sa objavia v obchode
a my si ich kúpime, alebo je za tým
niečo viac? To sa jedenásteho novembra snažili zistiť naše „Včielky“
z veľkej triedy a deti z materskej
školy Hradište. V tento deň sa pekáreň Pažiť naplnila nielen vôňou čerstvého pečiva, ale aj našimi deťmi.
Bol nesmierny zážitok vidieť, koľko
práce sa skrýva za jedným bochníkom chleba. A dokonca sme videli
ozajstnú pec!
Ani pani učiteľky z okolitých
materských škôl nezaháľali, keďže

prijali pozvanie našej pani zástupkyne Bc. Jany Ďatelinkovej, ktorá
zorganizovala školenie zamerané na
„Softvérové vybavenie interaktívnej
tabule a integráciu digitálnych technológií do výchovno- vzdelávacieho
procesu“. Lektorka školenia, Mgr.
Eva Mujkošová nám dala zabrať. Aj
20. novembra si tak 16 pani učiteliek
pripomenulo známy a pravdivý výrok: „Človek sa učí celý život...“
V novembri v škole prebiehal
týždeň vzdelávania, v rámci ktorého trieda „Včielky“ prijala pozvanie
Mgr. Hildy Petríkovej do chemickej
učebne. Naši malí bádatelia si tu prišli na svoje, keď praktizovali a objasňovali pokusy. Čudujete sa? Veď
nevidíte každý deň, ako sa špajdľa
znovu a znovu sama zapáli, ani to,
ako z plameňa vystupuje had! Nebojte sa ...ten had nebol živý. Ale
určite tak vyzeral.
Anna Ďurišová

Pekáreň Pažiť / foto Bc. Jana Ďatelinková

Besiedka s mamičkou / foto Barbora Fodorová

Výstava ovocia a zeleniny v kultúrnom dome / foto Ing. Jana Fodorová

Janko Hraško / foto Bc. Jana Ďatelinková

Návšteva cintorína / foto Anna Ďurišová
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Školský rok sa už tradične končí a
opätovne začína športovými súťažami. Dňa 30.9.2014 sa osem žiakov
našej školy zúčastnilo prvej športovej akcie v tomto školskom roku
– okresného kola cezpoľného behu.
Najlepšie sa umiestnilo družstvo
mladších žiakov v zložení: Jakub
Gahér (5. A), Matúš Šiarik (6. A) a
Šimon Makva (6. A), ktorí skončili
na 5. mieste z 13 družstiev.
Dňa 16.10.2014 sa v telocvični ZŠ Malinovského Partizánske
uskutočnilo obvodné kolo turnaja vo
florbale dievčat. V zápasoch podali
jeden zo svojich najlepších výkonov
a vyhrali zaslúžene 2:0 nad dievčatami zo ZŠ Rudolfa Jašíka. O pekné
3. miesto sa zaslúžili: Natália Bebiaková, Nikola Beňušková, Monika
Bohunská, Ema Cígerová, Dominika Laštíková, Simona Duchoňová,
Sofia Ištvánová, Nikola Kasalová,
Kristína Kosnovská, Romana Králiková, Dominika Oršulová a Dana
Širková.
Športové dianie ukončíme prvým
veľkým tohtoročným úspechom.
Dňa 14.11.2014 sa v telocvični
Gymnázia v Partizánskom usku-

točnil 19. ročník súťaže v skoku do
výšky Študentská latka. Našu školu reprezentovali žiaci IX. A triedy
Monika Bohunská a Patrik Kližan.
Vo fantastickej športovej atmosfére
sa Monika výkonom 130 cm umiestnila na 3. mieste a Patrik zvíťazil
výkonom 163 cm a pokúšal sa aj
o prekonanie 19-ročného rekordu
podujatia. Obom športovcov ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej
školy.
Po športových úspechoch sa zameriame na dianie v škole. V dňoch
13. až 17. októbra sa na 1. stupni
uskutočnil Týždeň zdravia, v rámci
ktorého slovko „zdravie" rezonovalo takmer vo všetkých hodinách. Pre
žiakov sme pripravili prezentáciu
o správnych stravovacích návykoch, s dôrazom na vhodné raňajky.
Nasledovala tajnička - osemsmerovka pre starších žiakov. Tí mladší si
prišli na svoje pri určovaní ovocia a
zeleniny. Týždeň zdravia pokračoval v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteliek. Symbol
zdravia - jablko sa prelínal na hodinách čítania, matematiky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a pracovného

vyučovania. Veľká vďaka patrí taktiež mamkám, babkám, ktoré obohatili triednické hodiny voňavými
jablkovými koláčikmi, štrúdľami,
výživami....
„Dnes sa zamenila slušnosť za
bláznovstvo, čestnosť za hlupáctvo
a mravnosť za nenormálnosť“ –
v duchu tejto skutočnosti sme dňa
13.10.2014 pre žiakov našej školy
pripravili výchovný koncert s názvom Zneužívanie moci. Predviedli
ho muzikanti z umeleckej agentúry
Špeciál art z Nitry. Žiaci porovnávaním múdreho a hlúpeho, dobrého a
zlého, kladného a záporného porozumeli rozdielu medzi správnym
a nesprávnym správaním. Program
svojou formou vťahoval priamo do
deja aj žiakov a umelci ho obohatili
pesničkami známych interpretov,
ktorí sa tiež zaoberajú danou problematikou. Veríme, že tento program
zanechal stopu v mysliach žiakov a
že prehodnotia svoje správanie.
A opäť začali aj literárne súťaže.
17. októbra 2014 sa v Kultúrnom
dome vo Veľkých Kršteňanoch zišlo
39 recitátorov na v poradí už 7. ročníku regionálnej súťaže v ume-

Exkurzia vTrenčíne

Pasovanie prvákov

Katechéza

Skok do výšky

leckom prednese poézie Hlbinove
Kršteňany. ZŠ s MŠ Skačany reprezentovalo 9 súťažiacich v troch
kategóriách: Matúš Ďuriš (II. A),
Samuel Vavro (III. A), Dominika
Tamášová (IV. A), Matúš Beňuška
a Patrícia Fodorová (V. A), Sofia
Ištvánová (VII. A), Kristína Kosnovská a Romana Králiková (VIII.
A) , Nikola Kasalová (IX. A). Hoci
naši žiaci v silnej konkurencii recitátorov nezískali umiestnenie na
prvých troch priečkach, odniesli si
však nové skúsenosti, ktoré budú
mať možnosť zúročiť v ďalších recitačných súťažiach.
15. októbra 2014 žiaci VI. A
strávili hodinu občianskej náuky
v priestoroch Obecného úradu
v Skačanoch. Cieľom exkurzie bolo
oboznámiť sa v rámci učiva z tematického celku Moja obec s obecnými symbolmi a obecnou kronikou.
V obradnej sieni ich privítala pracovníčka OcÚ Ing. Marta Štrpková,
matrikárka obce. Pani matrikárka
žiakom postupne ukázala a popísala
obecné symboly - erb a vlajku obce.
Veľkú pozornosť žiakov vzbudili
pokr. na str. 18
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najmä insígnie starostu. Dozvedeli
sa, pri akých príležitostiach sa používajú a aké obrady vykonáva obec.
Najviac ich zaujala príloha obecnej kroniky – fotodokumentácia a
taktiež si zalistovali aj v Pamätnej
knihe obce, kde sa oboznámili s významnými udalosťami skačianskych
dejín. Hodina občianskej náuky
v priestoroch OcÚ s reálnym názorným materiálom a fundovaným
výkladom nielenže splnila svoj cieľ,
ale rozšírila poznatky našich žiakov
aj z ďalších oblastí života obce, za
čo srdečne ďakujeme.
Dňa 23. októbra 2014 sme u nás,
v skačianskej škole, privítali milých
hostí - štyroch mladých ľudí, ktorí
prostredníctvom divadelných scénok šírili „Božie slovo“. Svoje kresťanské odhodlanie predstavili primerane trom vekovým kategóriám.
Kým žiaci 1. stupňa sa aktívne implementovali do scénky o jedličke,
spievali známe piesne o Bohu, žiakom druhej kategórie bol premietnutý krátky film o malom medvedíkovi, s cieľom poukázať žiakom na
koho sa vždy v každej situácii môžu
kedykoľvek spoľahnúť, kde hľadať
porozumenie, útechu i lásku. Najstarší žiaci vzhliadli dojímavý príbeh o postihnutom chlapcovi a jeho
sne o účasti na športovom biatlone,
ktorý sa mu splnil vďaka jeho otco-

vi. Pointou príbehu bolo, že Bohu
nie je nič nemožné. Žiaci si vypočuli
svedectvá ľudí o hľadaní a vzťahu
k Bohu. Katechéza pokračovala večernou detskou svätou omšou.
6. novembra 2014 sa žiaci VI. –
VIII. A zúčastnili exkurzie, zameranej na profesijnú orientáciu, ktorej
cieľom bolo rozvíjať talent žiakov
a ich poznanie. Navštívili firmu Gabor v Bánovciach nad Bebravou,
kde sa prostredníctvom pracovníkov
personálneho oddelenia dozvedeli o
kvalifikačných predpokladoch uchádzačov o zamestnanie v ich firme,
o pracovných podmienkach pre zamestnancov i sociálnom programe.
Priamo v priestoroch výrobného
závodu sa zoznámili s obuvníckou
výrobou a hotové výrobky si prezreli v sklade i v podnikovej predajni.
Z Bánoviec nad Bebravou sa naši
žiaci spolu s personalistami z Gaboru presunuli do OC Max v Trenčíne. Tu si v Prvom detskom meste
povolaní – MOJE MESTO prezreli
expozíciu zobrazujúcu mestečko,
v ktorom sa žije bežným životom
a vyskúšali si v stánkoch firiem
jednotlivé povolania: prácu predavača, stavbára, obuvníka, logistu....
Zároveň sa tu prezentovali i stredné
odborné školy. Žiaci sa formou rolových hier dozvedeli o náplni práce jednotlivých profesií a spoznávali

okolitý svet interaktívnou a zážitkovou formou.
Dňa 17.10.2014 žiaci záujmového
útvaru Mladý prírodovedec navštívili jedinečnú zberateľskú kolekciu
Tajomstvá hmyzu zberateľa a tropického bádateľa pána Michala Zacharu z Prievidze. Na žiakov dýchla
exotika rovníka a trópov. Pokochali
sa pohľadom na denné a nočné motýle, vidlochvosty, babôčky a nočné
motýle z celého sveta. Žiaci pozorovali zaujímavú zbierku chrobákov,
morských krabov, ktoré si doviezol
z expedícií po krajinách Afriky,
Ázie a Južnej Ameriky. Súčasťou
výstavy boli aj živé hady, jašterice,
pavúky - vtáčkare a pakobylky chované v teráriách. S mladými prírodovedcami sa tešíme na ďalší vzdelávací výlet.
Dňa 13. novembra 2014 sa žiaci
IX. A triedy našej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí Spojenej
školy Partizánske, Gymnázia Partizánske a prezentácie stredných škôl
s názvom Burza informácií – Burza
stredných škôl. Cieľom Burzy informácií bolo poskytnúť žiakom
základných škôl čo najviac informácií o stredných školách v regióne a
usmerniť ich rozhodovanie pri voľbe strednej školy. Študenti stredných
škôl predstavili študijné i učebné
odbory, prezentovali výrobky zho-

Týždeň zdravia

Výchovný koncert

Cezpoľný beh

tovené na hodinách praktického
vyučovania. Žiaci si mohli pozrieť
informačné materiály a letáky, videoprezentácie, fotogalériu o študentskom živote na daných školách.
Dňa 26.11.2014 boli naši najmenší žiaci - prváci pasovaní do cechu
prváckeho. Tejto krásnej a veľkolepej slávnosti sa zúčastnili aj ich rodičia a súrodenci. Úvod už tradične
patril vystúpeniu tanečnej skupiny
Tutti-Frutti. Pasovanie prvákov majú
vždy na starosti žiaci 9. ročníka a
poctivo sa na túto udalosť pripravujú.
Tentokrát prváčikovia boli na návšteve kráľovstiev Písmenkovo, Číselkovo, Vševedkovo, Spievankovo a
Športovkovo, v ktorých plnili jednoduché úlohy a ukázali, čo všetko sa
naučili za tých pár týždňov v škole.
Predviedli nám, ako sa vedia „popasovať“ s číslami, písmenkami,
anglickými slovami a pesničkami.
Všetky úlohy hravo zvládli, za čo
dostali i sladkú odmenu. S deviatakmi potom zložili prvácky sľub a veľkou ceruzkou boli pasovaní do cechu
prváckeho. Každý z nich si odniesol
i pamätný list a sladkosť. Na záver
si deti pripili sladkým nápojom - detským šampanským. Na tento krásny
a významný deň budú naši najmenší
žiaci ešte dlho spomínať.
texty a foto
pedagogickí zamestnanci

Skačianske noviny číslo 3/2014

19. strana

▪ Nové dresy pre športovcov

Naša škola sa pravidelne zapája
do rôznych kolektívnych športových súťaží. Žiaci dosahujú pekné umiestnenia a reprezentujú tak
školu. Týmto si budujú vzťah ku
škole a hrdosť na to, že sú žiakmi
školy. Rozhodli sme sa preto, že
posilníme ich spojitosť so školou aj
zakúpením športových dresov s ná-

▪ Vedecký deň

pisom ZŠ s MŠ Skačany. Oslovili
sme prostredníctvom Rodičovského združenia možných sponzorov a
teraz vďaka Ing. Jurajovi Kližanovi
zo Skačian už môžu žiaci reprezentovať a súťažiť za školu v nových
modrých dresoch. Ďakujeme.
text Mgr. Darina Kurilová
foto Mgr. Milan Minarovjech

Dňa 24.11.2014 v rámci Týždňa
vzdelávania si žiaci vyskúšali rovesnícke vzdelávanie.
Pozitívne ohlasy našich žiakov
z minulého školského roku nás povzbudili a zorganizovali sme vedecký deň aj pre žiakov prvého stupňa.
V učebni fyziky a chémie začal svoju prednášku iba deväťročný Tomáš
Petrík, žiak IV. A triedy, ktorý má
bohaté skúsenosti s chovom exotického vtáctva. Tomáško v auguste na
Medzinárodnej súťaži mladých chovateľov v Nitre vyhral prvé miesto a
je najlepším exotárom v kategórii do
14 rokov.
Ďalšie prednášky boli o vesmíre. Dievčatá Romana Králiková a
Kristína Kosnovská, žiačky VIII. A
triedy, sa počas letných prázdnin zúčastnili letného sústredenia Hviezdna
stanica teenager, ktoré organizovala
Hvezdáreň v Partizánskom. Romanka vysvetlila žiakom vlastnosti našej hviezdy, Kristínka sa venovala
vesmírnej technike. Po prednáške
so žiakmi hrali pexeso s témou sú-

hvezdia, na plazmovej guli sledovali
vznik bleskov.
Vyvrcholením vedeckého dňa boli
štyri chemické pokusy, ktoré predviedli žiaci deviateho ročníka. Svojim kamarátom predviedli difúziu
v rastlinách, pomocou rozpustených
potravinárskych farieb sfarbili biele
karafiáty na rôzne farby. Druhý pokus
bol venovaný dôkazu kyslíka v banke. V treťom pokuse išlo o hustotu
kvapalín, deviatačky v skúmavke
vyrábali farebnú dúhu, ktorá sa skladala z červenej, žltej, zelenej a modrej farby. Najviac sa páčili žiakom
Faraónove hady – reakcia horenia
cukru a sódy bikarbóny. Počas reakcie vznikli metrové hady. Po prevedení a vysvetlení chemických pokusov
si žiaci mohli vyskúšať všetko, čo videli, a za sladkú odmenu odpovedali
na otázky „našich vedcov“.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí počas šiestich vyučovacích hodín
prednášali žiakom našej školy.
text Mgr. Hilda Petríková
foto Mgr. Zuzana Šútorová

divadle“, kde sme mali pocit, ako by
sme boli priamo pod vodou. Stačilo
už len natiahnuť ruku a ... A dotknúť
sa napríklad raje. A takúto príležitosť sme mali v bazéne s rajami,
niektorým sa aj podarilo pohladkať
ju. Ale všetko pekné sa raz skončí, museli sme pokračovať ďalej.
Tropicarium sa nachádzalo v nákupnom centre, kde sme využili
príležitosť na nákup drobných spomienkových predmetov. Potom sme
sa presunuli na prehliadku budovy
parlamentu, historického Námestia
hrdinov, Baziliky sv. Štefana, ob-

hliadku hradu s nádherným výhľadom z Rybárskej bašty. Všetko sme
mali s primeraným výkladom pána
Szabu, ktorého vedomosti sme mu
mohli závidieť. Príjemným spestrením bola návšteva podzemného
metra. Po obsiahlej prehliadke sme
sa v popoludňajších hodinách presunuli do autobusu a spokojní sme
sa chystali na cestu domov. Do Skačian sme sa vrátili síce unavení, ale
spokojní so získanými poznatkami.
V budúcnosti si podobnú exkurziu
určite zopakujeme.
Mgr. Zuzana Šútorová

▪ Nové šatne pre žiakov
Aj naša škola kráča s modernou dobou. Popri rekonštrukcii
priestorov školy sme sa rozhodli
zrenovovať aj školskú šatňu. Z veľkých priestorov sme vybudovaním
priečky spravili dva menšie. Jedna miestnosť bude využívaná ako
učebňa technickej výchovy, ktorá
by mala byť ako povinný predmet
od 5. ročníka v budúcom školskom
roku. Druhú miestnosť sme zakúpením nových plechových skriniek

zariadili ako modernú šatňu pre
žiakov. Skrinky v šatni sú farebné,
každý žiak má vlastný kľúčik od
skrinky na úschovu ošatenia.
Týmto spôsobom sme zamedzili
neustálym schovávaniam a krádežiam vecí žiakov. Ostáva už len
na nich, aby si skrinky nezničili a
aby slúžili aj ďalším žiakom našej
školy.
Mgr. Darina Kurilová

▪ Exkurzia do Budapešti
V stredu 22.10.2014 nás síce
zobudil prudký dážď a vietor, ale
to nič nezmenilo na našej chuti
cestovať a poznávať. Vybrali sme
sa totiž na exkurziu do Budapešti.
V Komárne k nám pristúpil pán
sprievodca Szabó, ktorý nám cestou
do Budapešti porozprával veľa zaujímavostí o Maďarsku a poukázal
na špecifiká oblasti, cez ktorú sme
prechádzali. Prehliadku Budapešti
sme začali návštevou Tropicaria,
kde sme mali možnosť pozrieť si
hmyz, plazy, obojživelníky a iné
zvieratá, ktoré žijú len v oblasti tró-

pov. Na začiatku sme videli vtáky
a malé opičky voľne pohybujúce
sa v priestore. Obdivovali sme obrovské akváriá s pestrofarebnými
rybkami, medúzami a rôznymi podmorskými živočíchmi. Skúsili sme,
ako to vyzerá počas tropickej búrky
v blízkosti asi trojmetrového krokodíla. Zažili sme úžasné podmorské divadlo, keď sa nám v presklenom tuneli nad hlavami premávali
veľké žraloky, raje a iné ryby. Len
ťažko sa odchádzalo z tejto časti
tropicaria. Ešte sme chvíľu relaxovali na lavičkách pri „podmorskom
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▪ Nový šport v Skačanoch
História lukostreľby siaha až do
najstarších čias, luk bol používaný
spočiatku ako zbraň, ktorou si ľudia
zabezpečovali obživu. Za mnohé
tisícročia sa streľba z luku zdokonaľovala a z pôvodnej loveckej aktivity
sa zmenila až na moderný olympijský šport. Je takmer pre každého bez
ohľadu na vek. Aj na Slovensku sa
mu venuje čoraz viac ľudí.
V Skačanoch sa začal zaoberať
touto atraktívnou športovou disciplínou ako prvý Ivan Hudec (1960). Už
v detstve ho bavilo vyrábať si luky
z javora poľného alebo z jaseňa.
V deväťdesiatych rokoch pracoval
v Nemecku a tam videl prvýkrát súťaž v 3D lukostreľbe. Jeho tajným
snom bolo zaoberať sa týmto športom. Keď sa po mnohých rokoch
dostal do Rakúska, cestou do práce
chodil každý deň okolo lukostreleckej predajne, také u nás ešte neexistovali. Raz sa tam zo zvedavosti zastavil, predavač mu odporučil, čo si
má kúpiť, aby mohol začať cvičiť a
trénovať.
Stal sa členom Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, čo je športové združenie osôb, ktoré je vytvorené

na základe dobrovoľného združenia.
Centrum je vo Varíne pri Žiline, kde
aj najčastejšie bývajú preteky.
Časový limit pretekov je okolo
štyroch hodín, trať býva dlhá 2 a 3
km, vzdialenosti sú označené farebne podľa kategórií. Deti majú biely
kolík, ktorý je najbližšie k makete,
modrý kolík je pre klasické anglické
a mongolské jazdecké luky, červený
kolík je vždy najďalej, a to vo vzdialenosti 10 – 45 metrov. Keďže v teréne sú rôzne sklony svahu a rôzne poveternostné podmienky (vietor, dážď
a pod.), je to náročná disciplína. Na
začiatku súťažiaci obdržia bodovacie
listy, tam sa zapisuje počet bodov,
ktoré na konci rozhodca spočíta a
vyhodnotí umiestnenie súťažiacich
podľa vekových kategórií a druhu
luku.
Ivan Hudec sa venuje tomuto športu už šiesty rok, musí si dopĺňať nové
technické vybavenie, ba aj nové luky.
Používa poľovnícky luk (HUNTER),
je to karbónový luk vybavený stabilizátorom a technickými doplnkami.
Aj šípy sú karbónové, sú presnejšie
ako drevené pri klasických lukoch.
Pravidelne sa zúčastňuje rôznych

▪ Jesenná časť futbalovej sezóny
Skončila sa dňa 9.11.2014, bola,
ako to už tradične býva, plná prekvapení, napätých zápasov s nádychom
rivality a hlavne krásnych športových zážitkov. Do sezóny už tradične nastúpili všetky tri mužstvá, teda
mužstvo žiakov, ktoré je už druhý
rok doplnené deťmi z okolitých obcí,
mužstvo dorastu, ktorého výsledky
a ukážka bojovnosti nám robí veľkú
radosť, a samozrejme naše hlavné
A-mužstvo.
Žiacke mužstvo hrajúce v III. triede okresu Partizánske aj naďalej pod
vedením trénerov Michala Pochylého
a Mária Ločiho síce získalo len 5 bodov za jeden vyhraný a dva remízované zápasy, ale poctivý tréningový
proces a samozrejme láska k futbalu
našich najmenších prináša výrazné
zlepšenie, aj keď ešte možno nie to

bodové, ale poctivou hrou a bojovnosťou na hracej ploche sa prezentujú čím ďalej tým lepšími výkonmi,
ktoré ich budú posúvať už čoskoro aj
k tabuľkovo lepším umiestneniam.
Naše dorastenecké mužstvo pôsobiace v majstrovstvách oblasti si
z tabuľkového umiestnenia určite
ťažkú hlavu robiť nemusí, nakoľko
s deviatimi výhrami, jednou remízou
a ziskom 28 bodov zimuje na tretej
priečke so stratou len 4 bodov na
lídra súťaže. Za ich už spomínanú bojovnosť a zdravo drzý hrací prejav sa
stali obávaným súperom pre nejedno
mužstvo. Trénermi dorastu aj naďalej zostávajú Jozef Kližan a Marián
Cvešper.
A-mužstvo so svojimi tradičnými
členmi, pod vedením nášho cezpoľného trénera Petra Stručku a kapitána

pretekov, ako sú Slovenský pohár,
Južná päťka, Majstrovstvá Slovenska alebo najvyššia súťaž GRAND
PRIX Slovakia. Počas svojej športovej kariéry dosiahol už viacero pozoruhodných úspechov, bol víťazom
Južnej päťky, v Slovenskom pohári
sa viackrát umiestnil sa stupňoch
víťazov a získal ešte veľa ďalších
ocenení.
Na Slovensku existuje asi 30 klubov, skupinka nadšencov a priaznivcov tohto športu z okolia Partizánskeho sa rozhodla založiť si vlastný
klub s názvom 3-BEČ. Okrem Ivana
Hudeca a iných tam patrí napr. aj Peter Mekýš z Návojoviec, ktorý vedie
krúžok mladých lukostrelcov v Partizánskom.
Lukostreľba je dnes športom, kto-

rému sa venuje veľa ľudí. Na rekreačnej úrovni si ho môže vyskúšať
každý, kto má záujem, bez ohľadu na
vek, lebo súťažiť možno od 3 do 99
rokov. V 3D lukostreľbe ide najmä
o spojenie s prírodou, prechádzku
po lese, nadväzovanie nových priateľstiev pri súťažiach, o odreagovanie sa od bežného života. Krásne
bývajú preteky na slovenských hradoch, v Malej Fatre, v Račianskej
doline, vNízkych Tatrách, v Slovenskom Rudohorí. Človek môže popri
súťažení spoznávať krásnu prírodu,
do ktorej by sa možno inak nedostal.
Lukostreľba je atraktívny šport,
dobrý koníček a spôsob, ako príjemne tráviť voľný čas.
text PhDr. Eva Struhárová
foto rodinný archív

Mariána Krajču, opätovne potvrdilo
svoje kvality a pred zimnou prestávkou sa umiestnilo na peknom štvrtom
mieste, keď dokázalo z pätnástich zápasov sedem vyhrať a tri remizovať,
čo mu zaobstaralo zisk 24 bodov a
dobrú východiskovú pozíciu do ďalších bojov.
V organizačnom výbore prišlo
opäť k zmene, súčasného prezidenta klubu Ing. Juraja Kližana, ktorému chcem touto cestou poďakovať,
nahradil doterajší tajomník klubu
Martin Kližan a post tajomníka prijal
Vladimír Kováč st. Všetkým už spomínaným trénerom, hráčom, organizačnému výboru, ale aj fanúšikom
a spoluobčanom, ktorí sa nezištne
zapájajú pri organizovaní športových
podujatí, a samozrejme v neposlednom rade aj predstaviteľom našej
obce patrí veľká vďaka, pretože bez
čo i len jedného z týchto článkov by

sme sa ochudobnili o príjemné športové zážitky strávené či už na našom
futbalovom ihrisku alebo na ihriskách súperov.
Na záver si dovolím vyjadriť
úprimnú sústrasť rodine zosnulého
Ing. Jozefa Zuzulu, ktorý bol dlhoročným prezidentom klubu a v nemalej miere za zaslúžil o jeho rozvoj.
Touto cestou by som chcel v mene
celého FK TJ Skačany vyjadriť jedno
veľké ĎAKUJEM.
text Martin Kližan
foto archív rod. Zuzulovej

Ing. Jozef Zuzula
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