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• Naše jubilujúce noviny
Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
v minulých dňoch uplynulo 10 rokov
od vzniku nášho občasníka Skačianske
noviny.
Skačianske noviny vznikli za
zvláštnych okolností. V januári 1999
nastúpili do vedenia obce nový starosta
a obecné zastupiteľstvo. Situácia v obci
bola neutešená... Vtedy sme chceli dostať
informácie do každého domu, ku každému
občanovi obce, a tak to, čo sa nám od
januára do augusta podarilo získať, spracovala som do niekoľkostranového letáka a predložila obecnému zastupiteľstvu.
Spoločne sme uvažovali, ako získaný materiál rozmnožíme a doručíme do každej
domácnosti. Vtedy prišiel so skvelým nápadom pán farár Pupík, ktorý náš materiál
ohodnotil ako „príliš dobrý na to, aby sme
ho len-tak kopírovali“, a navrhol nám, aby
sme texty dali zalomiť a vytlačiť ako no-

viny. To sa nám v tom čase zdalo ako sen,
ale povzbudenie bolo také silné, že sme
začali konať. Hľadali sme grafické štúdio,
tlačiareň, sponzorov... Netrvalo dlho a prvé
číslo bolo na svete. Malo 4 strany, 2 fotografie a pozvánku na oslavy 30. výročia
otvorenia kultúrneho domu.
V priebehu 10 rokov s dvoma
menšími prestávkami naše noviny prešli
svojím vývojom. Zmenila sa redakčná
rada, grafika, podmienky na prácu. Dnes
si s úsmevom spomínam na zložité
začiatky, ktoré sa s terajšou dobou nedajú
porovnávať. Informatizácia a digitalizácia priniesli zmeny aj do práce redakčnej
rady.
Noviny vychádzali najskôr na 4
stranách, neskôr sa rozsah rozšíril na 6 – 8,
v tomto roku vychádzajú na 10 stranách.
Menila sa aj periodicita, minimálne 4 čísla
ročne, neskôr 5 – 6 podľa množstva a roz-

• Ďakovať je prejavom otvoreného srdca
„Prichádzame k Tebe, Pane, so
srdcom plným radosti a spoločne Ti
chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám
dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody
zeme Ti ďakujeme...“ To sú slová piesne,
ktorými sa začala slávnostná svätá omša
vo farskom Kostole Všetkých svätých
v Skačanoch v nedeľu 27. septembra
2009. Všetci prítomní v zaplnenom
kostole pochopili, že táto svätá omša je
poďakovaním za tohtoročnú úrodu.
Myšlienka vzdávania vďaky sa niesla aj príhovorom správcu farnosti Jozefa
Tomicu, ktorý okrem iného povedal:
„Božie slovo dnešnej nedele nás vedie
k veľkodušnosti voči ľuďom, ktorí nemali možnosť poznať Boha tak, ako ho
poznáme my, hľadajú, skúmajú... To
však neznamená, že sú zlí alebo pre nás
menejcenní. Z našej strany je potrebná
voči nim veľkodušnosť, mať voči nim
otvorené srdce tak, ako má Boh otvorené
srdce voči nám a dokáže „prehliadnuť”
naše nie vždy ideálne skutky a postoje.
Ďakovať je prejavom otvoreného srdca
voči našim darcom, jedným a najväčším
z nich je Boh. Preto slávime túto sv.
omšu, aby sme poďakovali Bohu a otvorili svoje srdce pre neho, ale aj pre
našich blížnych.“

Na záver poukázal názorne na otvorené srdce, ktoré je súčasťou výzdoby kostola zhotovenej z darov zeme.
Poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave
výzdoby podieľali, čím vyjadrili svoju
vieru a srdce plné lásky. Jeho slová aj
texty ďalších príležitostných piesní v
podaní chrámového zboru Slnečnice
či pohľad na ľudí, prinášajúcich obetné
dary v skačianskom kroji, prebudili v
mnohých prítomných vďačnosť.
Po sv. omši sa začala prehliadka
výzdoby kostola. Počas nedeľného
popoludnia si ju prezrelo množstvo
návštevníkov z blízkeho i vzdialeného
okolia. Na výzdobe z darov zeme,
dekoráciách pripomínajúcich, že
slávime Rok kňazov, a sypaných obrazoch, vyjadrujúcich tajomstvá našej
viery, sa budú môcť kochať návštevníci
kostola do konca októbra (vždy pol
hodiny po sv. omši).
V dnešnej uponáhľanej dobe sa na
ďakovanie často zabúda. V Skačanoch
však dokázali, že tu vedia byť ľudia
vďační za všetko, čo nám Boh dáva.
A nezabúdajú ani na starú ľudovú
múdrosť: Bez Božieho požehnania
márne naše namáhania.
A. Beňačková

sahu udalostí, ktoré sa v obci uskutočnili.
Najväčší počet bol v r. 2001 a 2002 - 8
čísel. Toto číslo je jubilejné 50.
Naša vízia vždy bola a aj je taká, aby noviny poskytovali najmä pre občanov našej
obce, ale aj ostatných čitateľov čo najviac
pravdivých a nestranných informácií o
nás všetkých, o práci a aktivitách starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva,
aby podávali informácie o práci obecného úradu, o aktivitách a práci rôznych
záujmových skupín, spoločenských organizácií a združení, ale aj o cirkevnom
živote, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
života v našej obci. Vždy sme chceli aj
chceme, aby sme prostredníctvom novín
oboznamovali čitateľov s históriou obce,
šírili osvetu, ale aj to, aby každý občan
mohol v nich vyjadriť svoj názor, svoj
postreh k čomukoľvek.
Čo si o Skačianskych novinách myslia

čitatelia, vyjadrili v ankete na str. 8. Ja
osobne si myslím, že za 10 rokov sa nám
z našich novín podarilo vytvoriť zdroj
dôležitých informácií pre našich čitateľov,
nepodarilo sa nám však nadviazať komunikáciu s čitateľom takú, akú by sme si
predstavovali. Prispievateľov síce pribúda,
ale len veľmi málo z vlastnej iniciatívy.
Viem, že nie každý „vie písať“, často to
však nie je o tom...
Ďakujem členom redakčnej rady,
vydavateľovi, prispievateľom, grafikom
a všetkým, ktorí svojimi skúsenosťami,
názormi, nápadmi a námetmi pomohli
pri formovaní novín, osobitne správcom farnosti, ktorí nám v r. 2001 – 2007
poskytovali priestory na fare, kde sme
tvorili naše noviny. A tak ako doteraz sme
pozývali, aj naďalej Vás všetkých pozývame k spolupráci.
šéfredaktorka
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• Zo zasadnutí OZ

BLAHOŽELANIE

Obecné zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí 13. augusta 2009, na
ktorom sa zúčastnilo 9 poslancov,
kontrolórka obce Viera Maďarová a
riaditeľka školy Mária Krajčová,
vzalo na vedomie:
- hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov ZŠ s MŠ
Skačany za druhý polrok 2008/2009,
- informáciu hlavnej kontrolórky
obce o zmene zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí,
- žiadosť konateľa spoločnosti
MONETA SK spol. s r.o. Igora
Ďurčeka o odkúpenie nehnuteľností:
budova, súp.č.452 - parc. č. 407/1 a
budova, súp.č.444 – parc. č. 407/2
spolu s pozemkami,
- informáciu starostu obce o
zverejnení zadania územno-plánovacej dokumentácie (UPD) na pripomienkovanie.
Schválilo:
- VZN obce Skačany č. 4/2009 o
poskytovaní opatrovateľskej služby,
spôsobe určenia a výške úhrady za
opatrovateľskú službu,
- správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmien-

kach za školský rok 2008/2009,
- zaplatiť Martinovi Šuhajdovi
dlžnú mzdu vo výške 1792,47 €,
- zaplatiť Martinovi Šuhajdovi
dlžné cestovné náhrady vo výške
1 925,25 €,
- sumu 7 900,- € za vypracovanie
projektu „Regenerácia verejných
priestranstiev v centre obce
Skačany“,
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
ROP- 4.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Regenerácia
verejných priestranstiev v centre
obce Skačany,
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,
- financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Neschválilo:
predaj obecného majetku – parcela č. 407/1 - zastavaná plocha a
budova súp.č. 452 postavená na č.
parc.407/1 a parcela č.407/2 - zastavaná plocha a budova súp.č. 444
postavená na č.parc.407/2.

Starostovi obce odporučilo:
- do 31.08.2009 zrušiť všetky
záložné práva na majetku obce,
- do 15.09.2009 zabezpečiť
výkon rozhodnutia Krajského súdu v
Nitre – Rozsudok č. 25Co 118/2005173 (odovzdanie parcely č. 407/1
- zastavaná plocha a budovy súp.
č. 452 postavenej na č. parc.407/1
a odovzdanie parcely č.407/2 - zastavaná plocha a budovy súp.č. 444
postavenej na č.parc.407/2 Igorom
Ďurčekom a Silviou Ďurčekovou
obci).
Poslanci si vypočuli správu starostu obce o činnosti od posledného
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
v ktorej informoval o prácach na budovaní osvetlenia a predĺžení vodovodu na cintoríne v celkovej hodnote
15 003,40 €.(vodovod 1875,17 €, osvetlenie 13 128,23 €). Osvetlenie cintorína je riadené časovým spínačom.
Na futbalovom ihrisku boli namontované 3 nové svietidlá a snímače
na pohyb. Starosta obce poďakoval
všetkým organizáciám, ktoré v júni a
v júli zorganizovali rôzne podujatia.

Na mimoriadnom zasadnutí
8. septembra 2009 bolo prítomných
8 poslancov a správca farnosti Jozef
Tomica, ktorý informoval o žiadosti
firmy MY ENERGY o prenájom
cirkevného pozemku na parcele Farské za účelom vybudovania fotovoltickej elektrárne. Aby mohla firma
konať, potrebuje aj od obce predbežný
súhlas. Obecné zastupiteľstvo s vybudovaním fotovoltickej elektrárne v

Skačanoch súhlasilo.
Poslanci predložili pripomienky
k zadaniu územného plánu obce a
odporučili ich zapracovať do návrhu
územného plánu spolu s pripomienkami občanov, ktoré boli doručené
na obecný úrad.
Schválili
predaj
obecného
pozemku v katastrálnom území
Skačany, parc. č. 122/6 Milošovi
Struhárovi, 958 54 Hradište č. 328 s

podmienkou začatia stavebného konania za cenu stanovenú znaleckým
posudkom a návrh poslankyne A.
Beňačkovej na udelenie ceny obce
v súlade so štatútom obce Viktorovi
Ištvánovi za prínos pre rozvoj kultúry
v obci a šírenie jej dobrého mena.
Starostovi obce odporučili
delimitovať všetky pozemky na
území obce z vlastníka Čs. štát –
MNV Skačany na Obec Skačany.

• Podlžnosti na daniach a poplatkoch sú dosť vysoké !!!
Občas sa nám pri plnení
každodenných povinností stane, že
pozabudneme na zaplatenie dane,
príp. poplatku, alebo stratíme poštovú
poukážku, či založíme platobný
výmer.
Žiadame všetkých, ktorí zatiaľ nezaplatili daň alebo poplatok za r. 2008
a 2009, aby si svoju povinnosť voči
obci splnili v čo najkratšom čase. Túto
informáciu považujte za poslednú
možnosť pred zaslaním úradnej výzvy
na zaplatenie. Po uplynutí lehoty na zaplatenie, ktorá bude uvedená vo výzve,
pristúpi obec k začatiu exekučného konania voči dlžníkom.
Pokiaľ ste daň alebo poplatok
uhradili a príde Vám úradná výzva,
oznámte dátum úhrady na obecný
úrad. Mohlo sa stať, že došlo k omylu.

NEDOLATKY:

za rok 2008 :
- Fyzické osoby
- Právnické osoby
za rok 2009 :
- Fyzické osoby
- Právnické osoby
Spolu:

Daň
z nehnuteľností

Poplatky
za odvoz KO

31,43 €
16 675,33 €

151,01 €

1 703,16 €
18 267,62 €

2 220,08 €
560,00 €

36 677,54 €

2 931,09 €

Daň
za psa

26,48 €
26,48 €

Celkom pohľadávka obce na daniach a poplatkoch k 08.10.2009:
39 635,11 € (1 194 047,32 Sk)
OcÚ - správa daní a poplatkov

V mesiacoch august a september 2009 oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Júlia Kocková
súp.č.136
Emília Kližanová
súp.č.406
Mária Ďurišová
súp.č.35
Helena Zimová
súp.č.316
60 rokov života:
Miroslav Adamec
súp.č. 287
Viktor Beňačka
súp.č.136
Elena Griačová
súp.č.463
Jana Pilátová
súp.č.478
70 rokov života:
Gabriela Kuchová
súp.č. 112
Viktor Ištván
súp.č.72
Jozef Goga
súp.č.135
Ján Adamec
súp.č.74
Milan Zuzula
súp.č.121
80 rokov života:
-------------------90 rokov života:
Jozef Hudec
súp.č.413
Ján Babušík
súp.č.399
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
Adam Drengubjak
súp.č.317

*12.03.1928
+16.08.2009

NARODILI SA
Nina Ďurišová
28.08.2009
rodičia: Jaroslav a Ingrid
Natália Bánovská
17.09.2009
rodičia: Radovan a Alena
Malým spoluobčiankam želáme, aby vyrastali v zdraví a boli
obklopené láskou, šťastím a
múdrosťou.

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Radovan Bánovský a Alena Matúšová
15.08.2009
Ladislav Lauro a Miriama Píšová
12.09.2009
Josef Žubor a Vladimíra Hudecová
19.09.2009
Branislav Krajčo a Zuzana Štálniková
19.09.2009
Miloš Košťál a Daniela Krajčová
19.09.2009
Novomanželom prajeme na
spoločnej ceste životom veľa
šťastia, lásky a vzájomnej dôvery.
Stav obyvateľov
v obci Skačany
k 30.09.2009 je 1280.
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ZPOZ v akcii
• V obradnej sieni snúbenci

• Rozlúčka s MŠ, uvedenie do 1. roč. ZŠ

Po dlhšej dobe starosta obce a
ZPOZ opäť privítali v obradnej sieni šťastných snúbencov Radovana
Bánovského a Alenu Matúšovú. Po
slávnostnom obrade a po vyslovení
spoločného ÁNO novomanželia

2. september – začiatok
školského roka. Pre takého deviataka rutina, pre prváčika obrovský
prelom a zážitok.
Aby tento začiatok bol pre našich
deviatich začínajúcich žiakov ešte
zaujímavejší, členky ZPOZ-u pripravili pre nich slávnosť s názvom
Rozlúčka s materskou školou a
uvedenie do prvého ročníka základnej školy.
Na začiatku sa tu bývalý škôlkar
symbolicky rozlúčil so škôlkou a
odkázal jej: „Nesmúť, veď za nás
ti prídu nové deti.“ Dojemné boli
otázky synčeka a odpovede jeho
mamičky o veľkom svete. Ďalšia
mamička prváka vyjadrila v básni
krásu, ale aj dôležitosť materinskej
lásky v živote dieťaťa.
Starosta obce zaželal prvákom
veľa chuti pri plnení si školských
povinností - písaní, čítaní, počítaní.
Zároveň rodičom zaželal veľa trpezlivosti a vyzval ich k zodpovednej, ale láskyplnej rodičovskej
výchove.

Bánovskí odišli so svojimi
najbližšími do nového spoločného
života.
Želáme im aj touto cestou mnoho šťastia, lásky a porozumenia.

• Prijatie jubilanta
Pri príležitosti 70. narodenín
nám všetkým dobre známeho
spoluobčana Viktora Ištvána a
jeho najbližších príbuzných prijali
členovia ZPOZ-u a starosta obce v
obradnej sieni.
Členky ZPOZ-u najprv predviedli zdramatizovaný príbeh o
oslávencovi od jeho narodenia
cez svadbu až po narodenie synov.
Jubilantovi sa potom prihovoril
starosta obce. Poďakoval mu za
ochotu pracovať aj v rokoch, keď
iní už iba oddychujú, i za všetky
aktivity v obci i mimo nej. Pri tejto

príležitosti mu udelil Cenu obce za
prínos pre rozvoj kultúry v obci a
šírenie jej dobrého mena.
Po podpise do pamätnej knihy
prišiel na rad súbor Cibuliar, ktorého
je „Viktorko“ neoddeliteľnou
súčasťou. V častuške, ktorá bola
ako vystrihnutá z denníka jeho
životnej púte, mu vtipne pripomenuli radosti, starosti aj slabosti
od narodenia až po súčasnosť. Na
záver zaznelo želanie, aby mu jeseň
života dožičila svoje plody, aby
bola krásna, pokojná a slnečná.

Po príhovore starostu obce
nasledovali podpisy do pamätnej
knihy obce. Ale ako sa podpísať,
keď ešte písať nevedia? Nuž, urobili odtlačok pršteka k svojmu menu
a do knihy sa vedľa neho podpísali
prítomní rodičia.
Viete, akú radosť, ale aj starosť
má stará mama takého prváčika?
Toto všetkým oznámila jedna z nich
vtipnou básňou, ktorou všetkých
rozveselila.
S troškou smútku v hlase sa s
prvákmi rozlúčila ich bývalá pani
učiteľka z materskej školy a s takmer materskou láskavosťou ich
vítala nová pani učiteľka z veľkej
školy.
Na záver členka ZPOZ-u v mene
všetkých, ktorí slávnosť pripravili,
vyslovila želanie, aby si malí prváci
aj o 9 rokov, keď budú základnú
školu končiť, na túto slávnosť spomenuli a aby z nich boli dobrí žiaci
aj dobrí ľudia.
J. Bližniaková
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Pohľady do histórie
• Poddaní sme na veky alebo listovanie v skačianskej histórii
V polovici vlády kráľovnej Márie Terézie (1740 – 1780) sa táto
osvietená panovníčka rozhodla
zreformovať pomery v krajine,
pretože pretrvávajúce feudálne pomery sa stali brzdou v jej všestrannom
rozvoji. Na príčine boli rozdielne
formy poddanskej podriadenosti
obyvateľstva voči zemepánovi a tiež
rôzna, nekontrolovateľná povinnosť
platenia a odvádzania renty. Preto
Mária Terézia vyslala do každej
dediny komisárov, ktorí mali zistiť
skutočný stav priamo na tvári miesta.
Mestečko Skačany, alebo „oppidum
Szkacsany“, ako sa uvádza v správe,
navštívili komisári 26. mája 1769. Tí
Skačancom, ktorí boli poddanými nitrianskeho biskupa, položili niekoľko
otázok. Na prvú, ohľadom urbárov,
podľa ktorých sa riadia, odpovedali:

„Urbarov žadnich nemame, ale takowe Osv. Panstwo ma pri rukach.“
Z toho jasne vidieť, že panstvo nemalo čisté úmysly pri dodržiavaní
vlastných predpisov, keď ich nedalo
do rúk poddaných, ktorí boli vlastne
povinní ich plniť. Veď to aj skačianski
obyvatelia v zápisnici uviedli: „Od
predejšeho pana groffa Eszterhazyho
maly sme dwa Contracti, ktere wšak
niczmenej nemame pri našich rukach, nebo Osv. Panstvo od nas takove odebralo.“ Pripomenieme, že
spomínaný gróf Imrich Esterházi bol
nitrianskym biskupom v rokoch 1740
– 1763. Panstvo oba urbáre – kontrakty Skačancom odobralo, zrušilo a vydalo ďalší. Ani ten im však nedalo do
rúk a obyvatelia Skačian si preto svoje povinnosti voči zemepánovi museli
iba pamätať. Prečo tak panstvo urobi-

lo? Tu je odpoveď. „Wedla prweho
platili sme 890 zl., wedla posledneho
pak Contractu doloženeho hotowich
penezi platily sme 1000 zl.“ Za čo
všetko teda museli obyvatelia Skačian
v roku 1769 platiť? Namiesto vyslania koscov na panské polia peňažnú
náhradu 37 zlatých a 50 denárov, od
kotlov 25 zlatých, za prenájom panskej krčmy na pálenku 30 zlatých.
Ďalej boli povinní odovzdávať povinný diel obilia, niektorí aj zajaca,
iní cvíčale (druh malého vtáka) alebo
jarabice.
„My na panske nyechodime, ale
jako zpredu doložene platime, krema
cžo pre wina chodime panske, a kedy
sa dježma panska wozi sem do Szkaczán dawame na pomocz chlapow
do humna. Tak tež, ked pri panskom
stawani sa cžo potreby, to poprawu-

jeme.“ Okrem toho ešte vykonávali
orbu s dvojzáprahom dobytka a povozníctvo so štvorzáprahom dobytka.
Toto bola robotná renta, povinnosť
obyvateľov Skačian v polovici 18.
storočia. Okrem robotnej existovala aj
peňažná, ktorú sme už spomínali. Napokon ostávala naturálna renta. Obyvatelia Skačian nemuseli odovzdávať
deviatok zo svojej úrody, dávali len
tzv. zosyp z obilnín, ktoré pestovali.
Tento sa uskladňoval v jamách v
skačianskej panskej stodole. Napriek
tomu, že obyvatelia Skačian sa cítili
slobodne, zrejme zmierení so svojím
osudom, v roku 1769 kráľovským
komisárom na otázku odpovedali:
„Podani sme wecžity“.
Nabudúce sa pozrieme do domov
a záhrad.
Erik Kližan

v plynových komorách. Spočiatku sa
používal ako dezinfekčný prostriedok
proti všiam a šíreniu týfusu.
Vydraté schody nám aspoň trochu pomohli vžiť sa do pocitov
každodenne kráčajúceho množstva
ľudí. Zrazu akoby sme sa ocitli priamo na mieste, kde niekoľko miliónov
ľudí vyčerpaných na smrť bojovalo
s výstupom na posledný schod. No
nielen schody v nás vyvolali tento
neopísateľný pocit, zachovalo sa
množstvo iných predmetov, ako
napríklad protézy, kufre, topánky,
hrnce, vlasy a iné. Stali sa spomienkou na obete holokaustu.
V druhej časti koncentračného
tábora - Birkenau nás prekvapili už
nie tehlové, ale drevené baráky, ktoré
slúžili pôvodne ako stajne pre dobytok. Práve preto neboli vôbec prispôsobené pre ľudské potreby. V jednej z
budov boli vystavené fotografie, ktoré
si ľudia prinášali so sebou ako pamiatku na svojich blízkych. Pomohli nám
bližšie sa spojiť s ľuďmi, ktorí prišli

hrozným spôsobom o svoj život.
Posledný deň začal prednáškou
o význame Auschwitzu pre Poliakov a Židov. Po vyslobodení z
koncentračného tábora Červenou
armádou v roku 1945 sa väčšina
prežitých stretla s nepochopením a
silným antisemitizmom. Práve to bol
dôvod k ich emigrácii do USA a Palestíny.
Auschwitz je dnes nemým pamätníkom obetí nezmyselného vraždenia
nevinných ľudí. Je súčasne i veľkým
výkričníkom pre všetkých. Musíme
si uvedomiť, že každý bez ohľadu
na pôvod, farbu pleti, mentálnu či
fyzickú zdatnosť má právo na dôstojný život. A preto buďme k sebe lepší,
pomáhajme si navzájom a majme sa
radi. Buďme ľuďmi!
Nech naveky zostane výkrikom
zúfalstva a výstrahou pre ľudstvo to
miesto, na ktorom hitlerovci zavraždili
asi poldruha milióna mužov, žien a
detí.
Veronika Kližanová

„milosť od prezidenta“ a možnosť
prestúpiť na katolícku vieru, čo sa
aj stalo. Podľa zápisu v skačianskej
matrike boli pokrstení 13. júla
1942. Pani Adlerová (1898 – 1966)
sa stala vzornou katolíčkou. Ale
nebezpečenstvo likvidácie Židov ich
ďalej prenasledovalo, preto počas II.
svetovej vojny boli ukrytí v podzemnom bunkri v Uhroveckých horách (v
Hradištnici). Žili tam spolu so synom
Tiborom, ktorý bol veľmi obľúbený

u svojich vrstovníkov. Bohužiaľ,
syn Tibor (1926 – 1945) bol pri obstarávaní potravy zákerne zavraždený
vo veku nedožitých 19 rokov. Rodičia
boli dosť dlho odrezaní od sveta a
jediným pokrmom im bol cukor.
Dcéra Erika v tom čase žila mimo
Slovenska a pomáhala hľadať osirelé
a stratené vojnové deti. Robila „spojku“. Pán Adler (jej otec) mi o nej veľa
rozprával.

• Návšteva autentického miesta
Osvienčim - malé, tiché
mestečko v Poľsku, ale druhá svetová
vojna mu dala celkom iný charakter.
Do dejín sa zapísalo ako miesto
smrti.
Keď prvého septembra 1939
Hitler napadol Poľsko, nikto ešte
netušil, ako krvavo sa navždy zapíše
do histórie.
My, traja študenti z Gymnázia v Partizánskom, sme sa zúčastnili
trojdňového seminára zameraného
na oboznámenie sa s holokaustom.
Pondelok 14. septembra sa začal
prednáškou o postavení Osvienčimu
v slovenskom Holokauste. Spolu
s filmom sa nás snažili pripraviť
na návštevu najvýznamnejšieho
koncentračného tábora v dejinách,
no ani najvernejší obraz vtedajšej
doby nás nedokázal pripraviť na
zážitky, ktoré nás čakali.
Na druhý deň v skorých ranných hodinách sme odcestovali do
Osvienčimu, kde sa začali naše prvé
kroky za poznaním holokaustu.

Väčšina nič netušiacich študentov
plných očakávaní absolvovala prehliadku prvej časti Osvienčimu - Auschwitz 1. Už hneď pri príchode
sme zazreli niekoľkoposchodové
tehlové baráky, no ani sme len
netušili, že hľadíme na prvé ,,domy”
koncentračného tábora. Už pri prvom
pohľade na nápis Arbeit macht frei,
ktorý sa vynímal na železnej bráne,
nám prechádzali zimomriavky po celom tele.
Ľudia s vidinou nového začiatku
- novej práce a bydliska, odcestovali
s úsmevom na tvári do neznáma
s plnými kuframi vecí každodennej
potreby. Práve prvé transporty deportovaných 25.3. 1942 boli zo Slovenska. Tam sa skončila životná cesta
pre viac ako 90 percent ľudí. No nie
náhodou tento koncentračný tábor
dostal prívlastok vyhladzovací. Nacisti robili rôzne experimenty, ktoré
viedli k masovému vyvražďovaniu.
Najničivejším prostriedkom hromadnej záhuby bol cyklón B využívaný

• Spomienky na rodinu Adlerovcov
V našej dedine sa narodil a žil v
minulom storočí pán Rudolf Adler s
manželkou Blankou a deťmi Erikou a
Tiborom. Mnohí sa na túto pôvodne
židovskú rodinu ešte pamätajú. Boli
to naši bezprostrední susedia zľava
(bývali v dome, kde teraz bývajú
Kopálovci súp. č. 431) a žili sme s
nimi vo veľmi dobrých susedských
vzťahoch.
Pán Adler (1892 Skačany – 1978
Izrael) spravoval niekoľko desiatok

hektárov ornej pôdy s pracovníkmi,
ktorí bývali v majeri, kde sa nachádzal aj dobytok a poľnohospodárska
technika. Spravoval aj miestnu
pálenicu (akciovú spoločnosť) a šíril
tak Skačanom dobré meno výbornou slivovicou, hruškovicou a inými
liehovinami, dokonca aj drienkovicou.
Bohužiaľ, ani ich rodina nebola
počas nacistickej okupácie ušetrená
prenasledovania. Bola im udelená

pokr. str. 5. >>>
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Istý čas bola „spojkou“ aj v
Bratislave v známom obchode
„Galantéria – Klasovitá“. V tom
dome bola aj ubytovaná. Pracovala
ako predavačka. Pracovný pult mala
otočený tak, že videla, kto do obchodu vchádza. Raz v obchode uvidela
známu osobu, ktorú upodozrievala,
že by ju mohla udať gestapu. Erika sa ihneď vyviezla výťahom do
svojho bytu a výťah nechala otvorený. Zbalila si veci, a keď sa
viezla výťahom dolu, na schodoch
zbadala gestapo, ktoré ju prišlo
zatknúť. Pochopila, že už nemôže
zostať vo svojej vlasti. Podľa
inštrukcií sa potrebovala dostať do
Maďarska. Vymyslela si historku,
že musí rýchlo odísť za ťažko
chorou matkou, a tak zastavila prvé
auto, ktoré smerovalo k maďarským
hraniciam. Bolo to auto nemeckej
spojky, čo vopred nepostrehla.
Samozrejme, že im neprezradila, že
perfektne hovorí po nemecky, ale
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maďarsky ich požiadala o pomoc.
Nemci ju ochotne vzali do auta, ale
spolu nekomunikovali. Počas cesty
sa šofér opýtal suseda: „Nie je to
náhodou Židovka?“ „Ale kde, tá by
hovorila nemecky“. Erika sa na nich
nechápavo usmievala.
V Budapešti mala ďalšiu strategickú úlohu – obstarať falošné
doklady, čo sa jej aj podarilo.
Navštívila kanceláriu s evidenciou
obyvateľstva. Poprosila úradníčku
o správnu adresu blízkej – vymyslenej príbuznej. Medzitým príslušnú
pracovníčku
(vopred dohodnuté) odvolali na vrátnicu. Erika si
zatiaľ odpísala z evidencie mená
obyvateľov, ktorí v tom roku zomreli, a na tieto mená jej vystavili
náhradné doklady.
Neskôr sa vydala a odsťahovala
do Izraela. Pracovala ako ekonómka
na poľnohospodárskom družstve
kibuci, a to veľmi úspešne. Narodili sa jej dve dcéry, ktoré v roku

1960 navštívili spolu s mamou aj
Skačany.
Po smrti pani Adlerovej sa
odsťahoval za dcérou aj pán Adler
(jej otec). Strávila som s ním v
Bratislave, v maďarskej reštaurácii,
posledný večer pred odchodom.
Pán Adler to nazval „poslednou
večerou“. Bol to smutný večer,
ťažko sa lúčil, ale najviac mu bolo
ľúto za Skačanmi. Prežil tam vlastne
celý život - v dobrom i zlom.
Aj v Izraeli mal pán Adler veľký
záujem o dianie v Skačanoch. Bola
som s ním v písomnom kontakte a
sporadicky som ho informovala o
situácii v našej rodnej obci. (Keby
už vtedy boli vychádzali Skačianske
noviny...) Zároveň ma informoval,
že požiadal Miestny národný výbor,
aby mu na cintoríne zostalo jeho
miesto – jeho rodná zem. „Viete, ja
aj po smrti zostanem Skačancom a
rád by som tam mal svoj kútik.“
A ja si pokladám za povinnosť

informovať o tomto jeho záujme aj
ostatných rodákov, ktorých si nosil
vo vzácnych spomienkach.
Margita Ďurišová, Bratislava
Foto_ archív M. Ďurišovej

ľudské vlastnosti, návyky a povahové črty jeho obyvateľov.
Vyniká improvizačným majstrovstvom. V jeho vystúpeniach nechýba ani sebairónia (príbehy „o prvom
rande pri sv. Anne“, „ako ma mama
vozila na kočiari po Priečelí“, „o krstnom apinkovi Bitareje“, či žartovný
pohľad na jednotlivé životné udalosti i na dobové skačianske postavy a
postavičky („o Jojinkovi a Aťke“, „o
Mare Lojzovej“, „o našich cigáňoch
Mare a Janovi“, „o Tonovi Honzovi“, „o Ile“, „o družstevníkoch“, „o
muzikantoch“, „o rehabilitáciách“).
Väčšina príbehov má reálny základ.
Svoje autorské vystúpenia si zásadne
nepíše.
Od r. 2000 pravidelne a úspešne
reprezentuje obec v celoslovenskej
súťaži Rozprávačské Lodno.
V širokom okolí sa stal známym
predovšetkým v postave starejšieho
na svadbách (pytača). Známy pytač
„Viktorko zo Skačian“ bol od r.

1972 svadobným ceremoniárom na
663 svadbách. Od roku 1985 ako
spevák odprevádza zosnulých na
pohreboch. Je známy aj ako spevák
pašií, „farár“ pri pochovávaní basy,
športový komentátor domácich futbalových zápasov.
Vystupuje ako spevák ľudových
piesní a tanečník v speváckotanečno-dramatickom súbore seniorov Cibuliar.
Viktor Ištván je všestranný
ľudový umelec so vzácnym darom
od Boha – darom reči a schopnosťou
rozdávať ľuďom smiech a zábavu.
Neodmysliteľná postava dedinského
kultúrneho života patrí do zlatého
fondu nositeľov miestnej ľudovej
kultúry.
Za všetky tieto jeho aktivity mu
pri príležitosti jeho 70. narodenín
Obec Skačany udelila Cenu obce za
prínos pre rozvoj kultúry v obci a
šírenie jej dobrého mena.
A. Beňačková

Rudolf a Blanka Adlerovci

• Cena obce Viktorovi Ištvánovi

29. augusta 2009 sa dožil významného životného jubilea známy
ochotnícky herec, humorista –
zabávač, ľudový rozprávač, starejší
na svadbách, spevák náboženských
piesní pri cirkevných obradoch a
slávnostiach náš spoluobčan Viktor
Ištván.
V ochotníckom divadle pôsobil
od detstva. Svoje prvé divadelné
úlohy začal stvárňovať pod vedením
bývalého riaditeľa ľudovej školy a
výnimočného kultúrneho pracovníka Rudolfa Gombára, ktorý vychoval celé generácie amatérskych
hercov v Skačanoch. Debutoval ako
12-ročný rolou Peterka v hre Ferka
Urbánka Mikuľovo posledné „alleluja“.
Viktor Ištván je univerzálny
herec
dedinského divadelného
súboru, ktorý si však udržiava svoju
individualitu. Blízka mu je hlavne
ľudová forma zábavy. V žánrovo ro-

zmanitom repertoári inklinuje najmä
ku komickým a veseloherným postavám blízkym jeho hereckému prejavu. Počas svojej hereckej kariéry
stvárnil množstvo divadelných postáv.
Výrazný komický talent s osobitným hereckým temperamentom
a sklonom k slovnému i situačnému
vtipu a humoru uplatňuje aj ako
ľudový rozprávač. Celý svoj život
prežil v rodnej obci. Je vnímavým
a citlivým pozorovateľom života v
dedine, životných príbehov jednoduchých ľudí, čo ovplyvňuje jeho
tvorbu v rozprávačskom umení. V
postave ľudového rozprávača podáva
zábavné historky z vlastného života
i zo života dedinského ľudu. V samostatných autorských vystúpeniach
jeho hovorené slovo v typickom
skačianskom dialekte s nadhľadom
a jemnou iróniou približuje život
v rodisku a pranieruje negatívne
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ŠANCA A NÁDEJ informuje
• Máme nový KÚT, a nikto v ňom nie je sám e
KLUB_ umenia a tvorby sa stal
KÚTom pre všetkých...
Môžeme ho nazvať „projektom“,
ktorý vznikal prirodzene, s ľudským
prístupom a s pozitívnym pohľadom
do budúcna. Naše predstavy vytvoriť
priestor pre ľudí, pre mladých ľudí, pre
deti plné fantázie a dobra sa podarili, a
tak v tom pokračujeme ďalej... Všetko
sú to skúsenosti, na základe ktorých
môžeme ponúknuť viac otvorenosti,
povedať vám, aby ste sa nebáli umenia
a kultúry... Máme možnosť stretávať
sa, komunikovať a tvoriť niečo zaujímavé, niečo „iné“. Svet je plný „inakosti“. Každý z nás je „iný“, v každom
z nás je kus dobra, len ho treba hľadať
a chcieť spoznávať... A na to tu máme
klub, v ktorom nevládne samota, ale
naopak úsmev v nejednej tvári. Ráno,
večer, kedykoľvek, kdekto príde, pozdraví a sadne si k nám☺. Klub je KÚTom pre všetkých...
Za vznik ďakujeme pánu starostovi, ktorého sme cez tento projekt
spoznali a našli v ňom chuť pomôcť,
akúsi spomienku, detskú radosť...
Ďakujeme aj Občianskemu združeniu
Šanca a nádej, no najmä pani

Beňačkovej za rady a úprimný postoj
pri realizácii. Ďakujeme rodičom, kamarátom, deťom, v podstate tým, čo
nám pomohli a pomáhajú... Spoločne
sa tešíme z priestoru, ktorý nadobúda
krásne premeny. Na tomto projekte
bola plne prítomná ľudskosť...
Počas letných dní sme sa stretávali
s deťmi vo vopred určenom čase.
Prišli Veronika a Nikolka Besedová,
Katka Ďurišová, Nikolka Kasalová,
Barborka Knápeková, Tomáško
a Mirko Pilát, Lilika Jakubíková,
Jessica Beňačková, Kristínka Kosnovská, Dominik Kováč a Samantha
Kováčová, Anetka a Paťka Slivoňová,
Simonka a Stanka Slivoňová, Janka Štrpková a zopár okoloidúcich.
Spoločne sme skultúrňovali daný
priestor, vytvárali sme tzv. „pestrofarebný svet“, v ktorom dieťa potrebuje pohyb, voľnosť a pocit bezprostrednej radosti. Detské ruky maľovali
kvetináče, sadili kvietky, vniesli im
život, maľovali dekoratívne rámiky
na fotografie, robili si vlastné návrhy
na tričká maľovaním a technikou
batiky, vyrábali ozdobné škatule,
„kofoláčikov“ z drôtov, bavlniek a

• Rozlúčka s prázdninami
kresbou na asfalt

Detské ihrisko v parku na Námestí
1. mája, ktoré bolo v minulom roku obnovené, sa stalo obľúbeným miestom,
kde sa nielen hrávajú deti, ale stretávajú
sa tu aj ich rodičia a starí rodičia. Najviac naraz sa ich tam zišlo na tradičnom
podujatí Občianskeho združenia Šanca
a nádej – kresbe na asfalt. Tentoraz
tu strávili pekné popoludnie posledného dňa letných prázdnin. Viac ako
50 detí kreslilo rôzne výjavy z rozprávok, postavičky, autá, kvety a zvieratká. Samozrejme, že využili čas aj na
zábavu na hojdačkách, šmykľavkách,
kolotoči a preliezačkách. Dobre sa
cítili aj dospelí, ktorí medzi sebou diskutovali a prizerali sa na svoje ratolesti,
na ich výtvory a šantenie.

Na záver sa všetci premiestnili
do budovy hasičskej zbrojnice, kde
si v KÚTe, v klube umenia a tvorby
prezreli prezentáciu prác, ktoré vytvorili deti a mládež počas Skačianskeho
tvorivého leta.
BE

gombíkov a taktiež rôzne náhrdelníky, náramky a prstene, kreslili
sme, bláznili sme sa, pozerali filmy
a zhovárali sa o všetkom, čo nám len
napadlo☺. Vybrali sme sa aj na „výlet
poznania“. Ocitli sme sa v Bratislave,
v hlavnom meste Slovenska, v centre plnom ľudí, v rušnom priestore,
kde sa všetko hýbe vpred. Navštívili
sme Slovenský rozhlas, štúdio Rádia
FM, prešli sme Staré mesto, nastúpili
na loď a plavili sa k zrúcanine hradu
Devín. Počasie bolo krásne, podobne
ako naša cesta za dobrodružstvom.
Vrátili sme sa v noci, príjemne unavení a plní zážitkov... Koncom leta
sme uskutočnili výstavu, prezentáciu
detských prác, tak aby ľudia mali
možnosť vidieť, čo sme vytvorili za
tak krátky čas. Všetko to malo úspech,
všetko nás to teší, všetko to pretrváva
i naďalej...
A teraz opäť začíname čosi
nové... Otvárame filmový KLUB pre
deti, mládež a dospelých. Budeme
sa stretávať dvakrát do mesiaca v
tematických celkoch, v príbehoch,
ktoré môžeme ukončiť diskusiou.
Spoločne si pozrieme vybrané filmy, z

nadhľadu a v príjemnom priestore, pri
káve, čaji, a pod.
Prvý filmový večer bude na tému
„Život ako dar“ a uskutoční sa v piatok, 23.10.2009 o 18.00 hod. v KÚTe.
Bude to dráma o ľudskom postoji, o
človeku, ktorý hľadá v ľuďoch dobro
a odpustenie, a o tom, čo nám život
ponúka, a paradoxne akú daň si je
schopný vziať... (Seven Pounds „Sedem Životov“, 2008, dráma, USA,
123 min., Réžia: Gabriele Muccino,
Hrajú: Will Smith, Rosario Dawson,
Woody Harrelson, ...).
Taktiež sa otvára detský KÚT
– Klub Umenia a Tvorby. O tom tu
nebudeme písať, ale už teraz sa môžete
tešiť, milé deti... Čoskoro dostanete
prihlášky. Tešíme sa na vás☺.
Budeme radi, ak vás príde čo
najviac. Nerobíme to pre seba, ale pre
všetkých s pocitom, že je to správne,
tvorivo hodnotné a cielené poznanie...
Určite vás to bude zaujímať. Nie je
dobré, keď človek zavrhuje nové veci.
Treba vedieť vnímať svet pozitívne
bez pretvárky - bez prestávky...
S pozdravom_ Martin a Miška ☺
Michaela Lukyová
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• 10 rokov novín_ Stretli sa tvorcovia a prispievatelia

V minulých dňoch uplynulo
10 rokov od vydania prvého čísla
informačného občasníka Skačianske
noviny. Pri tejto príležitosti obec
a redakčná rada zorganizovali
stretnutie tvorcov a prispievateľov
Skačianskych novín pod názvom
Význam médií a ich vplyv na
súčasného človeka. Na stretnutie
boli pozvaní aj zástupcovia miestnych a regionálnych periodík z
okolia. Zo šiestich pozvanie prijali
zástupcovia Hradištského informátora Miroslava a Pavol Kubačkovci
a šéfredaktor Nového Clusu Peter
Maťašeje.
Účastníci stretnutia si vypočuli
prednášky profesionálnych novinárov. Miroslav Jaroš z agentúry
TASR hovoril na tému Význam
a vplyv regionálnych médií a o
Skačianskych novinách sa vy-

jadril takto: „Skačianske noviny
mi zabezpečili zaujímavé čítanie
o obci, ktorú som poznal iba z
niekoľkých návštev počas pôsobenia Zdenka Pupíka v Skačanoch.
Obsahovo bohatých desať strán, na
ktorých som našiel nielen oficiálne
informácie obce, ale aj zaujímavé
udalosti zo života jej obyvateľov,
svedčia o tom, že Skačianske noviny pripravujú členovia redakcie s radosťou a erudíciou. V čase
„najrôznejšej“ slovenčiny aj v knihách zabehnutých vydavateľstiev
poteší čítanie novín, ktorých tvorcovia v škole učiteľov slovenského jazyka pozorne počúvali.
Je dôležité, že máte ľudí, ktorí
sú ochotní venovať čas písaniu o
udalostiach vo vašej obci. Spolu
s nimi môžete ovplyvniť, čo sa
o vašej obci dozvedia ľudia o

niekoľko desaťročí, keď budú čítať,
čože sa to na začiatku storočia u nás
dialo.“
Radovan Pavlík z agentúry
SITA hovoril na tému Vplyv médií
na súčasného človeka. Poukázal na
silu médií a dôležitosť naučiť sa
orientovať v „mediálnom chaose“,
pričom zdôraznil vplyv rodiny na
formovanie postojov dieťaťa. Ocenil
prácu redakčnej rady Skačianskych
novín a ich bohatý obsah.
Bývalý správca skačianskej
farnosti Zdeno Pupík, ktorý stál
pri zrode novín, sa prítomným prihovoril na tému Čo potrebuje Slovensko. Uviedol, že táto prednáška
začala vznikať na skačianskej fare

ešte v r. 2005, nič však nestratila na
svojej aktuálnosti. S jej obsahom
oboznámime čitateľov v niektorom
z budúcich čísel novín.
Šéfredaktorka Anna Beňačková
priblížila začiatky vzniku a 10-ročný
vývoj tohto periodika. Poukázala
na to, ako sa s informatizáciou a
digitalizáciou menil spôsob práce
redakčnej rady a grafikov, rozsah a
periodicita občasníka.
Starosta obce Ladislav Struhár
poďakoval členom redakčnej rady,
grafikom a prispievateľom za ich
tvorivú činnosť a spoluprácu a
odovzdal im pamätné listy.
text_ BE
foto_ MG

ocenenie a diplom RV SZZ nášmu
najstaršiemu členovi záhradkárovi
Jozefovi Hudecovi pri príležitosti
jeho 90. narodenín.
Výstavu navštívilo asi 320
návštevníkov nielen zo Skačian, ale
aj z okolia - z Hradišťa, Partizánskeho, Veľkých Bielic a tiež zástupcovia záhradkárskych organizácií z
okolitých obcí v okrese Partizánske.
V pondelok si výstavu boli pozrieť
aj žiaci základnej školy a tiež člen

RV SZZ a zároveň majiteľ záhradníckej firmy Marián Komžík, ktorý
vyjadril obdiv nad krásou výstavy a
potvrdil to aj zápisom do kroniky a
podpisom.
Po ukončení výstavy členovia
výboru vybrali reprezentatívne
vzorky na republikovú výstavu
JABLKO ROKA do Nitry, ktorá sa
bude konať v mesiaci október 2009.
Za výbor ZO SZZ Skačany,
Emil Ďuriš

• Záhradkári vystavovali
Opäť je tu jeseň, čas zberu
úrody zo záhrad. Skačianski záhradkári pripravili 27.septembra 2009
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v
miestnom kultúrnom dome. Záhradkári a občania na výstave prezentovali svoje výpestky v podobe 195
vzoriek ovocia, 108 vzoriek zeleniny,
31 vzoriek kvetov, 4 obrazy zo sypaných semien. Návštevníci výstavy
si mohli pozrieť aj 48 fotografií
dvorov, nádvorí a predzáhradiek a

krásnych kvitnúcich kvetov. Prezentovali sa aj štyria záhradkárski podnikatelia z okolia. Tradíciou sa stáva
aj kútik zo základnej školy – tentoraz
to boli obrázky kvetov a postavičky
zo zeleniny.
Na otvorení výstavy boli prítomní aj okresný predseda SZZ
v Partizánskom Marián Omelka
a zástupca primátora mesta Partizánske a okresný tajomník SZZ
Jiří Foks, ktorí zároveň odovzdali
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Hlas skačianskeho ľudu
Pri príležitosti 10. výročia
vzniku Skačianskych novín sme sa
spýtali našich občanov aj čitateľov
žijúcich mimo obce na ich názor na
naše noviny.
Čo podľa vás priniesli
Skačianske noviny do obce za 10
rokov existencie? Ako vnímate
hodnotu Skačianskych novín, čo
pre vás znamenajú? (pre rodákov)
Čo očakávate od Skačianskych
novín v budúcnosti? Čo by v nich
podľa vás nemalo chýbať?
Tu sú ich odpovede:
►Skačianske noviny som sledoval od samého začiatku a aj takto
som mal kontakt so svojím rodiskom, v ktorom určite zostali moje
korene zapustené. Pokiaľ noviny
neboli na internete, tak som ich
sporadicky dostával od príbuzných
alebo známych. Bol som aj som na
tieto noviny hrdý, pretože oveľa
väčšie obce tu v okolí takéto noviny
nemajú. Pred viacerými návštevami
som sa mohol pochváliť práve novinami z môjho rodiska.
Z hľadiska kvalitatívneho ich
pokladám za veľmi dobré a len dúfam, že obec a ľudia okolo novín
budú v tomto pokračovať. Samozrejme tým, ktorí okolo novín robia,
patrí moja vďaka a môj obdiv, lebo
aj takýmto spôsobom zviditeľňujú
moju rodnú obec. Prajem im ešte
mnoho tvorivých nápadov.
Veľkou výhodou súčasnosti je to,
že noviny sa dajú nájsť na webovej
stránke, čo rozhodne poslúžilo
oveľa širšiemu okruhu čitateľov v
rôznych kútoch Slovenska aj sveta
/aj naša dcéra Magduška v Las Vegas si ich číta/.
Práve dnes sme si na webovej
stránke otvorili fotodokumentáciu
výzdoby kostola z poďakovania
za úrodu. Je to niečo prekrásne a
keďže mám možnosť porovnávať
s podobnou akciou v martinskom kostole, môžem s hrdosťou
povedať, že tunajší prehľad úrody
bol iba odvarom toho, čo som videl v skačianskom kostole. Určite
na tom pracovali nielen ľudia s
vrúcnym vzťahom k cirkvi, ale aj
s veľkým citom pre umenie. Som
veľmi rád, že sa to dostalo na webovú stránku a aj takto sa môže šíriť
dobré meno obce a jej obyvateľov.
Moje hodnotenie je síce subjektívne, ale úprimné.
Moja odpoveď na otázku, čo
očakávam od Skačianskych novín v
budúcnosti, je veľmi skromná - aby
nezanikli.
A čo by nemalo v Skačianskych
novinách chýbať? Myslím, že by

tam malo byť vždy niečo z histórie
Skačian. Vychádzam zo svojich spomienok, keď poštu k nám vozili na
koni z Veľkých Bielic, keď terajšia
najstaršia generácia musela chodiť
do tzv. meštianky do vzdialenejších
obcí, lebo u nás meštianka bola až v
povojnových rokoch. Mali by tam
byť spomienky na život v obci v
podaní tých najstarších, ktorí ešte
žijú a tešia sa dobrému duševnému
zdraviu. Ich odchodom na večnosť
samozrejme odídu nenávratne aj
spomienky na život v ich mladosti.
Zároveň by to mohlo poslúžiť pri
spracovaní monografie o mojej
rodnej obci. Podľa vzoru tematickej stránky spomienok na môjho
strýka ThDr. Štefana Štefkoviča by
som odporúčal podobné tematické
stránky venovať i ďalším rodákom
zo Skačian, ktorí v niečom vynikli.
Je ich dosť.
Ivan Ďuriš, Martin
►Skačianske noviny čítam
pravidelne a pretože už nikam
nechodím, dozviem sa z nich, čo sa
v obci udialo. Aj keď už mám dosť
rokov, zaujíma ma to.
V novinách by sa nemalo
zabúdať na pamätihodnosti, históriu
a zvyky Skačian, aby aj mladí ľudia
vedeli o histórii obce. Uvítal by som
spomienky na jarmoky, posviacky
kaplniek, krížov, púte,.... ktoré sa v
Skačanoch konávali pravidelne.
Ján Gahér, 87
►Dobrou formou nás informujú o dianí v obci, o rôznych
podujatiach. Veľmi rada si prečítam
články o histórii obce a jej významných rodákoch.
Čo od nich očakávam? Že budú
vychádzať aj naďalej aspoň v takej
periodicite a rozsahu ako doteraz.
A čo by v nich podľa mňa nemalo chýbať, to je úvodník. Vždy mi
v tomto uponáhľanom svete dával
podnet zamyslieť sa nad životom,
ktorý žijeme.
Na záver prajem redakčnej rade,
aby mala čo najviac prispievateľov
a nedala sa odradiť kritikou, lebo
najviac kritizujú tí, čo najmenej
robia.
Jana Kližanová
►Je chvályhodné, že sa aj
v Skačanoch vydávajú noviny.
Očakávam, že aj v budúcnosti budú
informovať občanov o dianí v obci
v súčasnosti aj v minulosti. Nemali
by v nich chýbať ani kritické informácie o nedostatkoch v obci a
návrhy riešení, ako veci zlepšiť.
Odhaľovať tých, čo škodia prírode
a životnému prostrediu, napr.
spaľovaním chemického odpadu od

miestnych podnikateľov.

V. Gahér
►Skačianske noviny nám za
tých 10 rokov ponúkli množstvo
informácií, ktoré postupom času
získavajú na hodnote. Keď si pozrieme Skačianske noviny spred desiatich rokov a nájdeme tam či už
fotografie svojich detí alebo zaujímavé články o tom, čo sa vtedy
dialo v obci, tak si zaspomíname a
zistíme, ako čas rýchlo uteká. Preto
je dôležité, aby sme si náš život zaznamenávali. A Skačianske noviny
sú jednou z možností. Želám si
hlavne, aby boli ochotní ľudia, ktorí
budú chcieť udalosti zaznamenávať,
aby aj naši potomkovia vedeli, ako
sa tu kedysi žilo. Nemalo by v nich
chýbať množstvo fotografií, pretože
tie najlepšie vystihujú naše zážitky.
No a z každej oblasti života niečo.
PK, 37 rokov
►Skačianske noviny sú informátorom o všetkom, čo sa v obci
deje alebo plánuje vykonať. Našu
obec zviditeľňujú i v širokom
okolí, pohladia duše tých, ktorí
prežili detstvo a mladosť v obci,
ale už tu nebývajú. Nám ostatným pripomenú a oživia zvyky a
tradície z minulosti, oboznamujú
nás s úspechmi našich rodákov i s
históriou obce, dočítame sa v nich
o pôvode kaplniek, krížov a iných
starých a pamätných budov v obci.
Zaujímavé sú články o živote a
úspechoch našich rodákov, zvyky a
veselé zážitky a príhody.
Čo očakávam? Želám si, aby
vychádzali, aby tí, ktorí na nich
pracujú, sa nedali odradiť, nestratili
chuť do práce a popri plnení svojich
pracovných povinností vo svojom
voľnom čase Skačianske noviny
pripravovali. Robte a píšte tak, ako
doteraz. Informujte nás pravdivo
o dianí v obci a tých mladých o
živote našich predkov, o zvykoch
viažucich sa k rôznym udalostiam.
Nezabudnite aspoň slovom oceniť
prácu tých, ktorí pre zveľadenie
obce, jej zviditeľnenie v dobrom a
zlepšenie života občanov pracujú,
obetujú svoj voľný čas a nečakajú,
čo za to.
Ďakujeme
za
noviny,
blahoželáme k 10. výročiu ich vzniku. Redakčnej rade prajeme chuť
do práce, zaujímavé nápady a veľa
úspechov.
Mária Krajčová
►Počas desaťročnej existencie Skačianskych novín sa dostalo do povedomia obyvateľov
množstvo zaujímavých informácií
z histórie našej obce. Články s

touto tematikou boli aj sú natoľko
prepracované, že sa stali plnohodnotným zdrojom poznania nielen
pre nás, ale i pre čitateľov z okolia. Neodmysliteľným kladom vydávania novín je i zviditeľnenie sa
jednotlivých spoločenských organizácií v obci.
Budúcnosť našich novín vnímam optimisticky. Mám pocit, že
obsahovo sa neustále rozširujú,
pribúdajú nové témy a čo viac, autormi článkov sa častejšie stávajú
samotní obyvatelia. Verím, že
obyvatelia sa postupne osmelia a
budú s radosťou prispievať svojimi
postrehmi z diania v obci. Potešilo
by ma, ak by sa vďaka tomu
informačný občasník obce Skačany
zmenil na mesačník.
Keďže máme v Skačanoch
veľmi pestré zloženie obyvateľstva
(či už vekovo alebo čo sa týka
zamestnania a záujmov), nemali by
v novinách chýbať príbehy zo života
našich občanov. I v miestnej základnej škole nachádzame množstvo
mladých talentov v literárnej
tvorbe. Ak pani slovenčinárky počas
vyučovania natrafia na zaujímavú
báseň alebo sloh, mohli by sa tieto
články uverejniť i v Skačianskych
novinách.
D. Mekýšová, 46 rokov
►Ďakujem všetkým, ktorí sa
podieľajú na tvorení Skačianskych
novín. S každým novým číslom
mi už desať rokov prichádza kus
domova. Miesto, kde sme prežili
detstvo a mladosť, je veľkým a
krásnym miestom.
Eva Goldbergerová, Topoľčany
rodená Gombárová
►Skačianske noviny za 10
rokov zvýšili informovanosť o
spoločenskom a duchovnom živote
v obci, o činnosti organizácií a
obecného zastupiteľstva. Dozvedeli sme sa z nich veľa o histórii
obce a o významných osobnostiach, ktoré v obci pôsobili alebo
sa tu narodili. Prehľad o živote
dokresľuje aj spoločenská rubrika.
V súčasnosti vidím konkurenciu v
internete, ale aj tak si myslím, že
vytlačené číslo obecných novín má
šancu dostať sa naozaj ku každému
obyvateľovi obce, aby sa dozvedel,
čo je nové, samozrejme, ak má záujem. Do budúcnosti si želám, aby
sa vo vydávaní novín pokračovalo.
Tým, ktorí tvrdia, že noviny sú jednostranné, odkazujem, aby svoje
námety, pripomienky a príspevky
doručili redakčnej rade alebo na
obecný úrad.
Ladislav Bánovský
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• Navštívili sme Viedeň
Je skoré októbrové ráno. Jeseň sa už
začína obliekať do svojich nádherných
pestrofarebných šiat. Pochmúrna obloha zamračene odprevádza skupinu
skačianskych dôchodcov a ich priateľov
z Hradišťa na kultúrno-poznávací zájazd
do Viedne. Jesenné zafarbenie skupiny
seniorov oživilo aj zopár mladých ľudí,
ktorí využili ponuku spoznať historické
pamiatky Viedne a oboznámiť sa s dejinami bývalého hlavného mesta RakúskoUhorskej ríše. Ríše, ktorej súčasťou bolo
v minulosti aj Slovensko. Pochopili, že
bez poznania minulosti si ťažko možno
vážiť prítomnosť a budúcnosť. A mladí
ľudia sú našou budúcnosťou, sú nástupcami už sivovlasých, ale múdrosťou a
skúsenosťami obdarených seniorov.
Vznikol tu súzvuk viacerých generácií.
A v ňom sa začala cesta za spoznávaním
našej dávnej minulosti.
Dejiny každej ríše sú tvorené dejinami
jej štátov, miest, obcí i jej rodov. Prehľad
dejín Rakúsko-Uhorskej ríše začal kultivovaným a zaujímavým spôsobom
rozvíjať sprievodca zájazdu Miloš Kapsiar bohatou a slávnou históriou Skačian.
Počas cesty informoval o pamiatkach,
okolo ktorých sme prechádzali, až sme sa
dostali do cieľa nášho zájazdu.
Našou prvou zastávkou vo Viedni,
kde nás čakalo nádherné počasie, bolo
nákupné centrum HUMA s viac ako
40 obchodmi. Tu sme si za krátky čas
nakúpili drobnosti pre príbuzných. V
záverečnej ankete na otázku, čo na vás
vo Viedni najviac zapôsobilo, si na túto
zastávku nik nespomenul.☺ Iste, aj u
nás už máme takých centier dosť... A my
sme predsa išli na zájazd za poznávaním
pamiatok rakúskej metropoly.
Najskôr sme obdivovali netradičný

dom Hundertwasserhaus postavený v
rokoch 1977 - 1985 pôvodne ako apartmánový dom. Na prvý pohľad zaujme každého okoloidúceho pre svoju
neuveriteľnú fasádu hýriacu všetkými
farbami, na ktorej sú miestami prilepené
farebné obkladačky, ktoré tvoria rôzne
mozaiky a ornamenty. Každé okno je
jedinečné pre svoje rozmery a tvar. Dom
obrastajú stromy a popínavé rastliny,
zeleň je umiestnená aj vo vnútorných
priestoroch a na streche.
Odtiaľ sme pokračovali do historického jadra centra. Sprievodca cestou podrobne informoval o pamiatkach, ktoré
sme videli z okien autobusa, až sme sa
dostali na Maria -Theresien-Platz (námestie, ktoré je súčasťou komplexu Hofburg).
Tu našu pozornosť upútala monumentálna
socha Márie Terézie, ktorá stojí medzi
dvoma nádhernými budovami umeleckohistorického a prírodovedného múzea.
Hofburg (Dvorský hrad) niekdajšia zimná rezidencia slúžila počas
siedmich storočí ako sídlo významného
rodu Habsburgovcov. Je to komplex desiatich budov z obdobia gotiky, renesancie, baroka, rokoka, klasicizmu i začiatku
priemyselnej revolúcie. Jedna z nich
je v súčasnosti úradným sídlom hlavy
rakúskeho štátu. Zaujímavé je, že budovy
nie sú oplotené.
Po krátkej zastávke v Kostole sv. Michala sme pokračovali ulicou Graben, kde
nás, osobitne Skačancov, upútal vzácny
barokový morový stĺp Najsvätejšej Trojice. Ako spomienku na morovú epidémiu
z roku 1679 ho dal postaviť cisár Leopold I. Cisár, ktorý koncom 17. storočia
udelil mestečku Skačany jarmočné právo. Okrem Najsvätejšej Trojice, anjelov a
erbov je na stĺpe zobrazený aj on sám. A

tu sme sa predsa nemohli neodfotiť.
Obdivujúc živé sochy sme sa dostali až k jednej z najvýznamnejších a
najnavštevovanejších rakúskych gotických pamiatok, symbolu Viedne Dómu
svätého Štefana s dvoma asymetrickými vežami (južná s výškou 136,7 m a
nedokončená severná s výškou 68,3m). Aj
v interiéri bolo čo obdivovať. Najviac nás
zaujali kazateľnica vytesaná do kameňa a
oltárny obraz znázorňujúci ukameňovanie
sv. Štefana, prvého kresťanského
mučeníka a patróna chrámu.
Po prehliadke centra mesta nasledovala cesta do známeho zámku Schönbrunn – letného sídla Habsburgovcov.
Celý komplex je vlastne jeden veľký park,
kde sme si mohli urobiť vlastný program.
Všade je čisto, trávička pokosená, záhony upravené. Nejeden z nás si zaželal, že
také niečo by sme mohli mať aj u nás v
Skačanoch, a už čoskoro.... Prechádzkou
nenáročným terénom pozorujúc veveričky
a obdivujúc nádherné fontány, zaujímavý
rez stromov a vtáky, ktoré už u nás takmer
nevidno, sme sa dostali až k vyhliadkovej
veži. Niektorí sme stihli navštíviť labyrint
či múzeum kočov, alebo si jednoducho
odpočinúť, posedieť si so zmrzlinou na
lavičke. A potom - plní zážitkov, príjemne
unavení - nástup do autobusa a návrat
domov.
M&G
I keď sa nám nie vždy darí vystihnúť
záujmy našich členov JDS o zájazdy
alebo návštevy divadelných predstavení,
konečne sa nám podarilo zorganizovať
vydarený poznávací zájazd do historickej
Viedne - hlavného mesta Rakúska. Podarilo sa, i keď sme horko-ťažko zaplnili

autobus i nečlenmi a dôchodcami z
Hradišťa.
Úprimné poďakovanie patrí našej
predsedníčke Márii Krajčovej, ktorá robila všetko pre to, aby sa zájazd uskutočnil.
Škoda, že zo zdravotných dôvodov sa
zájazdu nemohla zúčastniť. Ďakujeme
šoférovi autobusa Antonovi Slošiarikovi
a vynikajúcemu sprievodcovi Milošovi
Kapsiarovi z Partizánskeho za odborný
výklad s množstvom informácií a perličiek
najmä zo života členov panovníckeho
rodu Habsburgovcov. Poďakovanie patrí
aj organizátorom zájazdu – členom
výboru, ale aj obci, ktorá nám poskytla
časť finančných prostriedkov na dopravu.
Veľmi si vážime nadšenie našej najstaršej
účastníčky, 86-ročnej pani Pokornej,
ktorá sa na zájazd prihlásila medzi prvými a neskrývala radosť z toho, čo videla a
zažila, hoci vo Viedni nebola prvýkrát.
Podľa názorov účastníkov to bolo
jedno z najlepších spoločných podujatí,
zábavné a poučné zároveň. Väčšina z nás
sa dozvedela to, čo sme doteraz z histórie
nepoznali. Žiaľ, pre krátkosť času sme
nestihli poobdivovať všetky dominanty,
navštíviť múzeá apod. Preto by sme sa
sem ešte raz radi vrátili.
Maximálna spokojnosť. Veď akoby
aj nie. Väčšina bola unesená z množstva
nepoznaného, z nádhernej architektúry a
viditeľnej starostlivosti mesta a štátu o
historické budovy, z poriadku a čistoty
na uliciach. A keď sa k tomu pridali vynikajúci sprievodca perfektne zohraný so
šoférom autobusa, nádherné, takmer letné
počasie, dobrí organizátori a výnimočný
kolektív, ako nás označil pán sprievodca,
inak to ani nemohlo byť.
J. Pilátová
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Zo života školy
• Začal sa nový školský rok 2009/2010 • Vážený pán riaditeľ,
V školskom roku 2009/2010
sme vstúpili do 2. roku vzdelávania, ktorý dáva možnosť vytvoriť
si úplne nové vyučovacie predmety,
a tak v 5. a 6. ročníku pribudli nové
predmety – Regionálna výchova (5.,
6. roč.), Tvorivé literárne práce 6.
roč.). Školský vzdelávací program
(ŠkVP) sa neustále vyvíja, pretvára,
dopĺňa, pričom presný obraz nadobudne až po 4 rokoch existencie.
Aj deti v Školskom klube detí
(ŠKD) a v materskej škole (MŠ)
od tohto školského roka postupujú
podľa nového ŠkVP. V ŠKD nesie
názov Slniečko a v MŠ Usilovné
včielky.
Od októbra je pre rodičov
sprístupnená na webovej stránke
školy
(www.zsskacany.edupage.
org) internetová žiacka knižka.
Na rodičovskom združení rodičia
obdržali kódy, na základe ktorých
majú možnosť si prezrieť nielen
známky svojho dieťaťa, ale aj ich
správanie, domáce úlohy, testy, kontrolné práce, písomky. Tí rodičia,
ktorí sa nezúčastnili rodičovského
združenia a nemajú kódy, môžu
si ich prevziať osobne u triednych
učiteľov.
V mesiaci september začalo v
škole pracovať 8 záujmových útvarov: šikovné ruky: 1.- 4. roč.,
pohybové hry: 1.- 4. roč., tanečný:
1.- 9. roč., varenie a príprava jedál:
4.-9. roč., mladý prírodovedec:
5.- 9. roč., školský časopis: 5.-9.
roč., výtvarný krúžok: 5.- 9. roč.,
športový krúžok: 7.- 9. roč. Vzdelávací poukaz odovzdalo 98 zo 109
žiakov. Mnohí pracujú v dvoch
krúžkoch, niektorí až v troch, a
tak skutočná zapojenosť je 120
žiakov.
Žiaci našej školy sa zúčastnili
v tomto mesiaci cezpoľného behu
v dvoch kategóriách. V kategórii
mladších žiačok a žiakov súťažili:
Nikola Besedová - V. tr., Michaela
Ďurišová - VI. tr., Jana Štrpková
- VI. tr., Matúš Ďuriš - VI. tr.,
Maroš Ďuriš - V. tr., Andrej Šudík
- V. tr. V kategórii starších žiačok a
žiakov reprezentovali školu: Nikola
Griačová -IX. tr., Katarína Ďurišová
- VIII. tr., Vanesa Šuhajdová - VII.
tr., Jakub Kližan - IX. tr., Martin
Moszor - IX. tr., Tomáš Ďuriš VIII. tr. Najlepšie výsledky dosiahli: Nikola Griačová – 10. miesto
z 34 zúčastnených a Jakub Kližan

– 10. miesto z 37 zúčastnených. V
hodnotení škôl naša škola obsadila 11. miesto – mladšie žiačky, 7.
miesto – mladší žiaci, 5. miesto –
staršie žiačky, 7. miesto starší žiaci
zo 14 zúčastnených škôl.
Z dôvodu malého počtu žiakov
v jednotlivých ročníkoch sa žiaľ
nemôžeme zúčastniť všetkých
súťaží.
V tomto školskom roku pracuje
v škole 14 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických
zamestnancov.
I. trieda – Adriana Homolová
II. trieda – Daniela Krištofová
III. trieda – Adriana Juríková
IV. trieda – Darina Kurilová
V. trieda – Milan Minarovjech
VI. trieda – Zuzana Šútorová
VII. trieda – Martina Gašparovičová
VIII. trieda – Hilda Petríková
IX. trieda – Mária Ďurišová
Anglický jazyk:
Zuzana Štálniková-Krajčová
Náboženská výchova:
Jozef Tomica
ŠKD:
Erika Chuťková
Učiteľka MŠ:
Miriam Maslenová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ:
Jana Ďatelinková
Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ:
Anna Beňačková
Riaditeľka základnej školy:
Mária Krajčová
Školu navštevuje 109 žiakov, v
1.-4. ročníku – 38, v 5.-9. ročníku –
71 žiakov. 85 žiakov je zo Skačian,
20 z Hradišťa, 1 žiak z Partizánskeho, 2 žiaci z Dolných Vesteníc a 1
žiak z Návojoviec.
Za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti vyučovania
6 vyučujúcich využilo možnosť
rozšíriť si svoju aprobáciu o ďalší
predmet – informatika, informatická výchova, fyzika, anglický
jazyk a prehĺbiť svoje vedomosti
v oblasti využívania informačnokomunikačných technológií v predmetoch svojej aprobácie.
V tomto mesiaci naša škola
obdržala sponzorský dar, a to
vzorky minerálov a hornín od doc.
Ing. Štefana Krištína, CSc, absolventa tunajšej školy, žijúceho v
Košiciach. Prikladám kópiu listu a
za jeho nezištný dar mu vyslovujem
úprimné poďakovanie.
MK

v tomto roku uplynulo 60 rokov
od môjho ukončenia návštevy bývalej
meštianskej školy v Skačanoch. Pri
tejto príležitosti vás pozdravujem a
posielam niekoľko vzoriek minerálov
a hornín. Môj výber bol už zúžený,
lebo predtým som daroval vzorky 2
základným školám, ktoré navštevovali
moje deti a vnúčatá.
Do vtedajšej meštianskej školy,
ktorú som ukončil v júni 1949, chodili žiaci z Veľkých Krštenian, Skačian,
Hradišťa. Vtedajším riaditeľom bol
Anton Kližan, boli sme prví absolventi. Ja som po štúdiu na strednej škole

v Dubnici nad Váhom vyštudoval na
Baníckej fakulte v Košiciach. Pracoval som 8 rokov v bani Nižná Slaná,
9 rokov v Keramických závodoch
Košice (prieskum a ťažba, príp. úprava keramických surovín kaolín, íly,
bentonity, ryolity, halloyzit, perlit, viate priesky). 23 rokov som nakoniec
pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na
Technickej univerzite do r. 2000.
Pozdravujem Vás, Vašich kolegov
a želám Vašej škole úspechy aj v tomto neľahkom ekonomickom období.
Doc. Ing. Štefan Krištín, CSc.

• Mladý záchranár Civilnej ochrany
Dňa 2.10.2009 sa žiaci Barbora
Fodorová, Katarína Ďurišová, Lukáš
Kuril a Miroslav Pilát pod vedením
vyučujúceho Milana Minarovjecha
zúčastnili v Prievidzi obvodného
kola súťaže Mladý záchranár Civilnej
ochrany.
Na trati dlhej 1km museli súťažiaci
absolvovať nasledujúce súťažné disciplíny: nasadzovanie plynových
masiek, určovanie obsahu evakuačnej
batožiny a druhu predvedeného varovného signálu, použitie improvizovaných ochranných prostriedkov. V
časti Pobyt a pohyb v prírode ukázali
svoje vedomosti zo zemepisu v orientácii na mape pomocou buzoly, kom-

pasu, meraní vzdialeností na mape,
určovaní svetových strán a v odhade
vzdialenosti v teréne. Zdravotnícka
príprava preverila ich zručnosti v
poskytnutí prvej pomoci a volaní na
tiesňovú linku 112. Svoju šikovnosť
a presnú mušku predviedli pri hasení
malého požiaru tzv. „džberovkou“ na
cieľ a v streľbe zo vzduchovky. Na
záver absolvovali testy.
Naše družstvo obsadilo v obvodnom kole 5. miesto a zo škôl z okresu
Partizánske nám patrí 2. priečka.
Neodradilo nás to však od toho, aby
sme o rok zabojovali znova. Veríme,
že s väčším úspechom.
ZŠ

• Jabĺčková slávnosť
5. októbrový deň sa pre žiakov
našej školy začal tak trochu
netradične. Dôvodom bol Deň jabĺk
a s ním spojená pestrá paleta aktivít,
v ktorých hlavnú úlohu hralo jablko
– najznámejší zdroj vitamínov.
Na význam jablka pre zdravie
človeka najskôr poukázali žiaci z
novinárskeho krúžku v pripravenej
rozhlasovej relácii a potom sa už
mohla v školskej jedálni začať ozajstná jabĺčková slávnosť. Žiaci 2.
stupňa tu vystavovali z domu prinesené jablká, ale pochválili sa najmä
jablkovými koláčmi, ktoré pripravili
doma spolu so svojimi mamičkami
či babičkami. Žiacka porota najskôr
vyberala najkrajšie a najväčšie jablko
z každej triedy a potom sa už pustila
do ochutnávania sladkých jablkových
pochúťok. Vybrať z každej triedy tú
najlepšiu jabĺčkovú dobrotu veru vôbec nebolo jednoduché.
Výsledný verdikt poroty:
Naj jablko:
Dávid Struhár - V. tr., Michaela

Ďurišová - VI. tr., Vladimír Podkamenský - VII. tr., Daniela Pilátová VIII. tr., Celá XI. trieda.
Naj koláč:
Andrej Šudík - V. tr., Adam Šegita
- VI. tr., Ján Šedík - VII. tr., Nikola
Habalová - VIII. tr., Matej Štrpka XI. trieda.
Po vyhodnotení sa všetky deti
s radosťou pustili do ochutnávky
prinesených dobrôt a mnohé veru
skonštatovali, že vychýrené domáce
skačianske koláče a zákusky sú naozaj najlepšie.
Žiaci 1.-2. ročníka súťažili o
najlepšieho v hryzení jabĺk, tretiaci
a štvrtáci pripravovali jednohubky z
jesenného ovocia - jabĺk, hrušiek, hrozna. Nakoniec sa všetky deti posilnili
vitamínovými bombami.
Deň jabĺk je dôkazom toho, že
jablko je nielen zdrojom mnohých
vitamínov, ale aj vhodnou cestou k
novému poznaniu.
ZŠ
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• Farebné draky nad Skačanmi
Krásne počasie tohtoročnej jesene opäť vylákalo žiakov 1.-4.roč.
do prírody na šarkaniádu. V utorok
29.9.2009 sa žiaci z 1. stupňa stretli
na školskom ihrisku s množstvom
krásnych pestrofarebných šarkanov
a drakov. A keďže nám prial aj jem-

ný vietor, naháňačka sa mohla začať.
Niektorým šarkanom chvíľu trvalo,
kým si to rozmysleli a vzniesli sa
k oblohe, iným zase prekážali ich
dlhé chvosty, ale nakoniec nič nestálo v ceste tomu, aby sa obloha
nad ihriskom zaplnila nádhernými a

hlavne lietajúcimi šarkanmi.
Postupne sa predstavili jednotlivé triedy a potom žiaci súťažili
medzi sebou, čí šarkan vyletí
čo najvyššie. A komu to náhodou nešlo, pomocnú ruku podali
mamičky, aby sa aj tie najlenivejšie

šarkany vznášali nad hlavami svojich majiteľov.
Sme radi, že nám tento rok prialo počasie a mohli sme spestriť oblohu farebnými drakmi. Už dnes sa
tešíme na budúcu šarkaniádu.
text_ foto_ Darina Kurilová

lopta, ktorá viedla účastníkov cestnej
premávky vždy po správnej strane
cesty.
Čas strávený v autoškole sa deťom
páčil a odniesli si veľa pekných
zážitkov. S našimi inštruktormi sme
sa rozlúčili básňou:

Keď prechádzaš cez cestu,
veľký POZOR daj!
Najprv vľavo,
potom vpravo dobre pozeraj!

• Na dopravnom ihrisku
Po minuloročnom úspechu sme
aj tento rok 28.9.2009 so žiakmi 1.-4.
ročníka navštívili dopravné ihrisko v
Partizánskom.
Ráno zastal pred školou autobus a
odviezol žiakov do trochu inej školy autoškoly. Našich nedočkavcov sa ujal
milý pán inštruktor a rozdelil žiakov
na dve skupiny. Prváci a druháci zasadli do netradičných lavíc a v rámci
teoretickej časti sa oboznámili so
základnými dopravnými značkami,
ktoré každodenne vidia počas cesty
do školy. Pripomenuli si, že povinnou výbavou správneho cyklistu je
i počas bicyklovania v obci prilba.
Do povedomia detí bolo vštepované
i heslo Vidieť a byť videný.
O kúsok ďalej na detskom dopravnom ihrisku zatiaľ tretiaci a

štvrtáci absolvovali jazdu zručnosti na
bicykloch a kolobežkách. No nemali
to len také jednoduché. Počas svojej
jazdy sa museli riadiť dopravnými
značkami a svetelnou signalizáciou.
Na ceste nechýbali ani chodci - ich
spolužiaci. Našim cyklistom to išlo
veľmi dobre, no našli sa aj takí, ktorí
porušili dopravné predpisy. Od pána
inštruktora dostali primeranú pokutu
- museli odovzdať svoj dopravný
prostriedok.
Neskôr sa skupiny žiakov vymenili. Cyklisti zasadli do lavíc a prváci
s druhákmi sa ujali svojich dvojkolesových tátošov. Po namáhavom
tréningu nasledoval oddych. Všetci
žiaci si spoločne pozreli rozprávku,
ktorá upozorňovala na bezpečnosť
na ceste. Hlavným hrdinom bola

• Prvý country večer v Skačanoch
Dobrovoľný hasičský zbor v
Skačanoch v spolupráci s komisiou kultúry a sociálnych vecí zorganizoval v sobotu 15. augusta
pred kultúrnym domom COUNTRY VEČER. Keďže to bolo
prvýkrát, organizátori sa obávali
malej návštevnosti. Ich obavy sa
rozplynuli hneď po pol ôsmej, keď
zazneli rezké tóny country skupiny
Dostavník z Bánoviec nad Bebravou. Priestor pred kultúrnym domom ožil veľkým množstvom ľudí.

K dobrej nálade a pohode letného prázdninového večera prispeli: pekná muzika, výborné počasie,
občerstvenie, ale taktiež stretnutia
príbuzných, priateľov, známych, a
to nielen zo Skačian, ale i z okolia. Najskôr sa roztancovali deti,
no postupne sa k nim pridali ľudia
všetkých vekových kategórií, ktorí
sa vynikajúco zabávali do neskorých nočných hodín.
Eva Struhárová

text_ Adriana Juríková
foto_ DK

Skačianske noviny_ číslo 5/2009

12. strana

• Rôznorodé aktivity seniorov
Seniori združení v skačianskej
ZO JDS usporiadali v poradí už
tretie športové popoludnie pre
všetkých skôr narodených, ich
vnúčatá a pravnúčatá. Konalo sa 20.
augusta v priestoroch futbalového
ihriska a ukončené bolo opekačkou.
Súťažilo sa v behu, v hode handrovou loptou do plechoviek, krúžkov
na kolík, lopty do basketbalového
koša a granátom. Plánovaný kop do

minibránky sa pre mimoriadny tréning futbalistov nekonal.
Prvými pretekármi boli škôlkari,
nasledovali školáci a nakoniec ich
starké a starkí. Je chvályhodné,
že sa pripojili i prítomní rodičia.
Každý, kto sa zapojil do športového
zápolenia, bol odmenený medailou – čokoládovým eurom, deti
aj balíčkom sladkostí. Najväčšiu
radosť z medaily mali tí najmenší,

ale hrdo sme ich všetci nosili zavesené na krku. Po dekorácii medailami sme pokračovali v ďalšom
programe – opekaní. Chlapci
dôchodcovia prekvapili veľkým
hrncom varenej kukurice, ktorá veru
chutila všetkým. Počasie prialo a o
dobrú náladu nebola núdza. Rodičia
si deti odniesli, opekanie a družná
zábava pokračovala až do nočných
hodín.
Táto akcia bola pre deti aj
rozlúčkou s prázdninami a pre nás

ostatných spríjemnením všedných
dní dôchodcovského života.
Naši členovia, ktorí účinkujú
v spevácko-tanečno-dramatickom
súbore Cibuliar, sa nemajú kedy
nudiť, o ich vystúpenia je záujem i
v okolitých obciach. Dôkazom toho
je ich účinkovanie počas hodových
slávností v Šimonovanoch a na
posedení dôchodcov a jubilantov v
Kolačne. V októbri a novembri ich
čakajú ďalšie.
M. Krajčová

všetci držíme palce!
V kabíne dorastencov vládli už
počas letnej prípravy oprávnené
obavy. Hráčov je čoraz menej a aj to
málo, čo zostalo verné svojmu tímu,
akosi zabúda na dôležitosť tréningového procesu. Ľahostajný prístup
sa odrazil aj na priebežných výsledkoch – dorastenci už dlhšiu dobu nezabodovali a nachádzajú sa na dne
tabuľky. Snáď tréner Ján Horniak
nájde spôsob, ako hráčov motivovať
a opäť v nich prebudí to pravé futbalové srdiečko. No každý by mal
začať od seba, prekonať vlastnú
lenivosť a pravidelne trénovať.
Dôležité však je aj správanie zo strany fanúšikov. Je potrebné pochopiť,
že chlapci sa vždy snažia zabojovať
a v tých najťažších chvíľach by im
určite padli vhod povzbudivé slová
a nie karhanie...
Najsledovanejším
spomedzi
našich tímov je však zaručene Amužstvo. Hráči už dávno hodili za

hlavu neúspešný barážový zápas s
Lazanmi a naplno sa oddali ďalšej
sezóne. Na kreslo trénera si zasadol skúsený Tibor Szabo. Už počas
letnej prípravy bolo zrejmé, že naši
muži sa dostali do dobrých rúk.
Tréningový proces sa zintenzívnil,
A-čkari trénujú trikrát do týždňa
(ide im predsa o postup do oblastnej súťaže) a výsledky badáme v
každom dueli. Keď sa spojí nádherný kombinačný futbal, vycibrená
technika, skúsenosti starších hráčov
a bojovnosť mladých s ideálnou
kondíciou, stávame sa svedkami
krásneho futbalového predstavenia.
Našim mužom sa podarilo, hlavne
počas druhých polčasov, „ubehať“
už niekoľko tímov, ktorým zostali
iba oči pre plač z dôvodu „hokejového“ výsledku. Verím, že rovnako
úspešne budú prebiehať aj ďalšie majstrovské zápasy a náš cieľ sa stane
skutočnosťou.
Denisa Mekýšová

• V priebehu sezóny
Už 2. augusta zazneli prvé
hvizdy z rozhodcovských píšťaliek,
ktoré odštartovali majstrovské futbalové zápasy súťažnej sezóny
2009/2010. Na tribúnach sa objavili skalní fanúšikovia a futbalisti sa
opäť obliekli do svojich klubových
farieb. Napätie, tak ako je to pred
začiatkom každej novej sezóny, sa
dalo krájať. Hráči, tréneri, usporiadatelia, fanúšikovia... Každý sa už
tešil na nedeľné popoludnia strávené
na futbalových ihriskách.
Ako je už v našej obci zvykom,
o body v jednotlivých súťažiach
sa pobijú tímy žiakov (III.trieda
okresu Partizánske), dorastencov
(Majstrovstvá oblasti Prievidza) a
mužov (I.trieda okresov Partizánske
a Bánovce nad Bebravou).
Naši najmladší si v doterajších
zápasoch počínali viac než dobre.
Vďaka futbalovému nadšeniu a
húževnatosti sa nezľakli ani kvalitných súperov, čo sa, samozrejme,

prejavilo i vo výsledkoch. Na konte
im postupne pribúdajú ďalšie a
ďalšie body za výhry. Vďaka trénerovi P. Hatiarovi, ktorý každým
tréningom zdokonaľuje kopaciu
techniku žiakov, v každom zápase
rozvlnia sieť súpera. Žiacky káder
sa touto sezónou dokonca rozrástol
o nové futbalové talenty zo susedných obcí Hradište a Návojovce.
Najväčšou pýchou pre skačiansky
futbal sú v týchto dňoch súrodenci
Tomáš a Matúš Ďurišovci, ktorí
boli Oblastným futbalovým zväzom
Prievidza pozvaní na žiacky
prípravný zápas do Šimonovian.
Odohrali duel za výber Partizánske a Bánovce nad Bebravou proti
chlapcom z Prievidze, v ktorom
sa zaskveli kvalitným výkonom.
Postúpili aj na ďalší turnaj, tentokrát však halový, ktorý odohrajú
v športovej hale v Prievidzi. Dúfam,
že naďalej budú zviditeľňovať našu
obec krásnymi výkonmi, v čom im

OZNAMY:
● Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho
kraja sa uskutočnia 14. novembra 2009 v sále kultúrneho domu od 7.00 do 22.00 hod.

● Každú nedeľu v čase od 15.00 do 17.00. sa na
fare konávajú stretká pre deti pod vedením animátoriek rRka. Ich náplňou sú hry, kreslenie, tancovanie,
spievanie, vytváranie priateľských vzťahov a tiež
spoznávanie Boha očami detí…
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