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• Plány na rok 2009 vychádzajú z reality
Čas plynie ako voda. Ani sme
sa nenazdali a máme tu nový rok.
To nie je len údaj v kalendári, ale
pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí
a určenie si nových cieľov, ktoré by
sme počas nastávajúceho roka chceli
uskutočniť.
Aj my sme si v našej samospráve
na rok 2009 naplánovali určité priority. Náš plán na tento rok je výsledkom rozsiahlych diskusií a kompromisov. V prvom rade sme v nich
vychádzali z potrieb našej obce, a
tých je vďaka osemročnej stagnácii v
dôsledku splácania starých záväzkov
veľmi veľa. Uvedomujeme si, že už
nemôžeme len snívať, ale vychádzať
z reality. Na niektoré aktivity môže
alebo v blízkej budúcnosti bude môcť
obec získať dotáciu, preto podávame
mnohé žiadosti na ministerstvá a
iné inštitúcie. Aktivity, o ktorých
vieme, že nebudú podporené z dotácií, budeme realizovať z vlastných
prostriedkov. Takou je napr. cintorín
- plánujeme ho oplotiť zo severnej a
západnej strany, vybudovať osvetlenie a predĺžiť vodovod. V rozpočte
na tento rok sme na to vyčlenili
23 300,- €.
Vieme, že naše cesty nie

sú v dobrom stave. Je veľká
pravdepodobnosť, že na rekonštrukciu miestnych komunikácií bude
možné získať prostriedky z fondov
EÚ, preto sme na tento rok naplánovali iba najnutnejšie opravy výtlkov a
vybudovanie kanalizácie dažďovej
vody cez cestu pri Minichovi smerom
k rieke Belanke. Posledný rok sa veľa
hovorilo o výstavbe chodníka popri
Nitrianskej ceste. Názory na to, či po
ľavej alebo pravej strane, sa rôznia.
Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie (po ľavej strane smerom von z
dediny). Ak sa nám nepodarí získať
dotáciu z fondov EÚ, obec tento
chodník po etapách vybuduje z vlastných prostriedkov. Podobný zámer
máme aj s kultúrnym domom, ktorý
je na mnohé podujatia nevyhovujúci.
V súčasnosti je vypísané výberové
konanie na dodávateľa projektu
rekonštrukcie a po etapách ho plánujeme zmodernizovať.
Najrozsiahlejším plánovaným projektom je rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ. Projekt je rozpracovaný, len čo bude zverejnená výzva,
budeme sa uchádzať o pridelenie
finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie. V januári sme po-

dali žiadosť o nenávratný finančný
príspevok vo výške cca 97 000,- € na
projekt Moderné vzdelávanie
v základnej škole v rámci operačného
programu Vzdelávanie – opatrenie
Premena tradičnej školy na modernú.
Ak sa chceme uchádzať o prostriedky z fondov EÚ, obec musí mať
vypracovaný a schválený územný
plán. Ten zatiaľ nemáme. Pred rokom k územnému plánu obce zvolali
poslanci OZ verejné zhromaždenie,
žiaľ, k tejto téme sa akosi nedostali...
Až teraz je vypísané výberové konanie na dodávateľa.
Plánujeme uskutočniť aj iné aktivity. Požiadali sme o dotáciu na
vybudovanie multifunkčného ihriska, na rekonštrukciu a rozšírenie
miestneho rozhlasu, na ukončenie
reštaurátorských prác na Súsoší
Najsvätejšej Trojice, chceme ukončiť

práce na prezentácii kultúrnej pamiatky zaniknutého Kostola sv. Juraja. Rozhodli sme sa podporiť činnosť
organizácií a združení v našej obci.
Aby bola zabezpečená dostatočná
informovanosť o dianí v obci,
rozhodli sme sa obnoviť vydávanie
Skačianskych novín. Informácie
môžete nájsť aj na webovej stránke
obce www.skacany.sk.
Na záver mi dovoľte požiadať
Vás o aktívnu spoluprácu pri rozvoji
našej obce. Vážme si jeden druhého,
zachovajme si voči druhým úctu a to
sa snažme vštepovať aj našim deťom.
Potom aj ony budú napodobňovať
príklad nás dospelých a budú mať
rady miesto, kde sa narodili a kde
žijú.

baprezentácii. Prezident má na Slovensku skôr reprezentačnú funkciu
(a najmä vo vzťahu k zahraničiu) než
výsostne politickú.
No a teraz tá zásadná otázka: koho
voliť? Liberáli volia liberála, komunisti komunistu, socialisti socialistu,
kresťanom sa odporúča, aby volili kresťana. Mali by kresťania voliť
kresťana len preto, že je kresťanom?
Je to jeho jediná kvalifikácia, ktorú
treba dookola opakovať? Čo na nás
voličov najviac platí? Racionálne
argumenty, hra na city, čitateľná

minulosť... Na každého asi niečo
iné. Často zaváži aj stádovitosť – bez
rozmyslu sa pridáme k väčšine. Ale
výsledky volieb vždy vyšlú signál
– do vnútra krajiny aj do zahraničia.
Čo uprednostníme o niekoľko
týždňov my? Budeme voliť jasne definované hodnoty, budeme voliť filozofie alebo ideológie, budeme voliť
podľa strán alebo podľa sľubov?
Len by sme nemali zabudnúť
na zodpovednosť. Necháme sa
prekvapiť...
Zdeno Pupík

Ladislav Struhár, starosta obce

• Čo uprednostníme?
Zrejme mnohí z nás pred časom
pozerali, a možno aj v priamom prenose, inauguráciu nového amerického prezidenta. Spôsob predvolebnej kampane a najmä právomoci prezidenta Spojených štátov sú
neporovnateľné s tým, čo poznáme
na Slovensku alebo celkovo v
Európe. Predvolebná kampaň má
tisíc podôb a tvárí. Ale niečo majú
všetky kampane spoločné: populizmus. Nikto vám nemôže dať to, čo
vám ja sľúbim. Zaujímavý je výber
tém, skutočností, ktoré najviac kan-

didáti zdôrazňujú. Lenže jedna vec je,
čo hovoria pred voľbami, druhá, čo
reálne spravia alebo čo vôbec môžu
zo sľubov realizovať. Po voľbách
zvyčajne zabudnú na všetko alebo
na podstatnú časť svojich sľubov.
Žijú si svoj vlastný život, volič je na
vedľajšej koľaji. Tak je to všade vo
svete.
O krátky čas budeme svedkami
predvolebnej prezidentskej kampane
aj na Slovensku. Prihlásilo sa sedem
kandidátov, ale niektorí sú tam len do
počtu a kvôli ťažko pochopiteľnej se-
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• Ako budeme platiť dane a poplatky v roku 2009?
Daň z nehnuteľností
Do 31. januára 2009 bol
každý daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť alebo odpredal
nehnuteľnosť, povinný podať
si daňové priznanie na daň z
nehnuteľností na Obecnom
úrade v Skačanoch.
Obec na základe podaného
daňového
priznania
vyrubí
daňovníkovi daň platobným
výmerom, ktorý bude daňovníkovi
doručený do vlastných rúk. Po
prevzatí platobného výmeru začne
plynúť 15-dňová lehota, počas
ktorej môže daňovník uplatniť k
nemu svoje námietky. Po uplynutí
lehoty má daňovník 15 dní na to,
aby daň uhradil, a to priloženou
poštovou poukážkou alebo cez
účet, prípadne v hotovosti.
V prípade, že daň nebude
uhradená v termíne, správca dane

doručí daňovníkovi výzvu na zaplatenie. Ak ani po tejto výzve
daň nebude uhradená, správca
dane pristúpi k exekučnému konaniu.
Výška dane z nehnuteľností v
tomto roku zostáva nezmenená.
Je iba prepočítaná na eurá.
VZN obce Skačany č. 2/2009
o dani z nehnuteľností na rok
2009 je dostupné na internetovej
stránke obce Skačany - www.
skacany.sk a na obecnom úrade
v Skačanoch.
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
Tlačivo na priznanie k poplatku si možno vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných dňoch
alebo stiahnuť z internetu - www.
skacany.sk na podstránke Dane a
poplatky - Komunálny odpad.

• Rozpočet obce Skačany
na rok 2009 v eurách (€)
Dane z príjmov fyzickej osoby
255 600
Daň z nehnuteľností
50 900
Dane za špecifické služby
21 300
Príjmy z vlastníctva
11 800
Administratívne poplatky
2 800
Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb
2 600
Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, výpomocí a vkladov
100
Iné nedaňové príjmy
100
Transfery v rámci verejnej správy
206 700
Bežné príjmy ZŠ s MŠ
1 800
Bežné príjmy celkom
553 700
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
1 100
Kapitálové príjmy celkom
1 100
Finančné operácie
92 100
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu platí:
- fyzická osoba, ktorá má v
obci trvalý alebo prechodný pobyt, na území obce je oprávnená
užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, vlastní pozemok (okrem lesného pozemku a
vodnej plochy)
- právnická osoba, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
Správa daní a poplatkov - OcÚ

Výdavky verejnej správy
83 600
Finančná a rozpočtová oblasť
5 900
Matrika
2 500
Civilná ochrana
100
Ochrana pred požiarmi
5 900
Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 15 700
Cestná doprava
14 300
Nakladanie s odpadmi
24 600
Úprava a oprava byt. a nebyt. priestorov
3 300
Verejné osvetlenie
8 200
Opatrovateľská služba
4 600
Športové služby - TJ FK
3 000
Kultúrne služby
23 000
Knižnica
1 000
Ostatné kultúrne služby - ZPOZ
15 000
Náboženské služby - Dom smútku
3 100
Bežné výdavky celkom
213 800
Kapitálové výdavky celkom
138 100
Výdavky na školstvo
295 000

646 900 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 646 900

• Chcete podporiť dobrú vec?

Občianske združenie Šanca
a nádej je aj v tomto roku

prijímateľom 2% z daní. Ak nás
chcete podporiť, môžete poukázať
2% z Vašich daní práve nám.
Finančné prostriedky, ktoré takto
získame, budú použité na plnenie
našich cieľov – na organizovanie
aktivít pre deti a mládež, ale aj na
ochranu kultúrneho dedičstva.
Ako na to? Vypíšte a podpíšte
Vyhlásenie, priložte k nemu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré
vám vydá zamestnávateľ, a
odovzdajte na daňovom úrade

príslušnom podľa trvalého bydliska alebo niektorému z členov
občianskeho združenia, ktorý
to urobí za vás. Predtlačené
tlačivo Vyhlásenia s našimi
údajmi si môžete vyzdvihnúť u
ktoréhokoľvek člena združenia,
na obecnom úrade alebo stiahnuť
na www.skacany.sk (organizácie
v obci – Šanca a nádej). Ak sa
takto rozhodnete, určite podporíte
dobrú vec.
Anna Beňačková

V roku 2008 a v mesiaci január
2009 oslávili životné jubileá títo
občania:

50 rokov života:

Emília Fabianová
Jaromír Fuka
Jaroslav Zima
Emil Ďuriš
Oľga Benková
Mária Pokorná
Pavol Ďuriš
Marián Cvešper
Anton Červeňanský
Jana Horniaková
Pavol Horniak
Jozef Fabian
Ján Krcho
Mária Mihálková
Daniela Struhárová
Milan Matlo
Štefan Fabian
Vladimír Fodora
Ladislav Halák
Anna Pochylá
Marta Fodorová
Danka Myšiaková
Peter Myšiak

súp.č. 89
súp.č. 495
súp.č. 316
súp.č. 35
súp.č. 476
súp.č. 17
súp.č. 283
súp.č. 396
súp.č. 260
súp.č. 415
súp.č. 470
súp.č. 179
súp.č. 49
súp.č. 466
súp.č. 390
súp.č. 406
súp.č. 89
súp.č. 318
bez súp.č.
súp.č. 241
súp.č. 393
súp.č. 136
súp.č. 136

Oľga Křenová
Stanislav Dávid
Marta Gavláková
Margita Beňačková
Eva Horniaková
Mária Pilátová
Jozef Kližan
Vladimír Gahér
Marián Makva
Jozef Beňačka
Drahomíra Rybanská

súp.č. 357
súp.č. 70
súp.č. 122
súp.č. 506
súp.č. 410
súp.č. 88
súp.č. 342
súp.č. 334
súp.č. 405
súp.č. 506
súp.č. 337

Helena Krajčová
Mária Ďurišová
Emília Gogová
Mária Žovincová
Milan Šimko

súp.č. 403
súp.č. 256
súp.č. 135
súp.č. 14
súp.č. 443

Štefánia Fabianová
Jozefína Belianska
Adam Drengubjak
Mária Miklašová
Anna Fodorová
Magdaléna Kopálová
Oľga Fábiková
Jozef Kližan
Anna Zuzulová
Irena Adamcová
Pavol Struhár
Rudolf Havalda

súp.č. 89
súp.č. 420
súp.č. 317
súp.č. 300
súp.č. 276
súp.č. 281
súp.č. 458
súp.č. 84
súp.č. 517
súp.č. 333
súp.č. 459
súp.č. 81

60 rokov života:

70 rokov života:

80 rokov života:

90 rokov života:

Margita Myšiaková
súp.č. 319
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.
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• Štatistiky za evidenciu obyvateľstva a matriku v Skačanoch za rok 2008
Počet obyvateľov obce Skačany
- stav k 31.12.2007: 1277
Zmeny v priebehu roka 2008:
prihlásení:
16 občanov, z toho 9 mužov a 7 žien
odhlásení:
29 občanov, z toho 10 mužov a 19 žien
narodení:
16 detí, z toho 6 chlapcov, 10 dievčat
zomrelí:

13 občanov, z toho 5 mužov a 8 žien
Počet obyvateľov:
stav k 31.12.2008: 1267,
z toho je 626 mužov a 641 žien.
V matričnom obvode Skačany (pre
obce Skačany a Hradište) bolo v
roku 2008 uzavretých 6 sobášov, z
toho 2 v Skačanoch.
Mimo obce Skačany bolo uzavretých 11 sobášov občanov našej

obce, z toho 3 sobáše boli uzavreté
v cudzine.
V matričnom obvode Skačany (pre
obce Skačany a Hradište) bolo v roku
2008 rozvedených 6 manželstiev.
Do knihy úmrtí pre obec Skačany
bolo zapísaných 7 zomrelých,
ktorí zomreli na území obce
Skačany a do knihy úmrtí pre
obec Hradište bolo zapísaných 10

zomrelých, ktorí zomreli na území
obce Hradište.
Na skačianskom cintoríne bolo v
roku 2008 pochovaných 13 zomrelých.
90 a viac-roční: 4 občianky:
Anna Týlešová - 97 rokov,
Magdaléna Rybanská – 95 rokov,
Anna Adamcová – 92 rokov,
Margita Myšiaková – 90 rokov.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ

OPUSTILI NÁS

Boris Kotlár a Terézia Hunková
04.01.2008
Vladimír Kližan a Daša Beňušková
02.02.2008
Štefan Bezák
a Renáta Paukovičová
29.03.2008
Dušan Menšík a Jana Makvová
19.04.2008
Ján Kompas a Andrea Makvová
21.06.2008
Michal Horniak
a Mária Michalíková
09.08.2008
Romana Griačová
a Pádraig James Blaney
13.09.2008
Juraj Pinček a Žaneta Centárová
20.09.2008
Vladimír Pilát a Eva Jánošíková

Helena Ďurišová
súp.č. 12
*13.07.1918 + 03.01.2008
Jozefína Kováčová
súp.č. 144
*17.03.1928 +04.03.2008
Mária Ďurišová
súp.č. 110
*25.03.1923 + 22.03.2008
Štefan Valach
súp.č. 309
*21.05.1919 + 30.03.2008

Pavel Beňačka
súp.č.355
*13.09.1927 + 02.06.2008
Magdaléna Gahérová súp.č. 237
*15.11.1920 + 16.07.2008
Štefan Beňuška
súp.č. 255
*12.08.1946 +20.08.2008
Eva Pilátová
súp.č. 523
*23.11.1955 + 29.08.2008
Bystrík Maslen
súp.č. 3
*06.06.1971 + 02.09.2008

Veronika Belicová
súp.č. 297
*22.02.1921 + 03.09.2008
Jolana Junasová
súp.č. 311
*20.09.1933 + 09.10.2008
Vladimír Bánovský
súp.č. 387
*24.11.1960 + 21.11.2008
Mária Kopálová
súp.č. 86
*06.05.1929 + 30.11.2008
Antonia Beňačková
súp.č.355
*30.03.1931 + 18.01.2009

Klaudia Ďurišová *15.04.2008
rodičia: Radovan a Radka
Sandra Paninárová *08.05.2008
rodičia: Jozef a Dominika
Katarína Kotlárová *04.06.2008
rodičia: Radko a Martina
Tamara Krajčová
*06.06.2008
rodičia: Marián a Ľubica
Štefan Bezák
*16.06.2008
rodičia: Štefan a Renáta
Kristína Krištínová *01.08.2008
rodičia: Pavol a Terezia

Dominik Murín
*20.08.2008
rodičia: Peter a Jana
Sebastián Horniak *30.09.2008
rodičia: Michal a Mária
Luiza Ceizelová
*14.10.2008
rodičia: Peter a Kvetoslava
Nina Kompasová *21.10.2008
rodičia: Ján a Andrea
Timotej Bečka
*22.11.2008

organizáciám v obci, všetkým v
požadovanej výške takto:
- PZ Urbár Skačany vo výške
1 680 €,
- ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skačany vo výške 200 €,
- ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Skačanoch vo výške 670 €,
- OZ Šanca a nádej Skačany vo
výške 300 €,

- TJ FK Skačany vo výške 4 580 €,
- Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Skačany vo výške 1 660 €.
Starostovi obce odporučili
vyhotoviť návrh zmluvy o
nájme bývalej pošty a kina Igorovi Ďurčekovi a začať konanie
na vysporiadanie vlastníckych
vzťahov s majiteľmi pozemkov v areáli Základnej školy s
materskou školou Skačany a
vypísať výberové konanie na
dodávateľov územného plánu
obce a na dodávateľov projektu na
rekonštrukciu kultúrneho domu.
Termín najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva určili na
24.02.2009.
Na zasadnutí sa zúčastnili traja
občania. Zdá sa, že záujem o veci
verejné pomaly stúpa.

18.10.2008

NARODILI SA
Michal Fodora
*10.01.2008
rodičia: Martin a Jana
Alexandra Gogová *14.01.2008
rodičia: Dušan a Júlia
Maxim Humaj
*19.02.2008
rodičia: Stanislav a Vladimíra
Vanessa Ivančíková *20.02.2008
rodičia: Miroslav a Elena
Laura Šúňová
*12.03.2008
rodičia: Peter a Monika

rodičia: Ľudovít a Adriana
OcÚ a redakčná rada

• Poslanci boli k organizáciám štedrí
Na prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
29. januára 2009 sa zišlo 7 poslancov, dvaja poslanci boli ospravedlnení.
Poslanci vzali na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce
z uskutočnených kontrol a jej
stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na roky 2009 – 2011. Starosta obce informoval o činnosti
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Osobitnú
pozornosť venoval informácii o
prácach na prezentácii základov
zaniknutého Kostola sv. Juraja.
Najstaršia románska časť bola vymurovaná z kameňa do výšky asi
70 cm. Odborné práce uskutočnil
kamenár Milan Matlo.
Schválili predaj obecného
pozemku v katastrálnom území
Skačany, časť parc. č. 122/1
Stanislave Saib a návrh stavebnej komisie pri predaji parcely
č. 122/1 na individuálnu bytovú
výstavbu ponechať vo vlastníc-

tve obce časť parcely v šírke 370
cm od okraja cestného telesa pre
účely vedenia inžinierskych sietí
a verejného chodníka. Schválili
aj programový rozpočet obce a
rozpočet Základnej školy s materskou školou Skačany na rok
2009. Osobitne schvaľovali dotácie z rozpočtu obce Skačany na
rok 2009 v zmysle VZN č. 3/2008

OcÚ
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Udalosti

Ako sme prežili čas predvianočný a vianočný

• Čaro Vianoc už v novembri

Takmer vianočnú atmosféru
sme navodili už 23. novembra v nedeľu pred prvou adventnou.
Niekomu sa to možno zdalo priskoro, ale na aranžovanie adventných vencov to bol najvyšší čas.
Sála kultúrneho domu sa
zaplnila ľuďmi všetkých vekových kategórií. Prilákala ich
bohatá ponuka organizátorov
ako stráviť nedeľné popoludnie.

Občianske združenie Šanca a
nádej pripravilo ukážku rôznych
predvianočných aktivít. A tak si
účastníci mohli pozrieť, ale aj
prakticky odskúšať zdobenie medovníkov, pečenie vianočných oplátok, ochutnať punč a zoznámiť
sa s technikou aranžovania adventných vencov.
O praktické činnosti bol
veľký záujem. Do zdobenia me-

dovníkov, ktoré prezentovali
Veronika Horniaková s maminou, Monika Štrpková a Anna
Havránková, sa zapájali najmä
deti. Im najviac chutili aj čerstvé
oplátky s medom, sotva ich pán
Jozef Zajac stíhal piecť. Ženy sa
zasa viac zaujímali o aranžovanie
adventných vencov. Niektoré z
nich si ich pod vedením profesionálnej aranžérky Aleny Bu-

jnovej aj zhotovili.
Pravú predvianočnú atmosféru dotvárala hudba a vôňa
vianočného punču – pozornosť
organizátorov. Možno práve tá
prilákala aj mužov. Našlo sa teda
pre každého niečo. Večer sa všetci
rozchádzali spokojní s plánmi
uskutočniť podobné podujatie aj
na budúci rok.
Anna Beňačková

• Ten vianočný čas...
„Z Veľkých Bielic prišla do
Skačian nádej...“ Týmito slovami privítal správca farnosti
Jozef Tomica spevácky zbor
Nádej z Veľkých Bielic v nedeľu
11. januára vo farskom Kostole
Všetkých svätých v Skačanoch.
Aj napriek chladnému počasiu
sa Skačanci zišli v kostole, aby
si vypočuli bohatý repertoár
väčšinou menej známych, ale
krásnych vianočných piesní v
podaní asi 20-členného zboru
pod vedením Heleny Okkelovej.
Slávnostný koncert na oslavu

narodenia Božieho Dieťaťa hovoreným slovom doplnila Gabriela Dragulová. Ženám prevažne
v dôchodkovom veku vypomohli
dvaja muži a dve mladé sólistky.
A pieseň Tichá noc, svätá noc
si so zborom zaspievali všetci
spoločne.
Vystúpenie Nádeje s programom “...ten vianočný čas”,
ktoré zároveň urobilo bodku
za vianočným obdobím, bolo
odmenené obrovským potleskom a ukončené záverečným
požehnaním.
Anna Beňačková
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• Obec si uctila seniorov

• Opäť znela
pieseň Kto klope
tam?

Príjemné
nedeľné
popoludnie pripravilo vedenie obce
pre skačianskych seniorov. Do
kultúrneho domu na nedeľu 30.
novembra pozvali občanov nad
65 rokov, pre ktorých bol pripravený bohatý kultúrny program
a občerstvenie.
Starosta obce Ladislav Struhár
vo svojom príhovore okrem iného
poďakoval prítomným starším
občanom za ich tvorivú prácu,
ktorú vykonali a vykonávajú v
prospech obce na každom úseku
života a zaželal im veľa zdravia
a šťastia, ktoré, ako zdôraznil,
sú v ľudskom živote dôležité, a
to nielen v tomto predsviatočnom
období, ale po celý rok.
V kultúrnom programe vystúpili žabokreckí dôchodcovia s
pásmom piesní a humorných
scénok, na ktorom sa všetci
príjemne zabávali. Predstavili sa
aj duchom stále mladí skačianski
seniori – herci vážnou, ale
poučnou scénkou o sv. Jurajovi
– patrónovi prvého skačianskeho
kostola, ktorou nedávno reprezentovali obec Skačany aj na prehliadke voľnočasových aktivít
klubov dôchodcov Jeseň je dar v
Partizánskom.
Príjemné posedenie sa nieslo v znamení úcty a vďaky a v
priateľskej atmosfére.

Stalo sa už pravidelnosťou, že
skačianske rodiny sa 9 večerov
pred sviatkom Narodenia Pána
schádzavajú v rodinných príbytkoch, kde sa spoločne modlievajú
radostný ruženec, Litánie k Panne
Márii a rôzne príležitostné modlitby, ako napr. za rodiny, za cirkev,
za kňazov, za zosnulých, za
misie, modlitbu zasvätenia rodiny
Nepoškvrnenej a iné. Ide tu
zároveň o nevšednú predvianočnú
atmosféru, pri ktorej sa okrem iného utužujú aj rodinné a susedské vzťahy.
Väčšinou chodia na Deviatnik ženy, no niekde sa zapájajú aj
muži, ba dokonca aj niektoré deti.
Mráz mi behá vždy po chrbte,
keď prenášame obraz Panny Márie z domu do domu, klopeme na
dvere ako kedysi Panna Mária a
pýtame si pre ňu nocľah. Spievame pritom známu pesničku:
Kto klope tam? Okrem tejto
piesne asi každá skupina zaradila
do svojho repertoáru piesne: Boh
je tak blízko nás a Dielo dňa už
dokonalo.
Aj tento rok sa podobne ako
vlani do predvianočného Deviatnika zapojilo 5 skupiniek, a ako
vždy prispeli sme aj na misie, tentoraz sumou 4 000 Sk.

Anna Beňačková

Marta Štrpková

• Záhadné Lucie...
V predvečer Lucie sa v našej
obci objavilo niekoľko skupiniek postáv zahalených do bielych plachiet s krídlami v rukách.

• Blahoželanie...
Navštevovali príbytky, vymetali
všetko, čo sa dalo. Jednu dvojicu sa podarilo zachytiť na fotografii...

Nie je veľa ľudí, ktorí sa narodili v deň narodenia Pána a ešte k
tomu jubilejného roku. Jedným z
nich je náš pán farár Jozef Tomica.
V mene občanov Skačian sa v deň
jeho 33. narodenín ku gratulantom
pripojil aj starosta obce. Slová
starostu boli nielen blahoželaním,

ale aj poďakovaním za jeho
trpezlivosť, obetavosť a ochotu
pomôcť, za jeho živý záujem o
dianie v obci a vyjadrením obdivu za jeho optimizmus, zmysel
pre humor a snahu meniť veci k
lepšiemu. Pán farár, nech Vám to
dlho vydrží.
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• Koledníci navštívili 145 rodín

• Prekvapené deti, Mikuláš, aj dospelí

Do Dobrej
noviny sa v tomto roku zapojilo
v Skačanoch 24
detí a 5 sprevádzajúcich osôb.
Navštívili 145 rodín a vykoledovali 26 400,- Sk, ktoré boli
poukázané na účet Dobrej noviny

V predvečer sviatku sv.
Mikuláša po detskej sv. omši sa
deti neponáhľali domov tak, ako
inokedy. Na výzvu pána farára
zostali - čakať na Mikuláša.
Chvíle čakania pán farár vyplnil rozprávaním o Mikulášovi.
Keď vošiel do kostola v sprievode
dvoch anjelov, deťom sa rozžiarili
očká. A potom už nasledovali
otázky, čo si z rozprávania zapamätali.
Mikuláš bol z ich vedo-

mostí
prekvapený.
Prvým
– miništrantom sa spev veľmi
nevydaril, niektoré deti sa zasa
trochu hanbili, ale niektoré veľmi
pekne zaspievali alebo zarecitovali. Mikuláš ich všetkých odmenil sladkosťami. Naprázdno
neodišli ani dospelí – pri dverách
ich čakali anjeli s prekvapením.
Každý dostal oriešok, v ktorom
bol zabalený cukrík a citát zo Sv.
Písma.
Anna Beňačková

obci, aby všetky projekty a úlohy
na rok 2009 boli úspešne zrealizované, obecnému zastupiteľstvu
veľa dobrých nápadov a správnych rozhodnutí v prospech nás
všetkých občanov, aby sa nám
splnili všetky tajné želania a sny,
aby sme sa mohli takto o rok znovu stretnúť. A s prípitkom sa starosta zastavil pri každom stole.
Program pokračoval koncertom hudobnej skupiny Melódia,
ktorá v zaplnenej sále vytvorila
vynikajúcu atmosféru. Prispeli k

nej aj muži z folklórnej skupiny
Hájiček z Chrenovca – Brusna so
známymi vianočnými koledami a
pastorelami. Svoje vystúpenie začali piesňou Daj Boh šťastia
tejto zemi, ktorá má pôvod v ich
obci. Chválili naše pozorné publikum a na javisko sa ešte dvakrát
vrátili. Bolo vidno, že sa tu cítili
dobre a my sme boli radi, že si
naši spoluobčania našli čas, aby
Skačany opäť ožili - kultúrne aj
ľudsky.
Anna Beňačková

a budú použité na realizáciu projektov pre ľudí v južnom Sudáne
a Ugande, ktorí trpia krajnou núdzou a zároveň nemajú prístup
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným
základným potrebám.

Na fotografii P. Štrpku jedna z piatich skupiniek koledníkov.

• V novom po novom
Hovorí sa, že v novom po novom. A tak sa vedenie našej obce
rozhodlo vykročiť do nového
roku po novom – novoročným
prípitkom pre všetkých občanov.
Naše pozvanie na príjemné
prežitie trojkráľového popoludnia
prijali ľudia väčšinou strednej a
staršej generácie. Sálu kultúrneho domu zaplnili do posledného
miesta.
Starosta obce Ladislav Struhár
v krátkom príhovore poďakoval
všetkým spoluobčanom, ktorí sa

v rámci svojich možností podieľali na skrášľovaní, zveľaďovaní
a vytváraní podmienok pre spokojný a krajší život v našej obci,
všetkým, ktorí rôznymi spôsobmi
prispeli k organizovaniu kultúrnych, športových a iných podujatí
a všetkým, ktorí reprezentovali
našu obec a šírili jej dobré meno.
Potom nasledovalo novoročné
prianie – každému niečo: všetkým
veľa lásky, veľa síl, tvorivého
entuziazmu a životného optimizmu, Božích milostí a požehnania,
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• Rozlúčili sme sa s pánom kaplánom
Takmer dva a pol roka
pôsobenia pána kaplána Juraja
Plutu v Skačanoch ubehlo veľmi
rýchlo a nečakané rozhodnutie
biskupského úradu o ukončení
jeho pôsobenia v našej farnosti
nás nepríjemne prekvapilo. Tak,
ako to v podobných situáciách
býva, začali sme akosi viac
spomínať na spoločné zážitky,
viac uvažovať, čo sme si vypočuli

v jeho živých kázniach, ktorými
nám – laikom vedel vysvetliť aj
ťažké teologické otázky, čím nás
oslovil či nasmeroval na správnu
cestu. Mnohí z nás našli v ňom
vynikajúceho spovedníka.
V mene občanov Skačian sa
p. kaplánovi po rozlúčkovej sv.
omši vo farskom kostole 3. decembra 2008 prihovoril starosta
obce Ladislav Struhár, ktorý

mu poďakoval za jeho obetavú
pastoračnú činnosť a za obohatenie nášho duchovného života.
Na záver okrem iného uviedol:
„Všetko má svoj začiatok a koniec. Končí sa váš pobyt u nás,
na vašom poslednom kaplánskom
mieste. Hovorí sa, že na prvé a
posledné sa najviac spomína...
Možno ste u nás v Skačanoch
našli niečo pozitívne, z čoho si

zoberiete príklad do vašej ďalšej
náročnej práce v úlohe správcu
farnosti, ktorá pre vás začína.
Nech vás náš Nebeský Otec vedie po správnych chodníkoch,
Jeho dobrota a milosť nech vás
sprevádzajú po všetky dni vášho
života.“ Ďakujeme.
Pán kaplán Juraj Pluta je od 1.
decembra 2008 správcom farnosti
Skýcov.
Anna Beňačková

• Farský spevokol sa predstavil v Žiline
Po úspešnom vystúpení na
festivale Mariánska Pieseň v
Skalitom farský chrámový zbor
(skačianske Slnečnice doplnené
o niekoľko speváčok a spevákov
z filiálok Hradište a Návojovce a
dve bývalé členky zboru) pod vedením Kvetoslavy Kližanovej absolvoval ďalšie úspešné vytúpenie,
tentoraz v Žiline. Zbor do Žiliny
pozval bývalý správca našej farnosti Zdeno Pupík.
„Nápad pozvať skačiansky
zbor do Žiliny na hody sa zrodil
ešte v septembri, keď sme ho
spolu s Petrom Holbičkom počuli
spievať na festivale v Skalitom.
Boli fakt dobrí...“ uvádza pán
farár Pupík.
Kostol, ktorého rektorom
je Zdeno Pupík, je zasvätený

sv. Barbore. Hody tu bývajú v
nedeľu po Barbore, tentoraz to
bolo 7. decembra. Náš zbor svojím spevom oživil dve sv. omše a
pridal niekoľko piesní zo svojho
bohatého repertoáru aj pred nimi

a po nich.
Nebol to koncert pred divákmi, spievali na chóre a dirigentka – organistka sprevádzala sv.
omšu hrou na organe. O tom, že
aj tak zaujali, svedčia vyjadrenia

viacerých prítomných. „Spievali
ste krásne, mohli by ste prísť aj
častejšie“ alebo „Bolo to nádherné, ďakujeme.“ Len ťažko
opísať, čo človek cíti, keď niečo
také počuje v súvislosti s tým, čo
doma pokladáme za samozrejmé,
no niekde inde je to vzácnosťou.
Aj v takom meste, ako je Žilina...
Zo Žiliny sme si priniesli pekné
zážitky. Čas medzi sv. omšami
sme využili na prechádzku po
meste a na exkurziu na Biskupskom úrade. Hovorca BÚ v Žiline
Peter Holbička nám predstavil
Žilinskú diecézu a previedol nás
priestormi úradu. Príjemné bolo aj
posedenie v reštaurácii, kde sme
sa cítili naozaj ako na hodoch.
Anna Beňačková

• “Pouliční umelci” v našej obci
Pred nedávnom sa vedľa budovy hasičskej zbrojnice objavila
nová informačná tabuľa. Okrem
mapy regiónu združenia Rokoš Chotoma a mapy našej obce sa na
nej nachádza niekoľko fotografií
dôležitých budov v obci. Kto
vedľa nej prechádza, nedá mu
nezastaviť sa pri nej. Z textu sa
môže dozvedieť základné informácie a zaujímavosti o obci.

V tejto chvíli váham, či nemám
túto vetu napísať v čase minulom – mohol sa dozvedieť... Na
tabuli sa totiž realizovali neznámi
umelci. Svojimi výtvarnými prejavmi zmenili vzhľad tabúľ aj na
mnohých iných miestach v obci,
budov, okien (škola, zdravotné
stredisko). Nie že by nám bolo
ľúto, že svojimi nelegálnymi výtvormi prekryli vyblednuté nápisy

z 50. rokov minulého storočia na
dome Minichovcov – Prvé obilie
patrí štátu či JRD si nedáme,
na ktoré sme si ako na pozostatok
bývalého režimu dávno zvykli
a už sme ich takmer ani nevnímali, ale s touto závažnou formou
vandalizmu, ktorá je v Slovenskej republike trestným činom,
nemôžeme súhlasiť. Veríte tomu,
že nikto nikoho nevidel? Ja nie.

Pokiaľ však „niet žalobcu, niet
ani sudcu“. Ale kto to má teraz
napraviť?
Na umelcov obyčajne bývajú
hrdí ich rodičia, kamaráti, obec.
Na takýchto „umelcov“ – vandalov hrdí isto byť nemôžeme.

Anna Beňačková
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Aktivity ZPOZu

Zbor pre občianske záležitosti

• Pozornosť obce najmenším
„Zrodil sa človek, uzlíček šťastia,
za ním plač, chcem sa hrať, učiť
milovať, chcem žiť.“
Týmito slovami v podaní jednej z mamičiek sa 27.1.2009 v
obradnej sieni kultúrneho domu v
Skačanoch začalo slávnostné uvítanie detí narodených v roku 2008.
Po úvodných veršoch sa k
najmenším spoluobčanom najskôr
prihovorili ich starší kamaráti
– prváci Sofia a Tomáš, potom
za sprievodu tichej hudby a spevu, počas ktorého deti nachvíľu
zmĺkli, vstúpili do obradnej siene
členky ZPOZu a starosta obce.
Potom nasledovali básne,

• Päťdesiatka, to nie je žiadny vek...

predstavenie detí a rodičov a
príhovor starostu. Nakoniec sa
rodičia podpísali k menu svojho
dieťaťa do pamätnej knihy obce,
od starostu dostali kvietok a pre
dieťa vkladnú knižku s vkladom
36,51 € (1 100,- Sk).
Obradnou sieňou sa ozýval
smiech, ale sem-tam aj plač detí.
Tí „skôr narodení drobci“ sa
pokúšali o prvé slová, pomaly
sa stavali na nôžky a tí najmenší
iba tíško sedeli v náručí svojich
mamičiek.
Bolo to príjemné a milé stretnutie... Ďakujeme.
Jana Fodorová

• Zasa “išla pieseň dokola”
Zbor pre občianske záležitosti ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve
v Skačanoch nám dňa 28. 1. 2009
pripravil slávnostné stretnutie 60,
70 a 80-ročných jubilantov.
V obradnej sieni nás peknými pesničkami privítali speváčky
Marta
Kližanová,
Janka
Bližniaková a Kvetka Kližanová.
Po recitácii členky ZPOZ Jany
Struhárovej a príhovore sta-

rostu obce Ladislava Struhára
nás matrikárka Marta Štrpková
požiadala, aby sme sa podpísali
do pamätnej knihy. Z 26 pozvaných
sa nás zišlo 14, a to:
60-roční – Oľga Křenová, Stanislav Dávid, Margita Beňačková,
Eva Horniaková, Mária Pilátová,
Jozef Kližan, Jozef Beňačka,
70-roční – Milan Šimko, Mária
Žovincová, Emília Gogová,

...znelo 27. januára 2009 obradnou sieňou Obecného úradu
v Skačanoch, kde sa konalo
slávnostné stretnutie jubilantov
„päťdesiatnikov“, ktorí oslavovali svoje okrúhle narodeniny v
roku 2008. Z 22 pozvaných bolo
prítomných 13. Niekoľkí sa ospravedlnili, niekoľkí jednoducho
neprišli.
Stretnutie sa konalo na pozvanie
starostu obce a ZPOZu pri Obecnom zastupiteľstve v Skačanoch.
Priebeh stretnutia bol slávnostný
a hlavne dojímavý. Po krásnych
piesňach a príležitostnej básni
nasledoval príhovor starostu
obce. Každý z nás sa zapísal do
kroniky obce a starosta nám os-

obne poblahoželal.
Prekvapením pre nás jubilantov bolo hlavne to, že
vo veľkej sále KD bolo pripravené
pokračovanie
celej
akcie – slávnostný prípitok a
občerstvenie. Spomienky na časy
minulé, zážitky z mladosti, zo
školy, z vojenčiny, výchovy detí
nemali konca-kraja. A pri dobrej
skačianskej slivovici, ktorú priniesli niektorí oslávenci, sa aj
dobre spomínalo. Rozišli sme sa v
neskorých večerných hodinách s
úsmevom na tvári a s nádejou, že
o desať rokov sa možno zídeme
zas. Organizátorom tohto podujatia ďakujeme.
Emil Ďuriš

Mária Ďurišová,
80-roční – Jozef Kližan, Anna
Fodorová, Anna Zuzulová.
Po gratulácii sme boli pozvaní
do sály kultúrneho domu na
slávnostné posedenie s prípitkom
a občerstvením. Zaspomínali sme
na prežité roky, veď bolo na čo
spomínať. Stretli sa tu spolužiaci
aj tí, ktorí spolu vyrastali. Najviac
na svoje detstvo prežité v kúte v

Priečelí spomínali najstarší Jozef
Kližan a Anna Zuzulová. Aj keď
sme sa stretli generácie s vekovým
rozdielom dvoch desaťročí, veľmi
dobre sme sa zabavili a výborne
sme si zaspievali – formou „ide
pieseň dokola“ - každému na
želanie. Za jubilantov ďakuje
Margita Beňačková
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“Škola základ života...”

• Kde ešte tancujú vodné víly
To je názov súťaže,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo
životného prostredia. Zapojila
sa do nej aj naša škola. Súťaž
pozostávala z troch častí: výtvarnej, environmentálnej a
literárnej. Do výtvarnej časti sa
deti vžili veľmi ľahko. Kreslili
krásne farebné tancujúce vodné
víly. Najväčší úspech mala u detí
environmentálna časť. Našou
úlohou bolo vyčistiť vodný
zdroj v obci Skačany. Vybrali sme
si úsek rieky Belanky pod mostom, kde je vhodný prístup. Zobrali sme motyky, hrable, lopaty
a išli sme čistiť. Deti vytrhávali
zelinu, vyhrabávali nečistoty z
plytkej vody a z brehu zbierali odpadky. V rámci literárnej súťaže
písali básne, povesti a príbehy o
vodných vílach.

čistenie potoka

Z našej školy vyhrali štyria
žiaci. Spolu s ďalšími štyrmi,
ktorí sa tiež zapojili do súťaže,
boli pozvaní na Ministerstvo životného prostredia do
Bratislavy na otvorenie výstavy
a odovzdávanie cien. Ceny si
išli prevziať v netradičnom
preoblečení za vodné víly.
Výstavu slávnostne otvoril minister životného prostredia

Ján Chrbet, ktorý deti privítal
a odovzdal im zaslúžené ceny.
Víťazi boli aj na krste knižnej
publikácie Kde ešte tancujú vodné víly, ktorá bola zostavená zo
súťažných prác detí. Dostala sa
do nej aj práca našej žiačky Adely Puterkovej. Na záver výhercom zaspievala operná speváčka
Mária Tajtáková tri árie z opery
Rusalka.

Nechýbalo
ani
bohaté
občerstvenie. Každé dieťa si
domov odnieslo veľa darčekov a
knižnú publikáciu.
V Bibiane sme navštívili
výstavy Vlaky a Cirkus. Deti
odchádzali domov plné nových,
neopakovateľných zážitkov.

zbojníkov, matky, troch kráľov a
svätej rodiny. Priblížili zaujímavý
a zároveň poučný príbeh, v ktorom štvrtý kráľ niesol Ježišovi k
jasličkám vzácne perly. Cestou
ich však rozdal na záchranu biednych ľudí.
Predely medzi jednotlivými
scénami vyplnili anjelikovia -

žiaci I. – IV. triedy vianočnými
koledami. Ich krásne kostýmy
urobili príbeh ešte krajším.
Žiakom aj dôchodcom sa
podarilo
vytvoriť
príjemnú
predvianočnú atmosféru.

text a foto: Adriana Juríková

• Príbeh o štvrtom kráľovi
V ostatných rokoch sa stalo
už tradíciou, že štvrtá adventná
nedeľa sa v Skačanoch nesie v
znamení vianočnej akadémie pre
verejnosť, ktorú pripravujú žiaci
tunajšej základnej školy s materskou školou. Tentoraz sa ku škole
pridala aj skupina dôchodcov s
pásmom vianočných kolied.

V krátkom divadelnom predstavení Príbeh o štvrtom kráľovi,
s ktorým vystúpili deti z divadelného krúžku pod vedením pani
učiteľky Matlovej, sa v hlavných
úlohách predstavili žiaci I. - VII.
triedy, ktorí sa veľmi dobre vžili
do postáv starej mamy, detí,
krčmárky, tuláčky, pocestnej,

• Ako v rozprávke
Na čarovnú rozprávkovú krajinu sa v 29. januárové popoludnie premenila jedáleň našej školy.
V ten deň sa totiž konal karneval,
ktorého sa zúčastnilo 36 detí 1.
– 5. ročníka ZŠ a 4 deti MŠ v
preoblečení za princezné, víly,
cigánky, šašov, mušketierov a
kovbojov. Celé zábavné popoludnie sa nieslo v znamení tanca a
zábavy. Keďže všetky masky boli

veľmi zaujímavé a originálne,
porota sa rozhodla odmeniť
všetky zúčastnené deti drobnými
vecnými cenami. Nechýbal ani
tradičný zákusok, ktorý pripravili
pracovníčky školskej jedálne.

Mária Matlová

Adriana Juríková
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• Do 1. ročníka zapísaných 10 detí

26. januára 2009 sa v ZŠ s MŠ
Skačany uskutočnil zápis detí
do 1. ročníka. V sprievode svojich rodičov sa ho zúčastnilo 10
detí, ktoré majú v školskom roku
2009/2010 začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Zručnosti
detí a stupeň ich školskej zrelosti

zisťovali vyučujúce 1. stupňa
zábavnou formou v podobe
hravých úloh, ktoré na deti čakali
v písmenkovom kráľovstve. Zamerali sa najmä na úroveň rozvoja jemnej motoriky, orientáciu
v priestore, sebaobslužné návyky,
komunikačné zručnosti a pri práci

s kockami si všímali poznávanie
farieb,
čísel
a
množstva.
Úroveň školskej zrelosti spolu s
vyučujúcimi 1. stupňa posudzovala
aj špeciálna pedagogička z Centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Partizánske Janka Kajanová. Test
školskej zrelosti zvládlo všetkých
10 detí, niektorým rodičom však
bolo odporučené navštíviť spolu
s deťmi logopéda z dôvodu nesprávnej výslovnosti. Za preukázané vedomosti, ako aj odvahu boli všetky deti odmenené
omaľovánkami a kalendármi a na
záver ich čakalo prekvapenie v
podobe chutného zákuska.

• Hodonotenie
prospechu, správania
a dochádzky za 1. polrok
šk. r. 2008/09

Počet žiakov: 113
PROSPECH:
Prospeli s vyznamenaním: 44 žiakov
Prospeli veľmi dobre:
31 žiakov
Prospeli:
38 žiakov
Neprospeli:
0 žiakov
SPRÁVANIE:
- pokarhanie od triedneho učiteľa:
2 žiaci
- pokarhanie od riaditeľa školy:
2 žiaci
- znížená známka zo správania
o 1 stupeň:
1 žiak
DOCHÁDZKA:
Žiaci vymeškali spolu 3 445 hodín,
priemer na 1 žiaka 30,48.
Mária Matlová 2 hodiny boli neospravedlnené.

• Jeseň na futbalovom trávniku
Opony jesennej časti futbalovej sezóny sa síce zatiahli, no
pripomeňme si priebeh tohto
nádherného divadla na zelenom
koberci. Všetky tri tímy pôsobiace v našej obci sa na trávnikoch
zaskveli mnohými krásnymi
výkonmi.
Naši najmenší žiaci počas
celej jesennej časti bojovali o zisk
bodov v III. triede okresu Partizánske. Svojou obrovskou chuťou do
futbalu, ale i pravidelným tréningom pod vedením P.Hatiara, sa
po jedenástich zápasoch usadili na piatej priečke spomedzi
dvanástich tímov sútaže. Šiestimi
výhrami, jednou remízou a
štyrmi prehrami získali devätnásť
bodov. Vďaka stále sa zlepšujúcej
kopacej technike, ktorej ich
počas celej sezóny priúča pán tréner, až tridsaťpäťkrát prekonali
brankárov súpera. Najlepším
strelcom v žiackom tíme je Jozef
Žovinec, ktorý sa s trinástimi gólmi uhniezdil na piatom mieste v
streleckej súťaži. V prvej desiatke
sa nachádza aj Adam Mekýš s desiatimi nastrieľanými gólmi.
V kabíne dorastu sa striedal
smútok s radosťou. Dorastenci v

prvých dvoch zápasoch nezískali
ani bod. I napriek neúspešnému
začiatku však nevešali hlavy
dole. Naopak. V domácom stretnutí proti Bošanom boli diváci
svedkami nádherného futbalu.
Naši bojovníci viedli 3:2, keď
však došlo na domácom poli k
bitke medzi hráčmi. Hosťujúci
celok predčasne odišiel z hracej
plochy, zápas bol ukončený a
neskôr skontumovaný v prospech
domácich. V strednej časti súťaže
nastal príjemný obrat v tíme
dorastencov. Zápasy s ľahšími
súpermi priniesli víťazstvá a chuť
zabojovať o dobré umiestnenie
v tabuľke vzrastala. Chlapci do
každého zápasu vstupovali s pomyslením plne zabodovať. Veď
neraz už na lopatky položili i
lídrov súťaže. Odhodlanie síce
nechýbalo, ale Šťastena si na nás
i napriek tomu nesadla. Ostatné
stretnutia boli poznačené častými
tvrdými zákrokmi, hádkami, nervozitou i rozporuplnými výkonmi
hlavných arbitrov. Dorastenci teda
v Majstrovstvách oblasti Prievidza prezimujú na deviatej priečke
s dvadsiatimi troma bodmi. Po
siedmich víťazstvách, šiestich

prehrách a dvoch remízach sa
najlepším strelcom stal Norbert
Blachút. Vďaka krásnym dvanástim gólom sa drží na šiestej
priečke v tabuľke strelcov.
Hviezdami skačianskej futbalovej scény sa počas jesene časti
určite stalo domáce „A“-mužstvo.
Pod taktovkou trénera T.Olácha
naši muži odštartovali fenomenálnu šnúru víťazstiev v I. triede
okresov Partizánske a Bánovce.
Po dvanástich úžasných zápasoch zasadli na kráľovský trón
súťaže s tridsiatimi dvomi bodmi.
Svojim futbalovým elánom a
bojovnosťou sa stali postrachom
pre všetkých súperov. Hráči
nášho „A“-mužstva ponúkali nesporne najkrajšie predstavenie.
Po každom zápase tribúna znela
oslavnými chorálmi na adresu
našich šampiónov. Nečudo. „Ačkari“ nedali fanúšikom dôvod na
smútok počas celej sezóny. Vďaka
dvom remízam a desiatim výhram
ani raz neokúsili trpkú chuť prehry. Nádhernú hru okorenili aj dvadsiatimi piatimi presnými zásahmi
do súperovej brány a len osemkrát dovolili rozvlniť ich vlastnú
sieť. Najúspešnejším strelcom sa

stal Tomáš Fuka, ktorý so šiestimi
gólmi zasadol na pätnástu priečku
v tabuľke kanonierov. Súčasným
lídrom vďačíme za neskutočné
futbalové momenty, ktoré si ešte
dlho ponecháme v spomienkach.
Veríme, že rovnakú nádheru nám
ponúknu i v nasledujúcich zápasoch.
Miestne futbalové ihrisko momentálne zíva prázdnotou. Prebieha zimná príprava s cieľom
získať čo najlepšiu kondíciu
do zápasov jarnej časti. Žiacke
družstvo prvýkrát vybehne na
trávnik 28. marca, keď sa rozpúta
boj o tri body vo Veľkých Bieliciach. Dorastenci začínajú už 29.
marca na pôde súpera v Lehote
pod Vtáčnikom (prvý tím súťaže).
V rovnaký deň oblečú muži svoje
dresy na prvý majstrovský futbalový zápas, ktorý sa odohrá v
Krásnej Vsi.
Snažme sa počas celej sezóny
byť „dvanástym hráčom na
ihrisku“ a podporme našich futbalistov. Určite sa nám odvďačia
krásnymi futbalovými zážitkami.
CHLAPCI, DRŽÍME VÁM
PALCE!
Denisa Mekýšová
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