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• VIANOCE – skutočnosť alebo sen?
Na adventnom venci už usilovne
horia všetky štyri sviece. Viac svetla
dať nedokážu. Urobili všetko, čo
bolo v ich silách. To je ich plnosť.
Advent sa naplnil a Vianoce môžu
prísť. Čo nám prinesú? Ako budú tie
tohtoročné vyzerať, sa zhruba vie.
Mnohí už majú o nich svoju predstavu. Všetko je pripravené. Deti sa
tešia. Ale aj dospelí.
„Čo ti prinesie Ježiško?“ Takúto
otázku počuť často medzi malými
deťmi. Veria na zázraky, darčeky od
Ježiška, spravodlivú odmenu. „Taký
detský svet viery,“ povedia starší.
Naozaj zázraky, dar, spravodlivosť,
viera... patria iba do detského sveta
alebo sú Vianoce aj pre dospelých?
„Vlk bude bývať s baránkom,
leopard si ľahne vedľa kozliatka.

Teliatko i lev budú žrať spolu a
chlapček ich bude zaháňať. Krava i
medvedica sa budú spolu pásť, ich
mláďatá budú vedno odpočívať.
Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou,
dojča sa bude hrať nad dierou hada,
do skrýše vretenice siahne rukou
batoľa“ (porov. Iz 11). Človek má
chuť povedať, že skoro ako v rozprávke. To sú ale slová proroka
Izaiáša, ktorý pred mnohými rokmi
vykresľoval, čo prinesie Mesiášov
príchod na našu zem. Povzbudzoval
ľud, aby nestrácal nádej. Z ľudského
pohľadu sa to zdá utópiou, niečím,
čo sa nedá dosiahnuť ani po dobrom,
ani po zlom. Len naivný človek
by takto organizoval dnešný svet.
Veď dnes je „iná doba“. Naozaj,
dosiahnuť takýto stav sa nedá len

Vinšujeme vám tieto slávne sviatky,
Narodenie Krista Pána,
aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,
hojného Božieho požehnania
a po smrti Kráľovstvo nebeské.

zákonmi, ani zákazmi, ani príkazmi, dokonca ani krikom a súdom.
Takýto stav je darom. Darom, ktorý
nám prináša Ježiš Kristus a naša
viera v neho.
Pred nejakým časom mi prišla
veľmi pekná a zaujímavá správa.
Mala názov Vianočný list pre Teba...
Keď som začal čítať, zistil som, že je
to vlastne sťažnosť odosielateľa. Bol
ním akoby Ježiš a prihováral sa mi:
„Každý rok sa koná oslava na moju
počesť a myslím si, že tak bude aj
tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí
nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom
kroku upozorňujú svet na moje
blížiace sa narodeniny… Tak to bolo
aj v minulom roku. Keď prišiel deň
Vianoc, prišiel som, ale nechali ma

vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s
nimi. Popravde, neprekvapilo ma to,
pretože v posledných rokoch všetci
predo mnou zatvárajú dvere…“ Po
prečítaní som musel uznať, že je to
nielen pekné, ale aj pravdivé.
Milí
priatelia,
čitatelia
Skačianskych novín, aj keď o
tohtoročných Vianociach je už
zhruba rozhodnuté, prajem vám,
aby neboli iba rozprávkou, pri
ktorej deťom žiaria oči, a pre nás
„otrepaným“ príbehom. Nech sú
chvíľou, kedy pochopíme, že Ježiš
Kristus, ktorý prišiel na tento svet,
chce doňho vniesť to, v čo veria už
aj malé deti – lásku, úprimnosť, zázraky a vieru.
Jozef Tomica

V spokojnosti a radosti prežité vianočné dni
a do roku 2010 veľa zdravia, lásky,
životnej sily a pokoja v duši želá

redakčná rada

• Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
opäť nám klopú na dvere vianočné
sviatky – čas radosti, veselosti, zázrakov a prianí. Sú to najkrajšie
sviatky roka, lebo sú o ľudskosti
a o úcte. Zvestujú nám opäť veľkú
radosť z novonarodeného Ježiška.
Táto radosť by mala vstúpiť do
našich rodín, pretože Vianoce sú
sviatkom rodiny, zbližovania sa a
upevňovania vzťahov. Je to čas,
keď sa príbuzní stretávajú, keď si
sadajú k spoločnému stolu, aby sa
tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tomto období
sa každý snaží byť s blízkymi,

lebo si uvedomuje silu lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty
symbolické pre každého dobrého
človeka. Pripravme sa teda na tieto
sviatky radosti a vychutnajme si ich
so všetkým, čo k nim patrí. Prídu
ako vždy nenápadne, no v dušiach
nám zanechajú nadlho krásny pocit.
Prajem vám, nech Štedrý večer
zanechá vo vašich srdciach stopu
pohody a radosti, k tomu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.
Ladislav Struhár,
starosta obce
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• Rokovania zastupiteľstva
Na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva 3. novembra 2009
sa zúčastnilo 7 poslancov, 2 boli ospravedlnení, a kontrolórka obce. Poslanci vzali na vedomie správu hlavnej
kontrolórky z kontroly hospodárenia
s majetkom, prenajímania majetku
a inventarizácie majetku, čerpanie
rozpočtu obce k 30.09.2009 a správu
starostu obce, v ktorej informoval o
aktivačných prácach a o príprave na
požehnanie obnovených kultúrnych
pamiatok.
Schválili:
- žiadosť Základnej školy s materskou školou Skačany o preplácanie
cestovného žiakom 1. – 4. ročníka
navštevujúcich ZŠ s MŠ Skačany,
ale územne nepatriacich do ZŠ s MŠ
Skačany,
- úpravu rozpočtu obce Skačany
rozpočtovým opatrením č. 2/2009,
- realizáciu výstavby 12 bytov v dvoch
nájomných bytových domoch za predpokladu, že sa do 20. novembra 2009
prihlási dostatočný počet záujemcov,
- udelenie ceny obce Anne Beňačkovej
za kultúrno-publikačnú činnosť s odmenou vo výške 100,- €,
- predaj obecného pozemku v katastrálnom území Skačany, parc. č. 85/2 ako
prípad osobitného zreteľa v súlade s §
9a písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v z.
n. p. vzhľadom na to, že ide o prístup k
stavebnému pozemku,
- predaj obecného pozemku v katastrálnom území Skačany, parc. č. 85/2
Milošovi Struhárovi, 958 54 Hradište č.
328 s podmienkou začatia stavebného
konania za cenu stanovenú znaleckým
posudkom s tým, že všetky náklady
súvisiace s predajom hradí kupujúci.
Starostovi obce odporučili:
- zabezpečiť výkon rozhodnutia Krajského súdu v Nitre – Rozsudok č.
25Co 118/2005-173 (odovzdanie parcely č. 407/1 o výmere 442 m² – zastavaná plocha a budovy súp. č. 452
postavenej na parc. č. 407/1 a odovzdanie parcely č. 407/2 o výmere 272
m² – zastavaná plocha a budovy súp.
č. 444 postavenej na parc. č. 407/2 Igorom Ďurčekom a Silviou Ďurčekovou
obci) do 13.11.2009,
- zrušiť všetky záložné práva na majetku obce do 20.11.2009,
- delimitovať všetky pozemky na
území obce z vlastníka Čs. štát –
MNV Skačany na Obec Skačany do
26.11.2009,
- uskutočniť prieskum záujmu o nájomné byty prostredníctvom regionálnych novín Tempo, miestneho rozhlasu, webovej stránky obce a úradnej
tabule obce do 20.11.2009.
Na riadnom zasadnutí 26. novembra 2009 sa zúčastnilo 8 poslancov, 1

poslankyňa bola ospravedlnená, kontrolórka obce a 1občan.
Poslanci vzali na vedomie žiadosť
PZ Háj o organizovanie stavania
mája v r. 2010 a správu starostu obce
o činnosti od posledného zasadnutia. Poďakoval v nej všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
organizovaní náročných akcií, akými
bolo požehnanie obnovených národných kultúrnych pamiatok a posedenie
dôchodcov. Ocenil vystúpenie spevácko-tanečno-dramatického súboru
seniorov Cibuliar
na prehliadke
voľnočasových aktivít klubov dôchodcov Jeseň je dar v Klátovej Novej Vsi
a za program, s ktorým vystúpili na posedení s dôchodcami. Za reprezentáciu
obce poďakoval záhradkárom, ktorí sa
so svojimi exponátmi na 14. ročníku
celoslovenskej súťaže o Najkrajšie
jablko a 1. ročníku o Najkrajšiu
hrušku umiestnili na popredných miestach - Jozef Gahér, Ladislav Krajčo
a Emil Ďuriš. Poďakoval tiež Anne
Beňačkovej, Kvetoslave Kližanovej
a Jane Kasalovej za prácu s webovou
stránkou obce, za ktorú naša obec získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži
ZlatyErb.sk. Informoval o prieskume
záujmu o nájomné byty. Do stanoveného termínu bolo podaných 40
žiadostí, preto sa uvažuje o výstavbe
18 bytov v 3 bytovkách. Na tento
účel je potrebné odkúpiť pozemok vo
vlastníctve cirkvi, preto bola podaná
žiadosť.
Poslanci schválili:
- VZN č. 1/2010 o dani z nehnuteľností
na rok 2010 (daň sa nemení),
- VZN č. 2/2010 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 (poplatky sa
nemenia),
- predaj obecného pozemku v katastrálnom území Skačany, parc. č. 65/3 ako
prípad osobitného zreteľa v súlade s §
9a písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v z.
n. p. vzhľadom na to, že ide o prístup k
stavebnému pozemku,
- predaj obecného pozemku v katastrálnom území Skačany, parc. č. 65/3 Michalovi Šimovi, Gen. Svobodu 766/11,
Partizánske za cenu 5,-€/m² s podmienkou začatia stavebného konania
s tým, že všetky náklady súvisiace s
predajom hradí kupujúci.
Starostovi obce odporučili splniť
nesplnené uznesenia odporúčané na
predchádzajúcom zasadnutí, a to do
10. decembra 2009.
V diskusii poslankyňa A. Beňačková upozornila na dezolátny stav autobusovej čakárne a nevyhnutnosť jej
opravy. Jediný občan, člen komisie
životného prostredia Viliam Kopál,
ktorý sa na zasadnutí zúčastnil, upozornil na nevyhnutnosť budovania

BLAHOŽELANIE
obecného kompostoviska, na stav rybníka a okolia a na čierne skládky, ktoré
vznikajú okolo potoka. Navrhol triedenie odpadov na cintoríne. Zaujímal sa
tiež o prezentáciu Kostola sv. Juraja a o
dane, ktoré má zaplatiť urbár obci.
Na riadnom zasadnutí 14. decembra 2009 sa zúčastnilo 8 poslancov,
jedna poslankyňa bola ospravedlnená,
kontrolórka obce, riaditeľka školy, vedúca ŠJ, ekonómka školy a 1 občan.
Poslanci vzali na vedomie:
- stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2010 – 2012,
- protokol hlavnej kontrolórky obce
z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v obci
Skačany,
- návrh rozpočtu obce na roky 2011
– 2012,
- návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Skačany
na r. 2010 – 2012,
- stratégiu rozvoja územia
Občianskeho združenia MAS Strredné
Ponitrie v prístupe LEADER,
- správu starostu obce od posledného zasadnutia.
Starosta obce v nej informoval o
činnosti od posledného zasadnutia,
ktorá bola zameraná hlavne na vybavovanie územného a stavebného
konania pre výstavbu nájomných bytových domov. Boli tiež vykonané
zemné práce na osvetlenie Stĺpa Najsv.
Trojice. V súčasnosti prebiehajú práce
na úprave terénu a vybudovaní podstavca pre informačnú tabuľu na zaniknutom Kostole sv. Juraja, na ktorú
obec dostala dotáciu z Ministerstva
kultúry SR.
Poslanci schválili:
- VZN č. 3/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Skačany,
- rozpočet obce na rok 2010,
- zmluvu o zriadení funkcie
spoločný hlavný kontrolór obcí
Skačany, Hradište, Horná Ves, Malé
Uherce a Pažiť,
- výstavbu troch nájomných bytových domov,
- kúpu pozemku parcela č. 3/2 o
výmere 1076 m²,
- príspevky organizáciám takto:
Jednota dôchodcov na Slovensku
– 670,- €,
Telovýchovná jednota – 3 300,- €,
OZ Šanca a nádej – 300,- €,
Poľovnícke združenie Háj – 300,- €.
Žiadosť farnosti o príspevok na
generálnu opravu vonkajších omietok
a náter strechy zatiaľ neschváľovali,
bude sa riešiť podľa finančných prostriedkov obce k 1. polroku 2010.

V mesiacoch október a november 2009 oslávili životné jubileá
títo občania:
50 rokov života:
Jarmila Kováčová
súp.č.315
60 rokov života:
Jozef Kováč
súp.č.144
70 rokov života:
--------------------80 rokov života:
Jozef Červeňanský súp.č.367
Anna Zemková
súp.č.437
Mária Koková
súp.č.137
90 rokov života:
----------------------Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.
red. rada

OPUSTILI NÁS
Ján Ištván
súp.č.504
Ján Babušík
súp.č.399

*02.03.1930
+09.10.2009
*13.09.1919
+12.10.2009

NARODILI SA
Dominik Štrpka
16.10.2009
rodičia: Miroslav a Zuzana
Rebeka Böhmová
04.11.2009
rodičia: Slavomír a Júlia
Denis Kotlár
09.11.2009
rodičia: Radko a Martina

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Pavol Macko a Andrea Horniaková
10.10.2009
Riaditeľke školy uložili vypracovať
nový návrh rozpočtu v súlade so schváleným VZN č. 3/2010 do 21.12.2009
a starostovi obce odporučili splniť
uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia (odovzdanie budov a pozemkov Igorom Ďurčekom a Silviou
Ďurčekovou). Tento bod uznesenia
nebolo možné splniť vzhľadom na
prieťahy zo strany odovzdávajúceho.
V diskusii starosta obce poďakoval
Občianskemu združeniu Šanca a
nádej za prípravu podujatia Čaro
Vianoc. Najdiskutovanejšou témou
bol rozpočet školy, ktorého návrh
požadoval na originálne kompetencie (materská škola, školská jedáleň a
školský klub detí) o 24 300,- € viac,
než obec na tento účel dostane v podielových daniach zo štátu. Hľadali sa
prostriedky z vlastných príjmov obce,
ktorých je vzhľadom na finančnú krízu nedostatok. Pridelenie finančných
prostriedkov na originálne kompetencie v požadovanej výške bude na úkor
rozvoja obce.
OcÚ
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• Výstavba nájomných bytových domov
Obec Skačany v novembri
oznámila, že v prípade dostatočného
záujmu bude v budúcom roku
realizovať výstavbu dvoch nájomných bytových domov – spolu 12
bytov. Bytové domy budú umiestnené v tichej lokalite na Cintorínskej ulici. Predpokladaný termín

ukončenia výstavby je júl 2010.
Záujemcovia sa mohli prihlásiť
na obecnom úrade do 20. novembra 2009. K prihláseniu bolo
potrebné odovzdať vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o pridelenie bytu.
K uvedenému termínu bolo
doručených 40 žiadostí, preto

obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o výstavbe troch nájomných bytových domov. Na tento účel však
obec musí odkúpiť pozemok o rozmere cca 1 100m², ktorý je vo vlastPrehľad záujmu o nájomné byty:
3-izbový byt/61m²
2-izbový byt/73m² + loggia/8,75m²
1-izbový byt/37m² + terasa/11,35m²

níctve farnosti. Zisťovanie záujmu
bolo informatívne. Prideľovanie
bytov sa bude riešiť podľa aktuálnej situácie.
OcÚ
Počet bytov
v 3 bytovkách
3
12
3

Počet záujemcov
13
19
8

• 3. miesto v súťaži ZlatyErb.sk
Dňa 12.6.2009 v rámci XIX.
Snemu Únie miest Slovenska Pavol
Tarina, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre informačnú
spoločnosť, slávnostne vyhlásil VII.
ročník súťaže ZlatyErb.sk 2009.
Hlavným
cieľom
súťaže
ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a
oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť

snahu zástupcov samospráv účinne
využívať informačno-komunikačné
technológie k zvyšovaniu kvality a
prístupnosti služieb samosprávnych
krajov, miest, mestských častí a
obcí.
Vyhlásenie výsledkov súťaže
ZlatyErb.sk 2009 sa uskutočnilo 4.
novembra 2009 v Bratislave počas
medzinárodného kongresu ITAPA
2009.

Do súťaže sa v tomto ročníku
prihlásilo 104 samospráv so svojimi internetovými stránkami a
elektronickými službami, ktoré hodnotilo 9 porotcov podľa 48 kritérií.
Skonštatovali, že kvalita webových
stránok slovenských samospráv z
roka na rok narastá. Mnohé samosprávy zjednodušili a sprehľadnili
navigáciu svojich web stránok,
pribudli mnohé elektronické služby.
Postupne je kladený dôraz aj na
občanov so zrakovým postihnutím.

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo
vás pozývajú na
NOVOROĆNÝ PRÍPITOK
3. januára 2010 o 15. hod. v kultúrnom dome.
Po slávnostnom príhovore starostu obce
bude koncert skupiny Melódia
a vystúpenie súboru Cibuliar s koledami a vinšami.

Čo sa týka technickej správnosti,
web stránky sú na veľmi dobrej
úrovni.
V kategórii Najlepšia stránka
obcí v súťaži ZlatyErb.sk 2009
Obci Skačany bolo udelené 3.
miesto. Cenu prevzal starosta obce
Ladislav Struhár. Umiestnenie na 3.
mieste je úspech vzhľadom na to, že
stránka je spustená iba od polovice
januára 2009.
foto_ RR
text_ BE

Pozývame vás na Silvestra stráviť
posledné chvíle roka 2009 v tichej adorácii
pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
O polnoci bude požehnanie a potom
pred kostolom pri vianočnom stromčeku si
spoločne pripijeme horúcim punčom
na všetko dobré v novom roku 2010.
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Pohľady do histórie
• Prechádzka obecným chotárom
V roku 1769 boli Skačany sídlom jedného z viacerých panstiev
Nitrianskeho biskupstva, odtiaľto
sa spravoval majetok až 14 obcí na
hornej Nitre. Neprávosti zemepána
– nitrianskeho biskupa a jeho úradníkov na poddaných sme spomínali
už minule. Tieto v roku 1773 vyústili do sťažnosti Skačancov priamo
k cisárovi Jozefovi II. voči neustálemu zvyšovaniu poddanských
dávok. Veď v tomto období bol čistý
výnos zo Skačianskeho panstva až
neuveriteľných 10 350 zlatých.
Teraz sa pozrieme, kto tieto povinnosti musel platiť, konkrétne si
pohovoríme o obyvateľoch Skačian.
V roku 1767 ich v mestečku žilo
849 v 117 gazdovských rodinách,
dvoch chudobných domácnostiach želiarov a 14 rodinách
najchudobnejších podželiarov bez
vlastnej strechy nad hlavou. Všetci,
okrem farára Ignáca Horváta,
učiteľa a panských úradníkov, sa
zaoberali poľnohospodárstvom. V
tomto období sa v Skačanoch nikto
nevenoval remeslu ako hlavnému

zamestnaniu, nespomínajú sa tu ani
židovskí nájomcovia, ani cigáni.
Medzi poddanými boli dve rodiny
zemanov – Jána a Adama Litvarcových.
Kataster Skačian tvorili samotná obec, poľnohospodárska
pôda v intraviláne a orná pôda získaná klčovaním niekdajších lesov.
Samozrejme, ako všade na okolí,
významnú plochu (až 14 ha) tvorili
vinohrady. Parcely na pestovanie
konopy ani salaše v katastri neboli.
Gazdovia obrábali zem trojpoľným
systémom, keď plochy ozimín a
jarín striedala pôda jeden rok ležiaca
úhorom. Celá výmera skačianskeho
urbáru sa v roku 1769 delila na 47
tzv. sesií. Jedna sesia v našom prostredí predstavovala 7,67 ha, čo bola
značná veľkosť. Preto sa delila na
menšie čiastky, polovicu, štvrtinu,
osminu alebo násobky. V Skačanoch
bolo najviac takých vlastníkov, ktorí
mali štvrtinu sesie (39%) alebo polovicu sesie (36,3%), nasledovali
majitelia troch osmín sesie (9,7%),
troch štvrtín sesie (5,3%), piatich

osmín (4,4%) a jednej osminy sesie
(3,5%). Len dvaja Skačanci obhospodarovali jednu celú sesiu zeme.
Ako prezrádza štatistika, medzi
obyvateľmi Skačian boli značné
majetkové rozdiely. Najbohatšími
gazdovstvami, ktoré obhospodarovali najväčšiu výmeru pôdy – 40
bratislavských jutár (b. j., 7,67 ha)
– boli rodiny Jozefa Bánovského a
Michala Piláta. Obaja mali navyše
lúky na 5 vozov sena, k tomu Jozef
Bánovský ešte vlastnil 6 jutár a
Michal Pilát 4 jutrá kopaničiarskej
zeme. Nasledovali Ignác Havalda
s 36 jutrami ornej pôdy (asi 7 ha),
Jozef Gahýr s 35 b. j. (6,7 ha), Ján
Katren s 34,25 b. j. (6,6 ha), Ján
Filko a zeman Ján Litvarci s 34 b. j.
(6,5 ha), Šimon Ištván s 33 (6,3 ha)
a Dávid Bohuš s 32 jutrami pôdy
(6,1 ha). Klčovaním niekdajších
lesov a neobrábanej zeme na kopaniciach získali pre seba pôdu vdova
Mária Takáčová – 12,5 b. j. (2,4 ha),
spomínaný Ján Filko 9 b. j. (1,7 ha)
a Michal Jankeje 7 b. j. (1,3 ha).
Najväčšie lúky na ornej pôde s úro-

dou 5 vozov vlastnili obaja najväčší
skačianski gazdovia a Dávid Bohuš
(takmer 4 vozy). Lúky ani konopnice
na klčoviskách by sme v Skačanoch
v roku 1769 nenašli. Všetok tento
majetok, ako sme spomínali už minule, samozrejme podliehal daňovej
i poddanskej povinnosti voči krajine
a panstvu.
Naopak, k najchudobnejším
skačianskym rodinám patrili Michal
Podoba, ktorý vlastnil iba dom bez
pôdy a Štefan Sládek, Jozef Varga,
Ján Babjak, Štefan Šturman, Juraj
Kepko, Martin Horňák, Ján Nožiar,
Ján Jaďuď, Juraj Slivoň, Jozef Fabián a Anna Vráblová, ktorí nemali
ani dom, ani pôdu, okrem pár drobností nevlastnili vôbec nič a boli odkázaní na život v podnájme. No ani
vlastníci pôdy v Skačanoch neboli
úplne bez starostí. Riečka Belanka
im každoročne spôsobovala škodu,
ktorá len v roku 1768 zaliala brehy
a polia na ploche asi 11 ha.
Nabudúce
zavítame
do
skačianskych vinohradov.
Erik Kližan

• Obnovené národné kultúrne pamiatky
Kaplnka sv. Barbory
Prvá písomná zmienka o Kaplnke sv. Barbory sa nachádza v kánonickej vizitácii z r. 1767. Podľa nej
ju v r. 1731 dal postaviť skačiansky
provízor Ján Királyi. Slúžila ako
baptistérium (miesto, kde sa vysluhovali krsty) až do začiatku 60.
rokov 20. storočia. Sv. omša tu
bývala na Barboru (4. decembra) a
cez advent a pôst v stredu a sobotu
tu bývala katechetická výuka. Aj v
čase výstavby súčasného kostola
sa v nej slúžili sv. omše. V r. 1968
– 1983 sa využívala ako miesto poslednej rozlúčky so zosnulými.
Kaplnka je netradičná dvojpriestorová baroková stavba pozostávajúca z lode a sakristie situovanej
na jednej osi. Jej zvláštnosťou je
dvojpodlažná veža nachádzajúca sa
na opačnej strane ako vstup do objektu. Vo veži sa nachádza zvon.
Kaplnka sv. Barbory je národná
kultúrna pamiatka. Jej vlastníkom
je Rímskokatolícka cirkev – Farnosť
Skačany. Počas svojej existencie bola
viackrát opravovaná. Vďaka dotácii
(grantu) z Ministerstva kultúry SR a
finančnému príspevku farnosti boli
v r. 2004 – 2005 renovované strecha,
veža a vonkajšia fasáda a v r. 2007
- 2009 bol reštaurovaný interiér
s freskami z obdobia počiatočnej

výstavby.
Reštaurátorské práce
vykonali akademický reštaurátor
Miroslav Šurín a umelecký výtvarník Vladimír Klubovčiak.
Stĺp Najsv. Trojice
Kamenný Trojičný stĺp s figurálnou sochárskou výzdobou dali
v r. 1886 postaviť manželia Ján
Beňačka a Anna rod. Struhárová.
Súsošie je dielom regionálnej kamenosochárskej dielne, vytvorené
v duchu klasicizujúceho baroka.
Základňu stĺpa tvorí rovnoramenný
kríž vytvárajúci v podstavci štyri
krídla. V nich dominujú mohutné
voluty a plastická sochárska výzdoba, ktorú tvoria v spodnej časti
sochy Immaculata, Výuka Márie,
anjel s kalichom a krížom a anjel s
roztvorenými krídlami. V strednej
časti sú sochy sv. Floriána, sv. Jána
Krstiteľa, sv. Štefana kráľa a sv. Michala archanjela. Stĺp je ukončený
ionskou hlavicou, na ktorej je umiestnené súsošie Najsv. Trojice.
Stĺp Najsvätejšej Trojice je situovaný v centre námestia. Je to
národná kultúrna pamiatka a jej
vlastníkom je obec. V 80. rokoch
20. storočia boli jednotlivé plastiky i stĺp viackrát opravované.
Posledné reštaurátorské práce sa
začali v r.1993, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov boli

prerušené. Vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR, príspevku
obce, sponzorským príspevkom a
výťažkom z tradičnej tomboly, organizovanej na tento účel od r. 1999,

boli v r. 2009 reštaurátorské práce
ukončené. Vykonali ich magisterka
umenia Jana Balažíková a akademický sochár Ambróz Balážik.

▲ Kaplnka sv. Barbory
◄ Stĺp Najsvätejšej
Trojice
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• Financovanie reštaurátorských prác na Stĺpe Najsvätejšej Trojice
Zdroj
Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Mikuláša Dzurindu v r. 2005
Dotácia z MK SR v r. 2007
Dotácia z MK SR v r. 2009
Tombola – r. 1999 - 2009
Spolufinancovanie obce
Sponzor v r. 2009
SPOLU:

Sk
150 000,00
350 000,00
397 663,00
173 963,00
139 045,00
100 319,00
1 310 990,00

€
4 979,08
11 617,87
13 200,00
5 774,51
4 615,44
3 330,00
43 516,90

• Zachovávame dedičstvo otcov

Obyvatelia Skačian a ich
návštevníci boli 14. novembra 2009
svedkami výnimočnej udalosti
– požehnania dvoch obnovených
národných kultúrnych pamiatok.
Slávnosť sa začala pred Kaplnkou sv. Barbory. Správca farnosti
Jozef Tomica predstavil kaplnku a
oboznámil prítomných s jej históriou. Potom nasledoval liturgický
obrad požehnania, ktorý vykonal
Mons. Štefan Vallo, riaditeľ BÚ v
Nitre. Vo svojom príhovore okrem
iného ocenil snahu o obnovu pamiatky. Oznámil, že nitriansky diecézny
biskup Mons. Viliam Judák, ktorý
sa nemohol slávnosti zúčastniť,
udelil cirkevné schválenie modlitbe
k sv. Barbore a správcovi farnosti
odovzdal biskupský dekrét s oficiálnym textom modlitby, ktorý sa má
uchovať vo farskom archíve.
Po požehnaní kaplnky a podpise pamätného listu sa pohla procesia za sprievodu dychovej hudby
Skačianka na námestie k Stĺpu
Najsv. Trojice. Tu sa k prítomným
prihovoril starosta obce, ktorý ich
oboznámil s históriou Trojičného
stĺpa. Po požehnaní Stĺpa Najsv.
Trojice nasledovali poďakovania.
Najskôr pán farár poďakoval Mons.
Štefanovi Vallovi a prostredníctvom
neho odovzdal nitrianskemu bisku-

PRANOSTIKY

povi Mons. Viliamovi Judákovi obraz sv. Barbory. Potom dve dievčatá
zastupujúce mládež poďakovali
pánu farárovi a starostovi obce za
starostlivosť o kultúrne dedičstvo
predkov a ich zachovanie pre mladú
generáciu a odovzdali im ďakovné
listy. Na záver zaznela slovenská
hymnická pieseň Bože, čos´ ráčil s
hudobným sprievodom dychovky,
ktorá spolu s chrámovým zborom
Slnečnice dotvárala slávnostnú atmosféru celého popoludnia.
Na slávnosti sa okrem veriacich z celej skačianskej farnosti
zúčastnili aj hostia: diakon Ondrej
Kellner, bývalý kaplán Juraj Pluta
a bývalý správca farnosti Zdeno
Pupík, Barbora Matáková a Mária
Dvončová z Krajského pamiatkového úradu v Bojniciach, reštaurátori
Jana Balažíková a Ambróz Balážik.
Na záver organizátori pripravili pre všetkých účastníkov
občerstvenie – čaj a koláče, ktoré
ponúkali členovia súboru Cibuliar
oblečení v krásnych skačianskych
krojoch. Na pamiatku tejto udalosti rozdávali účastníkom obrázky
kaplnky a Trojičného stĺpa.
Poďakovanie
za
tento
výnimočný deň patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na jeho príprave, i tým,

ktorí akokoľvek pomohli pri obnove
oboch pamiatok. Ale ako zdôraznil
starosta obce Ladislav Struhár vo
svojom príhovore, najväčšia vďaka
patrí Pánu Bohu, lebo: „Ak Pán
nestavia dom, márne sa namáhajú
tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127,1)
V nedeľu 15. novembra popoludní boli litánie v Kaplnke sv. Bar-

bory. Zúčastnení veriaci sa pomodlili aj novú modlitbu k sv. Barbore.
Kaplnka bola do večera otvorená
pre návštevníkov, ktorí si mohli
prezrieť dokumenty a fotografie z
histórie a obnovy oboch kultúrnych
pamiatok inštalované na dvoch paneloch.
A. Beňačková

4.12.= Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
6.12.= Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.
13.12.= Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.
13.12.= Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
24.12.= Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
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• Ocenenie šéfredaktorky
Pri príležitosti 10. výročia vydávania obecných novín udelila
obec Skačany Anne Beňačkovej, ich
spoluzakladateľke a šéfredaktorke,
významnej predstaviteľke kultúrnospoločenského života obce a obecnej kronikárke Cenu obce za kultúrno-publikačnú činnosť.
Stručná správa, ktorá v toku
mediálnych informácií o udelení
Nobelových cien, národných vyznamenaní, ocenení pre významné
osobnosti vedy, kultúry a športu
vyznieva skromne, a predsa má osobitný význam. Bol ocenený človek
nám blízky, známy, jeden z nás.
Bolo poďakované človeku, ktorý sa
nám - súčasníkom prihovára prostredníctvom obecných novín, fotografií, internetovej stránky obce,
obohacuje náš život o kultúrne
hodnoty a budúcim generáciám cez
obecnú kroniku zanecháva svedectvá o prítomnosti.
Anna Beňačková sa narodila v
rodine známeho skačianskeho hudobníka Ondreja Beňačku a jeho
manželky Anny ako najmladšia
z 5 detí. Po skončení Základnej
deväťročnej školy v Skačanoch
pokračovala v štúdiu na Strednej
všeobecnovzdelávacej škole v Partizánskom. Vysokoškolské vzdelanie získala na Pedagogickej fakulte
v Nitre. V súčasnosti pôsobí v miestnej základnej škole ako pedagóg,
zástupca riaditeľa.
Patrí medzi osobnosti obce
so srdcom skačianskeho patriota,
ktorých cieľom bolo a je povzniesť
svoju rodnú obec. Svojou prácou
podstatne ovplyvňuje spoločenské
a kultúrne dianie v obci. Celá jej
kultúrna i publikačná činnosť je zameraná na rozvoj a zviditeľňovanie
obce, na zvyšovanie kultúrneho povedomia jej obyvateľov. Vystupuje
ako vyhranená osobnosť, zástanca

pravých hodnôt, s náročnými kritériami na seba i svoje okolie. Popri profesionálnej pedagogickej
činnosti je jej meno v obci spojené
s mnohými aktivitami. V súčasných
podmienkach neľútostnej konzumnej a komerčnej spoločnosti,
kde skutočné hodnoty sú často zaznávané, keď sa aj z dedinského
prostredia vytráca ľudskosť, úcta,
slušnosť, ochota pomôcť, sa svojou prácou snaží zabrániť úpadku
kultúry i spoločenského života
obce. Je iniciátorkou a spoluorganizátorkou
širokého spektra
podujatí, ktoré sa stali tradičnou
súčasťou miestneho kultúrneho
života (spomienkové akadémie k
výročiam významných osobností a
historických udalostí obce – akadémie k výročiam narodenia Rudolfa
Gombára a pátra Jozefa Kližana, 30.
výročie otvorenia kultúrneho domu,
Dni kresťanskej kultúry k 725.
výročiu prvej zmienky o skačianskej
farnosti so sprievodnými akciami,
príležitostné a tematické výstavy
– Skačianska farnosť v premenách
času, Vianoce kedysi a dnes, výstava
miestnych umelcov...).
Publikačnou činnosťou i prostredníctvom fotografie prezentuje
a zviditeľňuje obec v tlačených i
elektronických médiách. V roku
1999 sa stala spoluzakladateľkou
a prvou šéfredaktorkou obecných
novín vychádzajúcich pod názvom Skačianske noviny. Na ich
vydávaní sa podieľa rozhodujúcou
mierou. Jej príspevky vychádzajú
nielen v obecných novinách, ale i v
regionálnych periodikách. Približuje
v nich najdôležitejšie udalosti zo
života obce a zoznamuje verejnosť
so zaujímavými osobnosťami
skačianskej minulosti i súčasnosti.
Je tiež spoluautorkou informačnopropagačných materiálov k výz-

namným historickým udalostiam
obce.
Dôležitou súčasťou jej aktivít
je záchrana, obnova a propagácia kultúrneho dedičstva obce.
Aj z jej podnetu sa po mnohých
desaťročiach začalo s obnovou
národných kultúrnych pamiatok –
skvostov obecnej sakrálnej architek-

túry. Vypracovala viacero projektov
na získanie finančných prostriedkov
na realizáciu archeologického výskumu národnej kultúrnej pamiatky
zaniknutého románskeho Kostola
sv. Juraja a pamiatkovú prezentáciu
tejto prvej známej cirkevnej stavby
na území obce, na rekonštrukciu exteriéru i interiéru barokovej Kaplnky
sv. Barbory, Trojičného stĺpa na
námestí. Prezentáciou bohatej histórie a kultúrnych pamiatok Skačian
sa snaží vytvárať u všetkých vekových skupín obyvateľstva hrdosť
na svoju obec a povinnosť chrániť
a rozvíjať kultúrno-duchovný odkaz
našich predkov.
Ľahostajný jej však nie je ani
vývoj mladej generácie. Okrem
pedagogického vplyvu sa snaží cez
voľnočasové aktivity pôsobiť na deti
a mládež, chrániť ju od negatívneho

dopadu konzumnej spoločnosti a
pomáhať pri výchove zodpovedných, hodnotovo vyspelých mladých
ľudí s úprimným vzťahom k svojej
obci. V roku 2001 stála pri založení
Občianskeho združenia Šanca a
nádej, ktorého prioritou je práca
s deťmi a mládežou. Od začiatku
činnosti združenia patrí k jeho
najaktívnejším členom a hlavným
organizátorom všetkých podujatí
(Skačianske leto s tradičnými akciami – detský tábor Cibulaland,
kresba na asfalt, stolnotenisový nohejbalový turnaj, týždeň tvorivosti,
skačiansky detský jarmok, športová
olympiáda, oslava Medzinárodného dňa detí s obľúbenou Cestou
rozprávkovým lesom, videoprojekcia prenosov hokejových zápasov,
detské diskotéky a karnevaly, zimné
duchovné večery pre mládež ...).
Iniciovala dobudovanie detského
ihriska, ktoré sa za jej aktívnej podpory v obci realizovalo.
Komplexný prehľad o histórii i
súčasnosti obce uplatňuje v náročnej
úlohe kronikárky obce. Obecnú kroniku vedie od roku 1991. Kronika
obce Skačany získala v príslušnej
kategórii III. cenu v celoštátnej
súťaži Slovenská kronika 2005.
Nie vždy sa jej darí integrovať
do obecnej kultúry nové hodnoty
a vytvárať novú kultúru života.
Napriek tomu, napriek osobným
sklamaniam, príkoriam a invektívam sa prejavuje veľkosť jej
osobnosti a pokračuje v kultúrnoorganizátorských aktivitách. Zanecháva trvalé hodnoty. Zaslúži si
naše uznanie a poďakovanie. V
mene čitateľov Skačianskych novín
úprimne blahoželáme k udeleniu
zaslúženého ocenenia a ďakujeme,
Gitka.
Mad

• Skačianski záhradkári na celoslovenskej súťaži o Najkrajšie jablko, hrušku
V dňoch 27. – 30. októbra 2009 sa
v Nitre na výstavisku AGROKOMPLEX konal 14. ročník celoslovenskej súťaže o Najkrajšie jablko a
1. ročník o Najkrajšiu hrušku. Na
výstavu poslala Základná organizácia SZZ v Skačanoch 17 exponátov
jabĺk a 4 exponáty hrušiek.
V kategórii jabĺk odrodu Melodia od pestovateľa Ing. Jozefa
Gahéra odborná porota ocenila 3.
miestom. V kategórii hrušiek odroda
Druardova od pestovateľa Ladislava
Krajču sa umiestnila na 2. mieste a
tá istá odroda od pestovateľa Emila
Ďuriša na 3. mieste.
foto_ text_
Emil Ďuriš
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• Hudba robí zázraky
Toto tvrdí mladá nádejná
speváčka, ktorá na 36. ročníku celoslovenskej súťaže začínajúcich
interpretov populárnej piesne Zlatá
črievička získala Cenu diváka Soňa Kopálová. Pri tejto príležitosti
sme ju požiadali o rozhovor.

● Ako si spomínaš na svoje spevácke začiatky?
Mám na ne veľmi úsmevné spomienky. Ako malá som sa postavila
na veľký hrniec uprostred dvora,
aby som mala pocit, že stojím na
pódiu, a začala som recitovať a
spievať. S maminou sme každý deň
spievavali a ja doteraz verím, že
mám niečo aj po ocinovi, ktorý mi
vraj spievaval ako bábätku v noci,
keď som nechcela spať. V materskej škole sme tiež veľa spievali, a
tak sa to postupne začalo formovať.
Vedela som skôr písať noty ako
čítať písmená abecedy. Keď som
mala 6 rokov, rodičia ma prihlásili
do ZUŠ v Partizánskom na klavír.
Doteraz si pamätám ocinov výraz
tváre: obavy, či ma to bude naozaj

baviť. A bavilo – 10 rokov. Medzitým som prešla na spev, aj som s ním
prestala kvôli neúčasti učiteľa, ale s
príchodom novej pedagogičky som
sa k spevu vrátila znova. Zo ZUŠ
sme začali chodiť na rôzne zájazdy
do zahraničia. V Grécku s nami bol
aj Miroslav Dvorský, ktorý aj mne
osobne dal rady ohľadom spevu.
Som rada, že som mala možnosť
spievať s ním, aj keď len v zbore.
● Na akých súťažiach si sa
zúčastnila?
Už v ZUŠ som sa zúčastnila
súťaže Slávik Slovenska, kde sa mi
však nepodaril nijaký väčší úspech.
Mňa to neodradilo, lebo spev a
všeobecne hudba je to, čo ma stále
ženie vpred... Človek musí skúšať a
veriť si, dokedy sa nedostavia prvé
úspechy. A tak som prešla kastingom
na známu súťaž Slovensko hľadá
Superstar 3 a Elán je Elán. Dalo mi
to mnoho skúseností. V minulom
aj v tomto roku som sa zúčastnila
súťaže Tri ruže Bánoviec, kde som
sa umiestnila zakaždým na druhom
mieste.
Ale moja úplne prvá výhra bola
v talianskom kempe. Boli sme
tam s našimi na dovolenke v roku
2007. V jeden deň som si nejako z
taliančiny preložila, že sa môžeme
predstaviť vo večernej šou. Nikto
ma tam nepoznal, a tak som sa prihlásila, pretože som mala chuť si
zaspievať. Vybrala som si My heart
will go on z filmu Titanic. A na
konci bolo vyhodnotenie. Všetko
bolo v taliančine, ničomu som
nerozumela. Prekvapením pre mňa
bola posledná veta v angličtine:
And the winner is (a víťazom sa
stáva) Soňa Kopálová. Až vtedy
mi to došlo – bola to súťaž. To bolo
moje prvé prvé miesto. Tento rok
som sa druhýkrát zúčastnila Zlatej
Črievičky v Partizánskom, kde som
získala Cenu diváka. Aj napriek
tomu, že som krajanka, vôbec som

to nečakala.☺
● Ako si sa dostala na Zlatú
črievičku? Aké máš z nej dojmy?
Na začiatku leta bol konkurz.
Prihlásila som sa, lebo som bola
presvedčená, že táto súťaž mi môže
ešte viac poodchýliť dvere do sveta
hudby. Podmienkou súťaže bolo
odspievať jednu slovenskú/českú
pieseň a druhú ľubovoľnú. Ja som
si vybrala Whitney Houston – One
moment in time a z českej tvorby
Luciu Bílú a jej pieseň Requiem.
Potom mi z ArtP centra telefonicky
oznámili, že postupujem do finále.
V júli sa uskutočnilo nahrávanie
spoločnej piesne finalistov Stačí
len voľne dýchať v štúdiu Braňa
Oravca. Dlhé mesiace sa nič nedialo, okrem upresňovania malých
detailov okolo profilu finalistu a
jeho piesní. Asi v októbri mi prišiel
poštou list, ktorý obsahoval informácie o finálovom dni. Keď prišiel,
od rána sme nacvičovali príchody
a odchody z pódia, nastavovali
aparatúru, aby sme sa počuli, boli
sme na spoločnom obede a potom
sme sa začali pripravovať. Mali
sme k dispozícii kadernícky salón a
Avonladies, ktoré sa postarali o náš
make-up. A večer sa mohol začať.
Moje dojmy sú veľmi pozitívne.
To, že človek nevyhrá, je síce
negatívne a smutné, ale treba sa na
to pozrieť inak. Áno, bolo mi ľúto,
že moje meno nevyslovili medzi
postupujúcimi, ale ja sa na to pozerám aj ináč. Ako by ste sa asi cítili,
keby ste zistili, že ste v osemnástich
dosiahli to, čo ste chceli? Nehovorím, že výhra v Zlatej Črievičke by
bol vrchol mojej kariéry, ale bol
by to istý medzník. Aj neúspech je
určitá motivácia pracovať na sebe a
ďalej sa zlepšovať. A vždy je čo...
● Kde všade využívaš svoje hudobné a spevácke nadanie?
Myslím si, že nie je pre človeka
väčšie potešenie, ako vedieť, že to,

čo robí, sa páči ľuďom. Vidieť ich,
ako ich to teší alebo zabaví. 3 roky
spievam v miestnej kapele Melódia.
Prešli sme už všeličím, stretali sme
sa s mnohými ľuďmi. A môžem
povedať, že hudba robí zázraky. Ak
sa niekedy budete cítiť zle, pustite
si niečo, čo radi počúvate, a ja vám
zaručím to, že vaša nálada sa zlepší.
Mám to overené...
Ako príležitostná speváčka
spievam v Hradištskej kapele
aj v Detskej dychovej hudbe
Hradišťanka, kde príležitostne pôsobím ako moderátorka. Spievam
aj so skačianskym chrámovým
zborom Slnečnice a žalmy na sv.
omšiach. A tak som sa dostala aj
k hre na organe v Hradišti. Všetko
išlo postupne. Nebránila som sa
žiadnej ponuke, lebo som to brala
ako výzvu. A neľutujem.
● Čo najradšej spievaš, kto je
tvoj idol?
Na
túto
otázku
neviem
odpovedať jednoznačne. Takisto
ako ani na otázku, čo najradšej
počúvam. Nemám nič vyhradené
a v rámci môjho osobného hudobného vzdelávania počúvam
všetko. Aj súčasní hudobníci si
berú príklad zo starej hudby, aby
sa mohli inšpirovať. A treba sa učiť
od starších. Takže mojimi idolmi sú
všetci tí, čo niečo dosiahli, nebáli sa
a aj po neúspechoch išli ďalej.
Soňa v súčasnosti študuje na
Ekonomickej univerzite v Bratislave,
ktorá nemá nič spoločné so spevom,
čo ju veľmi mrzí. Chystá sa na prijímacie skúšky na konzervatórium,
takže by ho chcela študovať popri
vysokej škole. Nás však teší, že aj
napriek tomu, že väčšinu času trávi
v Bratislave, angažuje sa vo svojom regióne a reprezentuje tak našu
obec, za čo jej patrí vďaka. Želáme
jej veľa úspechov.
A. Beňačková

• HODYpríležitosť
na odpúšťanie
1. novembra boli v Skačanoch
hody. Slávnostnú sv. omšu celebroval Róbert Dorman, špirituál
Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre. V kázni vysvetlil význam
slova hody. Pripomenul, že hody
– to nie je len hodovanie a zábava,
ale aj príležitosť na odpúšťanie.
Slávnostnú atmosféru sv. omše
dotvárali dychová hudba Skačianka
a chrámový zbor Slnečnice.
be
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• Náš

významný rodák - Prof. Ing. Marko Ďuriš, CSc.

Narodil sa 18.11.1929 v Skačanoch ako prvorodený syn Jozefa
a Márie Ďurišovcov. Pochádza z
roľníckej rodiny. Detstvo a mladosť
prežil v rodnej obci.
Základné školské vzdelanie
získal v Skačanoch. Maturoval na
štátnom Gymnáziu v Prievidzi.
Vysokoškolské štúdium absolvoval
v r. 1951-52 na Vysokej škole
poľnohospodárskeho a lesníckeho
inžinierstva v Košiciach a v r. 195354 na Agronomickej fakulte Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre.
Po ukončení vysokoškolského
štúdia začal svoju odbornú prax na
Strojno-traktorovej stanici v Štúrove,
kde pracoval ako hlavný agronóm a
riaditeľ stanice.
Na požiadanie VŠP v Nitre sa
v r. 1958 stal odborným asistentom
na Katedre mechanizácie. Viedol
cvičenia a prednášky z predmetu
mechanizácia rastlinnej výroby.
Neskôr sa špecializoval na predmet
využitie poľnohospodárskych strojov.
Od začiatku pôsobenia na vysokej

▪ vysokoškolský pedagóg
▪ vedecko-výskumný odborník
v poľnohospodárstve
škole sa zapojil s kolektívom katedry
do vedecko-výskumnej práce v problematike mechanizácie zberu obilnín.
Na základe pozoruhodných výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti a
po polročnom študijnom pobyte v
bývalej NDR obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu a v r. 1969 sa ha-

• S P O M I E N K Y pri šálke kávy
Profesor Marko Ďuriš pred pár
dňami oslávil svoje okrúhle narodeniny. Pri tejto príležitosti sme sa
stretli v Nitre, kde v súčasnosti žije.
Keď sme v telefonicky dohodnutú
hodinu zaparkovali pred nákupným
centrom Max v Nitre, na parkovisku
sa pohyboval starší pán, nuž mi prebehlo mysľou, že by to mohol byť
on. Na osemdesiatku však nevyzeral,
a tak sme vošli dnu, aby sme našli
vhodnú kaviarničku. Potom som mu
zavolala. Musela som sa usmiať, keď
sa na dohodnutom mieste objavil
pán z parkoviska. Keď sme predtým
spolu telefonicky hovorili, každý vedel, o koho ide, osobne sme sa však
nepoznali. Niet divu. V Skačanoch
nebýva viac rokov, než je môj vek. A
so svojím spolužiakom, mojím bratom, sa nestretli niekoľko desaťročí.
O to dojímavejšie bolo ich zvítanie.
„Keby som ťa stretol na ulici, tak ťa
nepoznám,“ priznáva sa prvý. „Nič
si z toho nerob, ani ja nie,“ reaguje
druhý.
A rozhovor mohol začať. Najskôr
každý niečo o rodine, a potom o
čom inom, ako o našom spoločnom
rodisku.
Popri
otázkach
na
rovesníkov, kamarátov a kamarátky
z detstva, spolužiakov sme sa dostali k najaktuálnejším udalostiam v
Skačanoch. V tom čase bolo aktuálne
požehnanie obnovených kultúrnych
pamiatok. Nuž som ho informovala

o Kaplnke sv. Barbory a Stĺpe Najsv.
Trojice. Na to hneď reagoval otázkou: „A tie lipy tam ešte stoja? Keď
sme boli takí chlapci, hrávali sme na
priečelí futbal. A dve lipy pri Trojici
nám slúžili ako bránky.“
● Ako si spomínate na
študentské roky?
Keď som mal 11 rokov, starký
nášho spolužiaka Stana Štefkoviča
išiel s nami na prijímacie skúšky
na Gymnázium v Prievidzi. Bolo
nás asi šesť. Skúšky sme urobili,
a tak nás prijali. To boli úplne iné
časy. Do Prievidze sme dochádzali
8 rokov vlakom zo Šimonovian a do
Šimonovian na stanicu pešo. Keď
bolo veľké blato, chodili sme bosí.
Pri stanici sme sa v kaluži poumývali, obuli a nasadli na vlak. A keď
pršalo a prišli sme do školy mokrí,
sušili sme sa u školníka. Keď sme
už boli takmer suchí, znovu sme sa
namočili, aby nám sušenie trvalo čo
najdlhšie a my sme nemuseli ísť na
vyučovanie...
V zime, keď sa nerobilo na poli,
vozili nás k vlaku na voze alebo
na saniach gazdovia, ktorí mali
kone. Existoval akýsi poradovník,
kedy ktorý. V tom čase nás bolo
asi 18 študentov. Neboli sme to len
my gymnazisti, ale tým istým vlakom cestovali aj tí, ktorí chodili do
meštianky vo Veľkých Uherciach.
● Aj vtedy študenti vystrájali

bilitoval na docenta. Za vynikajúce
výsledky v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti bol v tom istom
roku zvolený za prodekana pre vedecký výskum na Mechanizačnej
fakulte VŠP. Ako prodekan pôsobil
do r. 1980. V rokoch 1970 – 1985
bol menovaný za vedúceho katedry
mechanizácie rastlinnej výroby.
Zaslúžil sa o rozvoj mechanizácie
zberu obilnín a využívania strojov v
rastlinnej výrobe.
V roku 1980 ho prezident republiky menoval za vysokoškolského
profesora pre odbor technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby.
Profesor Marko Ďuriš publikoval
množstvo odborných článkov, štúdií,
vypracoval 11 vysokoškolských
učebných skrípt. Známa bola jeho
knižná práca Mechanizácia prác pri
obilninách. Výsledky vedecko-výskumnej práce predniesol na rôznych
domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách (Nemecko, Holandsko, Poľsko, Bulharsko, bývalý
ZSSR i Juhoslávia). Po menovaní

za školiteľa vychoval 22 kandidátov
poľnohospodárskych vied, z toho
dvoch pre Poľsko a jedného pre Mongolsko. Je autorom dvoch patentov, z
ktorých sa jeden využíval pri výrobe
strojov na triedenie zemiakov.
Svoje
odborné
skúsenosti
uplatňoval aj v rámci Československej
akadémie zemědělských vied v Prahe, kde bol členom vedeckej rady
pri Výskumnom ústave zemědělské
techniky Praha - Řepy a členom
redakčnej rady Zemědělská technika.
Za svoju prácu bol vyznamenaný
viacerými domácimi i zahraničnými
oceneniami.
V roku 1991 odišiel do dôchodku. Už ako dôchodca vypracoval pre
Chemko Strážske obsiahlu štúdiu o
možnostiach spracovania repky olejnej pre využitie oleja ako energetického zdroja pre poľnohospodárske
stroje.
Zaslúžený odpočinok trávi spolu
s manželkou, s ktorou vychoval
jednu dcéru, v Nitre. Teší sa z dvoch
vnúčat a štyroch pravnúčat.

všelijaké huncútstva. Pamätáte sa
na nejaké?
Doteraz si spomínam, ako sme
chodili do Horniakov - Chlebušov.
Mali tam dve dievky, jedna z nich
bola naša spolužiačka. Kým niektorí chodili na vohľady, ostatní sme
vystrájali. Raz v noci sme im rozobrali voz, vyniesli na povalu a tam
ho poskladali. To bolo, keď ho ráno
nemohli nájsť...
● Čo vás viedlo k vášmu povolaniu?
Cesta k môjmu povolaniu bola
kľukatá. Po maturite moja túžba
bola stať sa baníkom. Rodičia ma
odhovárali, ale ja som aj tak nastúpil do bane v Handlovej. Asi po
dvoch týždňoch, keď tam zasypalo
nejakých ľudí, som jednoducho
odtiaľ ušiel. Vtedy mi ktosi poradil,
že najlepšie pre mňa bude čím skôr
sa zamestnať. A tak som si našiel prácu
na Strojno-traktorovej stanici v neďalekých Žabokrekoch nad Nitrou. Nebol
som tam dlho. Keď
sa začal školský rok,
oslovil ma spolužiak
Stano Gahér, ktorý
práve začal študovať
na Vysokej škole
poľnohospodárskeho a
lesníckeho inžinierstva
v Košiciach, aby som
tam nastúpil, že je
tam ešte voľné miesto.
A tak som nastúpil.
Bývalo nás 106 v jed-

nej miestnosti...
● Aké bolo vaše prvé pracovné
miesto?
Po skončení vysokej školy som
dostal tri ponuky a ja som si vybral
tú s najvyšším platom - 827,- Kčs
- na Strojno-traktorovej stanici v
Štúrove...
Čas v príjemnej kaviarni s
príjemným človekom rýchlo ubiehal, a to sme boli len na začiatku
jeho profesionálnej kariéry. Na
ďalšie otázky o jeho životnej púti
by bolo treba ešte veľa času, ale
môžeme sa s ňou zoznámiť v jeho
životopise. A tak pán profesor na
záver navrhol odfotiť sa pred Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, kde pôsobil viac ako tridsať rokov. To sme nemohli odmietnuť. No
a k tomu patrilo naše blahoželanie
k životnému jubileu a poďakovanie
za všetko, za čo ho naša obec radí
medzi významné osobnosti.
zhovárala sa A. Beňačková
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• Ďakujeme za pekné popoludnie
Priestory kultúrneho domu v
Skačanoch v nedeľu 22. novembra patrili skôr narodeným, teda
dôchodcom. Na toto nedeľné popoludnie pozvali starosta obce, obecné
zastupiteľstvo a komisia kultúry a
sociálnych vecí všetkých seniorov
nad 65 rokov na slávnostné posedenie spojené s kultúrnym programom
a občerstvením. Nakoľko väčšina
pozvanie prijala, sála kultúrneho
domu sa zaplnila sviatočne ustrojenými dôchodcami. Nedošli tí, ktorí
majú zdravotné obmedzenia alebo
mali iné neodkladné povinnosti. No
žiaľ sú i takí, čo takéto pozvania
ignorujú, ale nešetria poznámkami
„nič sa nerobí“.
Prítomných najprv pozdravil

starosta obce Ladislav Struhár,
ktorý vo svojom príhovore veľmi
pekne citovo až dojemne vyzdvihol dôchodcovský vek, múdrosť a
rozhodnosť získanú rokmi, ocenil
obetavosť a aktívnu účasť pri realizovaní rôznych akcií v obci. Potom
sa s úsmevom na tvári prihovoril aj
správca farnosti Jozef Tomica. Na
záver oficiálnej časti všetkých pozdravila aj predsedníčka ZO JDS v
Skačanoch Mária Krajčová, ktorá
zároveň poďakovala všetkým, ktorí
toto posedenie pripravili.
Nasledoval
kultúrny
program. Tento si na aktuálnu tému
tohtoročných novembrových dní,
teda 20. výročia nežnej revolúcie, pádu železnej opony pripravili

členovia
spevácko-tanečno-dramatického súboru seniorov CIBULIAR. Títo v pionierskom oblečení
s červenými šatkami na krku spievali oslavné a budovateľské piesne
v zmysle ideí socializmu, recitovali
básničky a povedali aj niekoľko
vtipov o „zlatú mrežu“, ktoré sa za
bývalého režimu s obľubou šepkali.
Všetkým takto pripomenuli mladosť,
obdobie, keď ako pionieri povinne vystupovali na rôznych
oslavách a akadémiách. Prítomným
sa program páčil,
mnohí spoločne s
účinkujúcimi spievali a tlieskali im.
Všetkých
dobre
pobavila
scénka,

v ktorej babička učila pionierky
tancovať charleston. Po programe
podané občerstvenie dobre padlo,
guláš bol výborný, všetkým chutil,
aj čaj prismažený kvapkou rumu.
Nikto neodchádzal, ďalej sa spievalo, debatovalo a spomínalo. Toto
posedenie žiadnu chybu nemalo, iba
ak tú, že sa nakoniec skončilo.
Ďakujeme za príjemne prežité
popoludnie, za to, že na nás skôr
narodených nezabúdate a aj takto
sa snažíte spestriť našu jeseň života.
Želáme si, aby sa takéto stretnutia opakovali, aby CIBULIAROM
vydržal ich optimizmus a ešte dlho
rozdávali radosť a dobrú náladu,
aby sme boli všetci zdraví, spokojní
vo svojich rodinách. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
Mária Krajčová

• Cibuliar opäť rozdával radosť a pohodu
Jeseň je dar. Zúročí celoročnú
námahu a v živote prinesie múdrosť,
pokoj a vyrovnanejší pohľad na
svet. Nie je dôvod byť smutný,
keď vlasy postriebril čas, telo sem-tam vypovedá poslušnosť, aj slzy
častejšie zanechajú stopu na tvári.
Byť veselý aj v takýchto chvíľach
nie je odvaha, je to prirodzená láska
a radosť zo života.
A takáto radosť zo života sa prejavila aj na prehliadke voľnočasových
aktivít klubov dôchodcov okresu
Partizánske, ktorého 7. ročník sa
konal 5. novembra 2009 v Klátovej
Novej Vsi.
Na prehliadke sa predstavilo
11 klubov dôchodcov: Bošany,
Brodzany, Hradište, Chynorany,
Klátova Nová Ves, Partizánske,

Pažiť, Skačany, Veľké Bielice,
Veľké Kršteňany a Veľký Klíž s
pestrým programom. Boli to spevy,
recitačno-spevácke pásma, tance,
scénky. Mnohé pripomínali detstvo

a mladosť a zároveň zobrazovali
prežívanie slobody. Náladu prítomných zjavne zlepšil náš súbor
Cibuliar s originálnym programom
Cibuliar na cestách po európskych
krajinách. Na
záver mužská
polovica súboru
predviedla balet
Labutie jazero.
Nielen balet a
hovorené slovo
vyvolali
úsmev a potlesk
obecenstva,
ale aj piesne
spievala s Cibuliarom celá sála,
vrátane hostí,

medzi ktorými boli aj poslanci
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja, NR SR a ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
Po záverečnom moderátorskom
vstupe sa všetci účastníci presunuli do sály, kde boli účinkujúcim
odovzdané pamätné listy a podané
občerstvenie.
Hlavným organizátorom prehliadky Jeseň je dar je každoročne Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi,
hostiteľom po Žabokrekoch nad Nitrou, Chynoranoch a Partizánskom
bola tentoraz obec Klátova Nová
Ves.
A. Beňačková
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• Dobrá novina
15 rokov pomáha
Prišli ku vám koledníci piesne,
vinše darovať,
otvárajte dvere, srdcia,
nebudete ľutovať!
Dobrá novina oslavuje tento rok
15 rokov. A naša obec spolu s ňou.
A tak počas vianočných sviatkov
budú koledníci Dobrej noviny v
sprievode dospelých vedúcich opäť
ohlasovať radostnú zvesť narodenia
Pána, aby tak priniesli do rodín pokoj a požehnanie a zároveň prispeli
aj k zmierneniu biedy detí hlavne v
Keni, južnom Sudáne a Južnej Afrike, ktoré žijú v ťažkých podmienkach.
Tie rodiny, ktoré by chceli prijať
koledníkov do svojich príbytkov,
môžu napísať číslo svojho domu a
názov ulice na lístky, ktoré sú pripravené v kostole vzadu na stole
a vhodia ich do dobronovinovej
škatuľky najneskôr 20. decembra.
Koledníci budú navštevovať rodiny
26.12.2009 na sviatok sv. Štefana
od 13.00 hod.

• Oblátky do každej domácnosti
V 15. ročníku Dobrej noviny
budú koledníci zbierať aj slovenské koruny priamo do svojich
pokladničiek spolu s eurami. Nielen
eurá, ale aj SLOVENSKÉ KORUNKY môžu pomôcť…
Súčasťou Dobrej noviny je už
tretí rok darcovská SMS-ka, prostredníctvom ktorej je tiež možnosť
prispieť. Je určená hlavne pre tých,
ku ktorým sa z rôznych dôvodov
nedostanú koledníci. Stačí odoslať
SMS správu v termíne od 1. novembra 2009 do 31. januára 2010
s textom DMS DOBRANOVINA
na číslo 877, čím prispejete sumou
1,- €.
Pomôžme aspoň malou sumou
ľuďom, ktorí z nej budú mať veľkú
radosť.
Za tie dary, čo ste dali,
pekne ďakujeme
a veselé a prehojné
sviatky vinšujeme!
A. Ďurišová

Myšlienka aspoň čiastočne
občanom obce pripomenúť vianočné
zvyky starých a prastarých rodičov a
do každej domácnosti doručiť symbolický balíček vianočných oblátok
sa zrodila na nedávnom obecnom
podujatí požehnania národných
kultúrnych pamiatok. Na koláče a
pagáče, ktoré sa ponúkali na záver
podujatia, venoval sponzorsky
múku Martin Mikloš, kandidát na
poslanca do VÚC. Keďže bol dosť
štedrý a múky zostalo, rozhodlo sa,
že pri odovzdávaní koncoročného
vydania Skačianskych novín a
kalendára na rok 2010, ktorý vydalo
Regionálne združenie obcí STREDNÉ PONITRIE pod názvom TAK SI
TU ŽIJEME, budú ako posol Vianoc priložené aj vianočné oblátky
spolu s vianočným a novoročným
želaním.
Myšlienka pekná, treba ju
len uskutočniť, hlavne nachystať
potrebné množstvo vianočných oblátok. Na požiadanie starostu obce
skupina odvážnych sa rozhodla,
že oblátky teda napečie. Dňom
pečenia bola streda 9. decembra,

kedy v presne dohodnutom čase
sme sa všetci stretli v sále kultúrneho domu. Tam už bolo na stoloch
pripravených 5 elektrických oblátkových foriem a všetko potrebné na
pečenie oblátok. Vo veľkom hrnci
sme si zamiešali cesto a s povzdychom Pane Bože, buď nám na pomoci sa pečenie začalo.
Popri pečení sme sa rozprávali o
Vianociach a vianočných zvykoch
dodržiavaných v našich rodinách a
zhodli sme sa, že v podstate všade sú
rovnaké. Ľutovali sme tých, ktorí v
minulosti oblátky piekli na železách
s dlhými rúčkami, zohrievanými na
ohni v sporáku.
Popri rozprávaní čas rýchlo ubiehal a pripravené škatule sa napĺňali
upečenými oblátkami. Každý, kto
prišiel, už pri vchode kričal: „Tu je
ale vôňa, čo sa robí?“ Vládla veselá,
veľmi príjemná vianočno-pracovná
nálada.
Rozchádzali sme sa unavení,
ale spokojní. Úlohu sme splnili. A
na tento deň budeme všetci dlho
spomínať.
mk

• eRko stretká
V nedeľu 6. decembra 2009, tak
ako aj po iné nedele, sa konalo na
fare eRko stretko pre deti.
Keďže Vianoce sú blízko,
rozmýšľali sme, že by sme mohli
zdobiť medovníčky. A tak aj bolo.
Medovníčky sme pripravili, sneh
na zdobenie tiež (aspoň takýto,
keďže ten ozajstný nechce a nechce
padať), už len aby ich mal kto
zdobiť. A veru ich aj mal kto – 18
detí (rekordný počet) spolu s troma
ďalšími dospelými vedúcimi (Veronika, Alenka, Andrejka) a jednou
maminou sa s radosťou „vrhli“ na
zdobenie. Predtým sme sa však
pomodlili, tak ako to robievame na
začiatku každého stretka.
Deti usilovne zdobili medovníčky
a veľmi sa im to páčilo, chlapcom aj
dievčatám. A vyzdobili ich naozaj
krásne...
Počas zdobenia sme mali vzácnu
návštevu – prišiel Mikuláš a prinie-

sol nám sladké prekvapenie. Deti
boli zaskočené, pretože návšteva
nebola vopred ohlásená.
Keď už boli všetky medovníčky
nádherne vyzdobené, trošku sme
sa zahrali. Najprv dával pokyny
„Kubo“, potom to boli „Domčeky“,
„Telefón“ a nakoniec obľúbené
„Bomby“.
Na záver, podobne ako na
začiatku, sme sa pomodlili pri
adventnom venci (ten sme si vyrobili na predchádzajúcom stretku). Deti sa vo svojich prosbách a
poďakovaniach do modlitby zapojili
a tým sme ukončili stretko najlepšie,
ako sa len dalo.
Týmto by sme chceli pozvať
aj ďalšie deti na naše eRko stretká
– každú nedeľu o 15:00 hod. na fare.
Čím nás je viac, tým je nám tam
lepšie ☺ Tešíme sa na vás – Andrejka, Veronika, Alenka.
foto_ AĎ text_ VH

• Príchod sv. Mikuláša
V sobotu 5. decembra 2009 bolo
v skačianskom kostole viac detí, než
zvyčajne býva. Všetky s napätím
očakávali príchod sv. Mikuláša.
Po sv. omši správca farnosti
Jozef Tomica priblížil svätca v legende o biskupovi Mikulášovi a jednom
človeku, ktorý túžil byť bohatý a
mocný. Snívalo sa mu o drakovi,
ktorý mu ponúkol to, po čom túžil.
Chcel však za to jeho srdce. Stal
sa bohatý a mocný, ale zároveň
opustený a nenávidený. Po stretnutí
s biskupom Mikulášom sa zmenil.
Sv. Mikuláš mu povedal, že ho Pán
Boh miluje aj napriek jeho chybám a
hriechom. Vtedy si človek uvedomil
svoje chyby a obrátil sa na správnu
cestu.
Po modlitbe Otče náš sa rozoznel zvonček a do kostola vošiel sv.
Mikuláš v sprievode dvoch anjelov
s košmi plnými dobrôt. Deti mali
pripravené básne a piesne, ktorými

chceli vzácneho hosťa potešiť. Odmenené boli balíčkom sladkostí. Po
spoločnej modlitbe biskup Mikuláš s
anjelmi odišiel. Treba len dúfať, že o
rok bude mať ku komu opäť prísť.
foto_ K.K. text_ K.K. a J.T.
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• Ako sa na štedrý deň postili
Pri slovách Vianoce, štedrý deň,
štedrodenný pôst si vždy spomeniem
na príhodu, ktorá sa stala v našej rodine pred vyše deväťdesiatimi rokmi. Poznám ju z rozprávania starej
mamy.
Naši starkí mali sedem detí,
jedným z nich bol aj môj otec. Bol
štedrý deň, naša starká už skoro ráno
napiekla dve pece koláčov. Boli
to dva veľké štedráky a množstvo
drobných
makových,
orechových, tvarohových i lekvárových
koláčikov. Odniesla ich do komory
a odložila do truhlice. Koláčov
bolo veľa, ledva sa do nej zmestili.
Potom pripravila deťom raňajky.
Keď sa najedli, chystala sa variť
obed. Všetky deti od najstarších po
najmladšie prišli za starkou, teda
ich mamou a svorne povedali, že
obedovať nebudú, je štedrý deň a
ony sa budú do večere postiť. Keď
postiť, tak postiť, obed sa nechystal
a pripravovala sa iba štedrá večera.
V čase obeda starká však deťom
ponúkla mlieko s chlebom, čo
ony odmietli so slovami: „MY SA
POSTÍME.“
Čas zvonenia na Anjel Pána sa
blížil a teda blížil sa aj čas začiatku
štedrej večere. Deti sviatočne
oblečené sedeli okolo prestretého
stola, štedrovečerné jedlá boli pripravené, chýbali už len koláče. Starká
zobrala misu a išla po ne do komory.
Keď otvorila truhlicu, neverila vlastným očiam: truhlica bola prázdna,
iba na dne bol jeden makovníček.
Vrátila sa so slzami v očiach a už vo
dverách zastonala: „V komore bol
zlodej, skapali nám všetky koláče,

• Advent
Advent je obdobie paradoxov. Je
to obdobie radosti, ale zároveň aj čas
neúplnosti a silnej túžby. Siaha späť
ku koreňom našej viery, ktorými
sú Starý zákon a prísľub príchodu
Mesiáša. Prenáša nás do obdobia
očakávaného príchodu Krista na
konci čias. Dokonca aj jeho farby
nám umožňujú vnikať do atmosféry očakávania a radosti. Zelená
nám pripomína našu nádej, ružová
nás napĺňa radosťou a fialová nás
vyzýva k pokániu a k príprave
našich sŕdc. To sú aj farby symbolu
adventu – adventného venca.
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako
o prejave úcty, radosti a víťazstva.
Adventný veniec vzdáva hold tomu,
ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň
prichádza ako víťaz, ako kráľ a
osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z

ostal iba tento makovníček.“ Starký
pri pohľade na deti hneď pochopil,
čo sa stalo. Tie sedeli so sklonenými
hlavami a tvárili sa previnilo. Potom
vyhlásil: „To nebol jeden zlodej,
bolo ich sedem a všetci tu sedia.
Tak vy ste sa takto postili! Keď ste
si vianočné koláče pojedli, u nás
bude pôst cez vianočné sviatky, a
to koláčový.“ Zobral makovník a
položil ho na stôl.
Štedrá večera pokračovala
podľa zaužívaných tradícií. Po
večeri deti odbehli zaspievať popod
okná susedom a pozrieť stromčeky
kamarátom. A starká si trochu
zdriemla. Spať sa jej nedalo, stále
videla štedrovečerný stôl s jedným makovníčkom. Ešte aj počas
polnočnej omše sa trápila a myslela
na to, že jej deti nebudú mať cez
Vianoce žiadne koláče. Hneď v kostole sa rozhodla, že im tých koláčov
predsa napečie. Po polnočnej, keď
deti pospali, požiadala starkého, aby
jej prichystal drevo do pece a dala
sa do pečenia. Skoro ráno, keď išli
ľudia na prvú, tzv. pastiersku omšu,
vôňu čerstvo napečených koláčov
bolo cítiť až pri kostole (starkí
bývali blízko kostola) a ľahko sa
dalo zistiť, z ktorého dvora sa šíri.
Ostatné vianočné sviatky neboli
bez koláčov, len starká si celý život
ťažkala, že na taký veľký sviatok,
ako je Narodenie Božieho Syna,
zhrešila, lebo piekla koláče, a čo si
len ľudia o nej mysleli. Vždy, keď sa
spomenul pôst, nezabudla povedať,
ako sa jej deti počas štedrého dňa
postili.
Mária Krajčová
horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo
sveta“ (Jn, 8,12).
Ľudia si zhotovovali adventné
vence už v 19. storočí. Nápad pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna, ktorý sa
rozhodol vyrobiť pre opustené deti
zo sirotinca, ktorý mal pod patronátom, drevený veniec. Podnietili ho k
tomu neustále sa opakujúce zvedavé
otázky malých nedočkavcov, koľko
dní ešte zostáva do Vianoc. Johann
na veniec umiestnil 24 sviečok - na
každý adventný deň jednu. Dnes do
venca vkladáme 4 sviečky, podľa
počtu adventných nedieľ.
V našej farnosti je v posledných
rokoch zaužívané na 1. adventnú
nedeľu požehnanie adventných
vencov.
z rôznych prameňov
spracovala BE

• Vianoce predo dvermi

Občianske združenie Šanca a
nádej zorganizovalo dňa 13. decembra o 15. hod. v kultúrnom
dome zaujímavé podujatie, ktoré
malo priblížiť čaro Vianoc ukážkou
pečenia oblátok, zdobenia medovníkov, aranžovania a zhotovovania ozdôb zo slamy.
Predzvesťou blížiacich sa sviatkov bývalo v minulosti pečenie
oblátok. Nadviazalo sa na túto
tradíciu, na štyroch formách sa z
pripraveného cesta piekli chutné
oblátky. Už pred vstupom do sály
bolo cítiť ich neodmysliteľnú vôňu.
Kto chcel, mohol si ich podľa starodávneho zvyku aj natrieť medom
alebo cesnakom. Medzi najväčších
konzumentov patrili deti. Keď sa
ich najedli do sýtosti, pustili sa do
zdobenia medovníčkov alebo vyfarbovania rozmanitých vianočných
ozdôb z papiera.

Do
tajov
slamienkarstva
zasvä-covala ženy a dievčatá
Miriam Žiaková z Kolačna. Tie
najodvážnejšie si vyskúšali pletenie
vianočných ozdôb z vopred pripravenej slamy. Mali radosť z toho,
keď sa im podarilo niečo urobiť.
Najväčší počet záujemcov sledoval výtvory, ktoré vychádzali
spod šikovných rúk profesionálnej aranžérky Magdy Villárovej
z Aranžérskeho salónu NERINE
Partizánske. Zhotovovala rôzne
vence, svietniky, girlandy, ikebany,
a to najmä z prírodných materiálov,
ako sú čečina, tuja, šišky, škrupinky,
bukvice a pod.
K predvianočnej atmosfére
patrí aj punč, nechýbal ani v sále
kultúrneho domu, v ktorej takmer
100 ľudí prežilo v príjemnej atmosfére pekné nedeľné popoludnie.
Eva Struhárová
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Zo života školy
• Návšteva divadelného predstavenia • S fajčením je najlepšie nikdy nezačať
21.10.2009 žiaci VI. – VIII.
triedy navštívili na Novej scéne v
Bratislave divadelné predstavenie
Mrázik. Námet klasickej ruskej rozprávky mohli sledovať v podobe
tanečnej rozprávky s humornejším
vyznením, kde nad klamstvom a
zlom zvíťazila pravda a láska. Po
prehliadke starej časti Bratislavy sa
žiaci zúčastnili 22. ročníka Bienále
ilustrácií Bratislava v Dome kultúry,
kde si prezreli okrem súťažnej
časti výstavy originálov ilustrácií
detských kníh aj výstavu držiteľov

ceny Grand Prix BIB z predchádzajúceho ročníka a držiteľov
Cien H. CH. Andersena za rok
2008. Exkurziu ukončila návšteva
priestorov BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti.
Všetky realizované aktivity
prispeli k rozvoju estetického cítenia a kultúrneho povedomia našich
žiakov. Získané poznatky budú
môcť naďalej využívať na hodinách
slovenského jazyka, výtvarnej
výchovy a zemepisu.
foto_ text_ M. Gašparovičová

Aj žiaci I. stupňa sa zapojili do
aktivít k Európskemu týždňu boja
proti drogám. Keďže zameranie
bolo na boj proti fajčeniu, v duchu
škodlivosti fajčenia sme pripravili
rôzne aktivity.
Žiaci 1. a 2.roč. si najskôr pozreli príbeh z cyklu Bol raz jeden život
– časť Boj s toxínmi. Získali poznatky o tom, ako naše telo dokáže s
toxínmi bojovať a chrániť sa pred
nimi. Na tému fajčenia pokračovali
v rozhovore a kreslili na tému
Škodlivosť fajčenia pre ľudí.
Žiaci 3. a 4.roč. pracovali s kni-

hou Nenič svoje múdre telo, z ktorej
si prečítali kapitolu o fajčení a jeho
škodlivých účinkoch na ľudské telo.
Po prečítaní nasledovala beseda. Na
tému S fajčením je najlepšie nikdy
nezačať vyplnili tajničku a nakreslili plagát. Žiacke práce triedne
učiteľky vystavili na chodbách.
Veríme, že získané poznatky
o škodlivosti fajčenia ich natoľko
odradia od tohto nepekného zlozvyku, že nikdy v budúcnosti sa ani
nepokúsia zapáliť si cigaretu.
D. Kurilová

• Olympiáda
• TÝŽDEŇ
zo slovenského
VZDELÁVANIA
jazyka a literatúry Páli nám to!
20. októbra 2009 sa uskutočnilo
školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili
sa ho 4 žiaci IX. triedy. 1. miesto
získala Martina Gahérová. V okresnom kole sa umiestnila ma 5. mieste.
M. Gašparovičová

• MISS & BOY 2009
Tento rok sa naša tradičná súťaž
v šikovnosti a zručnosti žiakov 1.4. roč. pod názvom MISS a BOY
konala v rámci Týždňa vzdelávania. Bola obohatená aj o súťažné
disciplíny, pri ktorých žiaci museli
využiť aj svoje vedomosti.
Prvou úlohou súťažiacich bolo
predstavenie sa. Znalosti o geometrických tvaroch si vyskúšali pri ich
určovaní pomocou hmatu so zaviazanými očami a skladaním puzzle.
Nasledovali úlohy zamerané na
vedomosti zo slovenského jazyka.
Úlohy boli odstupňované podľa
náročnosti pre jednotlivé ročníky.
Po namáhavom precvičení mozgu si
súťažiaci precvičili svoju zručnosť
v triafaní umelým kruhom na

nohu stoličky a v navliekaní
„korálikov“ (z nasekaných fixiek)
na špagát.
Vo finále bolo úlohou chlapcov
vytvoriť dievčatám najoriginálnejší
účes pomocou rôznych vlasových ozdôb. Úlohou dievčat bolo
urobiť z chlapcov múmiu.
Porota pozostávajúca z pedagógov a žiačok IX. tr. mala neľahkú
úlohu vybrať tých naj. Víťazi:
Miss 1.-2.roč.:
Samantha Kováčová - I. tr.
Miss 3.-4.roč.:
Nikola Kasalová - IV. tr.
Boy 1.-2.roč.: Šimon Makva - I. tr.
Boy 3.-4.roč.: Jozef Forgáč - III. tr.
foto_ text_ D. Kurilová

• Cirkus JACKO
v našej škole
Dňa 14.10.2009 sa v telocvični
našej školy predstavil svojím vystúpením cirkus JACKO z Ukrajiny.
Nebol pre nás neznámy, jeho vystúpenia sme mali možnosť vidieť
už dvakrát. Ale aj tak nás prekvapil
novým programom, ktorý sa deťom
veľmi páčil. Najväčší obdiv vyvolalo vystúpenie hadej ženy s ozajstným hadom. Deti mali možnosť
pohladkať ho, či dokonca vyskúšať
si, ako sa nosí had na krku. Všetkých
účinkujúcich odmenili veľkým potleskom, veď za skvelé vystúpenia si
to zaslúžili.
D. Kurilová

• V hvezdárni
Dňa 23.11.2009 v rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania
žiaci VIII. a IX. triedy navštívili
Hvezdáreň v Malých Bieliciach,
kde si doplnili vedomosti z chémie.
Žiakom bola bližšie predstavená Periodická sústava prvkov hravou formou s využitím IKT. Mali možnosť
bližšie sa oboznámiť so zlúčeninami
a vyskúšať si zaujímavý pokus.

Dňa 23.11.2009 sa v rámci
Medzinárodného týždňa vzdelávania uskutočnila zábavno-vedomostná súťaž Páli nám to. Do súťaže sa
zapojilo 6 trojčlenných družstiev,
ktoré tvorili žiaci 2. stupňa.
Súťažiaci si otestovali svoje
vedomosti zo slovenského nárečia.
Museli sa prelúskať 16 nárečovými
slovami. Úloha nebola vôbec jednoduchá, pretože nie všetky slová
im boli známe. Svoje logické myslenie si overili pri lúštení a skladaní
hlavolamov: tangram a zápalkový
hlavolam.
V poslednej časti bolo úlohou
jedného člena z každého družstva
pantomímou predviesť vyžrebované
slovenské príslovie, pričom ostatní
členovia jeho družstva museli v čo
najkratšom čase uhádnuť, ktoré príslovie im ich spoluhráč predstavuje.
Žiaci predviedli svoje herecké nadanie i stupeň znalosti slovenských
prísloví.
Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto: Tomáš Ďuriš, Ján
Kučerka, Lukáš Kuril - VIII. tr.,
2. miesto: Martina Gáherová,
Elena Králiková, Veronika Podmaníková - IX. tr.,
3. miesto: Patrik Petráš, Vladimír
Podkamenský Ján Šedík - VII. tr..
Z. Šútorová
Po prednáške boli ich vedomosti
preverené formou jednoduchého
testu, ktorého sa zúčastnil aj jeden
vyžrebovaný žiak našej školy. Získané vedomosti budú môcť žiaci
využiť na hodinách chémie.
H. Petríková
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• Európsky týždeň boja proti drogám
47. kalendárny, čiže 3. novembrový týždeň je venovaný boju
proti drogám. V tomto týždni si
pripomíname Európsky týždeň boja
proti drogám. Pôvodne vznikol ako
Týždeň prevencie voči drogám a
drogovým závislostiam z iniciatívy
Európskej komisie v roku 1998.
Stalo sa tradíciou, že počas tretieho
novembrového týždňa sa organizujú
a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo
vzťahu k užívaniu drog
V rámci Európskeho týždňa
boja proti drogám sme pre našich
žiakov pripravili niekoľko podujatí,
ktorých cieľom bolo poukázať na
negatívne účinky návykových látok
a propagovať zdravý životný štýl.
Hlavnými aktivitami pre žiakov
V.- IX. triedy bol zábavno-súťažný
kvíz pod názvom Keď sa povie

zdravie a športový turnaj Pohni kostrou, povedz nie droge.
V jednotlivých súťažných disciplínach zábavno-súťažného kvízu
bolo úlohou družstiev preukázať
nielen teoretické vedomosti, ale aj
manuálne zručnosti, postreh i umelecké a výtvarné cítenie. Každú
triedu reprezentovalo trojčlenné
družstvo, pričom podmienkou bolo,
že minimálne jeden člen družstva
musel byť chlapec.

V prvej úlohe si žiaci preverili
svoje teoretické vedomosti o zdravej
výžive a drogách formou kvízu, v
druhej disciplíne manuálnu zručnosť
preukázali pri navliekaní náhrdelníka. Tretia časť niesla názov Siesta
- súťažiaci si mohli vydýchnuť pri
sledovaní DVD Alkohol – skrytý
nepriateľ, avšak to, ako pozorne film
sledovali, preverili úlohy na postreh
a pozornosť. Vytvoriť a prezentovať
projekt na tému Keď sa povie zdravie bolo zadaním poslednej úlohy.
Kým odborná porota zložená z
pedagógov vyhodnotila výsledky,
všetci sledovali prezentáciu Drogy,
alkohol, fajčenie.
Prvé miesto získalo družstvo
siedmakov - Karolína Hirošová,
Patrik Petráš a Ján Šedík, avšak
víťazmi sa stali všetci, ktorí sa do

súťaže zapojili.
Športový turnaj Pohni kostrou, povedz nie droge sa konal v
telocvični. Žiaci si zahrali volejbal,
prehadzovanú a minifutbal.
16. 11. sme si formou rozhlasovej relácie, ktorú pripravili žiaci
z krúžku Školský časopis, pripomenuli aj Medzinárodný deň bez
fajčenia.
Do aktivít v rámci týždňa boja
proti drogám sa zapojili aj žiaci z
krúžku Mladý prírodovedec zhotovením nástenky s protidrogovou
tematikou.
Pripravené aktivity sa všetkým
páčili, priniesli zábavu, poučenie,
ale najmä presvedčili deti, že voľný
čas sa dá prežiť zmysluplne.
foto_ text_ M. Gašparovičová,
koordinátor prevencie

Žiaci 1. – 4. ročníka prvú hodinu
súťažili. Pani učiteľky pripravili
pre každú triedu 10 otázok zameraných na vedomosti z Čítanky a
prečítaných kníh. Naši najmladší
prváci absolvovali svoju prvú
súťaž. Odpovedali na otázky z rozprávok, preberaných písmeniek
a básní na písmenká. Žiaci 2.- 4.
ročníka priraďovali spisovateľov
k dielam, dopĺňali názvy článkov,
vysvetľovali cudzie slová. Čakali
na nich aj úlohy zamerané na prácu
s knihou. Po skončení prvej časti
súťaže bolo slávnostné vyhodnotenie.
Počas druhej vyučovacej hodiny
sa knižnica premenila na malé javisko, na ktorom žiaci jednotlivých
tried zahrali pripravenú ukážku z

rozprávky a ostatní hádali názov
rozprávky.
Naši herci sa svojich úloh zhostili
výborne, čím pomohli ostatným pri
hádaní ukážok. A poriadne sme sa
aj pobavili. Veď dedka, ako úpenlivo zvoláva ostatných na ťahanie
repky, ježibabu, ktorá vybehne z
domčeka, mamičku, ktorá vystrája
svoju dcéru do lesa, a Snehulienku,
pri ktorej bedákajú trpaslíci, sme v
našej knižnici ešte nevideli. Bolo
to ako listovanie v rozprávkových
knihách.
Na záver divadelných ukážok
boli všetci odmenení obrovským
potleskom.
Žiakom sa nezvyčajný deň páčil
a dostali chuť do čítania kníh.
foto_ DK text_ A. Juríková

• Medzinárodný deň školských knižníc
26. októbra 2009 sme si v našej
základnej škole pripomenuli už jubilejný – 10. ročník Medzinárodného
dňa školských knižníc. Pri tejto
príležitosti sme v rámci triednických
hodín na druhom stupni pripravili
pre žiakov aktivity, ktorých cieľom
bolo podporiť u žiakov pozitívny a
trvalý vzťah ku knihám, k školskej
knižnici, k čítaniu, poznávaniu a
učeniu vôbec.
Žiaci sa aktívne zapojili a
pripravili výstavku svojich naj
kníh, ktoré objavili vo svojich
domácich knižniciach. Ich úlohou
bolo priniesť do školy najstaršiu,
najväčšiu, najmenšiu, najhrubšiu, a
teda pre nich najvzácnejšiu knihu.
A práve tou najvzácnejšou knihou,
ktorá sa objavila na výstavke, bola
kniha starých náboženských modlitieb a žalmov z 19. storočia, ktorú
od svojej babky získal žiak VII.
triedy Samuel Šiarik.
Hlavnou aktivitou bol kvíz
pre dvojčlenné družstvá z každej

triedy druhého stupňa pod názvom
Po stopách knihy, ktorý všestranne
preveril poznatky
a zručnosti
súťažiacich. Ich úlohou bolo
dokázať, ako poznajú knihy v našej
školskej knižnici, ako ovládajú ústnu ľudovú slovesnosť, autorov a ich
diela a v neposlednom rade i to, ako
vedia pracovať s knihou, literárnym
textom a vyhľadávať v ňom potrebné informácie.
Naši žiaci dokázali, že čitateľská
gramotnosť im nechýba a že sú
častými návštevníkmi školskej
knižnice, čo najlepšie dokázali
ôsmačky Katarína Ďurišová a Tatiana Pilátová, ktoré v kvíze získali
1. miesto.
Dúfame, že láska ku knihám i k
vzdelaniu a poznaniu vôbec sa bude
u našich žiakov aj naďalej rozvíjať
a že uvedené podujatie ich v tomto
smere povzbudilo do ďalšej tvorivej
činnosti.
foto_ text_ M. Gašparovičová
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Šport
• Šport v ZŠ
Počas jesennej sezóny sa žiaci
našej školy zúčastnili na obvodových
kolách viacerých športových súťaží:
24.9.2009 - Minifutbal ml. žiaci
– 2. miesto
Patrik Kližan - IV. tr., Maroš
Ďuriš, Dávid Struhár, Andrej Šudík
- V. tr, Matúš Ďuriš, Sebastián Vavro
- VI. tr., Ján Paver, Samuel Pšenko
- VII. tr.

7.10.2009 - Minifutbal dievčatá
– 3. miesto
Michaela Paverová - VI. tr.,
Katarína Ďurišová, Nikola Habalová, Lenka Hunková, Róberta
Mikulová, Daniela Pilátová - VIII.
tr., Barbora Fodorová, Nikola
Griačová, Veronika Podmaníková IX. tr.
8.10.2009 - Minifutbal st. žiaci

– 3. miesto
Matúš Ďuriš - VI. tr., Tomáš
Ďuriš, Tomáš Fodora, Ján Kučerka,
Lukáš Kuril, Jozef Žovinec - VIII.
tr., Jakub Kližan, Martin Moszor,
Matej Štrpka - IX. tr.
1.12.2009 - Basketbal dievčatá
– 3. miesto
Katarína Ďurišová, Nikola Habalová, Lenka Hunková - VIII. tr.,

Nikola Griačová, Elena Králiková,
Veronika Podmaníková - IX. tr.
1.12.2009 - Basketbal chlapci
– 3. miesto
Tomáš Kližan - VII. tr., Tomáš
Ďuriš, Ján Kučerka, Lukáš Kuril,
Roman Mekýš, Miroslav Pilát VIII. tr., Jakub Kližan, Martin Moszor, Matej Štrpka - IX. tr.
M. Minarovjech

po obrovských individuálnych chybách na pôde nováčika v Livinských
Opatovciach A-čkari prehrali 4:3.
Ďalšie výkony nás však presvedčili
o úžasnej forme mužov. Svojich
protivníkov privádzali doslova do
zúfalstva, a to hlavne v druhých
polčasoch, keď mohli ťažiť zo svojej skvelej kondície. Nepreverili
len súperov, ale aj nás – fanúšikov,
ktorí sme neraz museli použiť prsty
na oboch rukách, aby sme dokázali spočítať presne mierené strely
našich chlapcov. A-mužstvo je autorom až 58 gólov, čo je najviac
spomedzi všetkých tímov tabuľky.
Naši futbalisti sa naozaj výrazne
zapísali i do tabuľky kanonierov,
keď v prvej dvadsiatke najlepších
strelcov sa nachádza hneď 5 našich
hráčov – M.Ďuriš, T.Fuka, M.Krajčo
(po 5 gólov), na 6.mieste M.Borcha
(8 gólov) a titulom „kráľ strelcov“
sa v doterajšom priebehu môže
pýšiť Braňo Krajčo s 22 presnými
zásahmi. Nielen výkony nášho tímu
však boli ostro sledované domácimi

fanúšikmi. Možný postup mužov
závisí i od nášho rivala Dolných
Naštíc, ktoré kraľujú na 1. priečke a
my na nich strácame 2 body. Dolné
Naštice v súťaži zakopli iba raz, a to
práve v zápase s naším mužstvom.
Naštickí fanúšikovia mali hlavu v
smútku po troch presných zásahoch
hosťujúceho celku.
V týchto dňoch si skačianski
futbalisti užívajú voľné víkendy
v kruhu rodiny a priateľov, ale už
onedlho začnú tvrdo trénovať, aby
počas zimnej prestávky získali čo
možno najlepšiu kondíciu. Tá sa im
určite zíde v jarnej časti, od ktorej
očakávame nepochybne krásne futbalové predstavenie. Držíme palce
žiakom, aby s chuťou a radosťou
získavali ďalšie cenné body; dorastencom, aby zabojovali a ukázali, že
patria do oblastnej súťaže a v neposlednom rade i mužom, aby potešili
seba i nás majstrovským titulom a
postupom do vyššej súťaže.

• Spod futbalovej tribúny
Futbalová sezóna 2009/2010
má za sebou jesennú časť. Domáci
fanúšikovia sa prizerali bojom o
postup v mužskej súťaži, ale aj o
„prežitie“ našich dorastencov.
Naši najmladší, ktorí sa bijú
o body v III. triede okresu PE,
spomedzi 11 tímov prezimujú na
krásnej 4. priečke s 19 bodmi (6
výhier, 1 remíza, 2 prehry). Na prvú
Klátovu Novú Ves strácajú iba 5
bodov, takže v jarnej časti budeme
svedkami napínavých bojov o celkové prvenstvo. V doterajších zápasoch naši žiaci až 31-krát rozvlnili
sieť súpera. Veľký podiel na tomto
úspechu mali hlavne dvaja chlapci
z Hradišťa, ktorí obliekajú domáci
dres – rovnako po 7 gólov strelili T.
Fodora a D.Cagáň.
Jesenná časť bola bezpochyby
najťažšia pre družstvo dorastencov,
ktorí sa uhniezdili na úplnom dne
tabuľky so 6 bodmi (2 výhry). Herný
prejav nášho dorastu bol počas celej
sezóny poznačený slabým, ba až
žiadnym tréningovým procesom
Žiaci:
Kolo

Zápas + Výsledok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skačany – Ostratice
Žabokreky n/Nitrou – Skačany
Voľný žreb
Skačany – Veľké Uherce
Kolačno – Skačany
Skačany – Chynorany
Nedanovce – Skačany
Skačany – Veľký Klíž
Preložené
Skačany – Veľké Bielice
Klátova Nová Ves – Skačany

jednotlivých hráčov. Zapálenie pre
hru badať už iba u mála z nich, ktorí
sa ešte snažili zobrať osud svojho
tímu do vlastných rúk. No ťažko sa
hrá v kolektíve, ktorý často nie je ani
v plnom počte 11 hráčov... Chlapcom chýba podpora a motivácia, čo
sa odzrkadľuje v každej nahrávke.
Výsledkom je fakt, že dorastenci
budú počas zimnej prestávky hľadieť
na chrbát až 15 tímom, ktorí ich
výkonnostne premohli. Najlepším
strelcom dorastu je N. Blachút so 6
presnými zásahmi na konte.
Pozornosť všetkých futbalových
priaznivcov sa však s najväčšou
pravdepodobnosťou sústreďuje na
A-mužstvo, ktoré do tejto sezóny
vstupovalo s jasným cieľom
– POSTÚPIŤ. A po 13 úžasných
zápasoch zostáva iba konštatovať,
že naši muži sú na polceste za svojím snom. S 34 bodmi (11 výhier,
1 remíza, 1 prehra) zasadli na 2.
priečku súťaže. Hneď prvý zápas
sezóny bol „studenou sprchou“ nielen pre hráčov, ale i fanúšikov, keď
Dorast:
Kolo
4:3
0:7
0:0
0:4
2:3
1:4
3:1
7:0
1:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zápas + Výsledok
Rudnianska Lehota – Skačany
Skačany – Čereňany
Chrenovec-Brusno – Skačany
Skačany – Pravenec
Bystričany – Skačany
Skačany – Veľké Uherce
Veľký Klíž – Skačany
Skačany – Zemianske Kostoľany
Bošany – Skačany
Skačany – Veľké Bielice
Valaská Belá – Skačany
Bánovce n/Beb „B“ – Skačany
Skačany – Lazany
Sebedražie – Skačany
Skačany – Kamenec pod Vt.
Skačany – Sebedražie
(predohrávka)

4:0
0:2
2:1
7:4
0:1
0:2
4:1
1:8
3:0
1:2
6:0
3:0
2:11
1:0
1:4
1:2

Denisa Mekýšová

Muži:
Kolo

Zápas + Výsledok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Livinské Opatovce – Skačany
Skačany – Brodzany
Klátova Nová Ves – Skačany
Skačany – Nadlice
Horné Ozorovce – Skačany
Skačany – Rybany
Podlužany – Skačany
Skačany – Dežerice
Krásna Ves – Skačany
Skačany – Brezolupy
Dolné Naštice – Skačany
Skačany – Zlatníky
Veľké Držkovce – Skačany

4:3
4:1
0:7
4:0
0:0
11:0
0:10
3:0
1:2
3:0
0:3
5:0
1:3
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