NEZÁVISLÝ OBČASNÍK OBYVATEĽOV OBCE SVINNÁ

Číslo 1, Rok 2006

Keď sa svet ponorí v mäkučkú tíš,
ako to páperie, pod ktorým spíš,
hviezda, čo svoju tvár obracia sem,
v izbe nám vyčarí žiarivý sen.
Na saniach letí k nám vianočný čas
s bohatým náručím jagavých krás,
v srdciach nám roztopí severný pól,
dlaň zmení na štedrý rodinný stôl.
Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje
vianočná nálada, pokoj, láska. Každému z nás čoraz viac záleží na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda zväčšený rozmer. V čase adventu sa stávame lepšími,
oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých pár krátkych chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, nákupy na ozdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, varenie, pečenie, v detských očiach očakávanie prvých snehových
vločiek, vôňa domova preplnená ihličím – symbolom Vianoc, vôňou medovníkov,
klinčekov – to všetko sú Vianoce. Žijú však medzi nami aj ľudia, ktorí netúžia po darčekoch, ale majú skromné želanie, aby aspoň po tieto dni nezostali sami. Nemali by
sme preto v tieto sviatočné chvíle zabúdať na rodičov, starých rodičov, na opustené deti a na všetkých príbuzných, aj tých vzdialenejších. Majme na pamäti, že sú medzi nami i takí, ktorí si musia presne spočítať, čo si budú môcť dovoliť, v čom sa budú musieť uskromniť a čo si budú musieť odoprieť. Aj to sú Vianoce. Dokážme sa pozastaviť, porozmýšľať, nevystatujme sa bohatstvom majetku, ale bohatstvom ducha, lásky
a porozumenia. Dokážme sa poďakovať aj za tú najmenšiu pomoc. Za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre nás, naše deti a rodičov. Dokážme sa tešiť z každej maličkosti.
Z každého úprimného úsmevu, včas podanej ruky. Prežime podmanivú vianočnú
atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou. Za sviatočným stolom spojme svoje dlane, rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti a
mladosti. Ak vyčaríme na tvári úsmev, srdcia nám pookrejú a poďakujeme sa za všetko, čo nás postretlo, zastihlo, možno i prekvapilo a potešilo. Milí spoluobčania, všetkým vám príjemné prežitie vianočných sviatkov spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a celým kolektívom obecného úradu želá
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

Vážení občania!
Čas neúprosne plynie. Nikto z nás si možno ani neuvedomil, že rok 2006 je už
posledným rokom tohto volebného obdobia. Pri tejto príležitosti si dovolím urobiť
akési zhrnutie a zhodnotenie činnosti a práce obecného zastupiteľstva a obecného
úradu.
Nie je zmyslom tohto príhovoru robiť výpočet činností za uplynulé 3 roky. Tie sme
pravidelne robili na verejných zasadnutiach, na schôdzach organizácii
a združení ako aj v obecnom občasníku Sviňan. Budem sa preto venovať iba veciam,
ktoré sa plnili a konali v poslednom roku volebného obdobia.
Počas tohto roka sa konalo 5 verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva.
O konaní týchto zasadnutí boli vždy občania informovaní. Môžem skonštatovať, že
informovanosť občanov ako aj záujem občanov o niektoré veci verejné sa zlepšila
(otázka školstva, vlastníctva ciest, pozemkov a sociálnych vecí).
Obecné zastupiteľstvo prijalo v tomto období Všeobecne záväzné nariadenia:
- o dani z nehnuteľností
- o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- o dani za psa
- o prevádzkovom poriadku pohrebiska
- o povodňovom pláne záchranných prác
Obecné zastupiteľstvo a starostka obce prostredníctvom komisie pre kultúru
školstvo a šport úzko spolupracovali so všetkými spoločenskými a záujmovými
organizáciami.
Vo svojom volebnom programe sme občanom sľúbili oživenie a vytvorenie lepších
podmienok života v obci. Aj v poslednom roku sme preto úspešne zavŕšili projekt
rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Tento projekt vo výške 16 288 tis.
Sk je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). V rámci projektu
boli opravené 3 km miestnych komunikácii a chodníky. V strede obce vedľa potoka
bol vybudovaný nový chodník. Bol vyčistený na niektorých miestach miestny potok
od nánosov. Bolo opravené a následne natreté zábradlie na moste cez potok.
Zrekonštruovali sme gynekologickú ambulanciu na zdravotnom stredisku. Na
zariadení opatrovateľskej služby sa vykonala výmena okien. Bolo vymaľované celé
zariadenie a natreté oplotenie. Investovali sme do objektu školskej kuchyne a jej
vybavenia. V budove kultúrneho domu bolo do spoločenskej sály zakúpené nové
vybavenie – stoly a stoličky. Urobila sa posledná etapa úprav na miestnom cintoríne,
ktoré náš cintorín výrazne oživili a skrášlili. Obec toto všetko stálo nemalé
prostriedky. Obec do mnohých prác zapojila nezamestnaných občanov, ktorí
vykonávali a vykonávajú aktivačné práce pre obec, a týmto prispeli k skrášleniu obce.
Akcie boli financované z vlastných zdrojov, zo získaných dotácií z ministerstiev
a zo štrukturálnych fondov EÚ.
Vzhľadom k udržateľnosti života v obci v tomto čase prebiehajú prípravné práce na
možnú výstavbu obecných nájomných bytov (2 x 19 b.j.), na ktoré chceme získať
financie zo štátneho fondu rozvoja bývania a z ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja. Je zabezpečená výstavba trafostanice v hodnote 2,5 mil. Sk.

Obec rozšírila svoj majetok o 2 pozemky. Predpokladom pre ďalšie získavanie
prostriedkov z fondov EÚ je nutnosť obce mať Program sociálneho a hospodárskeho
rozvoj
a obce. Práve na vypracovanie tohto Programu obec Svinná, ako jedna z mála obcí
získala ďalšie prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Jednou z najdôležitejších činností obecného úradu a starostky obce bolo starať sa o
stabilizáciu príjmov a výdavkov obce. Podarilo sa nám zlepšením hospodárenia počas
celých 4 rokov nezvyšovať pre občanov dane a poplatky. V hospodárení obce sme
dosiahli vyrovnaný rozpočet, čo som si kládla za prioritnú záležitosť.
Plnenie úloh bolo zabezpečované v úzkej spolupráci obecného zastupiteľstva,
starostky obce, pracovníkov obecného úradu a spoločenských organizácií.
Vďaka tejto spolupráci a podpore sa obec začala zviditeľňovať v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja a regiónu.
V obci bolo usporiadaných veľa kultúrnych akcií. Ich organizovanie a prehľad je
v samostatnom článku.
Na záver volebného obdobia chcem poďakovať členom obecného zastupiteľstva,
ako aj všetkým občanom, ktorí nám verili a podporili nás pri presadzovaní zmien
v obci.
Pri rozhodovaní o svojej činnosti sme mali vždy na mysli obecné blaho,
spokojnosť občanov a rozvoj obce.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO BILANCUJE
Deväťčlenné obecné zastupiteľstvo (OZ) sa počas uplynulého štvorročného volebného
obdobia zišlo na svojich zasadnutiach 28-krát a na základe prezenčných listín možno
konštatovať, že účasť poslancov bola zväčša na výbornej úrovni, čo dokazuje, že im záležalo
na riešení problémov týkajúcich sa života obce. V nasledovnom prehľade uvádzame počet
účastí jednotlivých poslancov na zasadnutiach (OZ):
Ing. Anna SÝKOROVÁ starostka ........................................ 28
Ing. Jozef SCHEER zástupca starostky ......................... 28
Ján BACO člen obecného zastupiteľstva ........ 17
Ing. Milan BELEJ -„....... 27
Ing. Anton ČAPISTRÁK -„....... 25
Ing. Jozef ILLA -„....... 27
Ing. Radoslav ONDRÁŠ -„....... 16
Marián PÚČIK -„....... 24
Ing. Stanislav RUDA -„....... 27
Ing. Miroslav VALACH -„....... 27

ZAČALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Dňa 4. septembra sme privítali v materskej škole 41 detí vo veku od 2 do 7 rokov,
ktoré sú zaradené do 2 tried. Od marca 2007 ich počet narastie na 43, čím bude MŠ
plne obsadená (kapacita terajších priestorov MŠ je 42 detí). Stará sa o ne kolektív 4
pedagogických pracovníčok, školníčka a kuchárky zo školskej jedálne pri ZŠ.
V minulom školskom roku sme sa rozlúčili s našimi kolegyňami: dlhoročnou
učiteľkou Blankou Ježíkovou, ktorá pracovala v MŠ od roku 1979 a s Marcelou
Miklášovou, zamestnanou v MŠ od roku 2002. Obidve odišli zo školských služieb. Aj
touto cestou im chceme za kolektív MŠ, za deti s ktorými prežívali spoločné chvíle i
za rodičov detí, s ktorými spolupracovali pri výchove, vyjadriť poďakovanie.
V súčasnosti tvoria kolektív MŠ riaditeľka Eleonóra Kováčová, učiteľky Daniela
Hanzlíková, Alena Sýkorová, Lenka Žáková a školníčka Anna Brachtýrová.
Aj pre tento školský rok máme pre deti naplánovaný zaujímavý a tvorivý program
plný hier aj poučenia. Budeme realizovať naplánované projekty (Adamko hravozdravo, úlohy školy podporujúcej zdravie, rozvíjať budeme projekty v oblasti zdravej
výživy- ochutnávky nátierok a ovocných a zeleninových šalátov, Lego krúžok, Týždeň
detských radostí a pod.). Naďalej budeme účelne využívať didaktickú techniku , ktorú
sme získali sponzorsky, čo zvýšilo kvalitu výchovno – vzdelávacej práce.
Činnosť školy budeme naďalej prezentovať na verejnosti a budeme sa podieľať na
spoločensko – kultúrnom dianí v obci (vianočná akadémia, karneval, akadémia ku Dňu
matiek, uvítanie detí do života, tešíme sa tiež na spoločné aktivity so ZŠ).
Do výchovno-vzdelávacej práce budeme zavádzať regionálne prvky, aby deti čo
najviac poznali svoju obec, región. Práce detí i učiteliek budeme prezentovať na
výstave veľkonočných zvykov a tradícií.
V rámci obvodu sa zúčastníme podujatí ako sú Rapotačky, Naši malí slávici,
športová olympiáda, výstavky výtvarných prác.
V oblasti zlepšovania materiálno – technických podmienok školy a jej modernizácie
sme zakúpili do 1. triedy nové ležadlá a do 2. triedy stoličky. Ostatné stoličky sme
poopravovali a ponatierali. V ďalšom období chceme v modernizácii tried i školskej
záhrady pokračovať, pretože školská záhrada je vybavená vo väčšine zastaranými
preliezačkami. K tomu využijeme úzku spoluprácu s obecným úradom, rodičmi a
priateľmi školy. V roku 2005 bolo založené Občianske združenie pri MŠ Svinná s
vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Na jeho účet budú odvádzané
príspevky rodičov a priateľov školy – 2 % dane fyzických a právnických osôb, čo
využijeme na zakúpenie nového rekreačno – zábavného zariadenia školskej záhrady.
V nových priestoroch MŠ sme prežili 7 mesiacov. Pre deti sme sa snažili vytvoriť
pekné a útulné prostredie, aby sa v ňom cítili čo najlepšie. V spolupráci s obecným
úradom boli dokončené posledné potrebné úpravy a rekonštrukcie.
A čo nás najviac trápi? Často tu šarapatia nespratníci s úmyslom zničiť a poškodiť
záhradné náradie, oplotenie a prostredie školy. Rodičia detí a žiakov i samotní žiaci by
mali vedieť, že mimo vyučovania a krúžkovej činnosti sa nemôže nikto bez dozoru
zdržiavať v areáli školy!
Záverom chcem popriať zamestnancom školy, deťom i rodičom pevné zdravie a veľa
úspechov. Pomáhajme si navzájom a správajme sa k „škôlke“ čo najlepšie.
Eleonóra Kováčová, riaditeľka MŠ

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Život v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) v našej obci beží vo svojich starých
zabehnutých koľajach. V prevádzke je už od r. 1991, čiže úctyhodných 15 rokov. Od r.
2002 sa jeho zriaďovateľom stala obec Svinná. Pri sledovaní masmédií je každému
človeku jasné, že počet ľudí, ktorí majú záujem o takéto alebo podobné zariadenia,
neustále narastá. Nie vždy sa dá každému vyhovieť. Naše zariadenie je momentálne
plne obsadené a nie je možné uspokojiť ďalších záujemcov.
Kapacita zariadenia je 11 osôb a nachádza sa v poschodovej budove so záhradou,
kde majú obyvatelia možnosť pobytu na čerstvom vzduchu. Rozmiestnenie izieb:
- na prízemí sú 2 jednolôžkové izby a 1 dvojlôžková izba, dámska a pánska toaleta,
kúpeľňa so sprchovacím kútom, kuchyňa a kancelária vedúcej zariadenia,
- na poschodí sa nachádzajú 3 jednolôžkové a 2 dvojlôžkové izby, dámska
a pánska toaleta a kúpeľňa so sprchovacím kútom,
- v pivničných priestoroch je spoločenská miestnosť, sklady, práčovňa a kotolňa.
Niektorých občanov možno zaujímajú aj podmienky pre prijatie do tohto zariadenia.
Sú nasledovné:
- obyvateľ musí byť dôchodca,
- musí byť mobilný a musí sa sám postarať o svoje základné potreby,
- musí byť právne spôsobilý,
- je povinný na požiadanie vedúcej ZOS predložiť všetky potrebné doklady,
- musí sa zaviazať, že bude dodržiavať domový poriadok v ZOS, pri jeho
porušovaní mu môže byť pobyt v zariadení zrušený,
- pri zhoršení zdravotného stavu je obyvateľ preložený do domáceho liečenia
v mieste svojho trvalého pobytu alebo do zariadenia so stálou 24-hodinovou
opaterou.
Pri splnení týchto podmienok môže byť žiadateľ prijatý do zariadenia.
ZOS prostredníctvom vedúcej zariadenia a 1 profesionálnej opatrovateľky
zabezpečuje nasledovné služby:
- liečebno-preventívne služby,
- ubytovanie,
- stravovanie – donáška obedov z Agrotrie,
- opatrovateľskú službu podľa potreby jednotlivcov,
- pranie, žehlenie, upratovanie, nakupovanie, prísun liekov a podobné služby.
Za pobyt v zariadení sa samozrejme platí a výška poplatku závisí od veľkosti
obývanej miestnosti, platí sa od m2 v rozpätí od 1110 Sk do 1965 Sk mesačne. Platí sa
taktiež za poskytovanie opatrovateľskej služby podľa druhu a množstva služieb, a to
v priemere od 400 Sk do 500 Sk mesačne, podľa počtu pracovných dní.
Stravná jednotka za 1 obed je 59,50 Sk. Raňajky a večere si zabezpečujú obyvatelia
zariadenia individuálne a taktiež celodennú stravu počas soboty a nedele.
V tomto roku sa nám podarilo zariadenie renovovať. V obytných miestnostiach sa
vymenili drevené okná za plastové a celá budova sa vymaľovala. Nezabúdame ani na
kosenie a úpravu našej záhrady, aby naši obyvatelia mohli vychutnávať hrejivé slnečné
lúče v upravenom prostredí.
Erika Láslopová, vedúca zariadenia

ŽIVOT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2005/2006
Po letných mesiacoch plných slnečných dní, radovánok pri vode, odpočinku pri
večerných posedeniach pri ohníku nastali dni jesenné a s nimi prišiel aj začiatok
školského roka. 244 žiakov pripravilo svoje aktovky a spolu so svojimi učiteľmi,
rodičmi naštartovali do boja s každodennými starosťami a radosťami.
Pedagogický kolektív pracoval v tomto roku v zložení:
Mgr. Mária Kollárová
- riaditeľka
Mgr. Božena Chudíková - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Eva Hromníková
- tr. uč. 1. ročník
Mgr. Jana Malecová
- tr. uč. 2. ročník
Mgr. Iveta Znášiková
- tr. uč. 3. ročník
Mgr. Eva Jánošíková
- tr. uč. 4. ročník
PaedDr. Jana Kutišová
- tr. uč. 5. ročník
Mgr. Lenka Urbanová
- tr. uč. 6. ročník
Mgr. Tomáš Dlábik
- tr. uč. 7. ročník
Mgr. Ľubica Zaujecová - tr. uč. 8. ročník
Mgr. Dašena Panušková - tr. uč. 9. A
Mgr. Anna Čapistráková - tr. uč. 9. B
Beztriedni učitelia: Mgr. Iveta Kojdová, Ing. Viera Panáčková, Mgr. Mária Lacová,
Mgr. Jozef Šafár.
Vychovávateľky v školskom klube: Mgr. Marcela Nemcová, Zuzana Čapistráková.
Práca učiteľov, vychovávateľov i žiakov bola vedená tak, aby bol zabezpečený
kvalitný výchovno-vzdelávací proces na všetkých vyučovacích hodinách. Práce na
hodinách slovenského jazyka boli motivované rokom Ľ. Štúra, vyučujúce tohto
predmetu sa zúčastnili odborného seminára o živote a diele Ľ. Štúra v Dome armády
Trenčín. Svoje vedomosti si žiaci 2. stupňa mohli preveriť v krížovkárskej súťaži,
ktorú pripravila školská a kultúrna komisia a ktorej autorom bol Ing. J. Páleník.
Vyučujúci pripravili kultúrny program k mesiacu úcty starším, k Vianociam, ku Dňu
matiek, na schôdze Jednoty dôchodcov, MO MS a ZOS Svinná. Členovia divadelného
krúžku pripravili Mikulášske dopoludnie pre žiakov ZŠ. Žiaci v spolupráci
s dospelými spoluobčanmi nacvičili divadelné predstavenie „Petríkove čarovné
Vianoce“. Po predstavení členovia výtvarného krúžku rozdávali medovníčky a taktiež
nimi obdarovali deti z Detského domova vo Veľkých Uherciach, pre ktoré Obecný
úrad vo Svinnej zbieral hračky. Na Deň narcisov sme zabezpečili ich predaj a získané
peniaze 11 200 Sk sme zaslali Lige proti rakovine.
Počas roka naši žiaci navštívili nasledovné divadelné a filmové predstavenia:
Aladinova lampa, Gašparko, Inkognito, Čarovný kolotoč, Ži a nechaj žiť, Detská
misia.
Úspechy školy:
Prednes poézie a prózy: M. Bolfová - 1. miesto obvodné kolo
V. Strhárska - 2. miesto obvodné kolo
2. miesto okresné kolo
S. Cígerová - 3. miesto obvodné kolo
účasť v okresnom kole

Rozprávkové vretienko:
Šaliansky Maťko:

V. Strhárska účasť v obvodnom kole
V. Strhárska - 1. miesto obvodné kolo
účasť v okresnom kole
Prednes náboženskej literatúry: S. Cígerová, A. Filková
Aj tento rok naši žiaci pod vedením PaedDr. J. Kutišovej vydali 3 čísla školského
časopisu „Bocian“.
Iné súťaže:
- futbal – mladší žiaci – 3. miesto v semifinále okresného kola,
- Mc Donald cup – 2. miesto,
- priateľské stretnutie Svinná – Rybany,
- súťaž „Zdatné deti“,
- výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“,
- zdravotnícka súťaž „Hliadka mladých zdravotníkov“,
- Matematický klokan,
- geografická olympiáda,
- plavecký výcvik pre žiakov 1. a 4. ročníka.
Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili školy v prírode na Patrovci.
Vedomosti o krásach a bohatstvách našej vlasti deti nečerpali len z kníh.
Bohatým prínosom pre nich boli exkurzie:
- dejepisná exkurzia: Poľnohospodárske múzeum, Zobor, Katedrála sv.
Emmeráma,
- prírodovedná exkurzia čistička odpadových vôd na povodí Váhu,
- exkurzia zo slovenského jazyka a literatúry: Dom Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach.
Veľkým prínosom pre deti i rodičov bola činnosť krúžkov, ktorá zaujímavým
spôsobom vypĺňala voľný čas detí.
Záujmové krúžky:
- futbalový krúžok – chlapci 1. stupeň - Ing. J. Hilčík,
- futbalový krúžok – chlapci - Mgr. T. Dlábik,
- futbalový krúžok – dievčatá - Mgr. T. Dlábik,
- cvičenia z matematiky - Mgr. Ľ. Zaujecová,
- cvičenia zo slovenského jazyka - Mgr. A. Čapistráková,
- práca s počítačmi - Mgr. E. Jánošíková,
- práca s počítačmi a školskými časopisom – PaedDr. J. Kutišová,
- tanečný krúžok – Mgr. E. Hromníková, Mgr. J. Malecová,
- krúžok anglického jazyka – Mgr. L. Urbanová,
- divadelný krúžok – Mgr. A. Čapistráková,
- krúžok nemeckého jazyka – Mgr. M. Nemcová,
- krúžok varenia – A. Konečná.
Čas plynie ako voda a školská brána sa opäť na 2 mesiace zatvorila, utíchol detský
džavot, školské tašky zostali zabudnuté niekde v kúte. Nie nadlho, len na krátky čas,
aby sme opäť nabrali síl do novej práce, aby sme sa pripravili boriť s novými
prekážkami, úspechmi i neúspechmi. Tešíme sa na spoluprácu s verejnosťou
a obecnými organizáciami v ďalšom školskom roku.
Mgr. Mária Kollárová, riaditeľka školy

ČINNOSŤ MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
Pred 143 rokmi – 4. augusta l863 vystavili Pomník minulosti - základ budúcnosti –
v Turčianskom sv. Martine založili Maticu slovenskú (MS).
Týmto činom sa zavŕšilo mnohoročné úsilie národných dejateľov o vybudovanie
celoslovenskej národnej kultúrnej organizácie, od Šafárika, Kollára, Hanuljaka, cez
krajiny Kuzmányho, revolučných štúrovcov, až po dejateľov memorandového
obdobia.
Vtedy to bol veľký sviatok, lebo bolo presne 1 000 rokov od príchodu byzantských
vierozvestcov – sv. Konštantína – Cyrila a Metoda (r. 1863) do kniežaťa Rastislava
a Svätopluka. Títo nám priniesli kresťanstvo a kultúru v nám zrozumiteľnom jazyku –
staroslovienčine.
MS je duchovnou matkou nášho národa, ktorá sa snaží udržiavať túto reťaz našich
dejín a tradícií. Takto to bolo dané už od jej založenia v Turčianskom sv. Martine, kde
za prvého predsedu zvolili katolíckeho biskupa PhDr. Š. Moyzesa a za podpredsedu
vysokého evanjelického hodnostára ThDr. K. Kuzmányho. Týmto bolo potvrdené
národné sebavedomie a nadšenie pre kultúrne potreby národa slovenského
a zrealizované jeho nádeje a idey z ktorých žijeme dodnes.
Život a program MS bol doslova presýtený slovenskosťou, národovedectvom
a kresťanskou tradíciou.
Neprajníci nášho národa však zahaľovali radosť národovcom a trvale obmedzovali
a bránili činnosti MS. Všetci vieme, že boli zrušené aj 3 slovenské gymnáziá. Preto
nás matičiarov trápi skutočnosť, že akoby mnohí zabudli na trápenia a problémy, ktoré
museli prežiť naši predchodcovia v boji o to, čo už v r. 1863 nám priniesli sv.
Konštantín - Cyril a Metod. Toto si žiaľ niektorí občania nášho malého Slovenska
vôbec neuvedomujú a neuvedomujú si ani fakt, že stojíme vlastne vo všetkom na
pleciach predchádzajúcich pokolení. Vychádzame z toho, že národné má aj hlboký
duchovný a budúci rozmer. Aj keď to podaktorí nechápu.
Národnosť je vec života a nádeje. Národ je veľká minulosť a ešte väčšia budúcnosť
spojená reťazou hrdinov, tých čo boli, sú, i tých čo ešte len prídu.
Ciele a úlohy MS sú rôznorodé. Okrem iných je to budovanie a rozširovanie členskej
základne, zapájanie sa do výchovy a vzdelávania v súlade so svojím poslaním
a osobitným zreteľom na deti a mládež. Ďalej organizovať rozličné kultúrne podujatia,
starať sa o ochranu pamätných miest, zbierať a ochraňovať, šíriť i popularizovať
hodnoty tradičnej kultúry, vytvárať expertné skupiny na riešenie národných,
ekologických, sociálnych a kultúrnych otázok. Spolupracovať s orgánmi štátnej správy
a samosprávy v oblasti kultúry, vedy, školstva a iné ďalšie úlohy.
Nakoľko sa mnohým ciele a úlohy MS pozdávali a uvedomili si, že takáto kultúrna
ustanovizeň je potrebná, 10.2.1995 na zakladajúcom valnom zhromaždení bol
založený Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) vo Svinnej.
MO MS mal pri svojom vzniku viac členov. Žiaľ, mnohých asi spomínané úlohy,
ktoré treba plniť, neoslovili, takže ku dnešnému dňu má MO MS 32 členov.
V tomto roku sa MO MS podieľal, či zabezpečoval tieto činnosti:
- reklamná tabuľa ku Roku Karola Kuzmányho a Ľudovíta Štúra,
- na slávnostnom VZ MO MS za prítomnosti p. Valigurčinovej, vedúcej
Oblastného pracoviska MS v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti

uplynulého 10. výročia založenia MO MS odmenila MS našu členku učiteľku
ZUŠ Janku Mikulčíkovú za jej obetavú prácu v oblasti kultúry vo Svinnej
medailou Andreja Hlinku a Martina Rázusa,
- Ing. Jozef Páleník napísal správu do Slovenských národných novín (SNN) z VZ
MO MS o odmene J. Mikulčíkovej,
- bola poslaná listom odpoveď na výzvu zo SNN doplnenú aj fotografiami
o vrátení pamätnej tabule gen. Dr. M. R. Štefánika na pôvodné miesto pri
výročí jeho tragickej smrti,
- zapojili sme sa do grantu vyhláseného Ministerstvom kultúry (MK) SR
spolupráci so ZŠ, a to cez kultúrne poukazy a projekt pod názvom „Začnime
ihneď“, ku ktorému sa zatiaľ, žiaľ, ešte nik z MK SR nevyjadril,
- pripravili sme reklamnú tabuľu ku Dňu narcisov,
- žiaci ZŠ predávali narcisy v obci a vyzbierali v tomto roku 11 200 Sk,
celkovo od r. 2003 v spolupráci so ZŠ, SČK sa poslalo na Ligu proti rakovine
26 210 Sk,
- články písané do SNN o činnosti MO MS Svinná aj v spolupráci s inými
spoločenskými organizáciami a ZŠ o dňoch narcisov, izbe kultúrneho dedičstva
našich rodičov, výrobe výrobkov z prútia,
- spolupráca MO MS pri veľkonočnej výstave a pri výstave ovocia, zeleniny
a kvetov,
- relácia do rozhlasu ku Dňu Zeme, k 87. výročiu tragického úmrtia gen. Dr.
M.R. Štefánika a položenie venca ku jeho pamätnej tabuli,
- v spolupráci s ZO JDS zájazd – Bradlo – Košariská a položenie venca na
Bradle,
- vzácna návšteva izby kultúrneho dedičstva našich rodičov z Austrálie
a darovanie im pohľadníc obce Svinná,
- relácia ku Svetovému dňu životného prostredia,
- zapojenie sa do medzinárodnej literárnej súťaže v Trnave, kde boli aj účastníci
z Česka, Španielska, Kanady, Talianska – zapojil sa náš člen Ing. J. Páleník,
ktorý v próze pokročilí získal 2. miesto,
- v októbri boli 2 slávne výročia, a to 210. výročie narodenia prvého predsedu
MS PhDr. Š. Moyzesa a ukončenie roku Ľ. Štúra a ThDr. K. Kuzmányho,
k čomu sme pripravili relácie do rozhlasu,
- na november je pripravený kurz pletenia výrobkov z prútia,
- december - pripravíme reklamnú tabuľu k Vianociam,
- už začala príprava na kvíz „História MS“ v spolupráci so ZŠ, mal by sa
uskutočniť v mesiacoch marec – apríl pod názvom „Matičný deň v ZŠ“,
- vykonanie návštevy najstaršej občianky obce v októbri.
Aj keď je nás pomerne málo, snažíme sa úlohy MS plniť čo najlepšie a tešíme sa
z každej splnenej úlohy.
Kto má záujem pracovať v týchto oblastiach, nech rozšíri naše rady, lebo chceme,
aby sa kultúra a vzdelanosť zvyšovala najmä u detí a mládeže.
J.A. Komenský povedal: „Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať!“
Marta Illéšová, predsedníčka MO MS

HASIČI SI UDRŽIAVAJÚ VYSOKÝ ŠTANDARD
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je jednoznačne najstaršou organizáciou v obci,
veď v tomto roku (2006) zaknihoval už 122. rok existencie. Patrí aj medzi
najaktívnejšie zoskupenia v obci, o čo sa pričinili viacerí zo 139-člennej základne (z
toho 11 žien). V tomto roku sa hasiči dôstojne rozlúčili so štyrmi svojimi členmi, a to
Rudolfom Pichlerom, Jánom Lacom, Jánom Richtárechom a Pavlom Kružliakom ml.
Medzi hlavné náplne činnosti hasičov patrí ochrana majetkov a životov občanov
pred požiarmi a živelnými pohromami. Svojou preventívno-výchovnou činnosťou
vynakladáme preto veľké úsilie aj medzi spoluobčanmi a snažíme sa ich usmerňovať,
aby predchádzali požiarom. Že táto práca nie je márna dokazuje aj skutočnosť, že
v tomto roku sa zasahovalo len raz, v máji pri požiari na okraji lesa Borina, ktorý
zapríčinili pravdepodobne mladiství fajčiari.
Z kultúrno-spoločenských aktivít sú v popredí jednoznačne fašiangy a aj v tomto
roku sme usporiadali nielen tradičný sprievod masiek, ale aj rovnako tradičné
pochovávanie basy. V brigádnickej činnosti sme sa zamerali na opravu techniky,
údržbu hasičskej zbrojnice a prípravu Avie na technickú kontrolu. Koncom marca sme
v základnej škole vykonali prednášku o požiarnej ochrane so zameraním na hasenie
požiarov, ktorá bola spojená s ukážkami techniky a zúčastnili sa jej predškoláci a žiaci
1. až 5. ročníka ZŠ. V spolupráci so správcom farnosti Mgr. Jozefom Šafárom sme si
aktívnou účasťou na sv. omši pripomenuli sviatok patróna hasičov sv. Floriána,
asistovali sme pri procesiách Vzkriesenia na Veľkú noc i na sviatok Božieho tela.
Významnú časť činnosti tvorí účasť na súťažiach v hasičskom športe. Začali sme ju
6. mája v Zlatníkoch, kde sme na Floriánskom preteku zdatnosti obsadili 1. miesto.
V tom istom mesiaci sme zvíťazili aj na 3. ročníku nočnej súťaže o pohár starostu
v Motešiciach. V previerke pripravenosti DHZ okresu, ktorá sa konala v júni
v Soblahove skončili naši hasiči po absolvovaní požiarneho útoku, štafety 8 x 50 m
a previerke vedomostí z odborno-technickej prípravy na 2. mieste.
V júni si svoju pripravenosť otestovali aj mladí požiarnici na okresnom kole
v Motešiciach, kde suverénne zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo
v Trenčianskych Tepliciach a kde skončili na 2. mieste, keď zvíťazili vo všetkých
disciplínach a na druhú priečku boli odsunutí len trestným bodom.
Hasičské družstvo dospelých bolo radikálne omladené, veď viacerí jeho terajší
členovia ešte v roku 2005 súťažili za mladých požiarnikov. Aj napriek tomu sa
prihlásili do 4. ročníka Slovensko-moravskej hasičskej ligy (SMHL), kde je
zaradených 17 hasičských zborov mužov z okresov Zlín, Púchov, Považská Bystrica,
Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice a Trenčín. Prvou
súťažou v rámci SMHL bol II. ročník Memoriálu baróna Friesenhoffa v Krásne (okr.
PE), kde začali pekným 4. miestom. Rovnaké umiestnenie dosiahli aj na nočnej súťaži
v Šišove. Menej sa im darilo v Streženiciach (okr. PU), kde skončili na 10. mieste.
V prvý júlový deň absolvovali až tri súťaže. Najmenej sa im darilo v Sládkovičove,
kde neukončili požiarny útok, vynahradili si to však v Trenč. Stankovciach a v Zelenči
(okr. TT), kde zhodne obsadili druhé miesta.
V ďalších súťažiach SMHL sa našim hasičom darilo nasledovne: Lednické Rovne –
5. miesto, Zbora – 4., Nedašova Lhota (ČR) – 11., Pravotice – 8. Rybany – 8., Bylnice
– 14., Záblatie – 3. V júli si odskočili aj na súťaž O pohár starostu do Soblahova, kde

zvíťazili. Z ďalších súťaží a výsledkov možno spomenúť 5. miesto na súťaži
v Topoľčiankach a 4. miesto v Poľnom Kesove. Vyvrcholenie a vyhodnotenie SMHL
bolo v Lehote pod Vtáčnikom (okr. PD), kde sme obsadili 5. miesto a celkovo
v SMHL skončili naši hasiči na 6. mieste.
V poslednú júlovú nedeľu svinnianski hasiči v spolupráci s VD Nitratex usporiadali
18. ročník súťaže O pohár VD Nitratex, ktorej sa zúčastnili 51 družstiev mužov a žien.
Domácim sa „tradične“ nedarilo, neukončili požiarny útok, zato druhé družstvo sa
v konkurencii pol stovky tímov zo Slovenska a Česka nestratilo a obsadilo celkové 7.
miesto. Títo mladí chlapci, ktorí naberajú skúsenosti absolvovali aj niektoré ďalšie
súťaže darilo sa im, o čom svedčí 3. miesto v Ďurďovom a 6. miesto v Podlužanoch.
V auguste sa naše požiarne družstvo zúčastnilo 28. ročníka Slováckeho pohára
v Kunoviciach, v organizácii, s ktorou už 18 rokov udržiavajú družobné vzťahy, ale
minuloročné prvenstvo sa nám obhájiť nepodarilo, pretože nás zradila technika.
Zo sedmičky hasičských súťaží, ktoré sme absolvovali v septembri, sa nášmu
družstvu najviac darilo v Koši (okr. PD), kde zvíťazilo po tretí raz a získalo natrvalo
putovný pohár starostu obce. V ďalších súťažiach obsadilo hasičské družstvo Svinnej
2. miesto na súťaži vo Veľkej Hradnej, 4. miesto v Poľnom Kesove (okr. NR), piate
priečky zaznamenali v Topoľčiankach a v Lehote pod Vtáčnikom, kde bolo
vyvrcholenie a vyhodnotenie SMHL. V nej naši hasiči obsadili celkové 6. miesto.
Za dosahovanie dlhoročných dobrých výsledkov bol DHZ Svinná ocenený
najvyšším ocenením, a to Čestnou zástavou DPO a Stuhou k zástave. Najvyššie
ocenenie členov je Zaslúžilý člen DPO SR, ktoré bolo udelené Miroslavovi Panáčkovi
a Eduardovi Hertlovi.
V nastávajúcom roku 2007 nás čakajú voľby do orgánov DPO i DHZ a aj v našej
organizácii pravdepodobne nastanú zmeny v niektorých funkciách. Poďakovanie za
dosahovanie doterajších dobrých výsledkov patrí celému výboru, no najmä Jozefovi
Filkovi, ktorý má záujem o obnovovanie a zdokonaľovanie hasičskej súťažnej
techniky či výzbroje, ďalej neúnavnému a pracovitému dlhoročnému tajomníkovi
Stanislavovi Broskovi, členom súťažných kolektívov mužov i mladých hasičov a ich
vedúcim, ale aj obecnému úradu za pomoc pri umožňovaní zúčastňovať sa hasičských
súťaží a tak dôstojne reprezentovať obec Svinná.
Eduard Hertl, predseda DHZ

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA

Celodenný pobyt v prírode

Letné posedenie v prírode z príležitosti osláv menín

Jednodňový výlet v Topoľčiankach

Zájazd po stopách M.R. Štefánika - Košariská - Bradlo

Oslavy MDŽ

Posedenie s ľudovým rozprávačom

KEĎ SA KRAVY A OVCE V DUBOVOM HÁJI CHOVALI
A V POTOKU CIPEC NAPÁJALI
Malá Neporadzka si v tomto roku pripomína 560 rokov prvej písomnej zmienky
Ak sa povie vo Svinnej (v miestnom nárečí) „iďem na Neporacku“, ale ten či onen občan
„býva na Neporackej“, všetci domáci a mnohí z okolia vedia, že reč je o časti obce, ktorá leží
severne až severozápadne od „hlavnej“ obce Svinná a prakticky je s ňou spojená.
„Oddeľuje“ ju len cesta I. triedy č. 50 a ešte čosi – do roku 1924 osobitná história. Do
spomínaného roku totiž bola Malá Nepradzka samostatnou obcou so všetkými náležitosťami,
čo k obci patrili. Vtedy, po 478. rokoch od prvej písomnej zmienky, sa stratila z mapy
Slovenska, nie však z myslí a sŕdc občanov. Pozývam vás na malú historickú prechádzku po
tejto bývalej obci, aby sme si aspoň v skratke pripomenuli jej „nedožité narodeniny“ –
okrúhlych 560 rokov.
Bližšie sa o Malej Neporadzke dočítate v monografii o obci Svinná, ktorej vydanie
pripravuje obecný úrad v spolupráci s autorom tohto príspevku v roku 2007.

História
Vznik obce Malá Neporadzka, podobne ako vznik takmer každej slovenskej obce,
nemožno presne určiť. Nedá sa dopátrať, kedy sa príslušná časť zeme začala
osídľovať, a tak sa ako pomocné kritérium o históriách slovenských obcí uvádzajú
prvé písomné zmienky. Tá o Malej Neporadzke je stará 560 rokov, datuje sa teda
rokom 1446.
Podobne ako vo Svinnej, aj tu mal trojpoľné hospodárenie a jarmočnými mestami
boli Trenčín vzdialený na míľu zeme a Bánovce vzdialené 2 hodiny cesty. Občania
chovali ovce a kravy, ktoré voľne pásli v Dubovom háji a napájali v potoku Cipec.
Drevo, najmä brezové, dostávali z rovnakých panstiev ako obyvatelia Svinnej.
V Malej Neporadzke neboli vinohrady ani mlyn. Močidlá boli v chotári, ale na
močenie konope mali aj kaluže vo dvoroch. Na celom grunte mali 25 volov. Ako
desiatok panstvu dávali obilie, po 20 vajec a od celej dediny 1 teľa.
Názvy
Postupne s historickým vývojom a spoločenskými zmenami sa menili aj názvy obce,
z ktorých sú známe tieto:
1446 – Villa Neporaczka
1480 – Predium Neporaczka
1516 – Kysneporaz
1773 – Kis-Neporacz, Male Neporadcze
1786 – Kisch-Neporacz
1808 – Kis-Neporácz, Ňeporácka
1863 – 1902 – Kisneporác
1907 – 1913 – Kisbercsény
1920 – Malá Neporadzka
V minulosti obyvatelia Malej Neporadzky, ktorej nadmorská výška je 259 m,
používali názvy chotárov, ktoré boli pre nich všeobecne známe i vžité a slúžili na
vynikajúcu orientáciu častí obce, ale aj ostatného územia. Dnes sa už mnohé z nich

prestali používať a pretrvajú iba v mysliach najstarších občanov a v archívnych
materiáloch. Boli a čiastočne ešte aj sú to tieto chotárne názvy:
Cipec, Pod brehy, Jamy, Za lúčky, Neporadziansky háj (v súčasnosti azda
najznámejšia lokalita uvádzaná v miestnom nárečí ako „Neporacký“ alebo
„Neporadžanský“ háj), Zácestie, Srvačené, Podelené, Priehon, Spoločné, Medzi
potoky, Mladina, Široká, Kliny, Doliny, Predné štvrtky, Zadné štvrtky, Agátina, Biele
kopanice.
Pečať
Svoju pečať mala aj obec Malá Neporadzka. je to pečať priemeru 30 mm, datovaná
rokom 1733. V obraze na štvoroblúkovom pečatnom poli vyrastá zo zeme ruža so
štyrmi listami a s jedným kvetom. Kolopis: SIGILLVM . PAGI . KIS NEPORATKA .
1733. Toto pečatidlo používali ešte v roku 1878.
Obyvateľstvo
V roku 1548 sa v obci Kis Neporác spomínajú traja želiari.
Urbár z roku 1770 uvádza, že v obci Malá Neporadzka bol richtárom Juraj Rešetka
a prísažný Juraj Mokráň.
V roku 1820 sa v obci uvádzajú tieto mená občanov: Gregor Mokráň, Ondrej Sedlák,
Michal Sedlák, Andrej Sedlák (2 x), Adam Gregor, Gregor Gregor, Michal Rešetka,
Gregor Rešetka, Ján Bartoš, Michal Bartoš, Michal Palák.
V roku 1840 žilo v Malej Neporadzke 103 obyvateľov.
V roku 1873 mala obec 14 gazdov a richtárom bol Ján Mokráň. V tom istom roku
nastala komasácia obce, čo obyvatelia uvítali, okrem dvoch gazdov.
V roku 1877 bol majetok obce Malá Neporadzka 365 jochov, 1153 siah a čistý výnos
dediny bol 845 zlatiek 58 grajciarov. Obec mala 18 malých vlastníkov pôdy, spolu tu
žilo 118 obyvateľov v 14 domoch, ktorí chovali 6 koní, 20 volov, 21 kráv, 30 svíň a 3
kozy. Neboli tu remeselníci a v obci nebola ani krčma. Fara pre Malú Neporadzku bola
v Malej Hradnej a pošta v Jastrabí.
Výstavba
Budovateľské pokroky sa začali vo Svinnej v roku 1933, kedy bola zavedená
elektrina, no vtedy už Malá Neporadzka nebola samostatnou obcou. Na jej území však
v roku 1971 postavili a uviedli do činnosti sušičku obilia a zelených krmovín.
O jedenásť rokov neskôr bol postavený na cintoríne dom smútku.
Treba však pripomenúť, že v rokoch 1922 – 1923 bol vo Svinnej postavený kostol,
ktorý stavali spoločne veriaci Svinnej a Malej Neporadzky. O rok neskôr už doň
chodili ako veriaci jednej obce. Aj prvé futbalové ihrisko bolo postavené v časti vtedy
už bývalej Malej Neporadzky, pod cintorínom, kde dnes stojí administratívna budova
poľnohospodárskej spoločnosti.

Remeselníci
Už v roku 1673 sa v obci Malá Neporadzka spomína obuvník, 2 kolári, kováč
a mäsiar. V roku 1897 vznikla potreba rozšíriť triedy a zväčšiť okná vo vtedajšej
škole. Drevo mali dodať občania Svinnej a Malej Neporadzky rovnakým dielom.
Výrobou bol poverený stolár Jozef Illa z Malej Neporadzky.
Neskôr, keď sa táto obec administratívne pričlenila ku Svinnej, žili a pracovali na jej
území ďalší remeselníci. Jedným z najznámejších bol stolár Daniel Illa, ktorý vyrábal
aj rakvy. Z ďalších remeselníkov sa spomína obuvník František Peichel, kolár Ján
Mokráň, murár Vincent Mokráň, či hostinskí Štefan Košík a Michal Rešetka, ale určite
by sa dalo spomenúť si aj na ďalších.
Cirkevné dejiny
Korene cirkevných dejín bývalej obce Malá Neporadzka pravdepodobne siahajú až
kdesi k jej vzniku, vari ešte pred prvú písomnú zmienku, čo však nemožno vierohodne
historicky doložiť. Možno však predpokladať, že už vtedy sa ľudia zhromažďovali,
spoločne modlili, ba hádam existovali aj náznaky nejakých cirkevných obradov.
Konkrétne fakty sa nachádzajú vo vizitáciách, a to v staršej z roku 1767 a v novšej
z roku 1798. V nej sa uvádza, že v tomto roku mala Malá Neporadzka 58 veriacich
schopných spovede, 24 detí a 21 manželských párov.
Veriaci (aj) Malej Neporadzky sa museli neraz finančne „angažovať“ aj vo
vzťahových záležitostiach voči farnosti Malá Hradná, kam chodili na bohoslužby,
spravidla pešo, najmä v nedeľu a vo sviatok cez Kostolnicu, Solovinu, Horné kopanice
a Malohradňanský potok ku kostolu. V roku 1873 napríklad organista v Malej Hadnej
nechcel hrávať, pretože mal malý plat, a tak sa richtári jednotlivých filiálok, medzi
nimi aj maloneporadzkej dohodli, že sa mu budú na plat skladať. Malá Neporadzka,
kde bol vtedy richtárom Jozef Zajaček, dala 5 zlatých.
Kostol vo Svinnej stavali vtedajší veriaci Svinnej a Malej Neporadzky (dokumentuje
to aj nápis nad vchodom), a po rozmanitých peripetiách sa ho v roku 1923 podarilo
dostavať. Vysvätený bol 11. novembra 1923 Dr. Karolom Kmeťkom.
V katastri Malej Neporadzky stojí aj jedna z dvoch kaplniek v obci Svinná, no zdá
sa, že táto je staršia. Rok jej postavenia sa uvádza 1900. Je však domnienka, že bola
postavená ešte skôr, pretože najstarší občania uvádzajú, že stojí „odjakživa“.
V roku 1798 sa uvádza aj existencia dreveného kríža s alumíniovým korpusom na
spoločnom cintoríne obcí Svinná a Malá Neporadzka. Povinnosťou oboch obcí bolo,
aby ho spravovali a opravovali.
Autentické záznamy nepochybne potvrdzujúce existenciu krížov v Malej
Neporadzke sa zachovali z rokov 1900 a 1902. Obe „písma“ boli vlastne žiadosťami
o príspevok a schválenie krížov, čo bolo následne, s dátumom niekoľko dní neskorším
„Vrchnosťou“ schválené a potvrdené.
Na území Malej Neporadzky stoja v súčasnosti 4 kríže: 1. Kríž v predzáhradke J.
Balaja postavil v roku 1949 Rudolf Loviška. 2. V poli za cintorínom „na Svatej“ stojí
dubový kríž datovaný rokom 1961, ktorý tiež postavil Rudolf Loviška. 3. Kríž na
cintoríne je postavený v roku 1968 a zhotovil ho Peter Kyselica. 4. Kríž pri
maloneporadzkej kaplnke je datovaný rokom 1980.

Zvony
Vo vežičke spomínanej kaplnky je zvon, ktorý sa volá „sv. Mária“ a tento názov je
na ňom aj odliaty. Pochádza zo zvonolejárskej dielne Pavla Ranka v Trenčíne a odliaty
bol v roku 1919. Okrem názvu a roku je na ňom odliaty nápis: „Lati Trenčine ot
Ranko Pavla“ a pod ním odliata veta: „Ku cti a slavi Božej dala spravit obec Mala
Neporacka R 1919.“
Aj na zvonoch, ktoré sú vo veži farského kostola a ktoré tiež odlial Pavel Ranko, sa
spomína bývala obec Malá Neporadzka. Je na nich odliaty nápis: „Povstal som
z milodarov rímsko-katolíckych veriacich z obce Svinná a M. Neporadzka.“
Poľnohospodárstvo
Jednotné roľnícke družstvo Malá Neporadzka vzniklo v roku 1957, kedy väčšina
súkromne hospodáriacich roľníkov vstúpila do tohto novo vzniknutého spoločenstva.
Predsedom JRD bol Emil Heger. Toto Jednotné roľnícke družstvo malo maštale
v stodole Jozefa Mokráňa a ošípané vo dvore predsedu. V roku 1960 boli zlúčené JRD
Svinná a JRD Malá Neporadzka do jedného JRD Svinná.
V súčasnosti pôsobí v časti Malá Neporadzka aj urbárske spoločenstvo, ktorého
predsedom je A. Hikel.
V časti Malá Neporadzka je situovaná aj pestovateľská pálenica, ktorá je
pokračovaním súkromnej pálenice Michala Rešetku, neskôr ju viedol Ivan Rešetka, po
jeho smrti vedenie prevzal jeho syn Ivan Rešetka ml. V nej si môžu pestovatelia
„pretaviť“ svoju ovocnú úrodu na príslušné destiláty.
Jozef Páleník

PÔSOBENIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE COOP JEDNOTA SD
Členská základňa COOP JEDNOTA SD Svinná má celkom 35 členov.
V súčasnosti nie je možné zvyšovať počet členov, o čom rozhodlo Predstavenstvo
družstva. V roku 2006 boli tiež aktualizované nákupné poukážky, na základe ktorých
mohol byť uskutočnený nákup v hociktorej predajni COOP Jednoty SD.
V obci sa nachádza jedna prevádzková jednotka, a to potraviny. Úroveň
poskytovaných služieb je dostačujúca čo sa týka sortimentu i času predaja.
Požiadavka na možnosť využitia voľných priestorov nákupného strediska na 1.
poschodí, prípadne suterénu nebola realizovaná. O ponúknuté priestory Jednotou SD
Trenčín nemal nikto záujem najmä preto, že chceli priestory na prízemí pre lepší
prístup na zásobovanie a nie na poschodí. Taktiež vzhľadom na prísne hygienické
normy nie je možné v týchto priestoroch prevádzkovať predajňu výsekového mäsa.
Podobná situácie je i s predajom ovocia a zeleniny.
Členovia Jednoty COOP SD našej základne sa v roku 2006 zúčastňovali na
kultúrno-spoločenských podujatiach v obci, na tvorbe a ochrane životného prostredia,
najmä pomoci pri skrášľovaní a jarnom upratovaní priestorov okolo Nákupného
strediska.
Inventarizácia v prevádzkovej jednotke za obdobie r. 2005 až do októbra 2006 bola
v rámci normy straty.
V kultúrno-spoločenskej činnosti úzko spolupracujeme s organizáciou Jednoty
dôchodcov vo Svinnej, nakoľko značná časť našich členov je organizovaná aj v tejto
organizácii. Spoločne bol organizovaný zájazd na Bradlo spojený s návštevou múzea
M.R. Štefánika a Baziliky v Šaštíne. S touto činnosťou súvisí aj posedenie
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri 2006.
Je na škodu činnosti, že nie je možné rozšíriť členskú základňu prijatím nových
členov, čo spôsobuje len obmedzené možnosti činnosti členskej základne.
Ing. Ivan Mokráň, predseda DV COOP Jednota SD

Z HISTÓRIE KRESŤANSKODEMOKRATICKÉHO KLUBU VO
SVINNEJ
Po nežnej revolúcii v novembri 1989 začali vyvíjať činnosť nové politické hnutia,
medzi nimi i Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). V jednotlivých mestách
a obciach vznikali kluby tohto hnutia, a aj v našej obci vznikol takýto klub 26.1.1990,
ktorý mal na začiatku 24 zakladajúcich členov. Aktívne sme sa zapojili do prípravy
parlamentných i komunálnych volieb.
V tomto období sme sa zamerali na kultúrno - osvetovú činnosť. Zorganizovali sme
viacero pútnických zájazdov v rokoch 1990 – 1993. Navštívili sme Mariazell
v Rakúsku, Rím a ďalšie talianske mestá. Vzácnou udalosťou bolo uskutočnenie
návštevy sv. Otca vo Vajnoroch a neskôr v Šaštíne a v Nitre.

V rokoch 1991 – 1993 sme organizovali brigády na obnove Národnej baziliky
a kláštora v Šaštíne, ktorých sa zúčastnilo opakovane niekoľko desiatok našich
občanov. Ďalší pútnický zájazd bol do Lúrd, Švajčiarska a Rakúska. V tomto období
mal kresťanskodemokratický klub (KDK) najväčšiu podporu občanov, najväčší počet
členov bol 370, neskôr však zmenou vnútropolitických pomerov počet členov
i sympatizantov klesal na súčasných 12 členov. Predsedom klubu je Ing. Ján Lobotka.
KDH malo vždy pri komunálnych voľbách početné zastúpenie v obecnom
zastupiteľstve. Vždy sme si uvedomovali, že povinnosťou 2 politických subjektov,
a to Hnutia za demokratické Slovensko i KDH je osloviť tých občanov, ktorí sú
ochotní obetovať pre rozvoj obce svoje schopnosti, skúsenosti a dobre mienené rady
ako kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva. Sme radi, že títo poslanci boli
vždy platnými členmi vedenia obce počas uplynulých štyroch volebných období
a veríme, že budú prínosom pre rozvoj obce i v nasledujúcom volebnom období.
Do nadchádzajúcich volieb navrhujeme 5 kandidátov na poslancov. Sú to: Ján Baco
– 35 r., Ing. Jozef Illa – 37 r., Ing. Ján Lobotka – 57 r., Vladimír Mikulovský – 35 r.,
Ing. Zuzana Murínová – 23 r. Podotýkame, že z nich sú iba dvaja členovia KDH.
Chceme, aby ste pri nadchádzajúcich voľbách mali šťastnú ruku a vybrali si skutočne
dôstojných zástupcov, ktorí budú vás, občanov našej obce dôstojne reprezentovať.
Prajem hojnosť zdravia, ochoty ku spolupráci a Božieho požehnania v osobnom
i verejnom živote.
Ľudovít Kyselica, predseda KDH

ĽUDOVÁ STRANA HNUTIA ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
V NAŠEJ OBCI
Založenie miestnej organizácie Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) sa
uskutočnilo 20.5.1994. K prvým zakladateľom patrili Štefan Hertl a Albert Hikel. Už
v prvých mesiacoch sa naša základňa rozrástla a klub tvorilo 46 členov. V tom čase
pracoval 7 členný výbor a jeho predsedom bol Albert Hikel.
Pripravili sme množstvo kultúrnych podujatí, z ktorých spomeniem párové zábavy,
diskotéky pre menšie deti a mládež, karneval, Mikulášske večierky, zber šatstva pre
misijné účely, zbierka na finančnú výpomoc pre ľudí postihnutých záplavami. Naša
organizácia prispela sumou 1000 Sk na národný poklad SR. Okrem týchto podujatí
sme zabezpečili návštevu našej obce poslancami NR SR Jánom Duckým a Katarínou
Tóthovou.
Počas celého obdobia pôsobenia HZDS sme sa snažili o spríjemnenie kultúrneho
života v našej obci a myslíme si, že sa nám aj darilo. Našim veľkým snom a hlavným
cieľom sa v posledných rokoch stala snaha založiť klub dôchodcov. Bohužiaľ, toto sa
nám nepodarilo uskutočniť. Preto nás veľmi potešilo založenie Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) v našej obci, pričom väčšina našich členov je tiež jej členmi. Vďaka
JDS našli naši dôchodcovia zmysel života a venujú sa aktivitám a záľubám, na ktoré
v minulosti nemali dostatok voľného času. Želáme im veľa úspechov v ich ďalšej
činnosti.

V súčasnosti má naša organizácia 20 členov a jej presný názov je Ľudová strana
Hnutia za demokratické Slovensko (ĽS HZDS). Súčasný výbor pracuje v nasledovnom
zložení: Eva Ondrášová - predseda, Anton Hikel - podpredseda, Alžbeta
Boriková - hospodár, Marta Peťovská, Mária Krajčíková - členky.
Napriek nízkemu počtu členskej základne nás zaujíma hlavne život a v našej obci.
Úzko spolupracujeme s kultúrnou komisiou a organizáciami v obci pri zabezpečovaní
kultúrnych podujatí v obci. Pretože sa blížia voľby do miestnej samosprávy navrhla
naša organizácia 6 poslancov do obecného zastupiteľstva. Sú to:
Ing. Milan Belej - 44 r., Bernard Halás - 65 r., Jozef Hikel – 41 r., Ing. Rudolf
Loviška – 60 r., Ing. Anna Pavlasová – 50 r., Ing. Jozef Scheer – 47 r..
Na záver chceme poďakovať hlavne starostke Ing. Anne Sýkorovej za zveľadenie
našej obce a želáme jej veľa úspechov v pracovnom živote.
Eva Ondrášová, predsedníčka ĽS HZDS

ADRENALÍNOVÉ ŠPORTY NAŠEJ MLÁDEŽE
Milí spoluobčania, možno si myslíte, že mládež v našej obci sa o nič nezaujíma, že
stále len vysedáva v krčmách...
Dovoľte, aby som Vás vyviedol z omylu. V našej obci existuje skupina mladých
ľudí, ktorá sa snaží rozumne využiť svoj voľný čas. Hovoríme si Drunken Monkeys
(Dranken mankis), trénujeme 2 športy Breakdance a Le Parkour.
Ako prvé vám predstavím Breakdance. Je to druh tanca, ktorý je obohatený o rôzne
akrobatické prvky (napr. saltá, premety, stojky na hlave, na ruke, točenie na hlave,
chrbte ...). Ja s Martinom Masárom a Andreou Kyselicovou sme chodili na breakdance
do Trenčína. Bol však problém s cestovaním a časom a preto sme museli prestať.
Keďže nám to chýbalo, rozhodli sme sa trénovať vo Svinnej. Na začiatku sme boli 3,
no v súčasnosti je nás okolo 13. Vždy prišiel niekto, kto sa chcel pridať a my sme
nikomu nebránili. Naši členovia majú vek od 11 do 19 rokov a sú nimi: Peter „Jamal“
Kováč, Martin Masár, Aďa Kyselicová, Fero Rychtárech, Michal „Dolár“ Kollár,
Maťo „Cent“ Kollár, Dodo Furdan, Kačena Vavrová, Maca Michlíková, Róbert „Fico“
Pelech, Jakub Krajčík, Marek Čapistrák a Denis Dylík.
Teraz vám predstavím Le Parkour (umenie pohybu). Je to mestský šport, ktorý sa
rozvinul vo Francúzsku. Hlavným predstaviteľom je David Belle. Je to v podstate
návrat do detských čias. Určite aj vy, keď ste boli malí, tak ste behali po vonku a liezli
po stromoch, preliezačkách, preskakovali múriky a zábradlia...
Podstatou Parkoura je, že si vezmete mapu mesta, nakreslíte si 2 body, spojíte ich
čiarou, ktorá vedie cez budovy, múriky, stromy. A potom už len bežíte, preskakujete,
preliezate a robíte saltá. To je však až po dlhoročných skúsenostiach a tréningu. My
postupujeme pekne pomaly, od základov. Na tréningoch skáčeme cez kozy, po
schodoch lezieme po lanách a pod. Menej skúsení sa učia stojky, kotúle, udržanie
rovnováhy, my skúsenejší robíme premety, saltá, skoky na trampolíne. Učíme sa však
aj strečingové cviky, posilňovacie cviky s vlastnou váhou, koordináciu pohybov,
uvedomovanie si ťažiska a mnohé iné. Nemusíte sa však báť, vždy dohliadam na
bezpečnosť všetkých cvičencov. Naše pravidlo znie: „Každý skúša len to, na čo má

a na čo si trúfa“. U nás je vždy prvoradá bezpečnosť cvičencov. Možno sa pýtate, aký
je zmysel tohto športu. Nedá sa to vysvetliť slovami. Mne osobne dáva Parkour pocit
voľnosti, slobody. Tam kde vy vidíte prekážky, ja vidím cestu. Myslíte si, že je to
nebezpečné, ale radšej nech deti, možno aj vaše, trénujú so mnou v telocvični na
mäkkom, pod dozorom ako by mali trénovať vonku sami. Určite žiadnemu z detí
neuškodí tento rozvoj pohybových schopností.
Na záver ešte niečo o mne, kto sa k vám prihovoril. Volám sa Peter Kováč, ale každý
ma pozná pod prezývkou „Jamal“. Mám 19 rokov a som nadšenec adrenalínových
športov. Už som ich zopár skúšal: cyklotrial, skateboarding, in-line skating, parkour
a breakdance. Každý ma považuje za vedúceho týchto krúžkov, ale to určite nie som.
Dohliadam na bezpečnosť cvičencov, učím ich nové triky, pomáham, vysvetľujem, ale
často aj oni mňa niečo naučia, alebo ma inšpirujú. Možno sa pýtate, či ma to baví, či sa
mi chce, alebo prečo to robím. Dôvod je jasný. Ja som nikdy nepoznal nikoho, kto by
mi v týchto športoch pomohol, s kým by som trénoval. Preto som sa rozhodol
propagovať tieto športy aj v našej obci a pomáhať mladým ľuďom, ktorí to chcú
taktiež skúsiť. Je to fantastický pocit, keď vidíte, ako sa aj druhí, čiastočne aj vďaka
vašej pomoci zlepšujú a postupujú v cvičení. Ešte spomeniem, že nás môžete vidieť
vystupovať na rôznych podujatiach obce – detský karneval, mládežnícke diskotéky
a pod.
Na záver by som chcel v mene nás všetkých nadšencov adrenalínových športov
poďakovať za pomoc a podporu riaditeľke školy Mgr. Márii Kollárovej, starostke
obce Ing. Anne Sýkorovej a p. Anne Urbanovskej, ktoré nám umožňujú možnosť
tréningov v obecných a školských zariadeniach. V prípade, že sme u ďalších mladých
ľudí vzbudili záujem o tieto športy, uvádzam internetové stránky, na ktorých sa
dozviete viac (prípadne sa obráťte priamo na mňa).
www.parkour.sk, www.bboy.org
Peter „ JAMAL“ Kováč
Nasledujúce fotografie sú z činnosti klubu:

KÝM ODÍDEŠ, POPLAŤ SI VŠETKY DLHY...
Čas plynie ako voda a človek si často ani neuvedomuje, že opäť sa náš život posunul
ďalej. Pomaly sa končí ďalší rok nášho života a nastáva obdobie, kedy začíname
bilancovať náš doterajší život. Pri zamyslení a spomínaní na časy minulé podaktorí
spokojne skonštatujú, že všetko čo mali vykonať – vykonali. Nájde sa však aj zopár
takých, ktorí občas na niečo zabudnú.
Touto cestou by som rada apelovala na tých občanov, ktorí napriek
niekoľkonásobným výzvam nezaplatili miestny poplatok za hrobové miesto na
cintoríne. Človek je tvor omylný a zábudlivý, ale občas si treba prevetrať pamäť
a zamyslieť sa, či nie sme niekomu niečo dlžný. Veď aj slová básnika hovoria –
„Kým odídeš, si poplať všetky dlhy...“ V našom konkrétnom prípade to znamená, že
pokiaľ skončí ďalší kalendárny rok, je potrebné poplatiť svoje dlžoby – čiže aj miestny
poplatok za hrobové miesto. Na cintoríne je ešte dosť hrobov, ktoré nemajú svojich
platiacich nájomcov (zámerne uvádzam termín nájomca a nie majiteľ, nakoľko občan
nemôže hrob vlastniť, môže si ho iba prenajať od správcu cintorína. V ďalšej časti
článku sa o tom dočítate viac). Mnohí z nájomcov bývajú mimo našej obce a obecný
úrad nepozná miesto ich trvalého pobytu, takže ich nemôžeme vyzvať k zaplateniu
tohto miestneho poplatku.
V minulom čísle občasníka Sviňan sme žiadali občanov, aby nám v takýchto
prípadoch pomohli. Pomoc z vašej strany bola úspešná, pretože sa ohlásilo pomerne
veľa nájomcov hrobov, ktorí sa po takýchto upozorneniach od svojich známych, ozvali
obecnému úradu a poplatok zaplatili. Napriek tomu niektoré hroby zostávajú zahalené
rúškom tajomstva a my nevieme či majú nájomcovia o ne záujem, alebo ich viacej
nezaujímajú a nemienia ich ďalej udržiavať. Keďže máme záujem, aby z nášho
cintorína vymizli zanedbané a zaburinené hroby, ktoré ho špatia, opäť prosíme
občanov, aby nám pomohli v prípade, že o takýchto ľuďoch vedia.
Nakoľko sa teraz, ale aj počas celého mesiaca novembra po cintoríne pohybuje
množstvo ľudí, dúfame, že tento náš článok osloví tých pravých. V prípade
akýchkoľvek otázok na správcu cintorína zatelefonujte na číslo 032/6487232, na
ktorom vám pracovníčky obecného úradu poskytnú bližšie informácie týkajúce sa
záležitostí cintorína. Poplatky sa vyberajú na obecnom úrade počas pracovnej doby,
alebo poštovou poukážkou, ktorú vám zašleme na požiadanie poštou a môžete ju
uhradiť na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. Taktiež občanom, ktorí trvale bývajú
v našej obci a doteraz nezaplatili za hrobové miesto, budú v blízkej budúcnosti tieto
poštové poukážky zaslané poštou.
Ďalšou novinkou, týkajúcou sa cintorína hrobu, je „Nájomná zmluva“ uzatvorená
podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a v zmysle Zákona č. 470/2005 Z.z.
ktorou si platiaci občan – čiže nájomca – prenajíma do užívania hrobové miesto od
správcu cintorína (v našom konkrétnom prípade je správcom cintorína obec). Nájomné
zmluvy sú k dispozícii na obecnom úrade, kde ich občania prídu uzatvoriť. Každý
občan, ktorý má hrob na miestnom cintoríne, je povinný túto zmluvu uzatvoriť.
Stará pravda hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, takže si opätovne
pripomeňme výšku miestneho poplatku za hrobové miesto.

Poplatky sú stanovené na desať rokov nasledovne:
- jednohrob
500.-Sk
- dvojhrob
750.-Sk
- trojhrob
1 000.-Sk
- detský hrob
300.-Sk
Tí občania, ktorí pravidelne navštevujú svojich drahých zosnulých na miestnom
cintoríne, majú možnosť objektívne posúdiť, či sa správca dobre alebo zle stará
o miesto ich posledného odpočinku. Snahou obce je, bolo a bude i v budúcnosti
zabezpečovať, v rámci možností, údržbu celého cintorína v čo najlepšom stave, aby
naši najdrahší, na ktorých s láskou spomíname, odpočívali v pokoji v pekne
upravenom prostredí.
Agnesa Kováčová

USKUTOČNENÉ PODUJATIA KOMISIE PRE KULTÚRU, ŠPORT
A ŠKOLSTVO PRI OCÚ SVINNÁ K 31.10.2006
JANUÁR :
Futbalový turnaj v športovej hale (ŠH)
Oblastný futbalový zväz – turnaj
„Šaliansky Maťko“ – okresné kolo recitácie základných škôl
Poraďme si navzájom – pletenie, háčkovanie JDS
Liečime sa s prírodou – prednáška JDS – ľudový liečiteľ
Halový futbalový turnaj „POHÁR SLOV. ORLA“ - SLOV. OROL a ZŠ
Divadelné predstavenie „Ženský zákon“ – OcÚ
Novoročné posedenia v ZŠ
Budúci prváci v škole – MŠ, ZŠ
Izba kultúrneho dedičstva našich rodičov – celoročné dopĺňanie expozície
Turistická vychádzka JDS
Futbalový turnaj v športovej hale (ŠH)
FEBRUÁR :
„Ži a nechaj žiť“ – rockový koncert pre ZŠ
TJ Veľká Hradná – futbalový turnaj
Zápis do 1. ročníka ZŠ – ZŠ, MŠ
Šaliansky Maťko – krajské kolo – recitačná súťaž
Ochrana a bezpečnosť občanov – prednáška s príslušníkom polície JDS
Ovocné dreviny – rez a rozmnožovanie – odborná prednáška JDS
Ľudová hudba – počúvanie a spev v klube JDS
Krajské športové centrum Trenčín – futbalový turnaj
Tradičný detský karneval – OcÚ, DHZ, MO MS, MO HZDS, SČK, ZŠ, MŠ,
ZO JDS, MO KDH, ZUŠ ( ďalej budem uvádzať ako organizácie )
Oblastný futbalový zväz Trenčín – turnaj
AS Trenčín – futbalový turnaj
Fašiangový sprievod obcou - DHZ
Fašiangová zábava a pochovávanie basy
Prednes poézie a prózy

6.1.
14.1.
23.1.
28.-29.1.
29.1.

2.2.
4.2.
6.2.
7.2.
8.2.
11.2.
11.2.
12.2.
18.2.
25.2.
25.2

MAREC :
Oslavy MDŽ – ZO JDS
Marec mesiac knihy - besedy v knižnici – OK, ZŠ, MŠ
Zdravotná prednáška - JDS
Beseda žiakov s hasičmi
Veľká noc v byte – výroba kraslíc a veľkonočných dekorácií - JDS
APRÍL :
Deň narcisov – humanitárna zbierka– MO MS, SČK, ZŠ
Ochrana lesov pred požiarmi – relácia
Čistá obec – zdravá obec – brigáda pri skrášľovaní obce
Turistická vychádzka – JDS
Veľkonočná výstava spojená s výstavou ručných prác - všetky organizácie
Deň Zeme – vychádzka do prírody – MO MS, organizácie
Beseda žiakov s príslušníkmi polície
Zdravotná súťaž – staršie žiačky ZŠ
Výsadba ovocných stromov, sad seniorov a hasičov v areáli ZŠ
Zdravotná prednáška – očkovanie proti rôznym ochoreniam - JDS
Stavanie mája, vo večerných hodinách Majáles – organizácie
MÁJ :
Sv. Florián – patrón hasičov – relácia DHZ, OcÚ
Cykloturistika - JDS, organizácie
Matka, dieťa, rodina – beseda - JDS, organizácie
Rodinné podujatie v prírode – JDS – organizácie
Poznávací zájazd – Košariská, Bradlo – JDS
2-dňový krížovkársky oblastný turnaj
Akadémia – Deň matiek , MŠ
Zber papiera v ZŠ
Výlety a exkurzie žiakov škôl – ZŠ, MŠ, ZUŠ
JÚN :
MDD – podujatia pre deti ZŠ, MŠ, ZUŠ
Mám 65 a žijem zdravo – prednáška – JDS, organizácie
Turistika – JDS, organizácie
Plavecký výcvik ZŠ
Uvítanie detí
Deň životného prostredia – MO MS, organizácie
Koncert – ZUŠ
Rozlúčka s absolventmi ZŠ
Mládežnícka diskotéka na záver školského roka – organizácie
JÚL :
Relácia Cyril a Metod, OcÚ
Opekanie v prírode a zber liečivých rastlín – JDS, organizácie
Pohárová súťaž požiarnych družstiev – 18. ročník DHZ

8.3.
27.3. – 2.4.

7.4.

8. – 10.4.

30.4.
4.5.

11. - 12.5.
14.5.

30.6.

4.7.
30.7.

AUGUST :
Deň Matice – rozhlasová relácia
Položenie venca – SNP + rozhlasová relácia OcÚ
Detská diskotéka na ukončenie prázdnin – organizácie
Opekanie v prírode, hry, poznávací zájazd – JDS
SEPTEMBER :
Vítanie prvákov, OcÚ, ZŠ
Výstava ovocia a zeleniny + otvorená pamätná izba – všetky organizácie
Divadelné predstavenie pre deti, ZŠ, OcÚ
Turistika, zber liečivých rastlín – JDS
OKTÓBER :
Mesiac úcty k starším – posedenie – JDS, ZŠ, OcÚ
Rok Karola Kuzmányho – 200. výročie narodenia – relácia – MO MS
Rok Ľudovíta Štúra – zájazd Uhrovec – MO MS
Návšteva najstaršej občianky našej obce – MO MS
Zber papiera v škole
Predaj a ochutnávka medu – JDS
NOVEMBER :
Duševné zdravie – prednáška - JDS
Pletenie výrobkov z prútia - MO MS, ZŠ
Detská diskotéka ku Dňu študentstva – organizácie
Katarínska zábava – TJ Štart Svinná
PRIPRAVUJEME V DECEMBRI :
Stretnutie s Mikulášom - OcÚ, ZUŠ
Návšteva predškolákov v školskom klube
Mikulášske večierky v MŠ a ZŠ
Vítanie detí
Zhotovovanie vianočných dekorácií – JDS, organizácie
Vianočný koncert – ZUŠ
Vianočná akadémia – ZŠ
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
Silvestrovské posedenie pri hudbe

4.8.
30.8.

4.9.
30.9. - 2.10.
28.9.

20.10.

16.11.
25.11.
3.12.

21.12.
22.12.

Celoročné podujatia – podľa príležitosti a ponúk
„ Schránka nápadov a pripomienok k činnosti ZO JDS – vestibul JEDNOTA COOP
- výstavy žiackych výtvarných prác podľa udalostí a príležitostí
- brigády na skrášľovaní obce
- výsadba stromčekov a kríkov v MŠ a ZŠ
- účinkovanie speváckych zborov pri spoločenských podujatiach a náboženských obradoch
- dôstojné rozlúčky v prípade úmrtia členov jednotlivých organizácií
- blahoželania jubilantom, zdravotné prednášky a podobné akcie
- turistické podujatia
- futbalové súťaže TJ ŠTART počas futbalovej sezóny
- hasičské súťaže DHZ (aj zahraničná účasť)
- halové turnaje a iné športové podujatie v športovej hale
- asistenčné hliadky hasičov pri veľkých podujatiach

- pomoc žiakov všetkých škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ) pri organizovaní podujatí
- zdravotné prednášky a predvádzacie akcie na základe ponúk
- rozhlasové relácie podľa udalostí a príležitostí
Organizácie ktoré spolupracujú na kultúrnych podujatiach:
OcÚ
MO MS DHZ JDS
MŠ
OK

obecný úrad
Miestny odbor Matice Slovenskej
Dobrovoľný hasičský zbor
Jednota dôchodcov Slovenska

- Materská škola
- Obecná knižnica

MO HZDS MO KDH TJ Štart SČK
ZŠ
ZUŠ
-

Miestna organiz. Hnutia za demokrat. Slovensko
Miestna organiz. Kresťansko demokrat. hnutia
Telovýchovná jednota Štart
Slovenský červený kríž
Základná škola
Základná umelecká škola

Vypracovala : Agnesa Kováčová, referent kultúry

MEDZI MLADÝMI KRÍŽOVKÁRMI DOMINOVALI DOMÁCI
Obecný úrad vo Svinnej zorganizoval v dňoch 11. – 12. mája 2006 dvojdňový
krížovkársky turnaj v riešení krížoviek, hádaniek, osemsmeroviek a logických úloh.
Tradícia tohto podujatia siaha do roku 1999, kedy sa uskutočnil prvý ročník, a kde sa
žiaci 6. – 9. ročníka miestnej základnej školy trápili (či spríjemňovali si deň) s úlohami
„duševného športu“. Po štyroch rokoch odmlčania sa, kedy sa v širokom okolí (a
zrejme ani v celej Slovenskej republike, aspoň o tom nie je informácia) nič podobné
v danej oblasti neuskutočnilo, rozhodol sa svinniansky obecný úrad oživiť tradíciu
spríjemnenia jedného predpoludnia deťom a zorganizoval 2. ročník podobného
podujatia, počas ktorého si deti z miestnej základnej školy zalúštili a tí najlepší odišli
aj s cenami. V tejto chvíli bolo rozhodnutie organizátora jednoznačné – udržať tradíciu
podujatia v pravidelnom cykle a podobný, či skôr rovnaký turnaj, organizovať
každoročne. Pravda, každoročne viac-menej s inou personálnou účasťou, pretože žiaci,
v tomto prípade súťažiaci, sa v určitom cykle obmieňajú.
Tak či onak, myšlienka sa ujala a keďže organizátori nechceli ustrnúť na určitom
bode, rozhodli sa tento rok zorganizovať nielen miestny ale aj oblastný turnaj v riešení
vyššie uvedených úloh. Aj vďaka finančnej a osobnej podpore Slovenského zväzu
hádankárov a krížovkárov (SZHaK), čo dokumentovala aj osobná účasť a prispenie
cenami i slovnými radami samotného predsedu SZHaK Jána Farkaša, či majstra
Slovenskej republiky a deviateho v poradí na Majstrovstvách sveta v riešení logických
úloh Štefana Gašpára z Púchova, sa dvojdňové podujatie v našej obci vydarilo. A ako
to všetko skončilo?
Počas prvého z dvoch uvedených dní riešilo 40 žiakov Základnej školy (ZŠ) Svinná,
rozdelených do dvoch kategórií (prvá ročník 6.- 7., druhá ročník 8. – 9.), krížovky,
osemsmerovky a logické úlohy z autorskej dielne Jozefa Páleníka (autor prác pre oba
dni) a najlepší piati postúpili do oblastného kola, ktoré sa uskutočnilo, podobne ako
v prvý deň, v spoločenskej sále kultúrneho domu. Tu už k „domácim“ pribudli žiaci
ďalších piatich ZŠ (škoda, že na poslednú chvíľu odriekli účasť reprezentanti ZŠ
Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza) a do boja so zašifrovanými políčkami
a vetami sa pustilo 53 súťažiacich zo základných škôl Hodžova Trenčín, Duklianska
Bánovce nad Bebravou, Motešice, Trenčianska Turná a Trenčianske Jastrabie.

Krížovky a ďalšie úlohy možno niektoré deti potešili, iné potrápili, ale napokon,
takmer s pravým poludním nastalo rozuzlenie. Galéria najlepších má nasledovnú
podobu:
Ročník 6. – 7. (krížovky): 1. Simona Pikuláková (ZŠ Bánovce n. B.), 2. Denisa
Kytová (ZŠ Svinná), 3. Jakub Koreň, 4. Jakub Valko (obaja ZŠ Tr. Jastrabie), 5. Jakub
Gallo (ZŠ Svinná).
Ročník 6. – 7. (osemsmerovka + hlavolamy): 1. Jakub Koreň, 2. Denisa Kytová, 3.
Simona Pikuláková, 4. Tomáš Masár (ZŠ Svinná), 5. Nina Varhaníková (ZŠ Bánovce
n. B.).
Najuniverzálnejším riešiteľom (krížovky + osemsmerovky + hlavolamy) sa stala
Simona Pikuláková.
Ročník 8. – 9. (krížovky): 1. Michal Valko (ZŠ Tr. Jastrabie), 2. Martin Lobotka,
3. Lucia Valachová, 4. Lenka Láslopová, 5. Petra Mináriková (všetci ZŠ Svinná).
Ročník 8. – 9. (osemsmerovky + hlavolamy): l. Jarmila Ďuráková (ZŠ Bánovce n.
B.), 2. Lucia Valachová, 3. Lenka Láslopová (obe ZŠ Svinná), 4. Lucia Kuliffayová
(ZŠ Bánovce n. B.), 5. Ivona Kováčová (ZŠ Tr. Turná).
Najuniverzálnejším riešiteľom sa stala Lucia Valachová.
Pohár pre najlepšiu základnú školu (hodnotenie oboch kategórii) prevzala z rúk
starostky obce Svinná Ing. Anny Sýkorovej riaditeľka ZŠ Svinná Mgr. Mária
Kollárová (koeficient najlepších umiestnení 23). Ďalšie poradie: 2. ZŠ Bánovce n.
Bebravou (16), 3. ZŠ Tr. Jastrabie (15).
Dodatkovou úlohou riešiteľského predpoludnia bolo skladanie puzzle, ktoré pre
súťažiacich pripravili členovia SZHaK J. Farkaš s Š. Gašpár. Súťažiaci (ktorí zápolili
postupne s rovesníkmi z ročníka), museli prejsť sitom kvalifikácie, až sa vyprofilovalo
finále a nadväzne poradie víťazov – 6. ročník Tomáš Masár (ZŠ Svinná), 7. ročník
Samuel Ježík (ZŠ Tr. Jastrabie), 8. ročník Lucia Bučková (ZŠ Motešice), 9. ročník
Martina Svatíková (ZŠ Tr. Turná).
Obecný úrad Svinná ako organizátor tohto, nie všedného podujatia, plánuje
uskutočniť aj malý jubilejný (piaty) ročník, opäť dvojdňový a opäť s účasťou
okolitých základných škôl (druhý deň), tentoraz už s určite väčšou účasťou, čiže
s väčším počtom škôl. Májový termín zostane zrejme zachovaný.
(pál)

KOMPLETNÝ STUPEŇ VÍŤAZOV
Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov v spolupráci s krížovkárskohádankárskymi krúžkami v niektorých mestách Slovenska poriadajú v priebehu roka
viaceré regionálne i celoslovenské turnaje dospelých v riešení krížoviek, hádaniek
a logických úloh, vrátane Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa každoročne konajú
v Banskej Bystrici. Z našej obce sa v súčasnosti na nich zúčastňuje riešiteľ i autor
krížoviek, hádaniek, osemsmeroviek a logických úloh Ing. Jozef Páleník, ktorý sa v
tomto roku, okrem iných príspevkov v odborných periodikách, autorsky spolupodieľal
aj na „Ročnej knihe krížoviek“ pre vydavateľstvo Belimex a druhý rok aj na letnej
súťaži časopisu Život „Si hlavička, tak to dokáž.“
V tomto roku mu „sedelo“ najmä stredné Slovensko, keď na celoslovenskom prebore
v Banskej Bystrici zvíťazil v riešení krížoviek, tiež na celoštátnom turnaji Hornej Nitry

v Prievidzi obsadil 2. miesto v riešení hádaniek a pomyselný stupeň víťazov
skompletizoval v Zlatých Moravciach, kde rovnako na celoštátnom prebore potvrdil,
že v tomto roku mu lepšie „išli“ hádanky - v tejto kategórii vybojoval 3. miesto.
Agnesa Kováčová, referent kultúry

FUTBAL VO SVINNEJ PO JESENNEJ ČASTI ROČNÍKA 2006/2007
Dňa 5.11.2006 sme ukončili sezónu predohrávaným zápasom 14. kola
v Ivanovciach, kde sme prehrali 4:1. V tabuľke sme skončili na 7. mieste, čo nie je
síce zlé umiestnenie, ale sme presvedčení, že mužstvo dospelých má na lepšie
umiestnenie, ako ukazuje tabuľka. Získali sme síce 20 bodov, ale pri lepšom prístupe,
zodpovednosti, trénovaní mohlo byť umiestnenie v tabuľke vyššie, aj vzhľadom
k tomu, aké majú hráči podmienky. Bez zodpovednejšieho prístupu každého
jednotlivca sa futbal vo Svinnej nezlepší. Je len na futbalistoch, ako budú trénovať
počas zimnej prípravy, aby mohli hrať rovnocennú partiu s mužstvami z horných
priečok tabuľky. Bez kvalitnej prípravy sa futbal hrať nedá! V kádri dospelých, by
nemali nastať zmeny. Dúfam, že zranenia sa nám budú vyhýbať.
Mužstvo dorastu skončilo v tabuľke na 10. mieste, keď chlapci získali 10 bodov za 3
výhry a 1 remízu. Potešiteľné je, že káder tvoria len domáci chlapci, čo je perspektíva
budovania mužstva dospelých, keď už teraz dostávajú šancu štyria z nich.
Pred začiatkom sezóny sme prihlásili do súťaže Západoslovenského futbalového
zväzu Nitra mužstvá prípraviek – rok narodenia 1996 a 1997. Po ťažkých začiatkoch,
keď chlapci prehrávali dvojcifernými výsledkami nastalo zlepšenie a ku koncu súťaže
už zaznamenali aj výhry. Nám ale vôbec nejde o výsledky, ale o možnosť, aby malé
deti boli radšej na ihrisku ako drogovali. Mužstvám, s ktorými naši chlapci hrávajú,
rodičia prispievajú nemalými finančnými čiastkami na chod klubov. My sme takouto
cestou ísť nechceli, pretože vieme aké sú možnosti v mestách a aké na dedine. Preto
prosíme rodičov, aby svoje deti uvoľňovali na zápasy aj napriek zlému počasiu,
horšiemu správaniu, známkam. Stojí nás veľa úsilia a peňazí zabezpečiť prípravu
a zápasy našich najmenších, pretože bez mládeže nie je šanca v budúcnosti hrať futbal.
Do konca roka čaká výbor telovýchovnej jednoty (TJ) ťažká úloha, keď musia
zabezpečiť plynofikáciu areálu TJ. Peniaze poskytlo Ministerstvo školstva SR.
Blížia sa voľby do obecnej samosprávy a preto mi dovoľte, aby som poďakoval
terajšiemu obecnému zastupiteľstvu, starostke Ing. Anne Sýkorovej za spoluprácu pri
budovaní areálu TJ, ktorý začína patriť k tým krajším v okrese.
Zvláštne poďakovanie patrí sponzorom TJ, ktorí si neželajú byť menovaní, ale
pomohli nám výrazne, či už materiálne alebo finančne. Som rád, že naši občania si
našli cestu do areálu TJ, veď aj to svedčí o tom, že o futbal v obci je záujem.
Zloženie výboru TJ je nasledovné: Jozef Hikel, predseda, Ing. Anna Sýkorová,
Cyril Bucha, Oto Košík, Ivan Kováč.
Tréneri: dospelí: Marián Opačitý, dorast: Peter Vavro, prípravky: Ing. Jozef Hilčík.
Jozef Hikel, predseda TJ

PRÍPRAVA MONOGRAFIE OBCE
Obecný úrad vo Svinnej pripravuje vydanie monografie o obci, ktorá by mala vyjsť v roku
2007. Obraciame sa preto na občanov s prosbou o zapožičanie najmä starších historických
fotografií, ktoré dokumentujú staré budovy v obci, rôzne kultúrno-spoločenské udalosti
organizované v minulosti či rozmanité zoskupenia spoločenstiev (divadlá, šport, školstvo,
poľnohospodárstvo, cirkevné obrady, ... a podobne). Vítané sú aj podobizne významných
osobností, ktoré sa určitým spôsobom zapísali do dejín obce, či iné písomnosti, textové
materiály, informácie o udalostiach, osobách a činnostiach, ktoré môžu byť použité
v monografii (hoci len aj časť z nich), prípadne spomienky starších občanov.
Ak sa rozhodnete siahnuť do svojho archívu, či do archívu svojich predkov, prosíme
fotografie či textové materiály priniesť na obecný úrad v úradných hodinách kultúrnej
pracovníčke Agnese Kováčovej do kancelárie č. 20. Súčasne vás ubezpečujeme, že všetky
poskytnuté materiály budú tým, ktorí ich zapožičajú, po spracovaní vrátené neporušené.
Všetkým potenciálnym a ochotným prispievateľom vopred srdečne ďakujeme za
porozumenie a tešíme sa na vaše príspevky, ktorými pomôžete obohatiť a objasniť historické
súvislosti a život v obci Svinná

(OcÚ)

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Kultúrna komisia pri Obecnom úrade Svinná
srdečne pozýva deti a rodičov na tradičné
stretnutie s Mikulášom. Podujatie sa uskutoční
v nedeľu 3. decembra 2006 o 15.00 hodine
v spoločenskej sále kultúrneho domu. Pre deti
do 14 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v našej
obci, sú pripravené mikulášske balíčky.
Okrem Mikuláša sa stretnú aj s anjelom a
čertom, ale najmä s dobrou zábavou.
Tešíme sa na vašu účasť.
Agnesa Kováčová, referent kultúry

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V roku 2006 sa narodili:
Daniel Ondráš
Denis Daranský
Alexandra Honeková
Jakub Kutiš
Viktor Vacho

Lenka Krajčová
Alica Niková
Martin Filko
Lukas Seleš

V roku 2006 zomreli:
Pavlína Kachlárová
Oľga Kobydová
Rudolf Pichler
Jozef Maťokár
Eva Jamrichová
Aladár Scheer
Gertrúda Striežencová
Ján Laca
Viola Pavlíková
Emília Zaťková
Mária Klamárová

Ján Mokráň
Ján Richtarech
Rudolf Kopriva
Magdaléna Pichlerová
Vojtech Illéš
Hedviga Kyselicová
Mária Kardianová
Igor Paška
Pavol Kružliak
Oľga Čačková
Ľudovít Jandák

V roku 2006 uzavreli manželstvo:
Sylvia Mokráňová a Róbert Vacho
Silvia Pašková a Ján Vondra
Ing. Zuzana Páleníková a Ing. Viktor Murín

Dana Zaťková a Tibor Petrák
Jana Kovaľová a Michal Minárik
Mária Kovaľová a Jozef Omachel

PÁR SLOV O OBECNEJ KNIŽNICI
Obecná knižnica (OK) v našej obci sa nachádza v suteréne budovy kultúrneho domu.
Celková plocha knižnice je 61 m2 a tvoria ju tri samostatné oddelenia. Je to oddelenie
mládežníckej a mládežníckej náučnej literatúry, oddelenie krásnej literatúry – čiže beletrie –
pre dospelých a oddelenie náučnej literatúry pre dospelých. Tieto priestory sa taktiež
využívajú aj ako dve samostatné čitárne so 14 miestami na sedenie, kde je možné študovať
knihy, alebo si robiť výpisky z kníh. V nich sa konajú rôzne literárne kvízy, či besedy.
V prvej miestnosti je pracovisko vedúcej knižnice. Priestory sú vyhovujúce, snáď len trošku
chladné a tmavé, ale navštívila som aj knižnice, ktoré sú, čo sa týka priestorov, na tom oveľa
horšie ako naša knižnica.
Knižnica má 220 zaregistrovaných čitateľov, z tohto počtu 92 čitateľov sú deti do 15 rokov
(všetky čísla uvádzam k 31.10.2006). V knižnici sa nachádza 9 993 knižných zväzkov, z toho
je:
- náučná literatúra pre dospelých
2 219 ks
- krásna alebo beletria pre dospelých
4 453 ks
- náučná literatúra pre deti a mládež
514 ks
- mládežnícka literatúra
2 807 ks
Počas roka bolo vypožičaných 5 328 zväzkov, pričom sa najviac požičiavajú knihy z oblasti
krásnej literatúry pre dospelých - 2 551 zväzkov a z oblasti mládežníckej literatúry - 1 185
zväzkov. Knižnicu navštívilo 1162 čitateľov (návštevníkov) vrátane účasti na spoločných
podujatiach. Pre zaujímavosť by som na porovnanie uviedla dve veľmi rozdielne čísla. Počet
obyvateľov je momentálne 1550 a počet čitateľov je 220. Zaujímavé, však? Je to veľmi
smutné porovnávanie, pri takom počte obyvateľov by to chcelo trochu väčší záujem o knihy.
Ľudia strácajú záujem o tento druh vzdelávania, voľný čas zadeľujú medzi sledovanie
televízie, či počítačovým hrám a internetu. Kniha v našom živote zostáva, bohužiaľ, v pozadí.
Je to veľká škoda, pretože si dovolím tvrdiť, že naša knižnica má ponuku kníh, hlavne
knižných noviniek, na úrovni hociktorej mestskej knižnice. Pravidelným dopĺňaním
knižničného fondu nájdete novinky vo všetkých oblastiach literatúry. Nájdete tu pomerne
veľa nových, zaujímavých encyklopédií, a to nielen pre mládež, ale uspokojíme aj požiadavky
dospelých náročných čitateľov.
Kto má aspoň trocha prehľad o raste cien kníh, ten dobre vie, že tieto ceny sa pohybujú
v dosť vysokých číslach (najmä náučná literatúra). Knihy sú krásne, väčšinou dobre
spracované, natlačené na kvalitnom papieri, s dobrou väzbou, pútavé, ale žiaľbohu pre
obyčajnú rodinu nedostupné. Práve ku takýmto knihám sa máte možnosť dostať v našej
knižnici. Mnohých čitateľov zo začiatku prekvapilo, že tieto knihy sa požičiavajú len
prezenčne, čiže v priestore knižnice. Je to úplne bežná prax vo všetkých knižniciach. Často sa
stávalo, že sa knihy dlho nevracali, stratili sa alebo sa vrátili poškodené. Prezenčné výpožičky
zaručujú dostupnosť kníh pre všetkých čitateľov a návštevníkov, ktorí si v knižnici môžu
z nich robiť výpisky, prípadne skopírovať časti textov.
Knihy do knižnice sa nakupujú na základe ponúk z rôznych vydavateľstiev (Ikar, Príroda,
Mladé letá ...) formou písomnej či faxovej objednávky, alebo osobným výberom
v kníhkupectvách. Určite máme čitateľom čo ponúknuť.
Rada by som uviedla pár informácii o činnosti knižnice, či podmienkach zápisu. Pri zápise
do OK občan vyplní prihlášku a zaplatí jednorazový členský poplatok, ktorý je stanovený
nasledovne:
- mládež a dôchodcovia – 10 Sk na rok,
- ostatní používatelia - 20 Sk na rok.

Ako sami vidíte, popri cenách kníh je poplatok „smiešne“ nízky. Na začiatku každého
kalendárneho roka je potrebné tento členský poplatok uhradiť. Čitatelia sú oboznámení
s knižničným aj výpožičným poriadkom, ktoré sú vyvesené v priestoroch knižnice. Každý
návštevník si ich môže preštudovať a uvádzajú sa v nich nielen povinnosti knižnice voči
čitateľom, ale tiež opačne, čiže čitateľ kontra knižnica (hlavne neskoré vrátenie kníh, neskoré
platenie členských poplatkov, upomienky ...). Knižnica je otvorená tri dni v týždni, a to
v pondelok a vo štvrtok od 13.00 do 15.30 hod a v stredu od 13.00 do 16.30 hod.
Nie je problém ani s vypožičaním kníh v dopoludňajších hodinách, stačí len požiadať
vedúcu obecnej knižnice Agnesu Kováčovú, ktorá pracuje na obecnom úrade. Pre starých
a imobilných občanov ponúkame aj takú službu, ako je donáška do domu, stačí o to požiadať.
Nedá mi, aby som touto cestou neoslovila aj takých čitateľov, ktorí akosi pozabudli na svoje
povinnosti a ešte stále nemajú uhradený členský poplatok za rok 2006, hoci o chvíľu tento rok
končí. Majú dlhodobo doma knihy, ktoré napriek upomínaniu doteraz nevrátili, a tým bránia
ostatným čitateľom v ich používaní. Takže, vážení „čitatelia“, alebo skôr neporiadnici, čo
vám nepatrí, to vráťte! Alebo sa možno chcete stotožniť s autorom nasledujúceho výroku: A.
France: „Jediné knihy v mojej knižnici sú tie, ktoré mi požičali iní.“ Takže (ne)premýšľajte
a konajte podľa svojho svedomia – nesvedomia.
Nerada by som v tomto článku zabudla na našich čitateľov, ktorých si zvlášť vážime.
K vekovo najstarším čitateľkám OK patrí Oľga Dúcka a Aranka Trněná, pričom A. Trněná je
najdlhšie evidovanou čitateľkou (bez prerušenia) v knižnici. Pravidelne knižnicu navštevuje,
či je leto alebo zima a knihy vždy vráti včas. Naopak, našou najmladšou čitateľkou, alebo
skôr adeptkou na čitateľku je Sonička Niková (nar. 2003), ktorá má svoj vlastný čitateľský
preukaz a vie sa orientovať v knihách určených pre deti.
Rada by som sa srdečne poďakovala dvom čitateľom, ktorí pravidelne finančne prispievajú
do pokladničky na nákup nových kníh. Sú to Gabriela Jánošíková a Stanislav Lobotka.
Ďakujem aj tým čitateľom, ktorí venovali knihy z domácej knižnice v prospech nás všetkých.
Budem veľmi rada, ak tento môj článok osloví čo najväčší počet milovníkov kníh
a v budúcom roku sa snáď zvýši i počet registrovaných čitateľov OK. Dovolím si použiť
výrok rímskeho filozofa, básnika a prozaika Senecu, ktorý povedal: „Spoločnosť kníh si
možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý
život.“
Nuž teda, vážení priatelia, neváhajte a príďte si vybrať dobrého priateľa, čiže knihu do našej
knižnice. Kniha vás na rozdiel od ľudí nikdy nezradí (to nikto nepovedal, to tvrdím ja).
Pretože pracujem v kumulovanej funkcii – referent kultúry a vedúca OK, mnoho akcii je
vzájomne prepojených, ďakujem všetkým organizáciám v obci za ich výdatnú pomoc a dobrú
vzájomnú spoluprácu pri šírení kultúrno-osvetovej činnosti v našej obci.
Všetkým čitateľom OK, ale aj ostatným občanom k blížiacim sa vianočným sviatkom
prajem veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. Nech vám budúci rok
2007 prinesie len samé radosti a starosti nechá za dverami.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Agnesa Kováčová, vedúca obecnej knižnice
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