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• Majme odvahu
Majiteľ bytu šťukol vypínačom,
ale žiarovky v miestnosti sa nerozsvietili. „Sú vypálené,“ pomyslel si
a odišiel do obchodu kúpiť nové.
Potom staré vymenil, a keď šťukol
vypínačom, zostala tma. „Obchod,
kde som nakupoval, má kazový
tovar,“ povedal si muž a ešte v ten
večer zašiel do ďalšieho. Aj keď namontoval nové z druhého obchodu
a šťukol vypínačom, stále bola
tma. Vyskúšal veľa obchodov, ale
žiarovky stále nesvietili. Keď ich
prišiel reklamovať, predavač sa ho
opýtal: „A je do tej miestnosti prive-

dený elektrický prúd?“ „Neviem, to
som neskúšal.“ Do miestnosti prúd
neviedol.
Nové žiarovky mohol nosiť
ešte veľmi dlho. Mohol vymeniť
aj vypínače, aj luster, aj objímky.
Všetko bolo zbytočné.. Chýbalo to
najdôležitejšie – elektrická energia.
Niektorí kresťania sa často
podobajú tomuto „odborníkovi“
na žiarovky. Chcú, aby ich vnútorný svet bol ožiarený, aby životná
radosť bola úplná a dokonalá, aby
na ich každodennú snahu prichádzalo požehnanie... Neraz sú schopní

obetovať naozaj veľa – náboženské
spolky, aktivity, púte, reťazové modlitby (niekedy až so strašidelnými
dôsledkami). Myslia si, že všetko
zvládnu sami. A len ťažko si dajú
povedať. Sú aj takí, ktorí zase pre
„rozsvietenie a ožiarenie“ svojho
domu neurobia absolútne nič. Len
nariekajú, ako sa druhí majú dobre,
nič nerobia a všetko majú.
V oboch prípadoch niečo chýba.
V prvom viera, v druhom chuť.
Chuť „nasadiť sa“ do života viery.
Tak, ako sa nasadí športovec, keď
beží. Dá do toho všetko. Nešetrí sa.

Neľutuje. Vie, že za úspech musí
zaplatiť. A ešte jedno je dôležité.
Musí bežať správnym smerom. A
k tomu potrebuje druhých. Inak to
nezistí. Čo by bolo z jeho techniky,
rýchlosti, tréningu, ak by sa na štarte
pomýlil?
Majme odvahu do života viery naozaj „nasadiť“ všetko, ale
nechajme sa zároveň aj viesť. Inak
budeme mať len dobrý pocit z modlitieb a pobožností, ale pravá radosť
z viery to nebude.

poklad, že by v tomto roku mohlo byť
jej reštaurovanie ukončené.
Na stavaní mája v Skačanoch sa
zúčastnilo množstvo ľudí všetkých
vekových kategórií, nielen Skačancov,
ale aj z okolia, hoci máj sa staval v
takmer každej okolitej obci. Čo ich

sem prilákalo, či dobrý program, či
chutný guláš (minulo sa šesť kotlov)
alebo tradične vynikajúca atmosféra, nevedno. Ale organizátorov to
každoročne teší.

Jozef Tomica

• Stavanie mája sa opäť vydarilo
Príjemný predprvomájový večer
strávili všetci tí, ktorí prijali pozvanie
organizátorov – obce a Poľovníckeho
združenia Háj na tradičné a obľúbené
podujatie - stavanie mája.
Program otvorila Detská dychová
hudba Hradišťanka s mažoretkami,
po nich sa modernými i ľudovými
tancami predstavili tanečné skupiny
Korenisté dievčatá a Tutti – Frutti žiačky základnej školy pod vedením
vedúcej školského klubu detí Eriky
Chuťkovej.
Mužská časť spevácko-tanečnodramatického súboru večne mladých
skačianskych seniorov Cibuliar
sa predstavila ukážkou zo svojho
najnovšieho programu Labutie jazero.

Nakoniec si skačianski mládenci
zvolili spomedzi seba richtára v
klobúkovom tanci.
Po celý večer zabávala hudobná
skupina Melódia. Pri jej tónoch sa
vonku tancovalo ešte aj po polnoci. A
mládež sa bavila na diskotéke v sále
kultúrneho domu.
Osvedčené občerstvenie, guláš
z diviny a kvalitné víno pripravilo
Poľovnícke združenie HÁJ Skačany.
Súčasťou podujatia bola tradičná
tombola na záchranu súsošia Najsv.
Trojice. Ako starosta obce oznámil,
na tento účel sa tombola organizovala
poslednýkrát. Obec získala na obnovu tejto kultúrnej pamiatky dotáciu
z Ministerstva kultúry SR a je pred-

foto_ text_ A. Beňačková
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• O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 16. apríla 2009 sa
zúčastnilo 8 poslancov, 1 poslankyňa
bola ospravedlnená.
Po kontrole plnenia uznesenia
prebehlo základné školenie krízového štábu obce so zameraním na povinnosti pri riadení a riešení prípadných krízových situácií. Školiteľom
bol inštruktor civilnej ochrany Obvodného úradu v Prievidzi Damián
Kaleta.
Poslanci vzali na vedomie:
- správu starostu obce o činnosti
obecného úradu od posledného zasadnutia OZ,
- žiadosť Ing. Bc. Viery Tomkovej o poskytnutie priestorov budovy bývalej materskej školy v
Skačanoch na vybudovanie zariadenia
pre seniorov,
- žiadosť PZ HÁJ Skačany o
poskytnutie miestnosti pre potreby
PZ HÁJ Skačany.
V správe od posledného zasadnutia OZ starosta obce informoval o
pokračovaní aktivačných prác, ktoré
boli zamerané najmä na čistenie
obce (rigol pri pošte a dome smútku,
upratovanie priestorov kultúrneho
domu...), o postupnom rozmiestnení kontajnerov na veľkoobjemový
a stavebný odpad po celej obci, o
oprave výtlkov na vozovkách, o

začatí konania s vlastníkmi pozemkov, na ktorých má byť vybudované
multifunkčné ihrisko, o ukončení projektu nového dopravného značenia v
obci, o podaní žiadostí o dotáciu na
Trojicu (už je schválená) a na Kostol
Sv. Juraja, o začatí vypracovávania
územného plánu obce. Poďakoval
ZPOZu za prípravu Dňa učiteľov a
komisii kultúry za Vynášanie Moreny.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
za zhotoviteľa projektu
Rekonštrukcia
a
modernizácia
Kultúrneho domu v Skačanoch projektanta Ing. Štefana Sasku,
- žiadosť Poľovníckeho združenia
HÁJ Skačany o organizovanie akcie
Stavanie mája 2009 v spolupráci s
OZ Skačany,
- finančný príspevok vo výške
35,- € pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Uložilo pracovníčke obce termín
na odovzdanie podkladov pre pasportizáciu cintorína -15.5.2009.
Odporučilo starostovi obce
pokračovať v konaní na usporiadaní
vlastníckych vzťahov s majiteľmi
pozemkov v areáli ZŠ s MŠ Skačany
a prizvať pani Tomkovú na zasadnutie najbližšej obecnej rady.
Hlavnú kontrolórku obce

poverilo vykonať kontroly podľa
plánu kontrolnej činnosti 01/2009.
V diskusii vystúpili 2 občania
obce, ktorí poukazovali na známe
problémy v obci: zníženie rýchlosti
jazdy v obci, posunutie hranice
začiatku obce – oba problémy sú už v
riešení; vybudovanie chodníka pozdĺž
cesty vedúcej cez obec – obec bude
z rozpočtu prednostne realizovať tie
úlohy, na ktoré nie je možné získať
dotáciu, a preto chodník ešte počká.
Obec musí byť pripravená na podanie žiadostí o získanie dotácie vypracovanými projektmi, aj preto dala
vypracovať projekt na rekonštrukciu
kultúrneho domu. Otázku rozšírenia
cintorína obec nebude znovu
otvárať. Diskutujúci sa tiež zaujímali o pozemkové úpravy. Navrhli
pokutovať zakladateľov divokých
skládok a zavedenie žetónového systému zberu komunálneho odpadu,
dôsledkom čoho by však vznikalo
ešte viac divokých skládok.
V závere rokovania sa poslanci
zaoberali otázkou zabezpečenia
stavania mája. Hlavnými organizátormi budú Obec Skačany (tombola, výzdoba, program) a PZ HÁJ
Skačany (občerstvenie), ktorému
obec poskytne na tento účel finančné
prostriedky vo výške 498,- €.
OcÚ

• Ľady sa pohli
Do roku 1993 dotváral scenériu
Nám. SNP v Skačanoch Stĺp Najsv.
Trojice. Tento kamenný stĺp s figurálnou sochárskou výzdobou dali
v r. 1886 postaviť manželia Ján
Beňačka a Anna rod. Struhárová.
Svedčí o tom nápis na čelnej strane
podstavca.
V 20. storočí boli jednotlivé
plastiky i stĺp viackrát opravované.
Začiatkom 90. rokov boli sochy vo
veľmi zlom stave, preto bolo nevyhnutné uskutočniť reštaurátorské
práce v ateliéri. A tak 9. novembra
1993 bola väčšia časť sochárskej
výzdoby prevezená do ateliéru
reštaurátora Ambróza Balážika.
Obec s ním uzavrela zmluvu o dielo, podľa ktorej malo reštaurovanie
stáť 821 000,- Sk a dielo malo byť
ukončené 31.7.1994. Žiaľ, peniaze
na tento účel neboli, a tak plastiky
zostali nepohnuté stáť v ateliéri.
Novému vedeniu obce
nebol problém Trojice ľahostajný.
Hneď v r. 1999 bol založený fond
na záchranu Stĺpa Najsv. Trojice.
Každoročne súčasťou obecnej ak-

cie stavania mája bola na tento účel
tombola, na začiatku venovali svoje
príspevky aj občania individuálne.
Bolo jasné, že len z tomboly sa
reštaurovanie nezaplatí, a tak sme
hľadali ďalšie možnosti.
Ľady sa prvýkrát pohli v r. 2005,
keď sme počas návštevy našej obce
požiadali o príspevok premiéra
Mikuláša Dzurindu, ktorý na tento
účel poskytol z rezervného fondu
sumu 150 000,- Sk. 80 000,- Sk bolo
uhradených z tomboly, 40 000,Sk doplatila obec, a tak sa mohla

uskutočniť 1. etapa reštaurátorských
prác.
Druhý významný krok bol zápis pamiatky do zoznamu národných kultúrnych pamiatok v r.
2006. Odvtedy sme sa každoročne
uchádzali o podporu z grantového
programu Ministerstva kultúry SR
Obnovme si svoj dom. V r. 2007 bol
projekt podporený sumou 350 000,Sk. Povinné spolufinancovanie obce
predstavovalo 47 500,-Sk. Tieto
finančné prostriedky boli použité
na 2. etapu reštaurátorských prác.

BLAHOŽELANIE
V mesiaci máj 2009 oslávili
životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
Peter Makva
súp.č. 500
Valentín Kližan
súp.č. 406
Helena Šagátová
súp.č. 360
60 rokov života:
Eva Magdolenová
súp.č. 489
Jozefa Levická
súp.č. 235
Margita Horňáková
súp.č. 78
70 rokov života:
Vincent Gahér
súp.č. 117
Valéria Zuzulová
súp.č. 535
80 rokov života:
Jozefína Kopálová
súp.č. 431
Ľudmila Norocká
súp.č. 350
90 rokov života:
Anna Ištvánová
súp.č. 455
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

NARODILI SA
--------------------

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ivan Hatala a Andrea Mokrá
01.05.2009
František Kopál a Monika Gálusová
30.05.2009

OPUSTILI NÁS
Stanislav Podmaník súp.č. 309
* 01.12.1943
+ 16.04.2009
Rudolf Havalda
súp.č. 81
* 24.01.1929
+ 09.05.2009
Jozef Ištván
súp. č. 361
* 01.11.1925 + 23.05.2009
Spolu bolo doteraz na reštaurovanie
vynaložených 667 500,-Sk. Na
dokončenie je potrebných ešte
21 360,- € (643 500,- Sk).
Ľady sa pohli aj tretíkrát. Aj v
tomto roku nám Ministerstvo kultúry
poskytlo dotáciu vo výške 13 200,- €.
Výťažok z tombol z posledných rokov
činí 3 111,- €. Povinné spolufinancovanie obce je 1 068,- €, čiže potrebujeme ešte 3981,- €. Aby sme veľmi
nezaťažili rozpočet obce, hľadáme
aj iné možnosti. V reštaurátorských
prácach sa už pokračuje, stĺp aj ostatné sochy boli demontované a
odvezené do ateliéru. Verím, že sa
nám po 16 rokoch podarí uzavrieť
jednu smutnú kapitolu histórie našej
obce z obdobia 90. rokov.
text_ A. Beňačková
foto_ J. Balážiková
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• Viac ako 10 000 návštev nás teší
Za necelé 4 mesiace od spustenia
webovej stránky obce sme zaznamenali viac ako 10 000 návštev. Tento
nevšedný záujem nás nesmierne
teší. Všimli sme si, že počet návštev
vždy stúpne po aktualizácii stránky
a pridaní nových fotografií. Je ich
tam takmer 900. A čo všetko možno
na stránke nájsť?
Dôležité čísla
Obecný úrad, Kontakty, Úradné
hodiny
Oddelenia OcÚ, Ekonomické
a mzdové oddelenie, Evidencia
obyvateľstva, Správa daní a poplatkov, Matrika, Všeobecne záväzné
nariadenia, Rozpočet obce, Kalendár zvozu separovaného zberu
Dane a poplatky, Možnosti
platenia daní a poplatkov, Komunál-

ny odpad a drobný stavebnýodpad,
Daň z nehnuteľností
Stavebná činnosť, Stavebné
povolenie, Kolaudačné rozhodnutia,
Drobné stavby
Samospráva, Starosta, Poslanci
obecného zastupiteľstva, Komisie
pri OZ, ZPOZ - Človek človeku,
Hlavný kontrolór obce, Plán zasadnutí OZ a OR, Uznesenia OZ
Obec, Súčasnosť, Štatút obce
Symboly obce, Erb obce, Vlajka
obce, Zástava obce, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Ľudový odev
Pamiatky, Kaplnka sv. Barbory,
Kostol sv. Juraja, Stĺp Najsv. Trojice, Farský Kostol Všetkých svätých,
Kaplnky, Kríže
Čo sa udialo v obci, Okresná

súťaž hasičov, Deň matiek, Stavanie
mája, Cibuliar na cestách, Vynášanie
Moreny, Deň učiteľov, Pochovávanie basy
Navštívili nás, Pedseda vlády
SR, Diecézny biskup
Farnosť, Kontakty, Poriadok
bohoslužieb, Kňazi vo farnosti,
Kňazi - rodáci, Farské oznamy, Uratovanie kostola, História farnosti,
Chrámový zbor, Fotogaléria
Archív udalostí farnosti, 1. sväté prijímanie, Koncert zboru Nádej
Skačianske noviny r. 2009
Kultúra, Pravidelné podujatia,
Ľudové zvyky, Cibuliar, Dychová
hudba, Knižnica
Významní rodáci, Páter Jozef
Kližan, Rudolf Gombár
Organizácie v obci, Šanca a

nádej, Záhradkári, Jednota dôchodcov, Telovýchovná jednota, Hasiči
Školstvo, História školstva,
Základná škola, Materská škola,
Školský klub detí, Školská jedáleň
Služby a podnikanie, Služby v
obci, Podnikateľská činnosť
Fotogaléria, Pozemkové úpravy
Návštevníci portálu tu majú
možnosť pozrieť si virtuálneho
sprievodcu obcou, cestovné poriadky, predpoveď počasia pre
Skačany. Môžu napísať tvorcom
stránky, hlasovať v rôznych anketách, zaregistrovať sa, a tak využiť
možnosť nechať sa pohodlne
informovať o novinkách na našej
stránke.
BE

• Pozemkové úpravy v Skačanoch sa začali

Aj v našom katastrálnom
území sa začali realizovať pozemkové úpravy, ktoré starší občania
poznajú pod názvom komasácia.
Obvodným pozemkovým úradom v Prievidzi - rozhodnutím
zo dňa 22.4.2009 boli nariadené
pozemkové úpravy podľa zákona
č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Po tomto úradnom nariadení a uzatvorením zmluvy medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva
SR a zhotoviteľom projektu pozemkových úprav Konzorcium G.I.S.,
Trenčín, geodeti začali vykonávať
prvé zameriavanie na pozemkoch.
Zároveň bola Obvodným pozemkovým úradom v Prievidzi ustanovená komisia pre obvod pozemkových úprav a zmeny druhov
pozemkov. Dňa 22.5.2008 bolo
v kultúrnom dome v Skačanoch
prvé zhromaždenie účastníkov
pozemkových úprav, na ktorom
boli schválené stanovy združenia
a predstavenstvo združenia pozemkových úprav v zložení: Ing. Ivan
Pšenko,
Jozef Kňaze, Jozef
Zajac, Ján Ondrejka, Bc. Kvetoslava Kližanová, Jozef Vlčko, Ing.

Pavel Gahér, Ing. Vladimír Galbo
- AgroDiskomp s.r.o., Ing. Ladislav
Struhár - Obec Skačany, Ing. Miloš
Pilát - Lesy SR, Švéniho č. 7, o.z.
Prievidza, Dagmar Martiníková
– Slovenský pozemkový fond, RO
Prievidza.
NEVYHNUTNOSŤ
VYKONÁVANIA POZEMKOVÝCH
ÚPRAV vyplýva z toho, že existuje
extrémna
rozdrobenosť
pozemkového vlastníctva - 1113
vlastníkov na 5 237 pôvodných
parciel vedených v tzv. E - registri. Jeden vlastník má 22.8 parciel,
priemerná výmera pozemku je
2644 m2 , priemerný počet spoluvlastníkov 8,7 na jeden pozemok.
Existencia veľkých pôdnych celkov bez rešpektovania vlastníckych a prírodných hraníc spôsobuje dominanciu užívacích vzťahov
nad vlastníckymi, zníženie ekologickej stability krajiny, výrazné
zvýšenie vodnej a veternej erózie.
Neúplnosť a s tým súvisiaca
nedokonalosť štátnej (verejnej)
evidencie (registrácie) pozemkov
spôsobuje nesúlad právneho a
skutočného stavu. Vlastníci pozem-

kov sa nemôžu podľa svojich predstáv ujať vlastníckych práv bez
vyriešenia vlastníckych vzťahov. K
pozemkom nie je možné realizovať
v území nevyhnutné komunikačné,
vodohospodárske, protierozívne,
ekologické, pôdnoochranné či krajinotvorné opatrenia. Tento stav
možno napraviť prostredníctvom
pozemkových úprav.
Výkon pozemkových úprav
je zabezpečovaný Ministerstvom
pôdohospodárstva SR prostredníctvom obvodných a krajských
pozemkových úradov podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.
Náklady na pozemkové úpravy
v Skačanoch budú hradené z prostriedkov Európskej únie.
Výsledky pozemkových úprav
slúžia na obnovu katastrálnych
operátov a ako záväzný podklad
pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov.
Vybudované spoločné zariadenie a opatrenia slúžia nielen
poľnohospodárom a lesníkom,
ale aj ostatným občanom
a
návštevníkom nášho katastra.

Tento stav by sa mal dosiahnuť v
roku 2015, kedy bude dokončený
projekt. Do tohto termínu budú
vlastníci pozemkov zhotoviteľom
projektu a OPÚ v Prievidzi
niekoľkokrát kontaktovaní a priamo im budú doručované výstupy,
aby sa vyjadrili a vyslovili svoje
požiadavky k usporiadaniu pozemkov. Niektoré všeobecné zámery
budú prerokovávané predstavenstvom združenia.
Zástupca správneho orgánu
– OPÚ v Prievidzi na zhromaždení
vyslovil presvedčenie, že všetci
občania – vlastníci pozemkov
pochopia zmysel tohto projektu a že
budú aktívne spolupracovať pri novom usporiadaní, aby mal z úprav
prospech nielen vlastník, užívateľ
pozemkov, ale najmä malebná krajina v skačianskom chotári.
Tí, ktorí sa na zhromaždení
nezúčastnili, sa môžu prihlásiť
na Obvodnom pozemkovom
úrade v Prievidzi prostredníctvom
prihlášky, ktorá je zverejnená na
webovej stránke obce alebo si ju
môžu vyzdvihnúť na obecnom
úrade.
foto_ text_ I. Leitman
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• Spomienky
ožívajú ...

Pohľady do histórie
• Skačany
v Zlatej knihe
Slovenska

• Vďaka Hýbalovmu mlynu

Dňa 8. mája 2009 sme si pripomenuli 64. výročie ukončenia 2.
svetovej vojny, v ktorej Slovensko
stratilo 150 000 svojich občanov.
Nepriateľské vojská napáchali na
našom území obrovské škody, 94
obcí bolo úplne a 550 čiastočne
vypálených. Ani dnes by nemali
upadnúť do zabudnutia osudy
tých, ktorí položili svoje životy za
našu slobodu. Aj po desiatkach
rokov pátrame po podrobnostiach,
ako to vtedy bolo. V našej obci žije
človek, ktorý tiež prešiel ťažkými
vojnovými útrapami. Je ním 86ročný Ján Gahér, ktorého sme poprosili o rozhovor.

Kto si kdekoľvek prečíta
základné údaje z histórie našej
obce, každý sa dozvie, že v
Skačanoch boli v minulosti okrem
iného dva mlyny: dolný mlyn
- Ďurišov a horný – Hýbalov.
O význame Hýbalovho mlyna
začiatkom 20. storočia svedčí aj
fakt, že sa dostal do Zlatej knihy
Slovenska, ktorá bola vydaná pri
príležitosti 10. výročia samostatného Československa v roku
1929.
Autor Miloš Kolesár v nej na
512 stranách formátu A4 zachytáva celkový obraz života Slovenska v tom období. V prílohe
národohospodárskej state Zlatej
knihy Slovenska medzi takými
firmami ako Sandrik, továreň na
strieborné a kovové výrobky akc.
spol., Dolné Hámre, Bratislavská
cvernová továreň (neskôr Závody
MDŽ) či Carpathia Prievidza sa
nachádza aj stránka venovaná Automatickým mlynom Jozef Hýbal
– Skačany.
A. Beňačková

• Názor jednej čitateľky Skačianskych novín ...
Počas obecnej akcie
Stavania mája prišla za
mnou pani, ktorá nechce
byť menovaná. Vyslovila
veľké poďakovanie za to, že
obec znovu po roku obnovila vydávanie Skačianskych
novín, a že vždy netrpezlivo

čaká na vydanie nového
čísla. Povedala som jej, že
určite je to pre všetkých,
ktorí sa na vydávaní týchto novín podieľajú, veľké
povzbudenie, ale určite
najväčšie poďakovanie patrí
šéfredaktorke Skačianskych

novín, bez ktorej by to asi
nefungovalo. Aj ja chcem
v mene tejto panej, ale aj
ďalších občanov poďakovať
Gitke za prácu v prospech
našich občanov, a to nielen
za prácu šéfredaktorky SN.
M. Štrpková

Kedy ste nastúpili na vojnu?
Dňa 1. októbra 1943 som ako
21-ročný narukoval k armáde
Slovenského štátu do Bratislavy
– do JPO I (1. jazdecký priezvedný oddiel). V apríli 1944 sme
odišli vlakom do poľskej dediny
Komanča, odkiaľ sme sa po istej
dobe vrátili do Medzilaboriec, kde
nás mali odzbrojiť. Museli sme
zničiť všetok vojenský materiál,
t.j. nákladné autá, konské povozy,
kuchyňu, celá jednotka išla do
hôr, prebíjali sme sa k Banskej
Bystrici, kde vypuklo 29. augusta
1944 Slovenské národné povstanie. V tomto období sa Slovenská armáda rozpadla a vznikla 1.
československá armáda, v rámci
ktorej som bol zapojený do bojov
na týchto úsekoch: Červená Skala,
Telgárt, Pusté Pole, Vernár, Heľpa,
Podbrezová, Pohorelá, Jasenie,
Šumiac. Po čiastočnom potlačení
Povstania do hôr som 29. októbra
1944 padol do zajatia.
Stretli ste sa v týchto
ťažkých časoch s nejakými
Skačancami?
Áno, keď nás Nemci hnali
do Martina, v Harmanci som sa
stretol s Ladislavom Hýbalom,
ktorý hľadal svoje veľké červené
nákladné auto, bolo mu vzaté na
vojenské účely aj so šoférom, mojím menovcom, narodeným v roku
1911. Šoféra našiel neskôr v Bystrici, odkiaľ ho dostal domov. Pán
Hýbal mi dal v rýchlosti 20 cigariet
značky Bratislava. Nemci práve
vtedy v Harmanci pálili veľké
množstvo slovenských peňazí ...
pokr. str. 5.

>>>
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... a zablokovali v tuneli privezený
tovar z obchodného domu z
Baťovian.
Do Martina nás hnali cez
Štubnianske Teplice, kde sme jeden
deň spali na ihrisku učiteľského
ústavu, tam som sa stretol s Pavlom Gahérom zo Skačian, z našej
ulice. Pršalo, obidvaja sme sedeli
pod jednou celtou, bol som hladný. Pavel mi dal z vojenských kociek kávy. V Martine nás nahnali
do kasární, v ktorých bol aj Petro
Kasala a Lukáč Beňačka, s tými
som sa však nestretol. Raz prišiel
k ohrade kasární Peter Ištván zo
Skačian, ktorý hľadal syna Michala (záhradníka), dal mi kúsok
chleba a mäsa. Za ohradou stálo
vždy veľa ľudí, ktorí hľadali svojich blízkych. Napísal som domov,
kde som, prišiel za mnou brat Ignác, ktorý mi v kufríku doniesol
niečo zo skačianskych hodov a k
tomu stovku cigariet Tatry. Veci
som si rýchlo vybalil, stihol som
mu podať prázdny kufrík a už ho
posielali preč.
Kam viedla vaša ďalšia cesta
z Martina?
V Martine nás naložili do
dobytčích vagónov, do každého
vagónu dali veľkú plechovicu s
marmeládou, ktorá bola našou
jedinou obživou. Zaviezli nás
do nemeckého mesta Görlitz, do
koncentračného tábora, kde som
stratil meno, stal som sa číslom
100 551. Nosil som ho na krku,
dodnes ho mám doma. Prešli sme
očistou, ostrihali nás dohola. Boli
tam ľudia z rôznych krajín, baraky boli oddelené, nesmeli sme sa
stretávať, iba v piatok, kedy sme
si mohli navzájom vymieňať veci.
Vojenský lekár nás podľa zdravotného stavu zaraďoval na príslušné
práce.
Kam ste sa dostali?
Do Waldenburgu, do tábora
Kaltwasser, kde sa mal z dvoch
strán prerážať cez veľký kopec
tunel. Pracoval som pod zemou
s vŕtačkou, bola to ťažká práca,
čierna skala bola tvrdá, dvaja ma
museli tlačiť dopredu, vŕtalo sa 24
dier, do ktorých sa dávalo strelivo.
Spomínate si aj na Vianoce v
tábore?
Áno, jeden deň sa nerobilo,
dostali sme bohatšiu stravu, kávu,
chlieb, kekse a cukríky. Urobili
sme si aj malý stromček, na ktorý
sme dali sklenú vatu, a zaspievali
sme si Tichú noc...
Dokedy ste boli vo Waldenburgu?
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Do 15. februára 1945, kedy
nás poslali na tzv. pochod smrti.
Až do Veľkej noci sme išli 40 dní
pešo, denne 15 – 20 km, na deň
sme dostávali 2 – 3 varené zemiaky, spávali sme v maštaliach, stodolách, dokonca aj v kostoloch.
Tí, ktorí nevládali, boli zastrelení.
Prešli sme cez Trutnov, Králův
Dvůr, Mělník, Kladno, Rakovník,
Mariánske Lázně až do Weidenu,
kde nás rozdelili. Dostal som sa do
dediny Christendorf, kde sme mali
opravovať železničnú trať. Bývali
sme v drevených šopách, ktoré
sme urobili za pomoci domácich

mohol ostať v tábore alebo ísť
pomáhať do rodín. Asi dva týždne
som pracoval na gazdovstve v
susednej dedine Schmidtdorf. Keď
som odtiaľ odchádzal, gazdiná mi
dala 10 surových vajec, kúsok
údeného mäsa a chlieb. Jedného
dňa prišlo päť veľkých amerických nákladných áut, odviezli
nás do Vimperku, od Červeného
kríža sme dostali konzervu a
chlieb, vlakom sme sa postupne
dostali až do Bratislavy, kde bolo
veľké množstvo civilov a vojakov.
Najveselší boli ruskí vojaci, ktorí
hrali na harmonike a spievali:

Padli sme , aby národ žil za
povstanie v roku 1944.
Ján Masarech
Jozef Vall
Rudolf Kána
Jeden neznámy
Za prechodu frontu v roku
1945 dvaja neznámi rumunskí
vojaci.
Nech Vám je slovenská zem
ľahká.

foto_ L. Struhár

obyvateľov. V tom čase sa už
blížila Americká armáda, aby nás
nezbombardovala, vyvesili sme
bielu zástavu. Nemci nás dali
nastúpiť, ak sa vraj nikto neprizná,
kto to urobil, každý piaty z nás
bude zastrelený. Zástavník sa
priznal, vzali ho do auta a viac sme
ho už nevideli... Bol koniec apríla,
padal sneh, prišli Američania,
jeden z nich sa nám prihovoril:
„Nebojte sa, už je po vojne. Viem
po slovensky, lebo moji rodičia
boli od Ružomberku.“ Kto chcel,

„Vychodila na bereg Kaťuša...“
V Nitre nastúpili do vagónu dvaja
Skačanci – Jožko Švec a Tonko
Žovinec. Pýtali sa ma: „Janko,
si to ty?“ Vyzvedal som sa, čo je
nové doma. Uistili ma, že naši sú
všetci v poriadku. Vystúpil som vo
Veľkých Bieliciach a vybral som
sa pešo domov.
Už prestalo na vás číhať
nebezpečenstvo?
Ešte nie, keď som zabočil za
Návojovcami do skačianskeho
chotára, ozvala sa z kopca, kde

je dnes záhradkárska osada,
streľba. Asi nejakí chlapci mali v
rukách zbrane a keď videli večer
niečo pohybovať sa v poli, tak
začali strieľať. Predieral som sa
cez vysoké obilie, prišiel som na
skačiansky drevený most, ktorý
bol zamínovaný, ale našťastie
ho už nestihli vyhodiť a o pol
dvanástej som prišiel v 1 nemeckej a v 1 francúzskej topánke
konečne domov. U nás boli v
bratovej krajčírskej dielni jeho
kamaráti Paľko Chlupik a Rudko
Podmaník, ktorý prednedávnom
zomrel v Bratislave, vyšli pred
studňu a kričali: „Nácko, brat ti ide
domov!“ Bolo 4. júna 1945.
Vtedy sa skončila pre vás
vojna?
Nie, lebo od 22. novembra
1945 až do 7. marca 1946 som
musel dosluhovať povinnú vojenskú službu v Trenčíne. Týkalo sa
to celého nášho ročníka.
Cez 2. svetovú vojnu ste boli
niekoľkokrát v ohrození života.
Nie všetci mali šťastie prežiť. Aj
na našom cintoríne je vojnový
hrob. Navštevujete ho niekedy?
Áno, sú tam pochovaní traja
Slováci (Masarech, Káňa, Vall),
dvaja rumunskí vojaci a jeden neznámy vojak. Pokiaľ som vládal,
staral som sa oň, aj teraz tam
chodím pravidelne dvakrát do
roka, a to 4. apríla, kedy bola oslobodená naša obec, a 29. augusta na
výročie Povstania.
V kontakte s Nemcami ste
zažili všeličo zlé. Nezanevreli ste
na nich?
Nie, jednoduchí ľudia nič
nezapríčinili, za nič nemohli.
Prednedávnom som sa náhodou
zoznámil prostredníctvom jednej
skačianskej rodiny s nemeckým
manželským párom, s Ingrid a
Hansom Mittelmayerovcami, ktorí
mi pri opätovnej návšteve priniesli
film o súčasnom meste Görlitz,
kde som bol v koncentračnom tábore. Pozývajú ma do Nemecka,
mohol by som sa pozrieť na tie miesta, kde som kedysi bol. Škoda, že
nie som trošku mladší, o pár dní
budem mať 87 rokov...
Čo by ste odkázali najmä
mladej generácii?
Už nikdy viac vojnu! Vo vojne
zomierajú nevinní. Milióny ľudí,
ktoré neprežili 2. svetovú vojnu,
nás musia varovať. Stačí len tak
málo – viac porozumenia a lásky
medzi ľuďmi...
Ďakujem za rozhovor.
Eva Struhárová
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Hlas skačianskeho ľudu
1. Čo vám prvé napadne, keď
počujete názov Fridrichov dom?
(Hovorí vám to vôbec niečo?)
2. Aký je Váš názor na zachovanie alebo odstránenie tejto
najstaršej budovy v obci?
1. Výborné voňavé ovocné želé,
ktoré pripravovala pani Fridrichová
a ktoré nám ponúkala, keď sme
prišli na návštevu. Pán Ing. Fridrik
(po skačiansky Fridrich) bol tiež pri
mojom civilnom sobáši v r. 1966.
Fridrichovci boli vážená rodina a
tento dom je pre mnohých starých
občanov posvätný. Dnes je to na
prvý pohľad ruina, z ktorej číha
nebezpečenstvo na deti.
2. Zachovanie stavby by bolo
príliš nákladné. Súhlasím s návrhom
stavbu odstrániť a pozemok využiť
na stavbu, ktorá by túto časť obce
zno-vu nejako dôstojne reprezentovala.
J.Bližniaková
1. Starý ošarpaný dom nachádzajúci sa vedľa budovy bývalej
materskej školy. Viem len toľko, že
voľakedy v tejto budove sídlil Miestny národný výbor.
2. To závisí od financií. Keby
sa našiel niekto, kto by budovu
zrekonštruoval, mohli by v nej
vzniknúť priestory pre stretávanie
sa napr. členov organizácií pôsobiacich v obci (záhradkári, JDS...)
alebo priestory pre organizovanie
rodinných udalostí (oslavy, svadby, kary...). Ale ak by mala budova chátrať tak ako doteraz, bude
lepšie ju zbúrať, pretože jej stav je
nebezpečný pre okolie.
J.K., 25 rokov
1. Sedem rokov som aspoň raz za
dva mesiace vstupoval do priestorov
polorozpadnutého
Fridrichovho
domu. Bol to môj najbližší sused.
Stále znova a znova som premýšľal,
radil sa a konzultoval, čo s touto
stavbou, ktorá je, podľa mňa, jedným zo symbolov Skačian. Jej
tragický vzhľad tomu nenasvedčuje,
ale budova je svedkom zašlej slávy
obce. Už je to však nenávratne preč.
Alebo nie? Fridrichov dom je kalika,
ktorá už dlhé roky žobroní o záujem.
Nikdy nebolo dosť odvahy, invencie
a najmä síl a kontaktov, aby sa z toho
domu stalo viac než len rumovisko.
Okolo roku 2001/2002 bol podaný
projekt na cirkevnú nadáciu, dostal
podporu na nitrianskom biskupstve,
ale v Nemecku neprešiel. Zdalo
sa mi, že to bola posledná reálna
možnosť, ako úplne obnoviť, resp.

aspoň zachovať v prijateľnej podobe
tento priestor pre budúce generácie
(ako komunitný dom).
2. Myslím, že nastal čas na
definitívne rozhodnutie – aby sa
predišlo nejakej tragédii na živote
náhodného (akokoľvek nevítaného)
návštevníka. Možno – kvôli uspokojeniu svedomia – by bolo
vhodné dať si čas 3-4 mesiace na
hľadanie posledného riešenia záchrany a zmysluplného využitia čo
len niekoľkých častí tejto budovy
(uvažovať o zachovaní budovy „am
blok“ je nereálne). Ak sa to nepodarí, myslím, že je zodpovedné budovu odstrániť kvôli bezpečnosti a
nepozerať sa v priamom prenose na
jej totálny rozklad – jej sčasti hlinené
steny sa môžu zrútiť po prudkejšom
daždi a s nimi veľká časť strechy.
Riešenie nemožno odkladať do
nekonečna. Potom zostane otázkou,
čo s materiálom z domu. Tak, ako
zo zvyškov Kostola sv. Juraja bol
pred dvesto rokmi postavený nový
kostol, možno o niečom podobnom
uvažovať aj v prípade Fridrichovho
domu. Ten priestor si to zaslúži.
Kvôli kontinuite.
Zdeno Pupík
1. Fridrichov dom sa mi vynára
v mysli v spojitosti s pionierskymi schôdzkami. V poslednom
ročníku ZŠ sme tam mávali kurz
spoločenských tancov pod vedením
našich pionierskych vedúcich. Boli
to pekné časy, pretože sme sa mali
kde stretávať, odtiaľ sme organizovali rôzne brigády a mám na toto
obdobie pekné spomienky.
2. Vždy som si myslela, že sa
podarí túto budovu zachrániť, že sa
možno zoženú nejaké peniaze, alebo
sa niekto prihlási, že pomôže. No
to boli iba moje predstavy. Viem,
že to nie je reálne. Pretože budova
je vo veľmi poškodenom stave a je
nebezpečná pre okoloidúcich, mala
by sa zbúrať. Možno by bolo vhodné
pouvažovať, ako využiť pivnice pod
Fridrichovým domom. Je v nich
úžasná klíma.
J. Struhárová
1. Je to najstaršia budova v obci.
Má historický význam, ale je v ruinách. Z rozprávania mojej starkej
viem, že počas vojny slúžil ako
úkryt.
2. Jednoznačne by som budovu zlikvidoval, kvôli bezpečnosti
okoloidúcich ľudí. Avšak na druhej
strane by som zachoval pivnice,
ktoré sa pod budovou nachádzajú.
Riešil by som to nejakým dreveným
prístreškom, ktorý by mohli využívať

občania na relax a posedenie.
Dúfam, že do roka si tam spolu
posedíme. Prinesiem aj za pohárik
vínka.
M. Krajčo
Fridrichov dom treba rozhodne
zachovať, lebo je to najstaršia budova v našej obci. Treba tam poslať
nejakú komisiu z obce, ktorá by
preskúmala jej stav a rozhodla o
postupe opráv. Mohlo by sa to robiť
aj svojpomocne, určite by občania
pomohli. Hoci, bude to stáť nemalé
financie.
Všade po okolí si obce opravujú
svoje pamiatky, ktoré sú aj v oveľa
horšom stave a dokážu to, keď
chcú.
Táto budova prežila toho veľa.
Patrila a patrí Sídelnej kapitule Nitra. Mnohí z nás si ešte pamätajú na
Ing. Fridricha, ktorý tu spravoval
cirkevné lesy. Mal tu aj svoj byt.
Pamätám si na jeho krásnu veľkú
vaňu, jej čelo tvorili 2 levy. Vodu
čerpali zo studne pri Ištváneje dome
a pomocou kľuky, ktorá slúžila ako
čerpadlo, ju potrubím dostali až na
poschodie domu, kde bola veľká
nádrž. Z nej bol napojený vodovod
po celom dome. Po znárodnení sa

horná časť využívala ako národný
výbor. Aj tu až do svojej smrti pracoval Ing. Fridrich, preto sa asi
zaužíval aj názov Fridrichov dom.
Neskôr bolo v ňom sídlo Zväzarmu
aj so všetkým materiálno – technickým zabezpečením. Hore na Hôrke
za Barborkou bola streľnica, tam sme
chodili cvičiť a strieľať. Naposledy
v dome sídlili zväzáci, mávali tam
svoje stretnutia. Dolnú časť – pivnice využívalo JRD, mali tam svoje
sklady, najskôr tam bývali uskladnené zemiaky, zmestilo sa tam naraz
aj 11 vagónov, ešte v nedávnej minulosti tam uskladňovali družstevníci
mrkvu. Je škoda, že teraz sú tieto
rozsiahle priestory nevyužité.
V dávnejšej minulosti pivnica,
kde vidieť ešte aj teraz malé okienka, slúžila ako väznica. Pri vchode
do pivnice stál aj dereš, ktorý si aj ja
ešte pamätám.
Je to veľmi vzácna a rozsiahla
budova, hoci sa to takto zvonku nezdá, ktorá toho veľa pamätá.
Jozef Vlčko
Toto sú názory našich občanov.
A čo ďalej?
pripravila_ A. Beňačková

• Cibuliar na cestách ...
Seniori v Skačanoch sú stále činní
a veselí. Dôkazom toho je speváckodramatická skupina niekoľkých,
duchom stále mladých seniorov, ktorí
pod vedením hlavnej výmyselníčky
Janky Bližniakovej vždy príjemne
prekvapia. Tak to bolo aj v nedeľu
26. apríla 2009, kedy v kultúrnom
dome v Skačanoch vystúpili s hudobno-zábavným pásmom Cibuliar
na cestách.
S
cestovnou
kanceláriou
SLOPAKTOUR prešli okolité krajiny (Maďarsko, Chorvátsko, Rusko,
Poľsko, Česko) a niektoré regióny
Slovenska. Hlavným poslaním zájazdu bolo zozbierať a zaspievať
typické piesne navštívených krajín,
regiónov a miest.
Počas cestovania stretli Andera
z Košíc a cigánskeho vajdu, posedeli
si s gazdami pod gaštanom a priho-

vorila sa aj tetka Agneša. Navštívili
tiež novú budovu Slovenského
národného divadla v Bratislave, kde
si pozreli časť baletu Labutie jazero,
ktoré zatancovali prekrásne primabaleríny.
Výlet sa skončil. Cibuliari,
bohatší o zážitky, utrmácaní toľkým
cestovaním, si radostne zaspievali
známe Sláva nášmu výletu – nezmokli
sme, už sme tu... a priznali, že všade
dobre, ale najlepšie je doma, na
Slovensku – v našich Skačanoch.
Bolo veselo. Prítomné obecenstvo si nôtilo s účinkujúcimi známe
i menej známe piesne a veľkým
potleskom ohodnotilo humorné
vystúpenie, najmä tanečné kreácie
„nežných“ baletiek – skačianskych
seniorov.
text_ Mária Krajčová, JDS Skačany
foto_ M. Gahérová
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• Na 1. sv. prijímaní 19 detí
Deň Prvého svätého prijímania je v každej farnosti peknou slávnosťou. Je aj veľmi
dôležitou chvíľou celého farského
spoločenstva. Pozornosť všetkých
sa upriamuje na Eucharistiu. Nielen
deti, ale aj rodičia, krstní rodičia a
príbuzní, ba dokonca všetci veriaci si majú v tento deň uvedomiť
dôležitosť svätého prijímania v
živote zodpovedného prežívania
kresťanskej viery.
V nedeľu 24. mája 2009 bola
takáto slávnosť aj v našej farnosti.
Devätnásť deti zo Skačian, Hradišťa
a Návojoviec prvýkrát prijalo Eucharistiu. Na túto chvíľu sa pripravovali na hodinách náboženstva a
na niekoľkých stretnutiach so svojimi rodičmi v kostole – precvičovali
prosby, skúšobne prinášali obetné

• Priniesli novú jar do vsi ...

dary, niekoľkokrát vchádzali a vychádzali z lavíc... Neraz s veľkým
úsmevom.
Oplatilo sa. V nedeľu všetko dobre dopadlo. Pochvaľovali si deti,
rodičia i hostia, ktorí boli pozvaní.
Po skončení sv. omše a
spoločnom fotografovaní sa všetci
rozišli domov. Tento deň by sa mohol zároveň volať Stretnutie rodín.
Určite vieme, prečo.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že nedeľa
bola skutočne slávnostnou, na
ktorú deti iste nezabudnú. Veď
aj my si po mnohých rokoch na
tento deň spomíname. Bolo by to
ale všetko málo, ak by nám ostali
len spomienky. Aj to všetci určite
vieme, prečo.
Jozef Tomica

foto_ B. Filip

• Krížová cesta
Po minuloročnom sychravom
počasí krásne a teplé počasie
na tohtoročný Veľký piatok opäť
umožnilo absolvovať krížovú
cestu vonku. A tak sa krížová cesta začala presne o 12.00 hodine
v kostole, odkiaľ asi sto veriacich všetkých vekových kategórií
pokračovalo cestou na cintorín.

Dvojice sa striedali pri nesení
veľkého dreveného kríža. Rozjímania pri jednotlivých zastaveniach mali za cieľ priblížiť veriacim Kristovu láskyplnú obetu
v spojitosti s osobným životom
kresťana v súčasnosti.
foto_ text_ BE

Po dvoch rokoch sme v našej
obci opäť mali možnosť vidieť
a zažiť vítanie jari vynášaním
Moreny. Na Kvetnú nedeľu popoludní sa od kultúrneho domu pohol sprievod dievčat oblečených
v prekrásnom skačianskom kroji.
Na jeho čele kráčal mládenec s
Morenou. Na viacerých miestach
sa zastavili, zaspievali a zatancovali. Posledná zastávka bola
na moste, kde Morene na záver
zarecitovali: „Vvyniesli sme
Moreničku zo vsi, priniesli sme
jar do vsi...“ Tu Morena skončila
svoju púť. Vyzlečenú a horiacu ju
hodili do potoka.
Krásne slnečné počasie pri-

lákalo množstvo divákov. Niektorí sa zapojili do sprievodu, iní
ho pozorovali alebo počkali naň
na moste.
Tento starý ľudový zvyk, ktorý
mal v minulosti peknú tradíciu,
bolo možné uskutočniť vďaka
komisii kultúry a skupine dievčat,
ktoré boli ochotné obliecť sa do
kroja a ako tomu oni hovoria ísť
„trapošiť“. Veru dostať mládež na
takéto podujatie je veľký problém. Vek ochotných dievčat z roka
na rok klesá. Ak to bude takto
pokračovať a budeme chcieť túto
tradíciu zachovať, o pár rokov asi
budú nosiť Morenu škôlkari. :o)
foto_ text_ BE
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Zo života školy
Mesiace apríl a máj boli pre
žiakov ZŠ s MŠ Skačany bohaté
na udalosti. Vyučujúce pre nich
pripravili pestrú ponuku školských
i mimoškolských aktivít, v ktorých
mohli prejaviť svoje zručnosti, vedomosti, ale aj prežiť veľa zábavy,
radosti a zároveň si aj obohatiť
svoje poznatky.

• Návšteva
divadla v Nitre
30. marca všetci žiaci 1. stupňa
zavítali do Nitry, kde si v starej
budove Divadla A. Bagara (DAB)
pozreli inscenáciu na motívy rozprávky zapísanej a vydanej Pavlom
Dobšinským pod názvom Kmotra
Smrť a zázračný lekár. Chamtivosť
sa nevypláca alebo povedané
slovami samotnej kmotry Smrti
:„Chráň sa lakomstva, lebo
zhynieš!“ To bolo poučenie, ktoré
si žiaci odniesli po skončení inscenácie. Okrem toho bolo pre nich
zážitkom sledovať tance doplnené
modernými efektmi.

“Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde poklad.”

• Angličtina netradične
English in action bol názov
týždenného kurzu anglického jazyka pod vedením lektora z Veľkej
Británie, ktorý absolvovali žiaci
VI. triedy od 11. do 15. mája
2009. V tomto týždni absolvovali
iba výuku angličtiny v rozsahu 6
vyučovacích hodín denne.
Cieľom kurzu bolo preveriť a
rozšíriť komunikačné kompetencie
žiakov v cudzom jazyku v kontakte
s anglicky hovoriacim lektorom.
A aké sú názory žiakov na takúto netradičnú formu vzdelávania?
„Netradičná výuka angličtiny
spočívala v tom, že žiaci na každej
hodine komunikovali s anglicky
hovoriacim učiteľom. Pri komunikácii zistili, kde majú nedostatky
v používaní jazyka a lepšie pochopili jeho zákonitosti. Konverzácia
sa niesla v duchu blízkom chápaniu žiakov. Súčasťou lekcií boli aj

návštevy interaktívnej učebne, kde
na interaktívnej tabuli boli prezentované rôzne fotografie. Taktiež
sme sa zúčastnili vychádzok do
okolia školy, na ktorých bolo našou
úlohou pomenovať veci okolo nás,
samozrejme, po anglicky. Kurz
bol veľmi poučný a umožnil nám
zopakovať si všetko, čo sme sa
naučili na hodinách angličtiny.“
Patrik Petráš
„James Alexander bol dobrý
lektor. Dokázal nás naučiť nové
slová i vety v priebehu niekoľkých
minút. Najzaujímavejšie bolo
na tom to, že na bežných,
každodenných veciach dokázal
do detailu nadstavovať obtiažnosť
tvorenia vety. Ten týždeň s lektorom by som si zopakoval, ale
počúvať angličtinu 6 hodín každý
deň a premýšľať, o čom vlastne

hovorí,
bolo
vyčerpávajúce.
Napriek tomu som sa toho veľa
naučil.”
Ján Šedík
„Bol to týždeň plný zábavy,
hrania, spievania, angličtiny, turistiky. Naučili sme sa nové veci a
zaviedli sme ho pozrieť si aj naše
skačianske vykopávky. Páčilo sa
mu tam.”
Denisa Griačová
Z vyjadrení detí môžem
konštatovať, že majú záujem aj o
netradičnú formu výuky, preto by
som chcela v mene všetkých svojich žiakov úprimne poďakovať
najmä ich rodičom za ich ochotu
finančne podporiť tento jazykový
kurz, a tak pootvoriť svojim deťom
bránu do sveta nových poznatkov.
MG

• Kytička pre mamy

• Gardenia v Nitre
16. apríla sa žiaci V. – VII. triedy
zúčastnili 13. medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo,
záhradkárov, priateľov bonsajov,
kvetov a životného prostredia Gardenia. V areáli Agrokomplexu si
žiaci prezreli expozíciu botanických záhrad, arborét, záhradníckych
škôl, kaktusárov a orchideí. Jednotlivé expozície dopĺňal aj kultúrny
program a, samozrejme, veľkú
pozornosť žiakov pútali aj predajné
expozície na vonkajších plochách,
kde si mnohí zakúpili orchidey,
kaktusy a iné exotické rastliny.

• Deň narcisov
V piatok 17. apríla 2009 sa
uskutočnil v poradí už 13. ročník
verejnej finančnej zbierky – Deň
narcisov, ktorého headline výstižne
hovorí o poslaní narcisu v tento
deň:
Som len obyčajný kvet, ... ale
jediný deň v roku mám obrovskú
silu!
Počas tohto dňa si aj žiaci našej
školy pripli narcis ako symbol
nádeje, spolupatričnosti a pomohli
svojím finančným príspevkom
všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.

Deň matiek možno na Slovensku charakterizovať ako staronový
sviatok. Staršie generácie si
spomínajú na to, s akou veľkou
vážnosťou bol oslavovaný za prvej
Československej republiky. V
bývalom režime pred 89. rokom
bol zatláčaný do úzadia Medzinárodným dňom žien. Znovu sa

začal oslavovať až od roku 1990.
Aj v Skačanoch.
Deň matiek patrí k najkrajším
sviatkom. Je v ňom sprítomnená
jedinečnosť a nenahraditeľnosť
matky. Deti – malé aj dospelé - majú
v tento deň osobitnú príležitosť
vzdať úctu svojim mamám.
Mama, mamka, mamička,

maminka, mamulienka a ešte
rôznymi ďalšími spôsobmi povedané to najkrajšie slovo na svete
sa v 2. májovú nedeľu 10. mája
2009 obmieňalo v básničkách,
pesničkách a scénkach na Akadémii ku Dňu matiek, ktorú aj tentoraz pripravili vyučujúce s deťmi
zo Základnej školy s materskou
školou Skačany.
Na začiatku pozdravil prítomných starosta obce Ladislav
Struhár slávnostným príhovorom.
Potom už nasledovali básničky
a pesničky, scénky a tance. Deti
z nich uvili svojim mamám pri
príležitosti ich sviatku nádhernú
kytičku, ktorá bola poďakovaním
za ich starostlivosť a nezištnú lásku,
presne takú, akú sú matky ochotné
dávať svojim deťom.
foto_ text_ BE

Skačianske noviny_ číslo 3/2009

9. strana

• Veľkonočné tvorivé dielne
Ukázať žiakom rôzne techniky výzdoby vajíčok, pletenie
veľkonočných korbáčov a výrobu
rôznorodých ozdôb s veľkonočnou

tematikou
bolo
cieľom
veľkonočných tvorivých dielní.
Jednotlivé ukážky si pre žiakov v
predveľkonočné popoludnie prip-

ravili vyučujúce 1. stupňa a výtvarnej výchovy a vedúca ŠKD.
Pletenie veľkonočných korbáčov
si žiaci mohli vyskúšať pod ve-

dením pána Vladimíra Gahéra.
Tvorivé dielne splnili svoj cieľ a
žiaci mali radosť z vlastnoručne
vyrobených ozdôb k Veľkej noci.

foto_ text_ BE

• Slávik
Slovenska
Tak ako po iné roky aj tento
školský rok sa konala súťaž v speve
slovenských ľudových piesní pod
názvom Slávik Slovenska, ktorá
prebiehala v troch kategóriách:
1. kategória – 1. - 3.roč
2. kategória – 4. - 6.roč.
3. kategória – 7. - 9.roč.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo
20 žiakov, z toho v 1.kategórii 10
žiakov, v 2.kategórii 7 a v 3. kategórii 3 žiaci.
Úlohou žiakov bolo pripraviť
si a nacvičiť 2 ľubovoľné ľudové
piesne, pričom každá musela mať
aspoň 2 slohy.
Spevácke výkony hodnotila odborná porota, zložená z
vyučujúcich hudobnej výchovy, a

• Beniakove Chynorany
2. apríla 2009 sa uskutočnilo
školské kolo súťaže v prednese
poézie a prózy Beniakove Chynorany. Zúčastnilo sa na ňom 33
žiakov II. – IX. triedy, ktorí súťažili
v 3 kategóriách – osobitne v poézii
a osobitne v próze.
Vyhodnotenie:
1. kategória (II. – IV. trieda)
Poézia:
1. miesto: neudelené; 2. miesto:
Sofia Koleňáková (II. trieda); 3.
miesto: Kristián Dolný (II. trieda)
Próza:
1. miesto: Romana Králiková
(II. trieda); 2. miesto: Nikola
Beňušková (II. trieda); 3. miesto:
Kristína Kosnovská (II. trieda)
2. kategória (V. – VII. trieda)
Poézia:
1. miesto: Ján Šedík (VI. trieda)
Próza:
1. miesto: Denisa Griačová
(VI. trieda); 2. miesto: Tereza
Kližanová (V. trieda); 3. miesto:
Róberta Mikulová (VII. trieda)

3. kategória (VIII. – IX. trieda)
Poézia:
1. miesto: Nikola Pilátová
(VIII. trieda)
Próza:
1. miesto: Elena Králiková
(VIII. trieda); 2. miesto: Veronika
Podmaníková (VIII. trieda)
Víťazi jednotlivých kategórií
reprezentovali školu v okresnom
kole súťaže v Chynoranoch 21. a
22. apríla 2009.

rozhodla takto.
1. kategória:
1.miesto – neudelené; 2.miesto
– Kristína Kosnovská, II. trieda;
3.miesto – Romana Králiková, II.
trieda; Sofia Koleňáková, II. trieda
2. kategória:
1.miesto – Tomáš Kližan, VI.
trieda; 2.miesto – Štefan Kučerka,
VI. trieda; 3.miesto – Jana
Štrpková, V. trieda

3. kategória:
1.miesto – Barbora Fodorová,
VIII. trieda; 2. a 3. miesto – neboli
udelené
Víťazi školského kola v 2. a 3.
kategórii Tomáš Kližan a Barbora
Fodorová postúpili do okresného
kola, ktoré sa konalo 17.4.2008 v
ZUŠ Partizánske, kde bol Tomáš
Kližan odmenený za svoj výkon
čestným uznaním.
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• Naši hasiči obhájili prvenstvo
Každý rok v inej obci sa koncom
mája konajú Okresné previerky pripravenosti DHZ okresu Partizánske.
Po 7 rokoch sa táto súťaž konala
opäť v našej obci Skačany v nedeľu
31.mája 2009.
I keď ráno súťažiacich vítala
zamračená obloha a studený dážď,
na chuti a odhodlanosti to súťažným
družstvám neubralo.
Na previerkach sa zúčastnilo
15 družstiev – z toho 9 družstiev
mužov, 3 družstvá žien, 2 družstvá
dorastencov, 1 družstvo dorasteniek.
Súťažilo sa v 2 disciplínach
– vodný útok a štafeta 8x50m.

Najlepšie sa darilo našim hasičom
mužom, keď sa s celkovým počtom
99 bodov umiestnili na 1. mieste
(vodný útok 21 sek., štafeta 78 sek.)
Na 2. mieste sa umiestnili hasiči
z Krásna (108,4 b) a na 3. mieste
hasiči z Livinských Opatoviec
(111,3 b). Ženy z Krásna obsadili
1. miesto, dorastenci z Livinských
Opatoviec 1. miesto a dorastenky z
Veľkých Krštenian 1. miesto.
Víťaz okresných previerok
postupuje na krajskú súťaž, ktorá
sa uskutoční
11. 07. 2009 v
Dohňanoch, okres Púchov.
Súťažné družstvo Skačian:
veliteľ - Martin Kasala
strojník - Peter Ďuriš
sanie č. 6 - Marián Makva ml.
sanie č. 5 - Martin Struhár
dopravné ved. č. 4 - Patrik Zuzula
rozdeľovač č. 3 - Peter Šúdik
útok č. 2 - Marek Krkoška
útok č. 1 - Marek Ďuriš
Spolu so súťažou družstiev prebiehala aj súťaž jednotlivcov mužov
a žien, kde sa na 1. mieste umiestnil
Marek Krkoška zo Skačian, 2. a 3.
miesto obsadili súťažiaci z Veľkých

Krštenian, 1. miesto v kategórii
žien obsadila súťažiaca z Veľkých
Krštenian.
V záverečnom hodnotení súťaže
boli ocenení aj zaslúžilí členovia
DHZ Skačany pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov života
- Pavol Horniak st. a Jozef Beňačka
a pri príležitosti 55 rokov členstva
v DHZ – Ján Gahér st. Ocenenia
a diplomy odovzdali predstavitelia OV DHZ Partizánske a starosta
obce Skačany Ladislav Struhár.
Opäť sa potvrdilo „ťažko na

cvičisku, ľahko na bojisku“. Po
celoročnom tvrdom tréningu sa
naše družstvo tešilo z víťazstva.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu
obce a veríme, že sa mu bude dariť
aj na krajskom kole.
Škoda len, že povzbudiť našich
prišlo iba málo ľudí a tribúna zívala prázdnotou. Bolo prichystané i
občerstvenie a chutná kapustnica.
Záujem Skačancov o veci verejné je
však tradične slabý...
foto_ text_
za ZO DHZ Skačany Emil Ďuriš

kartu (Petrikovič – stop na 6 zápasov, Blachút – stop na 10 zápasov).
Snáď s najväčšími ambíciami si
svoje dresy obliekali po zimnej prestávke hráči A-mužstva. Po výborne
rozbehnutej jeseni pomýšľali na
návrat do oblastnej súťaže. Ich
plány sa však začali rúcať ako
domček z karát už prvými zápasmi.
Po dvoch remízach nasledovali tri
prehry. Pomyselný klinec do rakvy
nám zatĺkli futbalisti z Dežeríc v
zápase, v ktorom padlo dokopy
dvanásť gólov. Po neúspešnom
úvode a vzájomnej dohode s vedením klubu opustil post trénera

Tibor Olách. Patrí mu vďaka za
nádherné futbalové výkony našich
chlapcov a úsilie, ktoré vynaložil na
každom tréningu a majstrovskom
zápase. Jeho miesto nahradil jeden
z hráčov – Braňo Krajčo, s ktorým
sa na naše ihrisko vrátilo šťastie a
muži naplno zabodovali vo viacerých
dueloch. Strelecky sa najviac darí
Tomášovi Fukovi, ktorý na jar vsietil 6 gólov.
Všetci spoločne veríme v
ďalšie víťazstvá našich družstiev
a, samozrejme, v postup mužov
do vyššej súťaže. Veľa futbalových úspechov!

• Ako sa nám darí ...
Jarná časť futbalovej sezóny
2008/2009 je v plnom prúde. V
kabínach našich troch tímov sa
postupne striedali slzy smútku i radosti.
Žiaci majú za sebou sedem
úspešných zápasov. Iba jedenkrát
prehrali a získali jednu remízu,
ale vybojovali až päť dôležitých
víťazstiev. Nezľakli sa ani súperov
z popredných priečok, ukázali
obrovskú bojovnosť a zvíťazili
nad nimi. Najlepším strelcom v
doterajšom priebehu jarnej časti
je so štyrmi presnými zásahmi
Tomáš Fodora. Svojou hrou nám
Výsledky doterajších zápasov
jarnej časti:
Zápas
Výsledok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŽIACI:
Žabokreky nad Nitrou – Skačany
Skačany – Kolačno
Ostratice – Skačany
Veľké Kršteňany – Skačany
Skačany – Krásno
Veľké Uherce – Skačany
Skačany – Chynorany

1:0
2:1
0:5
0:4
2:1
0:0
2:1

práve naši najmladší futbalisti robia
veľkú radosť.
Družstvo dorastencov sa snažilo
o čo najlepší výkon pod vedením
nového trénera Jána Horniaka. Zaznamenali chvályhodné úspechy
nielen na domácom ihrisku, ale i
na pôde súpera. Najlepšími strelcami sú zatiaľ Norbert Blachút a
Tomáš Petrikovič (obaja tri góly).
Do ďalšieho diania na futbalovom
ihrisku však ani jeden z nich túto
sezónu už nezasiahne. Vďaka neprimeranej reakcii na rozporuhodné
verdikty hlavného arbitra v zápase
s Pravencom obaja utŕžili červenú
DORASTENCI:
1. Lehota pod Vtáčnikom – Skačany
2. Skačany– Čereňany
3. Bošany – Skačany
4. Skačany – Veľké Uherce
5. Veľký Klíž – Skačany
6. Skačany – Veľké Bielice
7. Skačany – Oslany
8. Pravenec – Skačany
9. Lazany – Skačany
10. Skačany – Sebedražie
11. Nedožery-Brezany – Skačany

5:0
4:2
0:3
2:1
3:1
2:0
1:0
4:0
4:0
1:2
0:0

MUŽI:
1. Krásna Ves – Skačany
2. Skačany – Brezolupy
3. Rybany – Skačany
4. Skačany – Veľké Držkovce
5. Dežerice – Skačany
6. Skačany – Zlatníky
7. Uhrovec – Skačany
8. Skačany – Malé Uherce
9. Klátova Nová Ves –Skačany
10. Skačany – Podlužany

1:1
1:1
4:2
0:1
8:4
4:1
1:0
4:0
1:7
4:1

Denisa Mekýšová
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