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SKÝCOVSKÉ NOVINY

Ve¾a krásnych chví¾
v príjemnej atmosfére 
Vianoc,
mnoho osobných 
a pracovných úspechov 
v novom roku Vám praje

                   Štefan Gahér
                      starosta obce

Vážení spoluobčania!
     
Dňa 27. decembra 2010 zlo-

ží novozvolený starosta obce 
a poslanci OZ ústavou pred-
písaný sľub. Ihneď po tomto 
slávnostnom akte prevezmú 
novozvolené orgány zodpo-
vednosť za riadenie obce na 
ďalšie volebné obdobie. Po-
prajme im, aby sa im v sym-
bióze starí s mladými darilo.

Za šesť predchádzajúcich 
volebných období od r. 1986 
sa urobilo veľa a možno ešte 
viac dovtedy od r. 1945.

Niektoré veci a diela už po-
choval čas, na mnohé si ani 
nespomenieme a iné sa nám 

zdajú samozrejmé.
Ešte predtým, ako sa vo 

svojich retro spomienkach 
pokúsim stručne zhrnúť náš 
vývoj, ďakujem všetkým oby-
vateľom za opakovanú dôveru 
od r. 1986. Ospravedlňujem sa 
tým priaznivcom, ktorí očaká-
vali, že budem ešte kandido-
vať, ako aj ostatným, ktorých 
očakávania som nesplnil.

Slová uznania a chvály sa 
striedali so slovami kritiky aj 
nedôvery.

Pokusy o fyzické napadnu-
tia pri presadzovaní uznesení 
a rozhodnutí zanechali svoje 
stopy aj v mojej rodine, ktorá 
nakoniec aj rozhodla. Za roky 
obrovskej tolerancie  ďakujem 
najmä svojej manželke.

Dospel som k presvedčeniu, 
že moje poslanie sa naplnilo 
a je tu čas dať priestor mla-
dým.

Tak ako to teda bolo? Čo 
bolo? Čo nebolo? Čo ani ne-
muselo byť? Alebo, čo už ne-
musia riešiť novozvolené orgá-
ny obce po r. 2010?

Písal sa rok 1986, ale ešte 
pred ním aj rok 1945.

Od vypálenia v II. svetovej  
vojne obec prežívala svoje 
znovuzrodenie  už 41 rokov.

Bola demokracia, bol so-
cializmus, bol aj socializmus 
s ľudskou tvárou.

Do roku 1986 niekdajší vy-
hnanci po vypálení obce v  r. 
1945 toho stihli naozaj veľa.

Na začiatku neboli žiadne 
obývateľné domy. Viac ako 
200 rodinných domov postup-
ne dostalo svoju niekdajšiu 

podobu. Niektoré boli zbúra-
né a na ich mieste sa stavali 
nové.

Do roku 1986 bolo zrekon-
štruovaných a postavených 
spolu 377 nových rodinných 
domov.  Zdá sa to neskutočné, 
ale aj v období r. 1986 – 2010 
pribudlo ďalších 51 novosta-
vieb rodinných domov.

Vytvárali sa celé nové ulice. 
Družstevná, Športová, Pod 
Vŕškami, Mierová, Krátka, Ko-
nopniská, Za humnami.

Klčovali sa lesy, budovali sa 
cesty, mosty, chodníky.

Nezabúdalo sa ani na verej-
nú zeleň a pamätníky. Dnešné 
generácie mladých ľudí len 
ťažko pochopia, že svojpo-
mocne alebo v známych ak-
ciách „Z“ (zadarmo), sa mohli 
vybudovať stavby občianskej 
vybavenosti, ktoré slúžia do-
dnes. 

Medzi ne patria najmä bu-
dovy Obecného úradu a kul-
túrneho domu (do r. 1990 aj 
s kinom Hrušov). Brigádnicky 
sa pomáhalo aj pri stavbe Zá-
kladnej školy, bývalého závo-
du Kovoplast, ale aj bývalého 
Domu brannej výchovy.

Za samozrejmé si obyvatelia 
(Pokračovanie na 2. str.)

novom roku Vnovom roku Vánovom roku Vnovom roku V

Prihováram sa Vám...
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(Pokračovanie z 1. str.)
pokladali účasť na výstavbe 
Domu smútku, oplotení cinto-
rína alebo oprave a  prístavbe 
budovy Požiarnej zbrojnice. 
Dokonca aj výstavba nákup-
ných stredísk Jednoty SD sa 
neobišla bez brigádnickej po-
moci občanov.

„Za pivo a pol deci“ sa pra-
covalo prevažne cez soboty 

a nedele. Aj výstavba futbalo-
vého štadióna sa realizovala 
v akcii „Z“.

Liehovar alebo tzv. páleni-
ca ovocných kvasov sa celá 

vybudovala svojpomocne. Na 
stavbu storočia, ako ju vtedy 
nedočkavci nazývali, sa ro-
bievali zbierky cez fašiangové 
podujatia DH Skýcovanka. Vý-
stavba bola v réžii dobrovoľnej 
organizácie  Slovenského zvä-
zu záhradkárov. 

Najväčšou socialistickou 
stavbou po kolektivizácii 
a založení JRD boli objekty 

družstevného dvora. Ani tieto 
stavby sa nezaobišli bez bri-
gádnickej pomoci obyvateľov.

Stavby, akými boli vodovod, 
elektrifikácia, benzínové čer-

padlo alebo inštalácia 
expozície Nitrianskeho 
vlastivedného múzea 
na celom poschodí KD, 
miestny rozhlas a ve-
rejné osvetlenie, si ne-
vyžadovali brigádnicku 
pomoc občanov. Aj prvá 
rekonštrukcia námestia 
s otočňou pre autobusy 
a hliníková strecha na 
budove KD sa zaobišla 
bez brigádnikov.

Kto a koľko brigád-
nických hodín odpra-
coval, sa dnes už ani 
zistiť nedá. Pomáhal 
prakticky každý popri 
svojom zamestnaní. 

Bola to povinnosť, ale aj česť 
byť v zozname brigádnikov. 
Spoločná dobrovoľná práca 
pre obec ľudí stmeľovala. Na 
brigádach si účastníci často 
dohodovali ďalšiu účasť na 
budúcej akcii. Mnohým bolo 
spolu dobre, iným to už „liezlo 
na nervy“. Doma mali predsa 
svoju robotu a v nedeľu bolo 
treba svätiť.

Napriek všetkému dobrovoľ-
níkom a organizátorom brigád 
musíme byť vďační.

Bez ich dobrovoľníckej čin-
nosti by sme nemohli  stavať 
na základoch, ktoré  predtým 
neexistovali. Mnohí už nežijú. 
A nebolo by ani na čo spomí-
nať. Obyvatelia radi vyvíjali 
svoju spoločenskú a záujmovú 
činnosť aj v dnes už neexis-
tujúcich organizáciách, aký-
mi boli ČSČK, ZČSSP, ČSM 
– SZM so svojimi pionierskymi 
organizáciami. Aj hasiči zdru-
žovali svojich dobrovoľníkov.

Oslavovala sa VOSR aj Deň 
znárodnenia. Organizovali 
sa prvomájové manifestácie 
a všetci boli združení v MO NF 

(národný front). Prijímali sa so-
cialistické záväzky.

Bolo aj dostatok roboty. 
„Fabrika les“ - živila desiatky 
lesných robotníkov. Stovky 
obyvateľov mali svoje posty 
v bývalom Calexe, ZDA, Te-
helni, Koželužniach a boli aj 
iné príležitosti v rôznych služ-
bách. 

Aj autobusy chodili častejšie 
a na všetky strany. 

Aj v období 1986 – 2010 bolo 
veľa vecí. Niektoré veci chýbali  
a niektoré ani nemuseli byť.

Bývalý MNV so svojimi 27 
členným poslaneckým zborom 
vykonal analýzu doterajšieho 
stavu občianskej vybavenosti 

s konštatovaním, že Skýcov 
je nadštandardne vybavený so 
všetkými službami a inžinier-
skymi sieťami. Aj pitnej vody 
už bolo dosť, len nebolo kde 
pochovávať.

Zdalo sa, že okrem výstavby 
nového cintorína, bude sta-
čiť doteraz vybudované diela 
udržiavať. Na také množstvo 
vybudovaných vecí bolo treba 
poriadneho údržbára a „hro-
madu pomocníkov“. V mno-
hých prípadoch tomu tak aj 
bolo. Ibaže život ani smrť ne-
zastavíš.

Objavili sme problémy so 
stavom životného prostredia. 
Hromadil sa odpad z domác-
ností. Popolnice prestávali slú-
žiť na škváru a popol. Moder-
né domácnosti sa viac a viac 
zbavovali veľkoobjemových 
odpadov, ktoré sa nezmestili 
do popolníc. 

Vďačným úložiskom bola 
okolitá príroda a miestny po-
tok.

Nevedeli sme, že existuje 
aj nejaký bioodpad a treba ho

(Pokračovanie na 3. str.)

• Začiatky družstevníctva boli ťažké.

• Pamätáte sa na kurzy varenia?

• Ťažbári v čase najväčšej slávy.

• Aj hrabačky sena mali v hore svoju robotu.
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(Pokračovanie z 3. str.)
zúžitkovať. Divoká skládka na 
Michelovskej bola zrekultivo-
vaná.

S rozvojom bytovej výstavby 
služieb a deravým vodovod-
ným potrubím sa opäť objavil 
problém s nedostatkom pitnej 
vody.

Havarijné situácie vznikali 
najmä v deväťdesiatych ro-
koch. Zažili sme všetko. Zá-
sobovanie pitnou vodou bolo 
prerušované a regulované po 
jednotlivých  pásmach, po jed-
notlivých uliciach a cisternami. 
Krízové zásoby 
v domácnostiach 
boli nedostačujú-
ce a nehygienic-
ké. Pomohli nové 
zdroje, nový vo-
dojem a postup-
ná výmena po-
trubia.

Po vyriešení 
problémov s ne-
dostatkom pitnej 
vody nám začali 
vadiť zapácha-
júce jarky ved-
ľa ulíc. Väčšina 
z nich slúžila ako 
stoka už nielen 
na odvádzanie 
dažďovej vody.

Žumpy a septiky nemali 
všetci. A tí čo mali, šetrili na 
nákladoch.

Neizolované žumpy a  septi-
ky boli častou príčinou podmá-
čania nižšie položených po-
zemkov a príčinou susedských 
sporov. Komisie ŽP by o tom 
vedeli rozprávať. V neskorších 
rokoch sa problém objavil aj 
s dažďovou a spodnou vodou. 
Katastrofický sa v tomto sme-
re stal rok 2010, keď celoslo-
venské povodňové problémy 
zasiahli aj našu horskú obec 
Skýcov.

Boli však aj iné problémy.
Nedostatok hrobových miest 

sme sa pokúsili riešiť posled-
nou väčšou akciou „Z“ ešte v 
roku 1986 úpravou plochy bý-
valého cintorína a jeho oplo-
tenia. Odvtedy už zomrelo 
352 obyvateľov a iba v týchto 
dňoch sa zapĺňajú prvé dvoj-
hroby moderného cintorína 
MILÉNIUM 2100. Jeho dopln-
kom je zmodernizovaný a pre-
menovaný bývalý Dom smútku  
na Dom nádeje.

Obyvateľke Helene Gécio-
vej ležal na srdci zruinovaný 
kaštieľ. Dožadovala sa jeho 

• Klobúk dolu pred takou návštevou futbalu v nedeľných klobúkoch.

• Aj bývalý kovoplast sa začínal budovať v akcii „Z“.

• Pracovníčky živočíšnej výroby v Sýv. JRD.

• Volebná komisia v 70. rokoch 20. storočia.

Ani Klub dôchodcov neexis-
toval a v budove MNV a v ma-
terskej škole sa kúrilo „Peter-
kami“. Zriadenie ústredného 
kúrenia na pevné palivo však 
netrvalo dlho. Kotolne boli sply-
nofikované. Kotolňa v budove
materskej školy je chránená aj 
proti ďalšej plynovej kríze.

S ubúdajúcim počtom žiakov 
v základnej škole sa „scvrká-
va“ aj nadmerný areál. K exis-
tujúcim stavebným pozemkom, 
resp. rodinným domom v nad-
mernom areáli možno pribud-
nú ďalšie.

Rok 2014 bude 50. výro-

čím od začiatku vyučovania. 
Verme, že všetky zámery na 
zachovanie školy, ktorá vy-
chovala mnoho vzdelaných 
ľudí, športovcov a v ktorej sa 
striedali len samí kvalitní uči-
telia a riaditelia, sa budú rea-
lizovať.

Bývalý PMP (Podnik miest-
neho priemyslu) Kovoplast, 
sčasti postavený ešte v zná-
mej akcii „Z“, poskytoval za-
mestnanie desiatkam obyva-
teľov. Prácu úspešne riadili 
Pavol Žikavský, Štefan Biloš 
a Marián Just. Vlasta Paulovi-
čová aj nebohá Mária Šimono-
vá iba v dobrom spomínali, tak 
ako aj desiatky zamestnancov 
vtedajšieho Kovoplastu.

Aj  iné veci boli 
a neboli.

Začiatok podnikania ešte 
pred „nežnou“ symbolizuje 
bývalá prevádzkáreň MNV. 
Dovtedy prepravné služby sa 
rozšírili o stavebnú činnosť. 
Pribudli garáže, dielňa aj auto.

Vďaka tejto činnosti, najmä 
však vďaka vedúcemu DP 
MNV Michalovi Rajnohovi, sa 
vytvorili predpoklady aj na zá-
chranu kaštieľa.

Prepravné služby boli zame-
rané najmä na dovoz palivové-
ho dreva.

(Pokračovanie na 4. str.)

opravy, zatiaľ čo iní navrhovali 
zbúranie bývalého šľachtické-
ho sídla nerestí a poroby. 

Stavebné parcely v historic-
kom centre obce mohli byť tiež 
atraktívne. Našťastie nestalo 
sa tak.

Mladí ľudia sa schádzali 
v ošarpanej budove bývalého 
Obecného domu. Celé po-
schodie KD bolo Kino Hrušov 
a expozícia Nitrianskeho vlas-
tivedného múzea. 

Územný plán obce bol neak-
tuálny a Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja neexisto-
val. 
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• Pán starosta, čo si najviac 
vážite alebo ktoré akcie obci 
najviac pomohli?

- Celkom isto dávam na prvé 
miesto pitnú vodu a kanalizá-
ciu.

Táto problematika nás 
s menšími prestávkami sprevá-
dzala po celých 25 rokov. Ešte 
v mesiaci október 2010 muselo 
byť vymenené vodovodné po-
trubie a kanalizácia na ul. Par-
tizánska.

Obdivovaným dielom je naj-
mä vegetačná a bezodpadová 
ČOV. 

Ale ani biokompostéry do 
každej domácnosti nemá žiad-
na obec.

Na druhé miesto dávam ply-
nofikáciu.

Nepochybným úspechom je 
oprava kaštieľa.

Z hľadiska bezpečnosti 
chodcov je najdôležitejší chod-
ník cez celú dedinu.

Najnovší úsek na najnebez-
pečnejšom mieste v centrálnej 
zóne bol ukončený len v me-
siaci november t.r.

Toto sú najdôležitejšie veci. 
Až potom rekonštrukcia Domu 
smútku a cintorína, údržby bu-
dov Kultúrneho domu, Obec-
ného úradu, Materskej školy 
a iných nehnuteľností v majet-
ku obce.

Najviac si však vážim prístup 
obyvateľov k vlastnej histórii.

Pietne spomienky na tragé-
diu vypálenia a oslavy SNP bý-
vajú vždy dôstojné.

Zakladateľ NPCH Skýcov 
– Zlatno gen. por. v.v. Ing. Ján 
Husák môže byť spokojný.

Aj preto si v Skýcove  radi 
podávajú ruky koaliční aj opo-
ziční politici, vrátane najvyšších 

ústavných činiteľov. 
Pri tejto príležitosti vyjad-

rujem poďakovanie doc. Ing. 
Milanovi Belicovi, PhD., pred-
sedovi VÚC Nitra za všestran-
nú podporu a účasť na našich 
podujatiach.

„Monografia“ k 710. výročiu 
prvej písomnej zmienky o našej 
histórii bola vhodným darčekom 
pre všetkých. Podakovanie pat-
rí mgr. helene juríkovej za jej 
zhotovenie.

• A čo očakávate od no-
vého vedenia 
obce?

     
- Že sa 
im podarí vy-
riešiť problém zateplenia bu-
dovy ZŠ a následné spojenie 
s MŠ a že úspešne dokončia 
rozpracovaný projekt Revita-
lizácie centrálnej zóny. Pro-
jektovo je pripravená akcia na 
zateplenie budovy Obecného 
úradu a rekonštrukcia Verej-
ného osvetlenia aj štúdia IBV.

Prajem im, aby úspešne vy-
budovali nový zberný dvor na 
veľkoobjemový odpad a mno-
hé drobnejšie akcie, ktoré pri-
nesie život. Za zázrak by som 
považoval vybudovanie cest-
ného obchvatu obce.

• A čo poviete na záver?

- Iba samé ďakovačky.
Ďakujem všetkým  pracov-

níčkam Obecného úradu za vy-
soko profesionálnu prácu.

Poslancom OZ za odvážne 
rozhodnutia a  trpezlivosť pri 
presadzovaní verejnoprospeš-
ných projektov.

Zamestnancom  obce  za  
údržbu  verejných  priestran-
stiev.

Riaditeľom škôl a správcom 
farnosti za spoluprácu a pomoc 

pri organizova-
ní podu-

jatí.

ZPOZ-u   za  
dôstojné  občianske  obrady.

DH Skýcovanka pod vede-
ním Štefana Juríka a spevokolu 
Vápenkár pod vedením Alžbety 
Pavkovej, za ich neoceniteľný 
prínos na všetkých spoločen-
ských  akciách.

Osobitný prínos do kultúrno-
spoločenského diania prináša 
aj naďalej ochotnícke divadlo  
Hrušov  v  réžii  Ľubomíra Hos-
ťoveckého.

Treba poďakovať všetkým 
podnikateľom, ktorí vytvárajú 
pracovné miesta pre obyvate-
ľov.

Opýtali sme sa starostu obce Štefana Gahéra
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Bezkonfliktná bola aj spolu-
práca so všetkými správcami 
inžinierskych sietí. Okrem vodá-
rov, plynárov a iných správcov 
sietí za príkladnú považujem 
spoluprácu so ZEZ pri vyčistení 
námestia od stĺpov elektrického 
vedenia a neestetického  trans-
formátora  na  námestí. 

Môj obdiv patrí aj Milanovi 
Černákovi za pokračovanie na 
oprave kaštieľa. Nebyť celo-
svetovej finančnej krízy možno 
už mohol byť aj tento klenot 
Skýcova v  prevádzke.

Aj predajne potravín, obcho-
dy a pohostinstvá svoje úlohy 
zabezpečovali k spokojnosti  
svojich  zákazníkov.

Za podnikateľské subjekty 
a firmy, ktoré pomáhali budo-
vať, zamestnávali našich oby-
vateľov a boli častými spon-
zormi, vyslovujem osobitné 
poďakovanie Stanislavovi 
Orovnickému, Jozefovi Čmi-

kovi, Ing. Jozefovi Veverkovi 
a Ľubomírovi  Černákovi.

V závere treba poďakovať 
všetkým bývalým funkcioný-
rom MNV a obce, organizá-
ciám, športovým klubom aj jed-
notlivcom, ktorí  sa  pričinili  o  
vzornú  reprezentáciu  obce  
Skýcov.

Za spoluprácu a dôveru  ďa-
kujem najmä Vám obyvateľom, 
ktorí ste ma nezištne podpo-
rovali pri všetkých mojich sna-
hách a aktivitách.

Verím,  že  Vašu dôveru  som  
nesklamal.

Želám Vám pokojné  Viano-
ce  a  úspešný vstup do Nové-
ho roku 2011.

Za príspevok a rozhovor 
ďakuje Štefanovi Gahérovi 

starostovi obce,  
Zuzana Mihálková

(Dokončenie z 3. str.)
Neskôr vznikli aj prevádzky 

Fax Copy Richarda Sulíka, Fo-
mei Jozefa Veverku, Drevosky 
Jozefa Čmiku, DALI Františka 
Magušína a  HP Servis Ľubo-
míra Černáka. Im patrí poďa-
kovanie za vytváranie pracov-
ných miest.

Na Vápeniciach sa už ne-
podnikalo.

Pre „hory“ odpadu zanikli. 
Neskôr bola zrekonštruovaná 

jediná pec. Vďaka hlavným 
aktérom - Jozefovi Pavkovmu, 
Bartolomejovi Matejovmu, Pet-
rovi Černákovi, Cyrilovi Mate-
jovmu a Ľudovítovi Pavkovmu 
boli postavené dve nové repli-
ky a história vápenkárstva bola 
zachovaná.

Dvojkríž v „Prchovej bani“, 
Rozhľadňa a oddychové be-
siedky pri symbolických Vá-
pencových lomoch vhodne 
dopĺňajú atmosféru vápenkár-

stva. Zásluhu na ich zhotovení 
má pán Viliam škorec, miestny 
stolár. 

Pod jeho rukami vyrástli aj 
dalšie drevené doplnky v obci 
aj na budovách (MŠ, KD, Dom 
nádeje, vápenice, vstupy do 
obce a i.).

Areál Motocrossu dokázal 
svoje opodstatnenie a lyžiar-
ske vleky možno ani nemuseli 
byť.

Futbalový areál odolal poku-

šeniu o privatizáciu. Sen tenis-
tov sa po rokoch viacnásobne 
naplnil.

Multifunkčné ihrisko je do-
plnkom pre všetky pohybové 
aktivity žiakov, predškolákov, 
mládež, proste pre všetkých. 
Jeho výstavbou sa doplnil    
areál FK a konečne mohol mať 
celý multifunkčný komplex pla-
teného správcu... Možno raz 
bude a možno bude aj ľadová 
plocha.                   

• Námestie v r. 2004


