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{phocagallery
view=category|categoryid=128|imageid=1716|detail=0|displayname=1|displaydetail=1|dis
playdownload=1|float=left|imageshadow=shadow1} Slovenskí vojaci, medzi nimi aj
Skýcovčania, odmietali bojovať po boku Nemcov proti Rusom. Mnohí dezertovali, prešli k
Rusom alebo k partizánom.
Po
vypuknutí SNP 29. augusta 1944 sa už začiatkom septembra objavili v Skýcove neznámi ľudia.
Boli to vojaci slovenskej armády. V obci nechali zbrane. Nimi sa vyzbrojilo asi 40 – 50 mužov zo
Skýcova. Vytvorili 1. partizánsku brigádu, jej veliteľom sa stal Rudolf Matejov. Ich úlohou bolo
zarúbať a strážiť prístupové cesty zo Skýcova do Bošian, Veľkých Uheriec a Zlatých Moraviec.

Po potlačení SNP sa partizáni stiahli do hôr. Hory v okolí Skýcova im poskytli úkryt od októbra
až do decembra 1944. Občas prišli do dediny po potraviny alebo krmivo pre kone. Nemci sa
viackrát pokúšali dostať zo Zlatých Moraviec cez Skýcov do Veľkých Uheriec, ale partizáni im v
tom zabránili.
19. októbra 1944 došlo k prepadu partizánov v horárni Drahožica. Pri prestrelke zahynuli
partizáni Rudolf Varga, Michal Kufa a
Peter Sloboda. Horára Jozefa Grohmanna a jeho brata Felixa Nemci zajali. Domov sa nevrátili,
zahynuli v koncentračnom tábore.
Rok 1945 sa začal krutou zimou. Napadlo veľa snehu. Partizáni boli nútení stiahnuť sa do
podhorských dedín, kde mali svoje štáby. Skýcovčania im poskytli strechu nad hlavou, stravu,
ošetrovali ranených. Do dediny sa stiahol
špeciálny partizánsky oddiel „Zarubežnyj“ pod velením majora Alexandra Pantelejmoviča
Sviatogorova-Zoriča, samostatný oddiel „Plameň“, ktorému velil kpt. Nikolaj Stepanovič Putilov
a samostatný oddiel „Narodnyj mstiteľ“. Jeho veliteľom bol kpt. Viktor Maximov. V partizánskych
oddieloch boli príslušníci rôznych národov – Slováci, Česi, Bulhari, Francúzi, Maďari, Poliaci,
jeden Angličan a jeden Turek. Najpočetnejšou partizánskou jednotkou v horách Tribeča a
Pohronského Inovca bola Nitrianska partizánska brigáda, ktorej velil plk. Gennadij Dmitrijevič
Avdejev-Smirnov. Spolu s partizánskymi skupinami ovládali priestor v trojuholníku Partizánske –
Topoľčany – Zlaté Moravce . Od začiatku februára sa partizáni pripravovali na prechod cez
Hron. Uskutočnil sa 13. februára 1945 v popoludňajších hodinách za veľmi ťažkých podmienok
neďaleko Orovnice. Rozvodnená rieka a krutá zima si vyžiadali veľké obete. V ranných
hodinách sa partizáni spojili s Červenou armádou. Prechodu cez Hron sa zúčastnili aj
Skýcovčania: Ján Fábry, Jozef Šútor, Peter Žikavský, Ján Zrasták, Rudolf Šútor, Jozef Gajdoš,
Ján Jurík, Štefan Baštrnák a Tomáš Matejov. Peter Žikavský zaplatil prechod vlastným životom,
Ján Fábry prišiel o obe nohy, Jozef Šútor bol ranený.
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