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• Stratiť znamená získať . . .
Milí čitatelia
Skačianskych novín!
Mnohí v poslednej dobe
povedali: „Jari sa v tomto roku
akosi nechce prísť.“ Naozaj. Vlani
v tomto čase už boli záhrady plné
ľudí, ktorí orali, zasievali, sadili...
Vieme, že tak bude aj tento rok.
Jar určite príde a možno je už aj tu
a my sme to ani nezbadali. Stromy
sa opäť zobudili. Nesklamali. Aj
prvé kvety už vidieť, ráno počuť
spev vtákov... Bolo treba len
počkať trochu dlhšie ako inokedy.
Taký je nový život. Prichádza
potichu, nebadane...
Zobrali mu všetko. A on sa
toho dobrovoľne vzdal. Nebolo to
určite ľahké. Aj matku, apoštolov,
priateľov, slobodu, dobrú povesť,
ba dokonca aj oblečenie. V poslednej sekunde života ešte stihol
vyrieknuť: „Do tvojich rúk, Otče,
porúčam svojho ducha!“ Vtedy
dal úplne všetko. A ostal ticho. S
ním aj celá zem. Apoštoli sa stratili, zbožné ženy boli doma. Matka všetko uchovávala vo svojom

srdci. Čakalo sa, čo bude ďalej.
Vraj nový život. Zatiaľ tomu nič
nenasvedčovalo. Pri jeho pohrebe
sa zdalo, že je všetkému koniec
– mŕtve telo, prebodnuté srdce,
veľký kameň, vojenská stráž.
Človek by povedal, že niet ani
najmenšej šance na nový začiatok.
A predsa na tretí deň vstal z hrobu a žije. Otec splnil, čo sľúbil.
Prekvapilo to mnohých. Aj tých,
čo to nečakali.
Nový život prichádza potichu, nebadane. Môžeme urobiť
niečo pre to, aby sa prejavil aj v
našom živote? Určite áno. Príkladom nám môžu byť veľkonočné
udalosti, ktoré sa odohrali pred
stovkami rokov v Jeruzaleme.
Najskôr je potrebné naučiť „vzdať
sa.“ Nemusia to byť šaty, sloboda,
priatelia,... ale napr. chuť mať
posledné slovo v konfliktnej situácii, nevyťahovať „staré hriechy“,
ak dôjde k nedorozumeniu,
priznať si chyby alebo akýsi
sklon porovnávať sa s druhými...
Môže sa to niekedy podobať neseniu kríža. Predovšetkým vtedy,

Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu,
zmýva viny,
ak sme si na to zvykli. Potom je
hriešnikom vracia nevinnosť
cesta pre nový život pripravená.
a radosť zarmúteným.
V Ježišovom prípade prišiel nový
Naozaj požehnaná noc,
život od Otca o tri dni. O koľko
ktorá spája nebo so zemou
to bude v našom? O koľko dní
a človeka s Bohom.
pocítime aj my prejavy nového
Veľkonočný chválospev,
života? Neviem, ale určite príde.
Rímsky misál
Najskôr je však potrebné „vzdať
sa.“ Božie prisľúbenia ešte nikdy
nesklamali.
Drahí priatelia. Prajem Vám,
aby sme všetci po 40-dňovom
pôstnom období, čase odriekania,
vzdávania sa mnohého, pocítili, Milostiplné a požehnané
že sa pred nami otvorilo tajom- veľkonočné sviatky plné
stvo nového života. Nebojme sa vzájomného porozumenia,
nechať zhniť to, čo bolo na nás pohody, rodinnej lásky a nádeje
a v nás zlé. Určite nám to nikdy z Kristovho zmŕtvychvstania
nebude chýbať, lebo radosť z všetkým svojim čitateľom
nového bude väčšia ako smútok želá
redakčná rada
zo straty starého.
Vyzeralo to, že jar nepríde,
a prišla. Nie z jedného dňa na
druhý, ale prišla. Tak je to aj s
novým životom. Príde. Možno nie
z jedného dňa na druhý, ale určite
príde. Božie prisľúbenia nikdy
nesklamali.
Jozef Tomica

• Obrady Veľkého týždňa
Skačany

Hradište

Návojovce

18:30
17:30
17:30
Bdenie s Ježišom Bdenie s Ježišom Bdenie Ježišom
do 21:00
do 20:00
do 20:00
Veľký piatok
krížova cesta
krížova cesta
krížova cesta
10.4.
o 12:00
o 13:30
o 10:00
15:00 - obrady 15:00 - obrady
poklona
poklona
do 21:00
do 20:00
Biela sobota
poklona v Božom poklona v Božom
11.4.
hrobe od 08:00 hrobe od 08:00
19:00
19:00
---Veľkonočná nedeľa 08:00
09:00
08:00
12.4.
09:30
11:00
Veľkonočný pondelok 09:30
09:00
08:00
13.4.
Zelený štvrtok
9.4.

Detail reliéfu na oltári Srdca P. Márie v skačianskom kostole
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• O čom rokovalo zastupiteľstvo
Na druhom tohtoročnom
riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva 24. februára 2009
sa zišlo 9 poslancov.
Vzali na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce z kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok
2008, správu ZŠ s MŠ Skačany
o prospechu, správaní a dochádzke za I. polrok školského roka
2008/2009 a správu starostu obce
Ladislava Struhára o činnosti od
posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, v ktorej okrem
iného informoval prítomných
poslancov o činnosti občanov
zamestnaných na aktivačných
prácach, ktorí v zimných mesiacoch odhŕňali sneh na verejných
priestranstvách,
upratovali
priestory kultúrneho domu, pripravovali miestnosti na rôzne
podujatia. Do kultúrneho domu
boli dokúpené stoly a stoličky a
opravené stropné svietidlá. Bol
vypracovaný projekt na rozšírenie
osvetlenia na cintoríne a projekt,
ktorým obec požiadala o príspevok na informačný panel a leták k
prezentácii základov románskeho
Kostola sv. Juraja.
Schválili:
- prílohu č.1 k Platovému po-

riadku
zamestnancov
obce
(odmeňovanie poslancov a ostatných pracovníkov na dohody),
- plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva a obecnej rady na
I. polrok 2009,
- redakčnú radu Skačianskych
novín v zložení: Mgr.Anna
Beňačková, PhDr. Eva Struhárová,
Ing. Marta Štrpková,
- šéfredaktora Skačianskych
novín – Mgr. Annu Beňačkovú,
- spracovateľa Územnoplánovacej dokumentácie obce Skačany
– Ing. arch. Jaroslava Copláka,
PhD.
Pracovníčke obce uložili do

BLAHOŽELANIE
konca apríla ukončiť pasportizáciu
cintorína, starostovi odporučili
zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v správe hlavnej
kontrolórky.
V diskusii starosta obce
poďakoval hasičom za zorganizovanie
10.
ročníka
Hasičského plesu a všetkým,
ktorí sa podieľali na organizovaní
fašiangovej zábavy, osobitne
Janke Bližniakovej za režírovanie
celého programu. Poďakoval
tiež za obnovenie vydávania
Skačianskych novín.
Poslanci upozornili na niektoré skutočnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť, a to:
- Fridrichov dom, ktorý je v dezolátnom stave - navrhli upozorniť
na túto skutočnosť vlastníka;
- rozšírenie a preloženie osvetlenia a značky označujúcej začiatok
a koniec obce.
Najbližšie riadne zasadnutia:
obecné zastupiteľstvo
16.04.2009
04.06.2009
obecná rada
31.03.2009
26.05.2009
OcÚ

V mesiaci február a marec 2009
oslávili životné jubileá títo
občania:
50 rokov života:
Iveta Barboríková
súp. č. 536
60 rokov života:
-------------------70 rokov života:
Ján Pilát		
súp. č. 111
Milan Žovinec
súp. č. 303
Pavol Horniak
súp. č. 138
80 rokov života:
Mária Šmatláková
súp. č. 380
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

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

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
--------------------

OPUSTILI NÁS
Ján Kucha
súp. č. 112
*02.02.1935 + 09.02.2009
Michal Havalda
súp. č. 346
*20.07.1920 +04.03.2009
Mária Domčeková súp. č. 518
*21.03.1925 + 15.03.2009

• Výška a spôsob platby poplatku za komunálny odpad v roku 2009
V týchto dňoch boli do domácností doručené platobné výmery
na poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad spolu s
poštovými poukážkami, ktorými je
možné zaplatiť poplatok za odvoz
komunálneho odpadu aj na pošte.
Výška poplatku je:
• 15 € /osobu/rok (pre fyzické
osoby)
• 20 € /osobu/rok (pre právnické
osoby a podnikateľov)
• 4,5 € /ročne – pre vlastníkov
nehnuteľností na území obce bez
trvalého pobytu v obci (vlastník
rodinného domu, záhrady, vinice,
ovocného sadu, trvalého trávneho
porastu na iný účel ako na podnikanie).
Zníženie a odpustenie poplatku,
ktoré poplatníci nezdokladovali do
31.3.2009, nebudú v platobnom
výmere zohľadnené! To znamená,
že aj keď žiadosť o zníženie, príp.

odpustenie poplatku bola podaná,
ale do 31.3.2009 neboli priložené
potrebné doklady, nemôže sa
zníženie a odpustenie poplatku
uplatniť.
Nakoľko termín predkladania
potrebných dokladov bol oproti
predchádzajúcim rokom predĺžený
o jeden mesiac, pri platení poplatku už zamestnanca povereného
správou daní a poplatkov nemožno
žiadať o prepracovanie platobného
výmeru!
Prosíme preto platiteľov poplatku, aby si aj do budúcnosti vopred
zabezpečili potrebné doklady.
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu je potrebné
uhradiť:
• do 30. apríla 2009 (pokiaľ je
suma na platobnom výmere 45 € a
nižšia),
• do 30. septembra 2009 (pokiaľ

je suma na platobnom výmere nad
45 €).
Pozor! Konečná suma, ktorú
treba uhradiť, sa nachádza na
druhej strane platobného výmeru.
Niekedy si občania nevšimnú druhú
stranu výmeru a pri platení potom
dochádza k nedorozumeniam.
Preto si prosím podrobne prečítajte
celý platobný výmer!
Poplatok je možné v tomto
roku platiť:
•
priloženou
poštovou
poukážkou, na ktorej je potrebné
vyplniť údaje o platiteľovi a potom
s ním môžete platiť na pošte,
• v hotovosti priamo do pokladne
OcÚ v čase úradných hodín (so sebou si prineste platobný výmer),
• bankovým prevodom.
Všetky informácie, ktoré sú
potrebné k platbe prevodom z účtu,
nájdete na zadnej strane platobného
výmeru.

• Príjmy a výdavky

za odoz odpadu v r. 2008
Výdavky

Sk

Odvoz komunálneho odpadu
(smetných nádob):
370 575
Odvoz kontajnerov:
293 024
Vyúčtovanie separovaného zberu:
34 784
Odvoz nebezpečného odpadu:
18 163
Odvoz odpadu spolu:
716 546
Odpadové nádoby - sudy:
18 564
Vrecia na odpad:
1 975
Výdavky spolu:
737 085
Príjmy:
420 901
Rozdiel (doplatok obce):

316 184

správa daní a poplatkov
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• Ako sme volili prezidenta
v 1. kole volieb
Zapísaných voličov:
1 029
Účasť:
477 = 46,35 %
Počet platných hlasov: 476
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
Dagmara Bollová
5 hlasov - 1,05%
Ivan Gašparovič
272 hlasov - 57,14%
Zuzana Martináková
28 hlasov - 5,88%
Milan Melník
21 hlasov - 4,41%
František Mikloško
44 hlasov - 9,24%
Iveta Radičová
100 hlasov - 21,00%
Milan Sidor
6 hlasov - 1,26%

• Prvý krok k multi- • Stretnutie pedagogických pracovníkov
funkčnému ihrisku
Na svete je množstvo povo- to, na ktorom stupni vzdelávania
Predstavitelia
Nezvyčajné
stretnutie
sa
uskutočnilo 18. marca 2009 v
zasadačke obecného úradu. Boli
naň pozvaní majitelia pozemkov, na ktorých sa nachádza časť
areálu školy. Ide o plochu 4 707
m2, ktorú mieni obec odkúpiť,
aby mohla požiadať o dotáciu zo
štátneho rozpočtu na vybudovanie
multifunkčného ihriska, ktoré by
malo slúžiť nielen žiakom školy, ale
aj širokej verejnosti.
Na stretnutie bolo pozvaných
35 terajších vlastníkov, väčšinou
potomkov niekdajších susedov,
ktorí pred niekoľkými desaťročiami
bývali v Priečelí na ľavej strane od
kostola. Na pozemkoch od námestia boli vybudované nové domy.
Len v málo prípadoch v nich žijú
potomkovia pôvodných majiteľov.
Väčšina pozemkov zmenila vlastníkov, ale časť „za humnami“ patrí
pôvodným. Práve tým bolo stretnutie zaujímavé – stretli sa bývalí
susedia rozlezení v rôznych kútoch
Slovenska. Mnohí sa už nepoznali.
Starosta obce Ladislav Struhár
vysvetlil dôvod, prečo má obec záujem od nich pozemky odkúpiť, a
predseda komisie výstavby poslanec
Ladislav Bánovský zasa dôvod,
prečo má obec záujem multifunkčné
ihrisko budovať. Predstaviteľom
obce záleží na zdravom vývoji
detí, pre ktorý je najmä v dnešnej
pretechnizovanej dobe šport veľmi
dôležitý a práve multifunkčné ihrisko by mohlo zvýšiť záujem detí a
mládeže o šport.
A výsledok? Prítomní pochopili
zámer obce a všetci súhlasili so sumou 1,- € za m2. Obec tak urobila
prvý krok k multifunkčnému ihrisku
a môže podnikať ďalšie.
Anna Beňačková

laní, viac či menej dôležitých,
no všetky sú potrebné. Každé
má svoje špecifiká, každé sa týka
inej oblasti a inej vrstvy ľudí. Povolanie učiteľa je potrebné pre
každého.
Ján Amos Komenský, učiteľ
národov, sa narodil 28. marca
1592. Na počesť jeho narodenia sa stal 28. marec sviatkom
všetkých učiteľov, bez ohľadu na

pôsobia.
Zbor pre občianske záležitosti
pri Obecnom zastupiteľstve v
Skačanoch zorganizoval 26. marca 2009 slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov, ktoré sa
uskutočnilo v obradnej sieni obce.
Pozvaní boli naň bývalí i terajší
pedagógovia žijúci v obci a všetci
vyučujúci zo Základnej školy s
materskou školou v Skačanoch.

obce
a
účinkujúci, ktorí vystúpili s
kultúrnym programom, vzdali
hold učiteľskému povolaniu,
pripomenuli odkaz J. A. Komenského, k myšlienkam ktorého sa
vraciame ako k nevysychajúcemu
prameňu, pri ktorom si uhasíme
smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.
Starosta
obce
Ladislav
Struhár odovzdal ďakovný list za
dlhoročnú obetavú prácu učiteľke
materskej školy Miriam Maslenovej
a svoj príhovor zakončil citátom: „Umenie žiť – spoznávať
slzy nielen vo svojich očiach,
pocítiť úsmev nielen na svojich
perách, pozerať a vidieť, počúvať
a počuť.“ Poznamenal, že je to
veľmi dôležité poznanie pre prácu pedagóga. Každý človek môže
byť osobnosťou, ale dobrý pedagóg,
ktorý má rád svoju prácu, ňou
musí byť. To, čím oplýva, usiluje
sa odovzdávať svojim zverencom
a jeho najväčším potešením je
vidieť plody svojej práce.
Po slávnostnom obrade nasledovalo posedenie, počas ktorého
všetci zúčastnení zotrvali v
družných rozhovoroch, spomínali
na svojich bývalých učiteľov, na
zážitky zo školských lavíc a na to,
že prácu učiteľa si mladí ľudia vedia oceniť, až keď dospejú.
Eva Struhárová
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Hlas skačianskeho ľudu
Veľká noc sa spája s rôznymi
zvykmi a tradíciami, ktoré, žiaľ,
postupne zanikajú. Ako prežívate
veľkonočné sviatky? Máte nejaké
zaujímavé veľkonočné zážitky z
detstva alebo mladosti? Tieto
otázky sme položili viacerým
našim občanom. Tu sú odpovede
niekoľkých z nich.
I napriek dnešnému trendu –
odcestovať počas veľkonočných
sviatkov na chatu alebo malý
rodinný výlet – naša rodina
zostáva verná tradíciám. Jasným znakom blížiacej sa Veľkej
noci je okrem vône napečených
koláčov aj pekná výzdoba z baburiatok, vŕbových prútikov a
narcisov. Neposlednou súčasťou
týchto kresťanských sviatkov je
návšteva kostola. Veľkonočný
pondelok je poznačený netrpezlivým čakaním na „oblievačov“.
Práve s týmto dňom sa spája
určite veľa veselých zážitkov,
najmä dievčat a žien, ktoré chtiac
či nechtiac skončili pod prúdom
studenej vody v sprche alebo vo
vani. Ja sa snažím podobným situáciám vyhnúť a ako
študentka si radšej naplno
vychutnávam pár dní bez
školy.
študentka (17 rokov)
V súvislosti s Veľkou
nocou sú všeobecne známe
aj kúpačky. Inak tomu nebolo ani v Skačanoch.
Veľkonočný pondelok
bol charakteristický oblievaním dievčat chlapcami
v dome alebo vo dvore.
Dievča, ktoré sa nedalo v
ten deň obliať, zbytočne
išlo na tradičnú veľkonočnú
zábavu. Ani jeden mládenec
ju nepozval do tanca.
V utorok bolo zaužívané
polievanie chlapcov dievčatami
na ulici, ktoré sa vždy zmenilo
na obojstranné. Neobišlo ani
dospelých, ktorí išli náhodou
okolo.
Boli to najlepšie a
najkrajšie oblievačky, na ktoré
si veľmi radi spomíname...
M. S.
Veľkonočný
pondelok nemám rada, lebo sa

musím dať obliať vodou a stále
sa prezliekať do suchých šiat.
Najradšej by som sa niekam
schovala, ale nemôžem. Tradície
musíme zachovávať. Mávame asi
30 oblievačov, vždy si píšem ich
zoznam.
Veselý zážitok z Veľkej noci
nemám, keďže Veľkonočný pondelok pokladám skôr za trest.
Rada by som tú oblievačku
chlapcom niekedy vrátila. A my
dievčatá im za ňu ešte ďakujeme
a dáme odmenu!?

Ako prežívate veľkonočné sviatky?
bolo ešte lepšie, už hneď zrána sa
preskakovali ploty, všade vládla
nie predstieraná, ale úprimná
radosť.
Pamätám si na Veľkú noc v
roku 1942, kedy sme mali vo
dvore ešte plné kopy snehu, no
skupina mládencov, ktorú tvorili Lacko Bartošík, Paľo Kližan,
Števo Griač, Peter Hudec a iní, i
napriek tomu polievala vodou.
Vtedy sme žili skromnejšie, ale
veselšie.
Anna Pokorná

Janka Štrpková
V čase mojej mladosti bola
Veľká noc poznačená vojnovou
atmosférou, no i napriek tomu
bola vždy krásna. Na veľkonočnú
nedeľu poobede sa farbili, zdobili
kraslice, dievčatá pripravovali
likér a v kútiku duše očakávali, že
ich príde poliať ten, ktorý sa im
najviac páčil.
V pondelok bolo vždy veselo.
Polievalo sa od rána až do poobedia, a to vodou z vedra. V utorok

Asi nie som jediná, ktorá
tradičnú „oblievačku“ nemala
rada. V detstve sa mi tento sviatok spájal najmä s mokrými
šatami a sladkosťami rozdanými nedobrovoľne oblievačom.
Dnes sa snažím prežiť najväčšie
kresťanské sviatky najmä duchvne.
Mnohí z nás prežívjú vlastné
problémy a malé „krížové cesty“ v práci, súkromí. Pritom si
neuvedomujeme, že Pán Ježiš ju
podstúpil dobrovoľne za nás, za

hriechy dnešné aj zajtrajšie. Pre
mňa je to sviatok víťazstva života
nad smrťou, a tak sa ho snažím aj
prežívať.
Zaujímavý zážitok mám asi
spred 5 rokov. Práve na Zelený
štvrtok som sa vracala domov, ale
strávila som ho na polícii, pretože
ma okradli. Vo chvíľke nepozornosti som prišla o mobil a peniaze
a zostala v cudzom meste. Nakoniec všetko dobre dopadlo a sviatky
sme mali pokojné.
Raz som strávila veľkonočné
sviatky v Chorvátsku na malom ostrove Kaprne. Nie sú tam
autá, masy ľudí. Na kopci je
malý kostolík. Svätili sa v ňom
olivové vetvičky. Tento zážitok
na mňa veľmi zapôsobil, lebo
napriek skromnosti vyžaroval
úžasnú atmosféru ukrižovaného a
zmŕtvychvstalého Ježiša.
Anna Havránková

Poznáte ich? Z oblievačky...
← v roku 1963 a v roku 1942 ↓
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• Pred vyše polstoročím
Veľká noc. Zmŕtvychvstanie
Pána. Ale aj sviatky jari. No a
najmä veľkonočný oblievací a
šibací pondelok. Spomienky naň
idú stále s nami...
Prím ťahali študenti študujúci v
Bratislave, Nitre, Prahe, Trenčíne.
Na sviatky sme bývali všetci
doma. Takmer každý študent –
bolo nás pätnásť až dvadsať – hral
na nejaký hudobný nástroj alebo
dobre spieval. Na veľkonočný
pondelok sme sa stretli zavčasu
ráno pod starými bujnými lipami
za Trojicou. Keď sa rozozvučali
mandolíny, trubky, harmoniky,
gitary, bubny, všetko vybehlo na
priedomie. Najmä dievky a budúce
svokrušky... Zoradili sme sa do

zástupu a ta sa – hore dedinou.
Brali sme to rad-radom. Zastávka
bola všade tam, kde mali dievku,
niekedy aj dve – tri, dobrú pálenku
a vínko. A oblievalo i šibalo sa o
stošesť. Naše hlavné zbrane boli
korbáč, hrnček, sem-tam parfum
a pre staršie dámy vedro. No a
pre nás kôš na vajíčka – kraslice.
Vedrá nám poslúžili aj ako bubny.
Korbáče sme si uplietli z vŕby pri
potoku.
Pri šibačke a oblievačke sme sa
zvlášť zamerali na staré dievky. V
repertoáre sme mali aj na ne ušitú
hymnu:
Staré dievky, jak sa máte,
prečo sa vy nevydáte?
Kúpte si oleja, namažte si ko-

lená,
na môj dušu sa vydáte.
A keď sa nemôžte vydať,
nechajte sa namaľovať.
Na bielom papieri, na červenom
tanieri,
budeme sa na vás dívať...
Skačianske staré dievky raz
s nami poriadne vypiekli. Urobili sme si prestávku a kuli plány
na popoludnie. Povedali sme si,
že každý symbolicky zje jedno
maľované vajce. Niektoré čudne
hrkali. Boli to pokazené vajíčka
– záprdky. Od starých dievok.
Bola to ich záprdková pomsta za
naše plné vedrá vody. Aj keď sme
niektoré záprdky pohádzali cez
otvorené okná do spální, celkove

sme to ťažko znášali...
Ináč to ale bola pasia vyšibať a
vyoblievať také honosné dievčatá,
akými boli Marianka a Lenka u
Chlebušov, Marienka a Anka u
Pilátov, Valerka u Pálenikov, Kukaneje Lenka, Gombáreje Elenka
a Evka, Zuzuleje – Šoféreje Margitka, atď.
Veľkonočné zvyky a obyčaje
nášho ľudu sa rok čo rok opakovali. Mládenci sa poženili,
krásavice povydávali, študenti
doštudovali... A čo z toho zostalo
pre dnešné časy? Platí: Dedičstvo
otcov zachovaj nám, Pane ?! Tak
teda mládenci, hurá, do toho. A vy,
dievčatá, nebojte sa a nedajte sa!
lab

sprievod fašiangovníkov – tak, ako
voľakedy, v skačianskych krojoch
oblečení mládenci - členovia súboru
Cibuliar s ražňami v rukách.
Samotný obrad pochovávania
sa začal po polnoci, keď do sály
vstúpil pohrebný sprievod. Na jeho
čele kráčali mladí muzikanti z hudobnej skupiny Melódia a pochovávajúci, za nimi niesli hasiči basu
a nakoniec išli slák a plačky. Ako v
úvodnom programe uviedli, tento
rok sa ospravedlnili tradičné postavy
- bezdomovci a rómska rodina, ale
pozvanie na pohreb ako vždy prijali okrem smrtky aj doktorka so
sestričkou a ďalší smútiaci hostia
- celebrity z rôznych oblastí show

biznisu a politiky: Barac Obama,
Júlia Timošenková, ruská Matrioška
a kozák tancujúci kazačok, ženích
a nevesta a dvaja popletení domáci
majstri Pat a Mat zo seriálu A je
to! – samozrejme všetko skačianski
ochotníci. Rozlúčiť sa prišla aj smutná slovenská koruna a predstavilo
sa aj veselé euro. V rozlúčkových
spevoch zaznievali parodické
verše, ktoré veľmi dobre vystihovali súčasnú situáciu v obci, ale
aj celospoločenské problémy, najmä
zavedenie euromeny, hospodársku a
plynovú krízu, na ktorých sa prítomní výborne zabávali - aj po pohrebe
– na kare - až do rána.
Anna Beňačková

• Divadelné predstavenie
Dňa 29. marca 2009 zavítal
do kultúrneho domu divadelný súbor Uherčan z Veľkých
Uheriec. Pod režijným vedením
Vojtecha Kováča odohral hru J.
Hradčanského Keď šťastie chodí
po horách. Veselohra v troch dejstvách z roku 1932 zo šumavského
prostredia oslovila takmer 100
prítomných, ktorí odmenili pot-

leskom výkony ochotníkov.
Trojgeneračný divadelný súbor Uherčan existuje od roku
1996. Tvorí ho 14 členov na čele
s vedúcou Annou Mešinovou.
Je obdivuhodné, že každoročne
nacvičí jednu hru, s ktorou sa
predstaví nielen doma, ale i v
blízkom okolí.
Eva Struhárová

• S basou sme pochovali aj korunu
Tradičné pochovávanie basy s
fašiangovaním a tanečnou zábavou
je v ostatných rokoch v Skačanoch
zaužívané organizovať každý druhý
rok, ale pre veľký záujem nechýbalo ani v tomto roku.
Popoludní prebehla prvá časť
obradu pochovávania basy
pred
miestnym pohostinstvom, odkiaľ sa
za zvukov smútočného pochodu pohol pohrebný sprievod do kultúrneho domu. Na čele sprievodu kráčala
dychová hudba Skačianka, za ňou
hasiči nesúci basu a za ňou pochovávajúci – miestni ochotníci v úlohách farára a organistu.
Vo večerných hodinách sa
sála kultúrneho domu zaplnila do

posledného miesta. Na pravej dedinskej zábave, na ktorej nechýbali
fašiangové špeciality – šišky a klobása, sa zišlo asi 240 ľudí všetkých
vekových kategórií, domáci aj z
okolia. Asi o 23. hod. zaznela v sále
známa melódia Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde, ... a do sály vošiel
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Organizácie bilancovali
• Záhradkári

Dňa 15. marca 2009 sa zišli
záhradkári na výročnej členskej
schôdzi, aby zhodnotili svoju
celoročnú činnosť.
Bola vyhodnotená celoslovenská súťaž v reze ovocných drevín
konaná 15. marca 2008 v Dvoroch nad Žitavou. Tejto súťaže sa
zúčastnili dvaja členovia – Ján
Havalda a Emil Ďuriš, ktorý sa
umiestnil v oboch disciplínach na
5. a 6. mieste.
Záhradkári tiež zhodnotili
miestnu výstavu ovocia, zeleniny a
kvetov. Výstavu obohatili svojimi
produktmi aj Fructop Ostratice,
Bioplant Ostratice a Záhradníctvo
Šujan Skačany. Na výstave mali
svoje výtvarné diela a výtvory zo
zeleniny žiaci zo Základnej školy
s materskou školou Skačany.
Novinkou na výstave boli fotografie skačianskych záhradiek a
predzáhradiek.
Záhradkári zo Skačian sa
zúčastnili aj na Okresnej výstave

• Hasiči

ovocia, zeleniny a kvetov konanej
v
Partizánskom.
Súčasťou
výstavy bola aj akadémia, na
ktorej Republikový výbor SZZ
ocenil dvoch našich členov vyznamenaním k životnému jubileu,
a to Rudolfa Kližana (70 rokov)
a Emila Ďuriša (50 rokov).
Na výročnej členskej schôdzi
zhodnotili aj iné aktivity, ako sú:
- účasť na celoslovenskej
výstave Jablko roka v Nitre,
- zakúpenie ovocných drevín
pre rozšírenie nových odrôd v
našich podmienkach,
- ocenenie jubilantov,
- vykonávanie poradne ochrany rastlinstva v našom regióne,
- II. ročník výtvarnej súťaže
žiakov.
Predseda poďakoval členom za
reprezentáciu našej obce a poprial
veľa pevného zdravia a elánu pri
plnení ďalších cieľov.

Dňa 1. marca 2009 sa konala
výročná členská schôdza hasičov,
na ktorej hodnotili celoročné aktivity, ako sú:
- účasť na Okresnej previerke
pripravenosti v Partizánskom, kde
naše mužstvo získalo 1. miesto,
- účasť mužstva na pohárových
súťažiach o Putovný pohár v Dubnici nad Váhom (7. miesto), v Rybanoch (7. miesto), v Čereňanoch
(5. miesto),
- vykonanie preventívnych prehliadok v obytných domoch,
-pomoc Okresnému záchrannému zboru v Partizánskom pri
hasení lesného požiaru v Chotome,
- vykonanie zberu železného
šrotu v obci na zamedzenie čiernych
skládok v okolí našej obce,
- v zimných mesiacoch
napúšťanie tenisových kurtov s
cieľom vytvorenia klziska pre
mládež,
- oprava súťažnej techniky
(PPS – 12R), výzbroje a výstroja
súťažného družstva,

- zakúpenie nových súťažných
hadíc,
prúdnic,
súťažných
športových odevov, vykonaná tlaková skúška hadíc,
- zorganizovanie brigády v
hasičskej zbrojnici pri obnove omietky vo vnútorných priestoroch
garáže,
- ocenenie jubilantov 50ročných a 60-ročných.
Bolo vysoko vyzdvihnuté ocenenie od prezidenta DHO SR JUDr.
Jozefa Minárika, ktoré odovzdal v
Žiline spolu s medailou a titulom
Zaslúžilý člen DPO SK Mariánovi
Makvovi st.
Hasiči zhodnotili usporiadanie IX. ročníka Hasičského bálu
konaného 25. januára 2008, ktorého
popularita je z roka na rok väčšia.
Predseda poďakoval členom
súťažného družstva za reprezentáciu našej obce a sponzorom za
ich finančné i materiálne príspevky
v uplynulom roku.

naša organizácia túto skutočnosť
rešpektuje, spolucíti s pozostalými, a preto pripravený kultúrny
program bude v náhradnom termíne.
V ďalšom programe hodnotiacej členskej schôdze zaznela
správa o činnosti organizácie,
správa o hospodárení, správa
revíznej komisie a plán činnosti
na rok 2009. V hodnotiacej správe
predsedníčka Mária Krajčová
vyzdvihla akcie, ktoré sa vydarili a kriticky poukázala na

neuskutočnené aktivity, a to zájazdy a návštevu divadla, ktoré
neboli realizované pre nezáujem. Zdôraznila, že bez aktívnej
spolupráce všetkých členov sa
ťažko zabezpečujú plánované
akcie a práca členov výboru vychádza nazmar. Ďalej vyzdvihla
činnosť spevácko-dramatického
súboru CIBULIAR, ktorý pod vedením Janky Bližniakovej vzorne
reprezentuje obec Skačany.

Emil Ďuriš

Emil Ďuriš

• Jednota dôchodcov
V nedeľu popoludní 22.
februára
2009
dôchodcovia
– členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Skačanoch zaplnili sálu
kultúrneho domu, aby zhodnotili činnosť organizácie za minulý
rok, stanovili si konkrétne úlohy
pre tento rok a zvolili výbor,
ktorý bude zabezpečovať činnosť
organizácie v nasledujúcom
trojročnom volebnom období v
r. 2009 - 2011. Schôdzu viedla
tajomníčka organizácie Jana Pi-

látová, ktorá privítala hostí, a to
starostu obce Ladislava Struhára,
správcu farnosti Jozefa Tomicu
a predsedníčku komisie kultúry
a sociálnych vecí Vieru Zuzulovú, a vyzvala prítomných, aby
si spoločne minútou ticha uctili pamiatku členov organizácie,
ktorí v minulom roku odišli od
nás, žiaľ, navždy, a tiež pamiatku obetí tragickej nehody pri
Polomke. Nakoľko nedeľa 22.
februára t. r. bola dňom štátneho
smútku, oznámila prítomným, že

(pokr. str. 7)
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V minulom roku členovia
súboru vystúpili nielen po
členskej schôdzi, ale aj v Dome
dôchodcov Partizánske, pri sadení
mája, na stretávke absolventov
skačianskej školy po 50 rokoch,
prehliadke voľnočasových aktivít klubov dôchodcov okresu
Partizánske JESEŇ JE DAR,
decembrovom zasadnutí Regionálnej rady JDS Partizánske, posedení všetkých dôchodcov obce
a vianočnej akadémii. Na záver
vyzvala dôchodcov: „Neplačte,
nestoňte, nebuďte ufrfľaní, tí naši
mladí to nemajú radi. Veď vždy to
tak bývalo, že starších ľudí stále
niečo bolelo, aj im chýbalo. My
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sme už v Európskej únii, eurom
platíme a od nového roku aj vyššie
penzie máme, nie európske, ale
zvýšeniu sa tešíme. A preto kým
sa hýbeme, tú našu jeseň života
prežime aktívne, poďme na zájazd, rekreáciu, i do divadla. Akcie spojené s opekaním a peknou
pesničkou nevynechajme, veď na
ten kúsok slaninky, špekáčik a
chlebík všetci máme. Pri takýchto
akciách na všetky choroby a starosti zabudneme.“
Po prednesení správ prebehla voľba členov výboru. Činnosť
našej skačianskej organizácie
dôchodcov v rokoch 2009 až 2011
bude naďalej zabezpečovať staro

- nový výbor, a to: predsedníčka
Mária Krajčová, podpredsedníčka
Janka Bližniaková, tajomníčka
Jana Pilátová, hospodár Jozef Zajac a členky Marianna Ďurišová,
Marta Kližanová a Marta
Šimková. Na hospodárnosť bude
dozerať revízna komisia, a to Helena Adamcová a Viktor Ištván.
V diskusii starosta obce slovami uznania poukázal na aktivity
organizácie a súboru CIBULIAR
a poďakoval výboru za činnosť.
Správca farnosti poďakoval za
brigády pri úprave okolia kostola,
kaplniek a krížov v katastri obce a
poprial veľa životného optimizmu
a zdravia.

Naša skačianska organizácia dôchodcov má už 11 rokov a
133 členov. Postupne sa dostala
do povedomia všetkých občanov
obce a v regióne Partizánske patrí
medzi dobre fungujúce organizácie. Preto vo svojej práci chceme
i naďalej pokračovať tak, aby sme
spríjemňovali život našim členom,
pomáhali pri realizovaní rôznych
akcií v obci a vzorne reprezentovali našu obec. Veríme, že aj
obec bude mať naďalej pochopenie pre naše aktivity a požiadavky
súvisiace so spestrením staroby,
za čo ďakujeme.

Dôkazom dobrej kvality a kondície zveri žijúcej v našom revíri sú
okrem iného aj úlovky jedincov s

vysokou bodovou hodnotou trofejí (v minuloročnej sezóne to bol
jeleň a muflón, ktorých trofeje

získali striebornú medailu, trofej
druhého jeleňa bola bronzová).
V spolupráci s obecným úradom sa naše Poľovnícke združenie
podieľalo v minulom roku na
realizácii tradičnej spoločenskokultúrnej akcie Stavanie mája,
ktorú sme zabezpečili okrem postavenia májového symbolu aj po
stránke kompletného občerstvenia.
Podľa viacerých vyjadrení, ktoré sa
nám doniesli, bolo jej hodnotenie
medzi občanmi veľmi pozitívne až
na konštatovanie: „Guláš bol síce
dobrý, ale mohlo ho byť viac!“ V
tomto smere by sme chceli byť aktívni a nápomocní i v tomto roku.
Aj rok 2009 bude pre našich 24
členov a 5 čakateľov na členstvo
rokom pracovnej aktivity v oblasti
brigádnickej, starostlivosti o zver a
jej lov, svetovej, kynologickej a v
streleckej činnosti. Potulky a pobyt
v krásnej prírode skačianskeho
revíru sú zdrojom energie potrebnej na našu náročnú prácu a
upevňujú v nás vášeň a lásku k
poľovníctvu.
Lovu zdar!

Mária Krajčová

• Poľovníci
Skončil sa ďalší poľovnícky
rok , a tak členovia Poľovníckeho
združenia vlastníkov pozemkov HÁJ Skačany bilancovali.
28.2.2008 sa uskutočnila výročná
členská schôdza PZ, na ktorej sa
okrem členov združenia zúčastnili
aj hostia – starosta obce Ing.Struhár
a aktivista delegovaný Obvodnou
lesnou správou v Prievidzi Ing.
Priekala.
Vo výročnej správe bol rok 2008
z pohľadu združenia hodnotený
ako úspešný, nie však ľahký. Maximum svojej energie naši členovia
venovali pracovnej aktivite pri
oprave a prestavbe poľovníckej
chaty v časti revíru Kosáče, ktorú
si vyžiadal jej havarijný stav. Za
štyri mesiace sa výrazne zmenil jej
vzhľad a občania Skačian, ktorí ju
navštívili v dávnejšej minulosti, by
ju dnes nespoznali. V tomto roku
by sme chceli tieto práce ukončiť
aj s celkovou úpravou jej okolia.
Nezabúdali sme však ani na našu
hlavnú povinnosť, a to starostlivosť
o zver a jej prikrmovanie v zimných
mesiacoch. Zabezpečili sme pre ňu
celkovo 315q krmiva, 100kg soli a
10 kg medicinálnych preparátov.

MUDr. Jozef Miškeje
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• Pohľady do histórie
O tom, ako naši predkovia pochovávali mŕtvych – dočítala som
sa v Časopise muzeálnej slovenskej spoločnosti, ročník XXII., číslo
2, z roku 1933, kde bol uverejnený
článok profesora R. Bednárika:
Pohreb v Skačanoch
Skačanci pomerne jednoduchým spôsobom sa lúčia s bývalým
členom rodiny. Jednako však, ak
skúmame bližšie naoko bezvýznamný pohreb a všetko, čo s ním
súvisí, prídeme k záveru, že i tu
sa nachodia zvyky všeslovanské,
primitívne a spoločné temer u
všetkých národov.
Ak už choroba natoľko
pokročila, že sa v blízkej dobe
čaká smrť, domáci pripravia sa na
smútok, „žiaľ“, t. j. perie sa kroj
najmä farby žltej. Smútočná farba
starých Slovanov ako aj iných
národov bola biela – je to odtieň.
Pri pohrebe a v dobe smútku

nosia „spodník“ (rubáš) „rámený“,
„žiaľový“, zhotovený z domáceho
plátna, a to čo najdrsnejšieho. Aby
žltej farbe dali ešte väčšiu silu,
nechajú spodník i rukávce variť v
šafranovej vode. Rukávce sú bez
ozdôb, čepiec vyšívaný je niťami
farby žltej a belasej. Mužskí majú
šaty strihu nemeckého, farby
čiernej. Kroj smútočný je tu obrazom kroja staršej doby (Videl
som v lete za najväčšej horúčosti,
že chlapi mali „haleny“ veľmi
starého strihu).
Ak nemôže chorý skonať,
položí sa na slamu na zem, zažnú
hromničnú sviecu a dajú mu piť
svätú vodu. Ak umrie, zavolá sa
„smrtná baba“, ktorá oblieka a
stará sa o mŕtveho. Medzitým zavrú obloky a oblečú ho. Mužom
do truhly oblečú mangľované
gate, bielu košeľu a čierny kabát,
ženám spodník, rukávce a čepiec.
Donedávna bolo zvykom i čižmy

dávať do hrobu. Telo je vystreté 2
– 3 dni, obložené svätými obrázkami a pátrikami.
Večer do domu nebohého
zíde sa najbližšia rodina. Úcta k
mŕtvemu zvyšovaná je spevom
žalmov a modlením. Ak sa blíži
k polnoci, odchádzajú domov,
keďže v tú dobu majú duchovia
svoju moc.
Pohreb odbavuje sa obyčajne
predpoludním pred omšou. Na
ofere najbližší nebohého rozdáva
peniaze a on sám dá za mŕtveho.
Po ukončení náboženských obradov rodina sa vracia domov.
Smrtná baba prichystá vodu, v
ktorej príbuzní umyjú si ruky, t. j.
očistia sa, aby rýchlejšie zabudli
na mŕtveho. Tým sa úloha smrtnej
baby končí. Za túto prácu dostane
peniaze, koláče, pálenku („gajst“)
a kus chleba („žalostníka“).
Domáci s rodinou usadia sa za
stôl a nastáva zádušná hostina, tzv.

„kar“. Kar pozostáva z koláčov a
„gajstu“. Veľmi často vyšľahne v
bujnú veselosť a v hádky, najmä
ak ide už v tom čase o dedičstvo.
Dokonca dostal som odpovede, že
v staršej dobe končil sa tancom, ale
túto správu potvrdili len dve osoby.
Nezbytným darom príbuzenstva
býva „žalostník“, kúsok chleba,
ktorý si vezmú domov.
Ak umrie mládenec alebo dievka,
má na pohrebe družice a družbov.
Dievka do hrobu vystrojená je ako
mladá nevesta. Hlava zdobená je
vencom zo zimozeleňa alebo rozmajrínu. Ak umrie novorodeniatko, pochovajú ho k plotu, podobne
i vrahov.
Vcelku mŕtvy je hodne
oplakávaný, najmä ak bol života
bezúhonného, predsa vždy tak
mu bolo súdené, prípadne „čertu
slúžil, čert ho vzal“, „ako sial, tak
i žal“ a pod.
spracovala BE

sa aj fragmenty z 11. storočia.
V roku 1803 ho naši predkovia
pravdepodobne rozobrali a materiál použili na výstavbu nového
kostola v centre obce.
Na mieste základov najstaršej
románskej časti kostola boli
v roku 2008 vybudované nové
základy ako súčasť prezentácie
tejto pamiatky. Stavebné práce z
kameňa realizoval miestny občan
kamenár Milan Matlo. Väčšiu
časť finančných prostriedkov na
výskumy a na prezentáciu pamiatky získala obec z Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie o

zaniknutom Kostole sv. Juraja
ako aj kópiu tejto listiny nájdete
v archíve obce. S láskou sa o túto
pamiatku starajte. Zdedili sme ju
po našich predkoch ako symbol
viery v Boha, ktorá sa prenášala
z pokolenia na pokolenie viac ako
sedem storočí.“
Ako spomienku na toto obdobie sme k listine priložili mince
našej meny – slovenskej koruny
niekoľko dní pred skončením ich
platnosti. Listinu podpísali a potvrdili pečiatkami obce a farnosti
starosta obce Ladislav Struhár a
správca farnosti Jozef Tomica.
Anna Beňačková

• Odkaz našim potomkom

Tí, ktorí sa niekedy v zime vybrali na prechádzku k misionárskemu krížu či „na vykopávky“,
ako je v ostatných rokoch
zaužívané nazývať miesto, kde
stál prvý skačiansky kostol Kostol sv. Juraja, si určite všimli
zmenu. Už tam nie je jama,
ktorá bola vyhĺbená počas výskumu. Hlboko v zemi sa zachovali základy, ktoré sú zapísané v
zozname národných kultúrnych
pamiatok. V jeseni minulého roku
sa začalo s prezentáciou tejto
pamiatky. Jama bola zarovnaná
a nad povrch asi do výšky 80 cm
boli na mieste základov najstaršej
románskej časti kostola vybudované nové základy.
Do základov sme vložili

pamätnú listinu – odkaz našim
potomkom. Z listiny vyberáme:
Na tomto mieste, na návrší
severovýchodne od obce Skačany,
stál prvý kostol, ktorého patrónom
bol sv. Juraj. Podľa dostupných
informácií z kánonických vizitácií pochádzal z roku 1280 a
naposledy bol spomínaný v roku
1803. Príčiny jeho zániku neboli
známe.
V roku 2003 sa iniciatívna skupina našich občanov povzbudená
vtedajším správcom farnosti
ThLic. Zdenom Pupíkom rozhodla
dať toto miesto preskúmať. Počas
archeologického a stavebnohistorického výskumu v rokoch
2004-2006 sa potvrdilo, že kostol
bol viackrát prestavovaný a našli
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Zo života školy
• Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

16. marca sa v našej škole
uskutočnilo školské kolo súťaže
Štúrov a Dubčekov rétorický
Uhrovec. Zúčastnilo sa na ňom
21 žiakov IV. – IX. triedy, ktorí

súťažili v dvoch kategóriách.
V 1. kategórii svoj rečnícky
talent preukázali žiaci IV. – VI.
triedy, ktorých úlohou bolo v
priebehu troch minút prerozprávať

obsah vyžrebovaného textu so samostatným dotvorením príbehu.
S textom sa najlepšie popasovala Viktória Havránková (V.
trieda), ktorá získala 1. miesto,

na 2. mieste skončil Patrik Petráš
(VI. trieda) a tretia bola Tereza
Kližanová (V. trieda).
V 2. kategórii súťažili žiaci
VII. – IX. triedy. Ich úlohou bolo
najskôr predniesť rozprávanie s
prvkami opisu na vyžrebovanú
tému a v druhom kole vyjadriť
svoj názor na tému Internet – môj
sluha či pán?
Výsledky:
1. Róberta Mikulová (VII.
trieda)
2. Roman Mekýš (VII. trieda)
3. Marianna Fabianová (IX.
trieda)
Víťazky oboch kategórií
reprezentovali školu v okresnom
kole súťaže.
Martina Gašparovičová

• Dekanátne kolo Biblickej olympiády v našej škole
Dňa 16.marca 2009 sa v našej
škole konalo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa na
ňom žiaci zo ZŠ s MŠ Žabokreky
n/Nitrou, ZŠ V. Beniaka s MŠ
Chynorany, ZŠ Veľké Bielice
a ZŠ s MŠ Skačany. Za každú
školu súťažilo jedno trojčlenné
družstvo. Súťaž pozostávala z
piatich úloh: test, SMS - určenie
odosielateľa a adresáta, práca
s obrazom, citáty zo Sv. Písma
a osemsmerovka. Žiaci si pred
súťažou museli naštudovať tri
knihy Starého zákona: Ester,
Tobiáš a Judit.
Celý priebeh súťaže hodnotila
odborná porota: Mgr. Gabriela

Krbúšiková - ZŠ Veľké Bielice,
Mgr. Peter Kaštan- FÚ Žabokreky
n/Nitrou a Mgr. Jozef Tomica-FÚ
Skačany.
Umiestnenie škôl bolo nasledovné:
1. miesto: ZŠ s MŠ Žabokreky
n/Nitrou
2. miesto: ZŠ Športovcov
Veľké Bielice
3. ZŠ s MŠ Skačany
4. ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany
Našu školu reprezentovali
Katarína Utekalová, Marianna
Fabianová a René Muller.
Adriana Juríková

• Po stopách baníctva
Dňa 24. marca 2009 sa žiaci
VIII. triedy zúčastnili vzdelávacej exkurzie v Banskej Štiavnici.
Navštívili expozície Mineralogického múzea a múzea Kammerhof – baníctvo na Slovensku.
V Mineralogickom múzeu si
prezreli expozíciu zostavenú z
viac ako 400 druhov minerálov
zo všetkých obývaných kontinentov. V dolnom nádvorí budovy
zavítali do tzv. Novej šachty Michal z polovice 16. stor., ktorá je
zaujímavá tým, že má dve ústia
a nainštalované sú v nej ukážky

výstuží od najstarších čias po
súčasnosť, ktoré sa používali pri
dobývaní rudných ložísk.
Expozícia
najväčšieho
stavebného komplexu pod názvom Kammerhof v historickom
jadre Banskej Štiavnice komplexne mapuje históriu baníctva
na celom území Slovenska. V
expozícii je predstavená Banská akadémia a jej profesori, archeologické nálezy či kolekcia
portrétov komorských grófov.
Ťažisko expozície je postavené
na technických exponátoch.

Najatraktívnejšími
pre
žiakov boli funkčné modely
strojov, ktoré im zaujímavou
formou priblížili spôsoby
čerpania vody v minulosti.
Prehliadkou expozícií
si žiaci rozšírili poznatky
získané na vyučovaní a
taktiež lepšie pochopili
mineralogickú systematiku
i históriu baníctva na Slovensku.

Zuzana Šútorová
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• Ocenenie pre Korenisté dievčatá
Keď sa povie Korenisté dievčatá,
v Skačanoch už takmer každý vie,
že ide o tanečnú skupinu dievčat
pri základnej škole. Len málokto
si však uvedomí, že je to doslovný
preklad názvu úspešnej hudobnej
skupiny SPICE GIRLS. V čase,
keď tanečná skupina pri základnej
škole vznikla, bola táto dievčenská
hudobná skupina na vrchole slávy,
a tak si tanečnice vzali jej názov - v
slovenčine.
Bolo to v r. 1998, takže tanečná

skupina Korenisté dievčatá pod vedením vychovávateľky školského
klubu detí Eriky Chuťkovej si v
minulom roku pripomenula 10.
výročie vzniku.
Za 10 rokov existencie po mnohých skúsenostiach v modernom
tanci sa skupina zaradila medzi
popredné tanečné skupiny detí a
mládeže v regióne. Zúčastňuje sa
na regionálnych festivaloch moderného tanca detí, odkiaľ si odnáša
popredné umiestnenia, účinkuje na

prehliadkach a festivaloch v regióne.
Svoje tanečné umenie predvádza
na mnohých podujatiach v obci i v
okolitých obciach regiónu.
A to bol dôvod na ocenenie.
Na slávnostnom večere „Kultúra
2008“ v Bojniciach vedúca skupiny
prevzala Pamätný list riaditeľky

• Tvoríme...
Žiaci našej školy sa zapojili do
výtvarnej súťaže Kvety v záhrade
vyhlásenej Republikovým výborom Slovenského zväzu záhrad-

károv. Do súťaže bolo odoslaných
35 prác. Tu je jedna z nich - práca
žiačky VIII. triedy - Nikoly Pilátovej.

Kvety v záhrade od Nikolky Pilátovej

Regionálneho kultúrneho centra
v Prievidzi „ZA DLHOROČNÚ
K U LT Ú R N O - O S V E TO V Ú
ČINNOSŤ“. V programe večera
sa dievčatá predstavili tancom Chameleon.
Anna Beňačková

• I. futbalová trieda - MO
Partizánske a Bánovce n/B - dospelí
(jarná časť 2008/2009)
Kolo

Dátum

Čas

Súperi

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

29.03.09
05.04.09
12.04.09
19.04.09
26.04.09
03.05.09
10.05.09
17.05.09
24.05.09
31.05.09
07.06.09
14.06.09
21.06.09

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Krásna Ves - Skačany
Skačany - Brezolupy
Rybany - Skačany
Skačany - Veľké Držkovce
Dežerice - Skačany
Skačany - Zlatníky
Uhrovec - Skačany
Skačany - Malé Uherce
Klátova Nová Ves - Skačany
Skačany - Podlužany
Skačany - voľno
Skačany - Dolné Naštice
Nadlice - Skačany
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