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Rok 2011

K večeru hviezdy do okien svietia,
tichom a kľudom lesy dýchajú,

na poliach striebrom zem sa trblieta,
to Vianoce sa potajomky vkrádajú.
Nech tichá hudba veselosti

Vám počas celých Vianoc znie,
Nech ten rok nastávajúci,

Vám šťastie a lásku prinesie.
Pokojné sviatky vianočné.

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k
spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu
zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich
blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a
spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať
za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na
vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej obce. Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám
zaželala nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného
zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania,
očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší
darček, aký si vysnívali. Ďalej chcem pozdraviť našich osamelých a chorých spoluobčanov a popriať im
aspoň trochu radosti, skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce
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ROK 2011 V OBCI SVINNÁ
Jednou z najväčších a najdôležitejších akcií obce
bolo pokračovanie rekonštrukcie základnej a materskej školy v rámci čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Tieto práce boli ukončené
v marci 2011 a celková suma preinvestovaných
prostriedkov bola 710 051,08 €. Obec dofinancovala rekonštrukciu podkrovia materskej školy a
spracovanie certifikátov i revízií potrebných ku
kolaudácii obidvoch budov.
Samostatnou akciou bola rekonštrukcia sociálnych zariadení základnej školy v sume 88 977 €,
ktoré sa nám podarilo získať z havarijného fondu
Ministerstva školstva SR .
Do majetku obce sme získali cestu – miestnu
komunikáciu k železničnej stanici vrátane mosta.
Táto komunikácia bola vo veľmi zlom stave a preto sme vykonali nevyhnutnú opravu v sume
2 302,92 € z vlastných prostriedkov. Získaním
vlastníctva cesty do majetku obce a opravou cesty
sa vyriešili pripomienky občanov z minulosti
k zlému stavu cesty a mosta.
Obec musela odstraňovať rozsiahlu poruchu na
verejnom osvetlení (rozbitý rozvádzač verejného
osvetlenia), spôsobenú haváriou motorových vozidiel, kedy vypadlo osvetlenie na 4 týždne. Tento
stav znepríjemnil život mnohým občanom dolnej
časti obce a občanom na „bratislavskej“ ulici.
Obec podala dva projekty na získanie finančných
prostriedkov z Európskej únie v rámci cezhraničnej
spolupráce: „Bezpečná doprava v obciach Svinná
a Jablůnka“, v rámci ktorého sa rieši výstavba
chodníkov v dolnej časti obce a od KD po rodinný
dom Jozefa Ježíka a projekt „Spoločné riešenie
odpadov v obciach Svinná a Jablůnka“, na vybudovanie zberného dvora za KD. Na podanie projektov bolo treba vypracovať aj technické projekty
a celkové podanie europrojektov obec stálo 8000 €.
Ďalej sme podali štyri projekty na získanie finančných prostriedkov z ministerstiev a environfondu
na rekonštrukciu KD, zariadenia opatrovateľskej
služby, rekonštrukciu miestneho rozhlasu a na vybavenosť obecného hasičského zboru. Podanie projektov stálo 3000 €. V prípade úspešnosti všetkých
týchto projektov môže obec získať 870 tisíc €.
V rámci pomoci občanom obec zabezpečila rozdávanie potravinovej pomoci pre občanov, ktorí sa
včas prihlásili a splnili podmienky pre poskytnutie
uvedenej pomoci. V našej obci sme túto pomoc
poskytli 118 občanom.
V máji sme zvládli časovo veľmi náročnú akciu,
a to sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
V oblasti sociálnej starostlivosti obec riešila umiestnenie 6 našich občanov odkázaných na pomoc do zariadení sociálnych služieb a zabezpečuje
stravovanie a pomôcky 7 deťom v hmotnej núdzi,

z toho 5 zo Svinnej.
Obec v rámci starostlivosti o životné prostredie
zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového a separovaného odpadu . Za túto službu sme zaplatili v tomto roku 27 732,47 €. Za likvidáciu čiernych skládok obec zaplatila 642,96 €,
napriek tomu, že odpad, ktorí občania vyviezli na
čiernu skládku mohli v rámci organizovaného zberu odovzdať do kontajnerov. Táto suma potom zvyšuje poplatok za komunálny odpad. Zamyslime sa
nad touto skutočnosťou.
V rámci preneseného výkonu štátnej správy na
úseku stavebného zákona vydávanie stavebných
povolení, kolaudácií, rozhodnutí o odstránení stavieb, územných rozhodnutí vykonával pre obec
Spoločný stavebný úrad v Trenčíne, ktorý k 31. 12.
2011 končí svoju činnosť. Od januára 2012 bude
obec túto činnosť zabezpečovať sama.
Z prostriedkov obce sme dotovali činnosť záujmových a spoločenských organizácií v obci, ktorým sme poskytli celkom 6300,- €, z toho TJ Štart
Svinná 6200,- €.
V rámci kultúrnych a spoločenských akcií pre
občanov spomeniem tradičné fašiangové akcie
miestnych hasičov spojené s obecnou zabíjačkou.
Zabíjačkové špeciality spracované pod vedením
mäsiarov Ľ. Lobotku, J. Zaťka a R. Brožeka mali
veľmi dobrú odozvu u občanov. Z kultúrnych akcií
to boli akcie pre deti, a to Mikuláš, stavanie snehuliakov, púšťanie šarkanov, maškarný ples, pre našich seniorov posedenie pri hudbe v rámci mesiaca
úcty k starším. Ďalej sme zorganizovali súťaž v
riešení krížoviek a logických úloh pre žiakov
miestnej školy i okolitých škôl, ale aj pre dospelých riešiteľov z celého Slovenska. Pripomenuli
sme si Deň matiek i Vianoce slávnostnými
akadémiami, vítali sme našich nových občiankov deti, stavali sme máj. Prvý raz sme si pripomenuli
obete všetkých vojen akciou „Zvon mieru“.
Pri príležitosti 50. výročia prevádzkovania novej
budovy základnej školy obec na slávnostnom
zhromaždení ocenila 16 učiteľov plaketou „Za
osobný prínos pre Základnú školu“.
Tradične svojou činnosťou obohatil spevácky
zbor kultúrne a spoločenské akcie usporiadané
v obci a tiež dôstojné rozlúčky s našimi občanmi
na miestnom cintoríne. Dobré meno obci zabezpečujú naši hasiči, futbalisti, hokejisti, volejbalisti,
ale aj deti a žiaci našej materskej a základnej školy.
Všetkým občanom, ktorí sa akoukoľvek formou
podieľali na kultúrnom a spoločenskom živote
alebo prispeli k dobrému menu našej obce,
úprimne ďakujem.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce
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AKÝ BOL A AKÝ JE ROK 2011 PRE SAMOSPRÁVU ?
V jednom časopise autor článku hodnotil stav a
vývoj v našich obciach s priliehavým nadpisom
„Ako ďalej samospráva“? Na stav našich obcí a
miest sú rôzne hodnotenia, rôzne pohľady.
Myslíme si, že objektívny je ten, ktorý hovorí o
ľuďoch a vytvára podmienky pre ich spokojný
život. Veď obec z tohto pohľadu, to je viac ako
štyritisíc noriem, zákonov a nariadení, ktoré vo
svojej samosprávnej a prenesenej činnosti zabezpečuje. Akosi často sa rôznymi cestami dostávajú úlohy do obcí, ktoré sú síce zákonnou normou, ale keď štát na ich realizáciu nedá potrebné
finančné prostriedky, je veľmi ťažko požadované
úlohy zabezpečiť. Ale nesplňte zákon ...
Určite vnímate stav samosprávy, ktorý je v
médiách preferovaný skôr v negatívnom svetle.
Viac ukazujú platy starostov, ako prácu v
obciach a najmä to, čo robia pre občanov.
Ukázať v televízii rómsku osadu, v ktorej si
neplnia ani tie základné povinnosti obce a na
základe tohto hodnotenia urobiť zákonnú normu
pre obce, nám pripadá veľmi zvláštne. Alebo
takýto je trend? Nie sme tu prvý deň a akokoľvek hodnotíme vzťah štát – obec, zdá sa nám to
nielen ako presilovka v hokeji, ale každý rok
nám berú z ľadu jedného hráča a chcú hrať
rovnocennú partiu. Veď posúďte.
Zákon o sociálnych službách je diskriminačný
pre obce. Ako sa obec má starať o prestarnutých
a nevládnych občanov, keď jej štát dal povinnosti bez potrebných financií. Máme jednu opatrovateľku (v minulých rokoch ich bolo 8) a
Zariadenie opatrovateľskej služby. Tento stav
dotujeme čím ďalej tým viac zo „svojho“. Mnohé obce siahli po likvidácii opatrovateľskej činnosti z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov, medzi nimi aj my.
Školský zákon a normy k nemu je úžasný dokument, ktorý okrem iného hovorí o povinnosti
zriaďovateľa, ktorým je obec, o podpore výchovno–vzdelávacieho procesu, obec zostavuje plán
investícii pre školy, je povinná zabezpečiť pre
školu materiálno–technické vybavenie atď.
Koľko je na Slovensku škôl, ktoré nebudú
opravené, pretože nemali dostatočné „lakte“, a
čo deti v nich? A obce si postavili školy? Nedal
nám ich v roku 2002 štát do vienka v takom
stave, v akom boli, a starajte sa? Prečo to urobil?
Koľko škôl má pomôcky pre výučbu? Koľko
škôl má kvalifikovaný pedagogický zbor? Koľko
obcí zápasí s existenciou školy, aby ich deti
nemuseli dochádzať do susednej dediny? Nie je
čas opýtať sa štátu, ako sa stará o deti a

vyrastajúcu populáciu?
Materské školy štát prestal dotovať, zabezpečuje ich rozpočet obce. Počet detí narastá a čo
ďalej? Nezoberieme deti do materskej školy?
Prečo? Že obec nemá peniaze? A čo práca, o
ktorú rodičia nechcú prísť? Zdvihneme poplatky,
aby sme zaplatili učiteľov v materskej škole? A
čo štát?
Keď Európa nevie čo ďalej, poukáže na problém Rómov na Slovensku, keď štát nevie čo
ďalej, poukáže na problémy samosprávy. Akí sú
tí starostovia. Ani Eurofondy nečerpajú, a také sú
dnes možnosti. Zabudli niektorí štátni úradníci
pri tvorbe požadovaných podkladov, že je to
nekonečná byrokracia a starostovia obcí nemajú
dosah na koncepčnosť a efektívnosť realizácie
projektov. Obce viac zápasia o preplatenie nákladov pri čerpaní z Eurofondov, ktoré štát drží i
niekoľko mesiacov, niekde aj rok A držať obci
pol roka niekoľko tisíc eur je pre ne skoro
likvidačné. Takúto skúsenosť má i naša obec.
Vláda svojimi rozhodnutiami priamo ohrozuje
život v obciach obmedzovaním dopravnej
obslužnosti obcí (rušenie vlakových a autobusových spojov), neúčinne a nedostatočne rieši
protipovodňové opatrenia.
Čo ďalej samospráva? Pomaly pripravujeme
rok 2012. Do konca roka sme povinní urobiť
trojročný rozpočet a definovať daňovú politiku.
Štát sa chystá odobrať samospráve ďalšiu časť
finančných prostriedkov. Tlačia na nás, aby sme
zvyšovali miestne dane na rok 2012 tak, aby štát
nemusel dať taký objem finančných prostriedkov
vo forme podielových daní pre obce, ktoré z
týchto prostriedkov žijú. A chystajú i ďalšie
úpravy.
Čo ďalej samospráva? Stávajú sa z nás
špekulanti, ako vyšpekulovať ďalšie roky. Ako ja
chápem štát? Z môjho pohľadu predstavuje štát
predovšetkým obce a mestá. Keď štát nedá
peniaze obciam, neviem kde ich potom dáva.
Vždy sme pracovali s tým, čo sme dostali, či sme
dostali menej, alebo viac od štátu. Dnes máme
pocit, že sa štát postupne zbavuje zodpovednosti
za dôchodcov, za deti, za rozvoj spoločnosti.
Presúva kompetencie neustále na obce a
obmedzuje finančné prostriedky pre ich
realizáciu. Prenáša bremeno zodpovednosti na
občanov a valí na ich plecia viac, ako sú schopní
ľudia uniesť. A chcú, aby sme to robili i v
obciach a mestách. Dokedy?
Starostovia obcí
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JUBILUJÚCA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
„... že kto chce pekný tón od svojich husieľ,
musí sa najprv dlho učiť hrať,
že život sám sú husle rozohrané
a jeho tóny nie vždy obstoja
a pravé krásno nikdy nie je dané
bez ťažkej práce, bez boja.“
Písal sa rok 1961 a otvorili sa brány novej
školy. Školy, ktorá sa rokmi zmenila na nepoznanie. Jej históriu písali učitelia i žiaci. A ako
dospievali, dozrievali a menili sa, menil sa nielen
obraz školy, ale aj celého školského systému.
Slovo „škola“ znamenalo niečo iné pre tých,
ktorí ju budovali, iné pre tých, ktorí ju
navštevovali ako žiaci a iné pre nás dnes. Iste
však každý na svoju školu spomína ako miesto,
kde spoznal svojich prvých kamarátov a zažil
svoje prvé šibalstvá, na miesto, kde sa začalo
jeho sebauvedomovanie a rozhodovanie o budúcom povolaní.
Je ťažké posúdiť, aký veľký podiel má škola na
tom, čo sme v živote dosiahli. Niekedy stačí
dobrý učiteľ, ktorý nás naučil láske k predmetu,
úcte k životu, ktorý nám ukázal cestu. A učitelia
k škole určite neodmysliteľne patria. Niektorí
boli pre nás postrachom, iní sa stali našimi
vzormi. Ich úloha je postupom doby čoraz
náročnejšia, no na svojej dôležitosti nestráca.
Žiadny počítač nenahradí láskavý pohľad
učiteľa, nekonečné rozhovory a dobre mienené
rady. Meno svojej prvej pani učiteľky si pamätá
takmer každý. Rovnako ako si pamätáme aj
mená učiteľov, ktorí nás rôznym spôsobom
upútali. Ale na všetkých by sme si pamätali už
len ťažko.
Ďakujem všetkým pedagógom aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí za 50 rokov existencie a 130 histórie nechali v škole časť svojho
ja. Ktorí svojim obetavým prístupom prispeli
k terajším hodnotným výsledkom.
Všetkým nám, ktorí v začatom diele pokračujeme, prajem veľa odhodlania a dostatok síl pre
náročné, no krásne učiteľské povolanie. Aby sme
žiakom dokázali poskytnúť také vzdelanie,
ktorého výsledkom budú rozumní a samostatní
mladí ľudia schopní rozpoznať pravé hodnoty
a ďalej zveľaďovať svoj potenciál. Aby si žiaci
i učitelia naďalej odovzdávali múdrosť v symbióze s mladosťou ako nadčasovú štafetu z generácie na generáciu. Tak tomu bolo doteraz a pevne verím, že tak to bude i naďalej.

Pedagogický zbor v tomto školskom roku bude
pracovať v nasledovnom zložení:
Vedenie školy
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
Mgr. Božena Chudíková, zástupkyňa pre ZŠ
Eleonóra Kováčová zástupkyňa pre MŠ, triedna učiteľka triedy Usilovné včeličky
Učitelia
Materská škola:
Mgr. Katarína Syrná
Bc. Dana Hanzlíková – triedna učiteľka triedy
Smelí mravčekovia
Veronika Bondrová
Základná škola:
Mgr. Eva Hromníková
(1. A.)
Mgr. Jana Malecová
(2. A.)
Mgr. Mária Kollárová
(3. A.)
Mgr. Ingrid Kováčiková
(4. A.)
PaedDr. Jana Vašková
(5. A.)
Mgr. Ivana Špániková
(6. A)
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková (6. B)
Mgr. Andrea Jakalová
(7. A)
Mgr. Tomáš Dlábik
(8. A)
Mgr. Alžbeta Bakytová
(8. B)
Mgr. Mariana Zradulová
(9. A.)
Výchovná poradkyňa:
PaedDr. Jana Kutišová
Netriedni učitelia ZŠ:
Mgr. Juraj Gregor
Mgr. Jana Paláková
Mgr. Jozef Šafár
Vychovávateľky ŠK:
Bc. Beata Punová
Mgr. Marcela Nemcová
Mgr. Jana Paláková
Prevádzkoví pracovníci školy:
Mgr. Renáta Danková – ekonóm, Gertrúda Kyselicová – vedúca školskej jedálne, Dana Zaťková
– hlavná kuchárka, Eva Ondrášová – kuchárka,
Darina Jakubíková - pomocná kuchárka, Milan
Trněný - školník, Katarína Pajtinková – upratovačka, Magdaléna Buchová - upratovačka, Mária
Masárová - upratovačka, Anna Urbanovská –
upratovačka.
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KAROLA PÁDIVÉHO
Z profilu absolventa
Absolventkou/absolventom hudobného odboru
základnej umeleckej školy je mladý človek,
ktorý má pozitívny vzťah k hudbe, k nástroju a
zvláda základné inštrumentálne zručnosti.
Vďaka možnosti pracovať sústavne na štúdiu
jednotlivých skladieb a verejného účinkovania
pri ich interpretácii môže získať pre život neoceniteľnú schopnosť sústredenia a zdravého sebavedomia.
Je pozorným percipientom hudby, ktorá sa mu
stane hlbším prostriedkom k poznávaniu a chápaniu skutočnosti.

Mokráňová, Mária Rychtárechová, Sabína
Rychtárechová, Samuel Ondruško, Lucia
Hrabovská, Linda Čačková, Viktória Žáčiková,
Vanesa Varhaníková, Martin Žofčík, Erika
Bročková, Zuzana Marková, Martina Beláková,
Janka Masárová, Patrícia Ježíková, Karolína
Kováčová, Klaudia Laššová, Karolína Špačková,
Katarína Strempeková, Monika Kováčiková,
Viktória Hodálová, Tammy Vondrová, Monika
Osúchová,
Monika
Jakubíková,
Vanda
Pristachová,
Jesica
Furdanová,
Simona
Varhaníková, Pavlína Kontová, Karolína
Marušincová, Dominika Kardošová.

Úspechy

Absolventský koncert
Dňa 24. júna 2011 absolventky hudobného
odboru odohrali svoj záverečný koncert. Na
programe boli skladby Händla, Mozarta,
Chopina, Debussyho, Hurníka. Publikum tvorili
rodičia,
príbuzní,
bývalé
absolventky
a priaznivci našej školy. Absolventky Katarína
Illová, Iveta Kojdová, Katarína Kyselicová
a Katarína Lobotková sa predstavili ako
umelecky zrelí a krásni mladí ľudia. Dievčatám
želáme úspešnú budúcnosť v ďalšom štúdiu
i v osobnom živote.

Školský rok 2010/2011 bol pre žiačky
tanečného odboru časom úspešného účinkovania
na regionálnych i celoslovenských tanečných
súťažiach. Získali 1. a 3. miesto na Seneckej
dúhe, 1. a 2. miesto na Saltare orbis v Malackách
a 1. miesto na Scénickom tanci v Kysuckom
Novom Meste. Okrem toho skrášľovali svojimi
tanečnými kreáciami rôzne podujatia v rámci
mesta Trenčín i Trenčianskeho kraja.
Letný koktail
Dňa 19. júna 2011 sa žiačky a žiaci hudobného
a tanečného odboru predstavili v už tradičnom
hudobno-tanečnom programe s názvom Letný
koktail. Prostredníctvom žánrovo pestrej hudby
a tanečných choreografií sa lúčili s pomaly sa
končiacim školským rokom. Základnú umeleckú
škola Karola Pádivého Trenčín, pobočku Svinná
v školskom roku 2010/2011 navštevovalo 30
žiakov hudobného a 36 žiačok tanečného
odboru, z ktorých sa v záverečnom programe
predstavili: Lujza Lehocká, Katarína Čahojová,
Nina Pavleová, Nina Šimnová, Magdaléna
Kuchťáková, Gabriela Faturová, Dominika
Jánošíková, Nikola Varhaníková, Patrícia
Gregorová,
Lucia
Čahojová,
Karolína

Mgr. Ľubica Gurínová, vedúca pobočky ZUŠ
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CIRKEVNÉ PÄTORO
MGR. JOZEF ŠAFÁR
FARÁROM

V roku 2005 bol do farnosti
Svinná Biskupským úradom
(BÚ) v Nitre pridelený Mgr.
Jozef Šafár a poverený jej
spravovaním. V miestnom kostole Povýšenia sv. Kríža sa dňa
10. 3. 2011 konala kňazská
rekolekcia, ktorej predsedal
dištriktuálny dekan bánovského
dekanátu Mons. Mgr. Dominik
Gurín, a pri tejto príležitosti bol
zverejnený Dekrét BÚ v Nitre č.
1246/2010 z 25. 6. 2010, ktorým
sa doterajší farský administrátor
Mgr. Jozef Šafár ustanovuje za
farára vo Svinnej.
Keďže viacerým nie sú jasné
pojmy farský administrátor či
farár, ponúkame ich presnú, teda
„slovníkovú“ definíciu:
Farský administrátor: kňaz,
ktorému sa z nejakého dôvodu
zveruje vakantná* farnosť a je
potom viazaný rovnakými povinnosťami a právami ako farár.
(VAGRAŠ, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník.
Trnava: Spolok svätého Vojtecha
– Vojtech, spol. s r. o, 2006, s.
149)
Farár (gr. párochos - udeľujúci; lat. parochus): V katolíckej
cirkvi vlastný pastier farnosti,
ktorá je zverená do jeho
starostlivosti. Vykonáva v nej
pastoračnú starostlivosť o zverené spoločenstvo pod autoritou
diecézneho biskupa. V spojení
s biskupom vykonáva učiacu,
posväcujúcu a riadiacu úlohu
v spolupráci s ostatnými kňazmi
a diakonmi a pomocou kresťanských laikov. Na to, aby bol
platne ustanovený kňaz za
farára, vyžaduje sa, aby bol
vysväteným kňazom a spĺňal aj
iné závažné kritériá. Funkcie,
ktoré sú zverené zvlášť farárovi,
sú tieto:
1. vysluhovanie krstu
2. vysluhovanie sviatosti birmovania tým, ktorí sa nachádzajú

v nebezpečenstve smrti
3. vysluhovanie viatika**, ako
aj pomazania chorých a udeľovanie apoštolského požehnania
4. asistovanie pri uzatváraní
manželstiev a požehnanie sobáša
5. pochovávanie
6. vedenie procesií mimo kostola, ako aj slávnostné požehnanie
mimo kostola
7. požehnanie krstného prameňa vo veľkonočnom čase
8. slávenie Eucharistie v nedeľu
a v prikázané sviatky.
Farár vo funkcii pastiera má
poznať zverených veriacich,
navštevovať ich, sociálne s nimi
cítiť, posilňovať ich, najmä
sviatosťami. Má spolupracovať
so svojím biskupom a s kňazmi.
(VAGRAŠ, Š. a kol.: Teologický
a náboženský slovník. Trnava:
SSV – Vojtech, spol. s r. o, 2006
s. 147)
Správca farnosti: kňaz prechodne určený biskupom pre
farnosť v prípade uprázdnenia.
Fara sa vakantnou stáva smrťou farára alebo z nejakého dôvodu ( pre chorobu, nespôsobilosť, uväznenie a pod.). Biskup
vtedy určí farského administrátora, ktorý má rovnaké povinnosti a práva ako farár.
(VAGRAŠ, Š. a kol.: Teologický
a náboženský slovník. Trnava:
SSV – Vojtech, spol. s.r.o, 2006,
s284)
Vysvetlivky:
* vakancia- uprázdnené, voľné,
neobsadené voľné miesto v dôsledku úmrtia alebo odvolania.
Vakancia, vakantné miesto
prichádza do úvahy úmrtím
pápeža, čím sa Apoštolská stolica stáva vakantnou, v diecéze
úmrtím biskupa alebo jeho
zrieknutím sa alebo jeho preložením, eventuálne odňatím, uväznením, exilom a pod. Vakantnou môže byť aj farnosť.
**viatikum – prijímanie v nebezpečenstve smrti (akoby na
cestu).
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OCENENIE
JÁNA ČERŇANSKÉHO

V kontexte prípravných podujatí na slávenie 1150. výročia
príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa v Nitre 9. apríla 2011
uskutočnilo stretnutie kostolníkov Nitrianskej diecézy za
účasti 150 pozvaných, ktorého
sa zúčastnil aj náš kostolník
Ján Čerňanský. Program stretnutia sa začal v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma svätou omšou, ktorú slávil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Vo
svojej homílii poukázal nielen
na historické počiatky služby
sakristiánov v prvotnej Cirkvi,
ale taktiež na jej vážnosť a
dôležitosť i pre život farnosti v
našej dobe. Ako vzor obetavej
a láskou naplnenej služby predstavil postavu sv. Terézie od
Dieťaťa Ježiša, učiteľky Cirkvi,
ktorá bola sakristiánkou v karmelitánskom
kláštore
v
Lisieux.
Po prehliadke katedrály a
Diecézneho múzea pokračovalo stretnutie v aule Kňazského
seminára sv. Gorazda, kde
Mons. Viliam Judák všetkým
poďakoval za ich obetavú službu vo farnostiach diecézy a
súčasne tým, ktorí ju vykonávajú viac ako dvadsať rokov,
odovzdal pozdravný list a pamätnú plaketu. Medzi ocenenými bol aj sviniansky kostolník
J. Čerňanský, ktorému čestné
ocenenie v kostole vo Svinnej
na sviatok Preblahoslavenej
Panny Márie Pomocnice kresťanov dňa 24. mája odovzdal
kanonik Jozef Dvorský. Účastníci stretnutia v Nitre si vypočuli prednášku SLLic. Pavla
Zvaru na tému Služba ostiára v
staroveku kresťanov a prednášku ThDr. Štefana Vallu PhD. o
aplikácii liturgických predpisov
v dennej praxi sakristiána.
(pokračovanie na str. 7)

(dokončenie zo str. 6)
Posledným bodom programu
bola živá diskusia o aktuálnych
otázkach a vzájomné zdieľanie
konkrétnych skúseností i postrehov z jednotlivých farností.
Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom v kňazskom
seminári.
(TK KBS informoval Viliam
Zemančík, BÚ Nitra)
PRÁCE V KOSTOLE

V ostatných rokoch sa v kostole a jeho okolí vykonalo viacero inovačných prác, ktoré
skrášlili nielen samotnú budovu
kostola, ale aj priľahlé priestory.
Ešte v roku 2009 sa uskutočnila
rekonštrukcia elektroinštalácie,
ktorú vykonali miestni odborníci Jaroslav Lehotský a Miroslav
Bolfa, výškové montáže osvetlenia, ktoré dodala firma PROLI
Partizánske, vykonali pracovníci firmy ELO z Bánoviec nad
Bebravou. Súčasne maliari Jozef Podstavek a Peter Danko
vymaľovali interiér kostola.
V roku 2010 už spomínaní
miestni maliari natreli fasádu
kostola a náter veže vykonal Jozef Flimel z Veľkých Chlievan.
Na týchto prácach sa pri stavaní
lešenia a jeho demontáži podieľali aj viacerí veriaci, odborné
práce vykonala skupina mužov
z Oravy. V tom istom roku boli
vo veži kostola pracovníkmi firmy Elekon z Liptovského Hrádku inštalované aj hodiny. Práce
sa robili zo zbierok farníkov.
V roku 2011 Ján Čerňanský
a Jozef Kosík v spolupráci
s miestnym farárom vykonali
obnovu oplotenia (nový múrik
i pletivo) medzi kostolom a záhradou i na konci záhrady (od
potoka). Zreštaurovaná bola aj
krížová cesta, o čo sa postaral
Milan Moravanský z Topoľčian.
V závere roka mali byť na
kostole vymenené okná, keď

pôvodné i neskôr „zdupľované“
nahradia moderné plastové
z dielne miestneho podnikateľa
Andreja Beláka. V čase uzávierky Sviňana (5. 12. 2011 – pozn.
vydavateľa) nebola ešte výmena
kompletne ukončená.
STRETNUTIE FARSKÝCH
MEDIÁLNYCH AKTIVISTOV

V poslednú januárovú sobotu
sa v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo diecézne stretnutie farských mediálnych aktivistov, ktorého sa
z našej farnosti zúčastnil Ing.
Jozef Páleník. Na úvod sa prítomní zúčastnili na sv. omši,
ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po nej
sa uskutočnila tlačová beseda
ohľadom podujatí nitrianskeho
biskupstva a prác na katedrále
sv. Emeráma i v jej okolí za
účastí zástupcov celoslovenských médií. Nadväzne odzneli
veľmi pútavé a zaujímavé prednášky prof. PhDr. Petra Libu,
DrSc. a ThDr. Ivana Šulíka,
PhD., šéfredaktora Katolíckych
novín o novinárskej práci a spôsoboch vyjadrovania sa v printových i elektronických médiách. Na záver sa prítomní porozprávali o svojich mediálnych
aktivitách a vymenili si svoje
skúsenosti. A úplne na záver?
Nuž, strava v jedálni kňazského
seminára má tiež svoje čaro...
DVE PÚTE
MARIÁNSKEHO HNUTIA

Blahoslavený Ján Pavol II
v Apoštolskom liste o putovaní
píše: „Všetci budeme musieť
vykonať tú vnútornú cestu,
ktorá má za cieľ odtrhnúť sa od
toho, čo sa v nás alebo okolo
nás protiví Božiemu zákonu,
aby sme boli schopní naplno sa
stretnúť s Kristom, vyznať svo-

ju vieru v neho a prijať hojnosť
jeho milostí.“
Naše mariánske hnutie robí
tak už roky a tohto roku jeho
pútnici navštívili dva štáty. Putovali do rímskeho kameňolomu
v Rakúsku, patriaceho obci
Sankt Margarethen, kde každý
piaty rok počas letných prázdnin cez víkendy sa hrajú pašiové hry. Naši pútnici toto nádherné predstavenie navštívili aj
pred piatimi rokmi. História
hier siaha až do roku 1926
a v tomto roku v nich pôsobilo
asi 600 ľudí. Priestory sú v zozname pamiatok UNESCO a je
tam i prírodné múzeum, centrum sochárstva a vzhľadom na
dobrú akustiku tam hrajú aj
operné hry. Naši pútnici si
program obohatili aj návštevou
hlavného mesta Burhenlandska
– Eisenstadtu, kde viac ako 40
rokov pôsobil velikán hudby
Joseph Haydn. V programe bola
i návšteva Dómu sv. Martina,
františkánskeho kostola a absolvovanie krížovej cesty. Duchovným sprievodcom bol náš
bývalý okresný dekan Mons.
Peter Paljatka, ktorý si do nášho
kolektívu priviedol 14 pútnikov.
Druhou púťou bola návšteva
Zakopaného
a Ludzmierzu
v Poľsku. V Zakopanom je nádherný chrám i historická kaplnka a miesto je strediskom Apoštolátu Fatimy. Nádhernú homíliu predniesol vdp. Ján Hrabovský. Ludzmierz navštívili naši
pútnici po prvý raz a tamojšia
bazilika so zázračnou sochou
Panny Márie je cieľom pútnikov nielen z Európy. Kópia
sochy sa nachádza aj v Kaplnke
mlieka v Betleheme, v Dominikánskej republike, vo Vatikáne,
v USA a inde. Pútnici odviedli
ako dar: pre Národnú baziliku
v Šaštíne 50 €, pre seminár
v Nitre 50 € a pre misie don
Savio 40 €.

Postskriptum: Dňa 4. 2. 2011, na prvý piatok v mesiaci, celebroval svätú omšu v našom kostole zodpovedný
redaktor mesačníka slovenských katolíkov „Posol“ Jozef Šuppa SJ. ◦◦◦ Dňa 18. 9. bol slávnostným kazateľom hodových svätých omší špirituál kňazského seminára Fr. Xaverského v Badíne Mgr. Ľubomír Grega.
Dvojstranu pripravili Jozef Páleník, Zuzana Murínová a Jozef Petrek
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ČÍM VIAC
POROZUMENIA,
TÝM VÄČŠIA
SILA
Tento príspevok by sa mohol
začať aj slovami učiteľa
národov J. A. Komenského
„Len život, ktorý žijeme pre
iných, stojí za to!“ Toto je
vlastne aj naše krédo, a preto sa
snažíme v našom miestnom
odbore Matice slovenskej (MO
MS) stále žiť viac a viac pre
iných, nielen pre seba. V našej
práci sa spoliehame aj na
pochopenie či porozumenie
iných, čo sa nám, myslíme si,
v podstate darí. Veď bez
porozumenia pracovníkov obecného úradu, farského úradu, základnej školy s materskou školou, dobrovoľných
hasičov, členov ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska, speváckeho zboru dospelých,
mládežníckeho
speváckeho
Zboru sv. Cecílie i jedného
z organistov Ing. V. Kopeckého so synom, ale aj ďalších
ochotných ľudí, ktorým veľmi
pekne ďakujeme, by naša „sila“
nebola taká veľká, lebo naozaj
platí, že čím je viac porozumenia, tým je aj väčšia sila.
Takže iba vďaka pochopeniu
a porozumeniu našej práce
inými sme mohli aj v roku
2011 v našej obci zorganizovať, uskutočňovať či podieľať
sa na akciách: rozhlasová
relácia pri príležitosti 155.
výročia úmrtia Ľ. Štúra, informovanie OcÚ a ZŠ s MŠ
o výstave „Osobnosti Slovenska“ v Dubnici nad Váhom,
fašiangy, smaženie šišiek,
výročné valné zhromaždenie
MO MS, príprava a odoslanie
projektu s názvom „Matičné
dni v ZŠ“, pálenie a topenie
Moreny, Deň narcisov, beseda
o histórii obce v ZŠ s MŠ,
pomoc pri hodnotení krížov-

kárskych turnajov, príprava
informačných plagátov o súťaži ZŠ a SŠ a výstupu na
Devín, zhotovenie informačnej
tabule a príprava relácie do
miestneho
rozhlasu
pri
príležitosti 150. výročia Memoranda národa slovenského,
rozhlasové relácie o príchode
sv. Cyrila a Metoda na naše územie, o Dni Matice i o P. O.
Hviezdoslavovi pri príležitosti
90. výročia jeho úmrtia, oslava
darov zeme, výstava fotografií
nafotených žiakmi ZŠ o najkrajších kútoch obce, pietna
spomienka pri pamätníku padlým v 1. svetovej vojne „Zvon
mieru“ – „Červené maky“
i vianočné pastorále. O niektorých podujatiach podrobnejšie
informujeme v iných príspevkoch.
MO MS vo svojom programe
činnosti vychádza vždy z programu činnosti Matice slovenskej. Tento program na roky
2011 – 2013, s výhľadom do
roku 2017 bol prijatý na Sneme
MS v Martine dňa 17. 9. 2011
s cieľmi v týchto hlavných
bodoch:
1. Oživenie matičného hnutia
2. Získavanie mladých pre
matičnú činnosť
3. Návrat Matice do spoločenského života, obnova jej
mena
4. Uľahčenie a sprehľadnenie
profesionálneho matičného
života
5. Viac právomocí regiónom
6. Viac demokracie v Matici
Našou najbližšou a najväčšou
šancou budú oslavy 150. výročia vzniku MS v rámci osláv
1150. výročia príchodu svätého
Cyrila a Metoda do strednej
Európy, medzi našich predkov.
MS je verná cyrilo-metodskej
tradícii, pre napĺňanie ktorej
vznikla. Chce pripomínať
národu a všetkým ľuďom dobrej vôle, žijúcim v Slovenskej
republike, že máme svoje tradí8

cie. Nie sme stranícka ustanovizeň, ale budeme apelovať na
politikov, aby si viac uvedomovali svoju osobnú zodpovednosť voči spoločnosti a zachovanie kultúrnych tradícii. MS je
jednota milovníkov národa
a života slovenského.
Od budúceho roka budeme
organizovať vyvrcholenie matičného roka od 7. júna – Pamätný deň výročia Memoranda
národa slovenského do 5. júla
v rámci Národných matičných
slávností v Martine, sviatku sv.
Cyrila a Metoda. MS sa
súčasne jednohlasne hlási
k plneniu úloh vyplývajúcich
z Dohovoru
na
ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva, prijatého na konferencii
v Paríži 17. októbra 2003
organizácie UNESCO, ktorej je
Slovenská republika členským
štátom.
Z uplynulých rokov treba
vyzdvihnúť vytrvalosť a neochvejnosť predsedov a funkcionárov miestnych odborov.
Budúcnosť MS je v mladej
generácii. MS vyhlasuje Rok
Matice slovenskej 2012-2013.
MS cieľavedomým a angažovaným plnením svojho programu za účinnej podpory
vládnych politických i mimovládnych organizácii významne posilní svoju účasť na plnohodnotnom rozvoji kultúry,
vzdelávania, vedeckovýskumnej a zjednocujúcej aktivity
v Slovenskej republike a prispeje k prehĺbeniu historického
vedomia a národného povedomia, národnej hrdosti, vlastenectva a štátnosti.
Z uvedeného programu MS,
prijatého na Sneme MS si
jednotlivé pracoviská a miestne odbory, teda i náš MO MS,
pripravia svoje harmonogramy
činnosti na rok 2013.
Marta Illéšová, predsedníčka
MO MS

HASIČI SA OPÄŤ ZVIDITEĽŇOVALI
Hodnotenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v roku 2011 nemožno
začať inak, ako pripomenutím
si veľkého požiaru v závere
predchádzajúceho roka 2010.
Iste si nejeden z nás spomenie
na 1. sviatok vianočný, kedy vo
večerných hodinách pokojnú
sviatočnú atmosféru pretínali
zvuky hasičských sirén a my
sme s napätím zisťovali, kde
a čo horí. To však bol už
prístrešok pre seno či slamu pri
ceste smerom do Veľkej
Hradnej v plameňoch. Okrem
profesionálnych hasičov sa pri
likvidácii
požiaru
slamy
súkromnej firmy podieľalo
s cisternovou striekačkou CAS
25 aj 12 členov nášho DHZ,
ktorí
po
komplikovanej
likvidácii požiaru dohliadali na
zhorenisko ešte celú noc
i nasledujúci deň.
Ďalší zásah bol pri požiari
plynovej prípojky rodinného
domu, kde sa likvidácii havárie spolu s profesionálmi
zúčastnili s cisternou aj naši
členovia Jozef Filko a Jakub
Krajčík. To bolo, našťastie, z
„ostrých“
zásahov
všetko
a hasiči sa mohli venovať aj
príjemnejším činnostiam.
Súťažné družstvo mužov sa
snažilo na rôznych pohárových súťažiach i na previerke
pripravenosti, pričom niektoré
súťaže (14) boli zaradené do
Slovensko-moravskej
hasičskej ligy (SMHL). Darilo sa im
striedavo, uvádzame neúplný
prehľad ich účasti (v zátvorke
umiestnenie): nočná súťaž
Motešice (1.), Pečeňany (10.),
Krásno (2.), Moškovec (6.),
Dežerice (3.), Ihrište (5.),
Trenčianske Stankovce (4.),
Lednické Rovne (27.), Zbora

(5.), Pravotice (9.), Horenická
Hôrka (17.), Brumov (18.),
Podlužany (2.), Nedašov (7.),
Ďurďové. V SMHL obsadili
celkové 4. miesto. V závere
súťažnej sezóny sa zúčastnili
Superpohára v Kežmarku, kde
v konkurencii takmer štyroch
desiatok popredných družstiev
z celého Slovenska obsadili 19.
miesto časom 14,80 s. Súťažné
družstvo tvorili: Vladimír
Brožek, Martin Nápoky, Lukáš
Valach, Martin Kovalíček, Matúš Strieženec, Tomáš Zaťko,
Tomáš Koval, Roman Kutiš.
Osobitnou kapitolou je domáca súťaž o Pohár starostky
(predtým o Pohár VD Nitratex), ktorú organizuje miestny
DHZ a v roku 2011 sa konal už
23. ročník. Zúčastnilo sa ho 49
družstiev mužov, z toho 9
ženských. V kategórii mužov
bolo poradie. 1. Podhorie 13.96
s, 2. Zbora 14,77 s, 3. Brumov
15,03 s, 4. Ihrište 15,08 s, 5.
Malý Lapáš 15,14 s, ... 20.
Svinná 17,23 s. V kategórii
žien zvíťazili hasičky z Dežeríc
(17.98 s), na 2. mieste skončili
Ladce (17,99 s) a na 3. mieste
Moškovec (18,02 s).
Mladí požiarnici v hre Plameň vytvorili zmiešané družstvo chlapcov a dievčat, ktoré
v nepostupovom
okresnom
kole v Soblahove zvíťazilo.
Okrem toho usporiadali hasiči tradičný fašiangový sprievod masiek ulicami obce (25
masiek) a večer pochovávanie
basy spojené s delením fašiangovej kravy. Podujatie sa
tešilo veľkému záujmu občanov, čo je pre budúcnosť
zaväzujúce. Niektorí členovia
sa podieľali aj na realizácii
obecnej zabíjačky, ba ešte pred
ňou
pomocou
cisterny
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vystriekali aj námestie, aby boli
počas zabíjačky dodržané
„hygienické normy“. Nuž čo,
fašiangy sú čas veselosti
a zábavy...
V rámci zachovávania tradícii mali hasiči počas Bielej
soboty službu pri Božom hrobe
(20 členov), zúčastnili sa
eucharistického sprievodu námestím na Vzkriesenie i obcou
na Božie telo (oltáriky), na
sviatok sv. Floriána, patróna
hasičov bola odslúžená sv.
omša za všetkých zomrelých
hasičov, uniformovaní členovia
nechýbali ani na oslave darov
zeme, či na pietnej spomienke
„Zvon mieru – Červené maky“.
Výbor
v priebehu
roka
nezabudol ani na jubilujúcich
aktívnych členov, zúčastnil sa
aj na svadbe referenta pre
prevenciu Petra Nápokyho ml.
Hasiči sa na pohreboch
dôstojne rozlúčili so svojimi
zomrelými členmi, a to Štefanom Richtárechom vo Svinnej
a Stanislavom
Striežencom
v Dolných Vesteniciach.
Členská základňa zvykne
svoju činnosť hodnotiť na
výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa koná pravidelne
v období sviatku Troch kráľov.
V roku 2011 to bolo 9. januára
za účasti hostí z Kunovíc,
Pravotíc a Podlužian.
Tohtoročné bilancovanie sa
uskutoční v sobotu 7. januára
2012 o 15. hod v spoločenskej
sále kultúrneho domu a účasť
každého člena by mala byť
samozrejmosťou, nielen v súlade s príslušnými stanovami,
ale je aj vecou stavovskej cti.
Ján Krajčík ml., predseda
DHZ

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska (ZO JDS) vo Svinnej v roku 2011
zamerala svoju činnosť na tri oblasti:
1. Pohybom ku zdraviu
2. Aby nikto nezostal sám
3. Krása v nás, krása okolo nás
Aj keď sa všetky tieto oblasti v uskutočňovaných
podujatiach vzájomne prelínali, najviac sa nám
darilo v prvej oblasti.
Myšlienku telesnej aktivity sme začali
uplatňovať už v zimných mesiacoch, kedy sme
začali s pravidelným pondelkovým rehabilitačným
telocvikom v priestoroch nášho klubu. Zúčastňovalo sa ho 9 našich členiek.
V júni sme pre našich členov pripravili celodenný
pobyt na Inovci, ktorého program bol tiež zameraný
na telesnú aktivitu – pešia túra na vrchol Inovca
a rôzne športové disciplíny.

Druhou akciou v tejto oblasti bola tradičná turistická
vychádzka na Lúčky, ktorá sa uskutočnila v máji
a zúčastnilo sa jej 33 dôchodcov, z toho 10 našich
členov, ostatní boli zo ZO JDS v Trenčíne a okolia.

Ďalšie oblasti našej činnosti boli konkrétne
uplatnené v akciách ako poézia, próza a spev
jesene, výstava ručných prác a amatérskych
fotografií v kultúrnom dome, návšteva divadelného
predstavenia v Dome Armády Trenčín, rekondičné
pobyty našich členov v Turčianskych Tepliciach
a Dudinciach.
Tretie podujatie sme uskutočnili v domácom
prostredí – v areáli poľovníckej chaty, nenašlo však
očakávanú odozvu. Zúčastnilo sa ho len 8 členov.

Mgr. Zuzana Hricková, predsedníčka JDS
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BEZPLATNÍ
DARCOVIA KRVI
Miestna skupina Slovenského Červeného kríža
(MS SČK) vo Svinnej
uskutočňuje,
okrem
iných aktivít, aj nábor
darcov krvi, ale tiež morálne
ohodnocovanie tých, ktorí už
dosiahli určitý počet odberov.
V sobášnej sieni na Obecnom
úrade vo Svinnej sa v piatok
17. 6. 2011, konalo už
tradičné slávnostné posedenie
ocenených držiteľov Jánskeho
plakety, spojené s odmeňovaním a zápisom do pamätnej
knihy. Krátky kultúrny program pripravili žiaci základnej školy. Na slávnosti sa zúčastnila starostka obce Ing. A.
Sýkorová, ktorá vo svojom
príhovore ocenila takýto prístup a prejav humanity. Bezplatní darcovia nesebecky z
vlastnej iniciatívy odovzdávajú svoju najvzácnejšiu tekutinu - krv, aby ju mohli zdravotnícki pracovníci aplikovať
tým, ktorí ju potrebujú, často i
na záchranu ľudských životov.
Bronzovou Jánskeho plaketou boli ocenení: Matúš
Smolka, Miroslav Bolfa, Michal Chudík, Michal Tóth ml.,
striebornou plaketou Anna
Čahojová, Emil Krajčovič,
Mgr. Božena Chudíková, Richard Cvrk, Emília Scheerová, Františka Ďurechová a
zlatou plaketou boli ocenení
Ing. Rudolf Loviška ml. a
František Brachtýr. Pre prítomných hostí pripravili členky výboru MS SČK malé pohostenie a darčeky pripravili
pracovníčky obecného úradu.
I keď nie všetci darcovia,
ktorí boli pozvaní na toto
spoločné posedenie, sa ho
mohli zúčastniť i tak bolo pre
nás potešením, že sme mohli
aj takouto formou poďakovať

tým, ktorí nezištne pomáhajú
neznámym ľuďom. Zostáva
nám len veriť, že počet
dobrovoľných darcov krvi sa
bude zvyšovať a my, členovia
MS SČK vo Svinnej, budeme
môcť i v budúcnosti pripravovať spoločné posedenia.
Mgr. Božena Chudíková

AUTOMAT NA
MLIEKO
Dňa 1. apríla 2011 bol pred
kultúrnym domom inštalovaný a sprevádzkovaný automat
na predaj mlieka, ktorý je, ako
to už pri takýchto zariadeniach býva, v prevádzke
nepretržite. Jeho prevádzkovateľom je MVL Agro, s.r.o.
Malé Chlievany 67, Bánovce
nad Bebravou. Do 5. decembra 2011 sa predalo 17 596
litrov mlieka, čo je priemerne
za deň 72 litrov a priemerne
za mesiac 2 199 litrov.
Mlieko je zatriedené v najvyššej kvalitnej skupine Q
a priemer tuku i priemer
bielkovín je 3,356.
Mlieko je dodávané z farmy
Veľké Hoste, kde sa dojí denne 510 dojníc a denná produkcia mlieka je priemerne
13 600 litrov.
V noci z 8. septembra na 9.
septembra bol automat vykradnutý doteraz neznámym
páchateľom alebo páchateľmi
a incident zamestnal nielen
policajtov, ale aj hasičov,
ktorí v protichemických odevoch skúmali bezprostredné
okolie automatu, kde bol
podozrivý prášok a nikto
nevedel jeho pôvod a zloženie. Našťastie sa zistilo, že
ide o neškodný prášok, ktorý
mal pravdepodobne zahladiť
stopy po krádeži. Podľa
neoficiálnych zdrojov bolo
z automatu odcudzených asi
70 eur, tento údaj nie je však
potvrdený.
(MVL)
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SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
OBVOD SVINNÁ
Členská základňa včelárov
je prestarnutá, apel na jej
rozšírenie nezabral. V susedných obciach, i keď počtom
obyvateľov menších, je viac
včelárov, čo má v konečnom
dôsledku veľký vplyv na
opeľovaciu činnosť. Spomeniem aspoň jednu pozitívnu
zmenu, a to rozšírenie členskej základne o jedného mladého včelára – vnuka priateľa
Maršálka (včelária mimo
našej obce, ale evidovaní sú
u nás), patrí mu za to naše poďakovanie. Chcem vysloviť
nádej do budúcnosti, že nezostane tento počin ojedinelý.
Med ako biologická potrava
stále stúpa v zastúpení našich
neškodných potravín – svedčia o tom umiestnenia slovenských medov na medzinárodných podujatiach.
Včelári už tradične raz ročne uskutočňujú „Včelárske
nedele“, na ktorých sa dobrovoľne zúčastňujú za účelom
výmeny skúseností, oboznámenia sa s poslednými trendmi vo včelárení, nákupom
včelárskych pomôcok a v neposlednom rade aj s poslednými skúsenosťami s používaním medu vo výžive a jeho
prospešnosti pre ľudský organizmus. Tento rok, 21.
augusta, sa naša trenčianska
organizácia zúčastnila na
Včelárskej nedeli v Pribyline
pri
Liptovskom
Hrádku
v Múzeu Liptovskej dediny.
Eduard Jánošík

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v našej obci,
aj keď početne malá, prispela, či už priamou
účasťou, ale aj bezprostrednou organizáciou
k pripomenutiu si významných výročí Slovenska.
Pripravili sme spomienku 67. výročia SNP,
ktorá bola zverejnená v miestnom rozhlase. Naši
členovia sa zúčastnili krajských osláv na Jankovom vŕšku. Oslavy sa oficiálne začali kladením
vencov k pamätníku padlých a umučených v tomto regióne. Vence vďaky položili aj predstavitelia
zahraničných zastupiteľstiev v SR. V príhovoroch
predstavitelia kraja a hostia vyzdvihli a podčiarkli
medzinárodný význam a príspevok SNP v boji za
slobodu, spravodlivosť a mier.
Ukážky bojov a bohatý kultúrny program
prispeli k dôstojnému priebehu osláv. Je na
škodu, že týchto osláv sa nezúčastnilo viac našich
občanov. Asi je to i naša chyba, že oslavy neboli
v našej obci dostatočne spropagované.
Aj z iniciatívy ZO SZPB sa v našej obci po
prvý raz uskutočnilo podujatie pod názvom
„Zvon mieru“. Hlavným obsahom podujatia bolo
uctiť si pamiatku obetí prvej svetovej vojny
a ďalších ozbrojených konfliktov bez rozdielu, či
patrili k víťazným, alebo porazeným armádam.
Bez rozdielu akého boli vierovyznania, akej boli
národnosti alebo rasy. Aj údermi zvona nášho
kostola sme sa 11. 11. 2011 o 11. hod. pripojili k
„Zvonu mieru“ v severotalianskom meste Rovereto a zvonom po celom svete.
„Zvon mieru“ postavený na návrší za mestom
Rovereto si svojím hlasom uctieva nezmyselné
obete vojen a ozbrojených konfliktov. Bol uliaty
z iniciatívy miestneho farára zo zbraní a nábojníc
zozbieraných na bojiskách v okolí mesta s
prispením 114 štátov sveta.

Slovenskej, dobrovoľného hasičského zboru
a členovia speváckeho zboru. Patrí im všetkým
naše poďakovanie.

Týmto sme sa aj my v našej obci pripojili
k celosvetovému hnutiu, ktoré naštartovala výzva
mesta Říčany v Českej republike, aby sa v tento
deň a v túto hodinu rozozneli zvony a predstavitelia miest a obcí položili k pamätníkom a na
hroby obetí kytice červených makov.
V duchu tejto výzvy o rok ani my nezabudneme.
plk. v. v. Ing. Milan Baláž, predseda ZO SZPB

HUMANITÁRNA ZBIERKA
V roku 2011 organizovala naša obec v spolupráci s
Občianskym združením Diakonie Broumov dva razy
humanitárnu zbierku ošatenia, obuvi a bytového
textilu. Poslaním tohto združenia je pomáhať ľuďom,
ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej
situácii. Týmto ľuďom poskytujú sociálne služby,
pracovné príležitosti, azylové ubytovanie a materiálnu
pomoc.
Naši občania nezostali voči tejto zbierke ľahostajní a
mnohí sa do nej zapojili. Do vestibulu kultúrneho
domu prichádzali denne s plnými vrecami obnoseného
šatstva a prebytočnými vecami z domácností, ktoré od
občanov preberali prvý raz členovia Jednoty
dôchodcov v obci a druhý raz pracovníčky obecného
úradu. Zástupcovia Diakonie Broumov si prišli
vyzdvihnúť zbierku, ktorá obidva razy zaplnila veľkú
časť vestibulu KD. Vyzbieraný materiál roztriedia
klienti azylových domov na nositeľné odevy - tie
odovzdajú ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, a poškodený
materiál odovzdajú na priemyselné spracovanie.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa do zbierky
zapojili, členom Jednoty dôchodcov a pracovníčkam
obecného úradu za bezproblémový priebeh akcie a
samozrejme Diakonii za oslovenie a spoluprácu s
našou obcou. Pomohli nám nielen uvoľniť miesto v
našich skriniach, ale umožnili nám byť nápomocnými
ľuďom v núdzi a podieľať sa na ochrane životného
prostredia.
(OcÚ)

K tejto pietnej spomienke aktívne prispeli
predstavitelia obecného úradu, riaditeľka a žiaci
základnej školy, dôstojný pán farár, predstavitelia
organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska (foto
z ich albumu – pozn. zostavovateľa), Matice
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STRUČNÝ PREHĽAD VYBRANÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV V
ROZPOČTE OBCE SVINNÁ K 30.11.2011 (v celých eurách)
PRÍJMY OBCE A ZÁKLADNEJ ŠKOLY celkom 924 392,- €, z toho:
Daňové a nedaňové príjmy:
1) Výnos dane z príjmov FO – z avízovaného podielu 313 751,- € bol výnos znížený na 304 228,- €,
skutočnosť 275 417,- €,
2) Daň z nehnuteľností – 33 799,- €,
3) Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 27 308,- €.
4) Z vlastníctva (z prenájmu) – 45 668,- €, z toho za bytovky 39 798,- €,
5) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vyhlasovanie, zabíjačka, opatrovateľská služba a nájom
v zariadení opatrovateľskej služby, požičiavanie obrusov a riadov) – 7 704,- €,
6) Penále z omeškania odovzdania diela – doplatených 3 375,- € za „Bratislavkú cestu“.
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu:
1) Dotácia pre základnú školu (normatív, dopravné, vzdelávacie poukazy) – 287 591,- €,
2) Dotácia pre základnú školu (rekonštrukcia sociálnych zariadení) – 88 977,-€,
3) Dotácia pre materskú školu (predškoláci) – 2 349,- €,
4) Dotácia pre zariadenie sociálnych služieb – 16 907,- €,
5) Príspevok z UPSVaR na podporu zamestnanosti („aktivačné práce“) – 7 028,- €.
Prijaté bankové úvery:
1) Čerpanie bankového úveru (rekonštrukcia budovy základnej školy) – 30 834,- €.
Príjmy Základnej školy odvedené do rozpočtu obce:
1) Z prenajatých budov, priestorov a objektov (športová hala, školská jedáleň) – 8 861,-€,
2) Poplatky za materskú školu a školský klub detí – 4 976,- €,
3) Za stravné v školskej jedálni – 6 742,- €.
VÝDAVKY OBCE A ZÁKLADNEJ ŠKOLY celkom 833 621,- €, z toho:
Bežné výdavky:
1) Financovanie obce a obecného úradu – 114 345,- €,
2) Financovanie základnej školy – 245 904,- €,
3) Financovanie materskej školy – 43 175,- €,
4) Financovanie školského klubu detí – 16 599,- €,
5) Financovanie školskej jedálne – 34 660,- €,
6) Financovanie športovej haly – 7 486,- €,
7) Splácanie istiny ŠFRB (výstavba bytoviek) – 31 103,- €,
8) Splácanie úrokov za dlhodobý úver – 5 309,- €,
9) Splácanie úrokov za ŠFRB – 9 473,- €,
10) Výdavky na matričnú činnosť – 2 095,- €,
11) Výdavky na požiarnu ochranu – 5 459,- €,
12) Výdavky na separovaný a komunálny odpad – 27 732,- €,
13) Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami (čistička) – 4 230,- €,
14) Výdavky na stavebný úrad – 3 735,- €,
15) Výdavky na rozvoj obce („aktivačné práce“) – 8 764,- €,
16) Výdavky na verejné osvetlenie – 10 070,- €,
17) Výdavky na zdravotníctvo – 4 931,- €,
18) Výdavky na knižnicu – 3 158,- €,
19) Výdavky na kultúrne služby – 16 982,- €,
20) Výdavky na cintorínske služby – 2 080,- €,
21) Výdavky na zariadenie sociálnych služieb – 22 425,- € (vrátane opatrovateľky),
22) Príspevky miestnym združeniam a spolkom – TJ Štart 6 200,- €, rybári 50,- €, miestna organizácia
Matice slovenskej 50,- €.
Kapitálové výdavky:
1) Zámenná zmluva pozemkov pri pekárni – doplatok 3 010,- €,
2) Rekonštrukcia mosta a cesty k železničnej stanici – 2 303,- €,
3) Projekty na výstavbu nových chodníkov – 3 000,- € (čiastočná úhrada faktúry),
4) Rekonštrukcia budovy základnej školy a materskej školy – 98 376,- €,
5) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove základnej školy – 89 058,- €.
Bc. Mária Laššová
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PESTRÉ KULTÚRNE VŠELIČO
O ZDOCHNUTOM PSOVI, DREVE A POHŔDANÍ KULTÚRNYM CHLEBÍKOM
V tomto meste zdochol pes.
Nič sa tu nedeje - šelestí ovzduším.
Ťažko sa dýcha. Pozeráš na obzor.
Komu sa zrak zahmlí výhovorkami, nič neuvidí.
Kto je oslepený svojou „vyhranenosťou“, nič nezakúsi.
Hm, to nie je môj štýl. To nie je pre mňa. To ma neláka...
Nevidel si, nevieš.
Ako chceš kŕmiť svojho psa, keď za ním ani neprídeš? Posielaš mu jedlo na dobierku?
Ako chceme (chovať) niečo, čo nepodporíme?
Niekto seje, žne, melie, miesi, pečie a donesie hotové na tanieri.
Dobre, len sa pozeraj, ako ten chlebík starne, schne, plesnie. Len preto, že nevieš načiahnuť ruku
k tanieru. Len preto, že chceš pečenú kačicu. Tak zomri od hladu!
Alebo inak.
Povedzme, že dreva je v lese dosť, len sa nám nechce ísť poň. Alebo sa nám zdá nekvalitné.
Ale „drevo“ potrebujeme. Na kúrenie. A kúriť treba. Aby sme nezamrzli.
Potrebujeme kultúru, aby sme pozdvihli úroveň obce. Aby sme rozkúrili duševný a intelektuálny oheň. Len
je nutné priložiť ruku k dielu. Nechceš? Tak zamrzni!
Keď sa ti páči, choď, využi príležitosť.
Keď sa ti nepáči, vymysli niečo vhodné.
No nech nik netvrdí, že je tu málo kultúry.
Kritika, ktorá nie je konštruktívna, je mŕtvym psom.
Tak predsa je pravda, že
v tomto meste zdochol pes?
Čo tým chcem povedať...
Ako
milovníčka
kultúry
a umenia som mala možnosť
zažiť niekoľko vynikajúcich
akcií, ktoré sa (ne)milo „tešili“
nízkemu
počtu
divákov
a zúčastnených. Žalostné...
Neočakávam, že každý bude
uvažovať o tom, koľko námahy
stojí príprava nejakého podujatia (ak je vôbec možné si to
predstaviť). Skúsme však aspoň
pochopiť, že sa to robí pre nás.

Nech si z toho odnesie kto
chce, čo chce. Nevravím, že
musia byť všetci všade. Ale
nikto nikde, povedzme si to na
rovinu, je rovnako choré. Aby
som nehádzala všetkých do
jedného vreca a nekrivdila
kultúrychtivým, nejakých tých
sedem statočných sa vždy nájde.
Našťastie. Ale to sa len
upokojujem omrvinkou kultúrneho chlebíka či zohrievam
trieskou dreva... Možno sa zdá,
že to vidím príliš čierno, no

verte (a som si istá, že tých
„sedem“ statočných vie, o čom
hovorím), že je to na zaplakanie. Nedovoľme teda, aby sme
vplyvom povinností, zaneprázdnenosti alebo opozičnej
lenivosti a neprimerane vysokých nárokov podľahli tlaku
doby a odsunuli kultúru, nie na
vedľajšiu koľaj, ale rovno do
depa.
Bc. Katarína Páleníková

KULTÚRA NA DLANI
V tejto obci sa nič nedeje. Nikto tu nič nerobí.
Nedá sa tu nikam ísť. S takýmto hodnotením sa
často stretávame od našich spoluobčanov. Sme
obec s počtom obyvateľov necelých 1600. Na
tom, aby sa mohli stretnúť, zabaviť, potešiť,
zašportovať pracuje Komisia pre kultúru, šport a
školstvo pri OcÚ Svinná a niekoľko skutočných
nadšencov. Všetci títo ľudia tomu venujú svoj
voľný čas, svoju energiu, bez nároku na odmenu.
Odmenou („honorárom“) je len účasť ostatných

spoluobčanov, ktorým sa takto snažíme „narušiť“
každodenný zabehnutý kolotoč. Horšie je, keď
„honorár“ neprichádza, usporiadatelia strácajú
motiváciu robiť niečo ďalej, niečo nové, vôbec
robiť niečo. A tak sa zase čudujme, že sa v tejto
obci nič nedeje. Predkladám stručný prehľad toho,
čo sa kde u nás „šuchlo“. Či je to málo alebo
veľa, posúďte sami.
Neuvádzam interné akcie organizácii a
inštitúcií, ktoré neboli prístupné širšej verejnosti.
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Použité skratky: SO - súkromná osoba, KK - Komisia pre kultúru, šport a školstvo pri OcÚ Svinná, ZŠ –
Základná škola Svinná, MŠ – Materská škola Svinná, ZUŠ – Základná umelecká škola K. Pádivého
Trenčín, pobočka Svinná, MoMS – Miestny odbor Matice Slovenskej, JDS – Jednota dôchodcov
Slovenska, organizácia Svinná, RKFÚ – Rímsko-katolícky farský úrad, TJ – Telovýchovná jednota Štart
Svinná, DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor, SČK – Slovenský červený kríž, organizácia Svinná
december
2010

január 2011
február
marec

apríl

máj

jún

júl

august
september

október

november

Stretnutie s Mikulášom
Vydanie občasníka Sviňan
Výstava betlehemov
Vianočná akadémia
Vianočné trhy
Vianočné variácie ZUŠ
Koledovanie po obci
Jasličková pobožnosť
Vianočné pastorále
Zimné súťaže
Futbalový turnaj
Školský ples
Karneval pre deti
Obecná zabíjačka
Sprievod masiek obcou
Pochovávanie basy
Morena
Futbalové zápasy
Stavanie mája
Krížová cesta obcou
Krížovkársky turnaj žiaci
Oblastný krížovkársky turnaj
VI. Euro turnaj (krížovky a hádanky)
Deň matiek
Futbalové zápasy
Rybárske preteky
Letný koktail ZUŠ
Tenisový turnaj štvorhry
Uvítanie detí 4x
Odmeňovanie darcov krvi
Futbalové zápasy
Rozlúčka s absolventmi
Turnaj starších žiakov
Žiacky tenisový turnaj
Guláš cup
Muzikál „Zastávka“
Súťaž DHZ „O pohár starostky obce“
Anča bál
Volejbalový turnaj SVK-CZE
Futbalové zápasy
Výstava ručných prác
Futbalové zápasy
Oslava darov zeme
Futbalové zápasy
Posedenie pre seniorov
Šarkaniáda
Katarínska zábava
Futbalový turnaj prípravka
Zvon mieru

KK
KK (príspevky z obce)
KK
ZŠ + KK
ZŠ
ZUŠ + KK
Zbor sv. Cecílie
SO
MoMS, oslovení hudobníci
KK
TJ
ZŠ
KK
KK
DHZ
DHZ
MoMS + ZŠ + KK
TJ
KK + Comeback
RKFÚ
KK + SO
KK + SO
KK + SO s podporou SZHK
MŠ + KK
TJ
Rybársky zväz
ZUŠ + KK
SO
KK
SČK + KK
TJ
ZŠ + KK
TJ
SO
SO
SO
DHZ
SO+Comeback
SO
TJ
JDS + KK
TJ
iniciátor MoMS
TJ
KK
KK
SO
TJ
iniciátor SZPB

Ing. Zuzana Murínová
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KULTÚRNE PODUJATIA V ZÁVERE ROKA 2010
Keďže občasník Sviňan,
ktorý v súčasnosti obecný úrad
vydáva raz ročne v závere kalendárneho roka, má z pochopiteľných dôvodov definitívnu
redakčnú uzávierku koncom
novembra, akcie konané v poslednom mesiaci roka, v decembri, zostávajú nezaznamenané.
Preto sme sa rozhodli začínať
tento náš „občasníkový“ rok
v decembri predchádzajúceho
roka a aspoň v skratke Vám
priblížiť podujatia uskutočnené v decembri, najmä v jeho
druhej časti. Nech sa páči ...
 Príchod zimy a začiatok
adventu vlani neodštartovala
Katarínska zábava, zato sv.
Mikuláš prišiel medzi malých
spoluobčiankov tak, ako sa
patrí, s posilou anjelov a
nezbedného čerta.
 Žiaci ZŠ so svojimi pedagógmi v predvianočnej nálade vytvorili množstvo drobností, ktorých kúpou počas
Vianočných trhov vo vestibule
ZŠ sme mohli potešiť nielen
seba, ale aj samotných tvorcov - naše deti. Trhy boli v
piatok (17.12.) - posledný deň
presunuté do KD a obohatené o voňavý bezalkoholový
aj dospelácky punč. Predaj
bol založený na dobrovoľnom finančnom príspevku,
ktorý bol venovaný na nákup
materiálu pre výrobu ďalších
zaujímavých dekorácií.
 Nevšedné chvíle blížiacich
sa sviatkov nám počas Vianočnej akadémie spríjemnili spevom, hudbou, tancom, hovore-

ným slovom a scénkami deti
ZŠ s MŠ a ZUŠ pod vedením
svojich učiteľov.
 Sprievodným podujatím
jarmoku a akadémie bola
výstava Betlehemov a vianočných dekorácii, ktorá umocnila atmosféru blížiacich sa
sviatkov.
 Nedeľné popoludnie 19.12.,
naozaj už len pár dní pred
Štedrým dňom, mala osobitný
koncert ZUŠ vo Svinnej. Vo
Vianočných variáciách nám
žiaci zatancovali a zahrali známe piesne z filmov a melódie
spájajúce sa so zimou. V pestrej skladbe programu sme
mohli pozorovať ako sa pod
rukami pedagógov zdokonaľuje talent našich detí od
najmenších škôlkarov až po
takmer profesionálne vystúpenia najstarších.
 Radostnú zvesť Narodenia
Pána prinášali v predvečer
tohto sviatku do celej obce
koledníci zložení zo Zboru sv.
Cecílie a priateľov. Zastavili
sa vo viacerých rodinách,
aby povinšovali zdravie,
šťastie a veľa Božích milostí
do nadchádzajúceho roku.
Finančnú odmenu, ktorú
vyspievali, vlani neposlali na
Dobrú novinu do Afriky, ale
rozhodli sa pomôcť rovnako
blížnemu, ale viac bližšiemu
–
nášmu
bohoslovcovi
Michalovi.
 Po niekoľkých rokoch Ing.
Vladimírom Kopeckým obnovená Jasličková pobožnosť na
Božie
narodenie
spojila

rodičov s deťmi a spoločne tak
vytvorili ukážku o tom, aké
dary by priniesli narodenému
Jezuliatku dnes.
 Vyvrcholením Vianočných
podujatí
bol
koncert
Vianočné pastorále iniciovaný
MO MS na čele s predsedníčkou M. Illéšovou. Každoročne sa v ňom predstavia
rôzni „umelci“ spätí s našou
obcou. Krátkymi vinšovačkami nás privítali deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie. Mládežnícky Zbor
sv. Cecílie v tradičnej kvalite
zaspieval prerobené pôvodne
anglické piesne Pokoj Vám a
Čas Vianoc. Dominik Sirný
svoje spevácke vystúpenie
obohatil o prózu „Ján, syn
Zebedejov“. Koledy v ľudovom prevedení s vystriedaním rôznych nástrojov uviedlo zoskupenie Vladimír a
Peter Kopeckí, A. Ďuriš a V.
Šípka (všetci z Bánoviec n.
B.). Nevšedným hudobným
zážitkom boli latinské Rorate
Coeli, Salve Regina a koleda
Zaspal bača náš v podaní a
capella kvarteta – Marek
Ševčík, Martin Furdan, Peter
Podstavek a Tomáš Kyselica.
Zlatý soprán Ingrid Ondruškovej brilantne dopĺňal bas
Tomáša Kyselicu a ich podanie piesní Panis Angelicus
a Pie Jesu bolo nádherným
zakončením koncertu.
Ing. Zuzana Murínová

STAVANIE SNEHULIAKOV
Do poslednej chvíle sme tŕpli, či sa sneh neroztopí a vydrží až do polročných prázdnin, aby sme si
mohli zasúťažiť na snehu, postaviť snehuliakov a využiť tak zmysluplne čas prázdnin. Snehu zostalo
dosť, ale zamrznutého a sypkého, z ktorého sa naozaj nedalo nič postaviť. A tak sme to po pár
neúspešných pokusoch vzdali a vrhli sa radšej na súťaže. Vyberali sme také, ktoré úzko súvisia so snehom
a zimou. Rozbehovou disciplínou bol hod lyžiarskej palice do diaľky, ktorý najlepšie zvládol Tomáš
Ondruško a dohodil do vzdialenosti 11m.
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V druhej súťaži – hod snehovou guľou do plechoviek dominovali traja hráči: Tomáš Ondruško, Richard
Nagy a Jakub Hertl a v rozstrele opäť vyhral Tomáš. Najatraktívnejšou disciplínou sa pre deti stal
bežecký slalom po snehu pomedzi lyžiarske palice. S časom 25,84 sek. zvíťazil Tomáš Ondruško.
Bežecký slalom po rovnakej trati, ale so záťažou – kamarátom na sánkach, vyhrala Klaudia Laššová s

Karolínkou Mokráňovou na sánkach za 46,48 sek. Zaujímavou disciplínou bolo zahasenie kahancov
snehovou guľou, ktorú najúspešnejšie zvládol Jakub Hertl. Na záver 90 minútového dopoludnia sme si
spravili aspoň anjelikov do snehu a po teplom čaji sa rozišli vyštípaní od mrazu domov.
Veríme, že globálne otepľovanie nás veľmi neovplyvní a niekedy nabudúce sa nám podarí postaviť
snehuliakov opäť.

MAŠKARNÝ PLES
Týždeň pred Fašiangovou zábavou pre dospelých (26. 2. 2011) mali aj deti svoju fašiangovú
diskotéku – detský karneval. Tanečná sála kultúrneho domu sa zaplnila zvieratkami, rozprávkovými a
filmovými postavičkami a inými nápaditými kostýmami. Súťaže o najkrajšiu masku sa zúčastnilo 56 detí.
Rodičia a príbuzní hlasovali a rozhodli o konečnom poradí odmenených šestnástich. Na prvých piatich
miestach sa umiestnili:
Šmolinka – Viktória Žáčiková
Vianočka – Karolína Mokráňová
Šašo – Lukáš Krajčo
Pretekár – Adam Balaj
Kovbojka – Bianka Miklošová
Zaujímavým spestrením boli súťaže, do ktorých sme zapojili aj rodičov a starých rodičov, čo malo u
detí veľký úspech. Ďakujeme za všetky nápady a realizácie masiek a veríme, že aj nám organizátorom sa
nabudúce podarí karneval ešte vylepšiť.
Ing. Zuzana Murínová
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ROZLÚČKA S MORENOU

V piatok
15.4.2011 sa
prišli žiaci ZŠ s
MŠ Svinná
rozlúčiť so
zimou na
námestie obce.
Veršíkmi a
piesňami
odprevadili
Morenu a
privítali jar.

DEŇ MATIEK

DARY ZEME

Druhej májovej nedeli patrí deň, na ktorý by
sme nikdy počas roka nemali zabudnúť, deň
našich najdrahších bytostí, Deň matiek. Nie
náhodou slávime tento sviatok v máji, v období,
ktoré je hrejivé, voňavé a teplé rovnako ako
mamina náruč. A práve dnešný deň je najlepšou
príležitosťou, ako všetkým mamám poďakovať a
vyčariť im úsmev na tvári. Aj naše deti pod
vedením svojich učiteliek nám v toto sviatočné
popoludnie chceli prejaviť svoju lásku a vďaku
spôsobom im najbližším, spevom, riekankami,
tancom, vinšovačkami. Okrem najmilších
škôlkarov zatancovali svojim mamám aj deti zo
ZUŠ a folklórne ladený program doplnila
skupina hip-hop krúžku. Deti z materskej školy
mali na záver pre svoje mamy pripravené aj
krásne vlastnoručne vyrobené darčeky.
Zuzana Murínová

Už po piaty raz sme sa dňa 25.9.2011 stretli na
ďakovnej svätej omši za dary zeme. Nastal čas
zberu úrody a čas vzdať úctu namáhavej
roľníkovej práci a nášmu Pánovi, ktorých
výsledkom je každodenná potreba človeka –
chlieb – Boží dar. Čo sme si zasiali, zasadili,
môžeme si pozbierať! Ako hovorili aj naši
rodičia: „Čo si kto zaseje, to bude aj žať!“ A
preto sme prišli do kostola Povýšenia sv. Kríža,
aby sme sa stretli a zúčastnili oslavy. Oslavy
darov, ktoré nám dáva naša zem. Iba vďaka
nášmu Pánovi, ktorý je na nebesiach, a ktorý
nám to, čo sme do zeme dali, strážil, chránil,
polieval i vyhrieval slniečkom, aby sme si to
mohli pozbierať ako našu úrodu. Úrodu obilia,
teda chleba, množstva zeleniny a ovocia, tiež
liečivých byliniek, ale aj pestrofarebných kvetov.
Tieto dary zeme prinášali pred nášho Pána deti,
ale aj dospelí, aby ich prostredníctvom svojho
služobníka pána farára J. Šafára, Boh požehnal.
Pri sv. omši sme vzdali hold nášmu Pánovi
nielen za úrodu, ktorú sme mohli tento rok
zbierať, ale aj za nás samých, že sme sa mohli na
zbere podieľať.
Podujatie vyvrcholilo neformálnym posedením
a jednoduchým pohostením z prinesených darov,
na ktoré pozvala prítomných iniciátorka osláv
Marta Illešová.
(podľa M. Illešovej spracovala Z. Murínová)
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TURNAJ VŠELIČOHO V RIEŠENÍ KRÍŽOVIEK A HLAVOLAMOV
Krížovkárske trojdnie začali 5. 5. 2011 žiaci
ZŠ s MŠ Svinná. Rozdelení do dvoch vekových
kategórií – mladší žiaci (roč. 6. – 7.) a starší žiaci
(roč. 8. – 9.) riešili najskôr švédsku krížovku a
písmenovú doplňovačku a po prestávke hľadali
výrazy ôsmimi smermi – v osemsmerovke a
pouvažovali nad blokom hlavolamov a hádaniek.
Víťazi boli odmenení aj vecnými cenami
a najlepší postúpili do oblastného kola, ktoré
bolo na ďalší deň.
Vyhodnotenie: Mladší žiaci – krížovky: 1. Petra
Ševčíková, 2. Klaudia Laššová, 3. Alexandra
Faturová, 4. Michal Zelenák, 5. Veronika
Kováčiková. Osemsmerovka + hlavolamy: 1.
Samuel Saloň, 2. M. Zelenák, 3. Michaela
Salvová, 4. Patrik Krajčík, 5. Rudolf Čačko.
Starší žiaci – krížovky: 1. Pavlína Lobotková, 2.
Miroslava Detková, 3. Eva Šišková, 4. Katarína
Kopecká, 5. Imrich Nagy. Osemsmerovka +
hlavolamy: 1. I. Nagy, 2. M. Detková, 3. Andrej
Salaba, 4. K. Kopecká, 5. Iveta Kojdová.

V piatok 6. 5. 2011 sa v oblastnom
krížovkársko-hádankárskom turnaji "pobili"

žiaci štyroch základných škôl (Tr. Jastrabie,
Kubranská Trenčín, Lubina a Svinná). Rovnako
boli rozdelení do kategórie mladších (6.-7. roč.)
a starších (8.-9. roč.) a riešili dve krížovky,
osemsmerovku a blok hlavolamov. Najlepších
sedem bolo odmenených vecnými cenami.
Autorom všetkých úloh bol po oba dni Ing. Jozef
Páleník.
Výsledky: Mladší žiaci (26 riešiteľov) –
krížovky: 1. Klaudia Laššová, 2. Petra Ševčíková
(obe Svinná), 3. Paulína Ayaziová, 4. Hana
Štefánková (obe Trenčín), 5. Júlia Hromníková
(Tr. Jastrabie). Osemsmerovka + hlavolamy: 1.
P. Ševčíková, 2. K. Laššová, 3. Matúš Kopunec
(Trenčín), 4. P. Ayaziová, 5. Samuel Saloň
(Svinná).
Starší žiaci (16 riešiteľov) – krížovky: 1.
Miroslava Detková, 2. Imrich Nagy, 3. Paulína
Lobotková, 4. Katarína Kopecká, 5. Eva Šišková
(všetci Svinná). Osemsmerovka + hlavolamy: 1.
Iveta Kojdová (Svinná), 2. K. Kopecká, 3.
Andrea Benianová (Lubina), 4. M. Detková, 5. I.
Nagy.

VI. CELOSLOVENSKÝ TURNAJ V RIEŠENÍ KRÍŽOVIEK A HÁDANIEK
Krížovkársko-hádankárska špička Slovenska sa
stretla vo Svinnej v sobotu 7. 5. 2011 na VI.
Eurovom turnaji v riešení krížoviek a hádaniek.
Lúštitelia sa popasovali s rozbehovačkou, dvoma
krížovkami a súborom 24 „umelých“ hádaniek.

Vyvrcholením turnaja boli opäť hádanky riešené
tzv. preborovým spôsobom, ktoré sú podľa mena
turnaja, ohodnotené eurami v hotovosti. Najlepší
riešitelia boli odmenení vecnými cenami.
(pokračovanie na str. 20)
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(dokončenie zo str. 19)
Výsledky:
Kategória A – pokročilí (18) - krížovky: 1. Milan Chudý (Prievidza), 2. Emília Rigdová (Poprad), 3.
Peter Paďour (Žilina), 4. Ján Turek (Poprad), 5. Ladislav Žitňák (Šaľa), 6. Jozef Kontuľ, 7. Ľuboš Oravec
(obaja Bratislava). Hádanky: 1. M. Chudý, 2. L. Žitňák, 3. Ivan Filadelfi (Prievidza), 4. P. Tibenský
(Brezová pod Bradlom), 5. Dušan Šmikniar (Vyhne), 6. P. Paďour, 7. Stanislav Strmeň (Bratislava).
Kategória B – menej pokročilí (16) – krížovky: 1. Jiří Sýkora (Vsetín), 2. Peter Gašpár (Púchov), 3.
Jozef Kumičík (Trenčín), 4. Vladimír Kmeť (Prievidza), 5. Anton Hnáth, 6. Juraj Struňák (obaja
Michalovce), 7. Marián Ďurech (Martin). Hádanky: 1. A. Hnáth, 2. J. Sýkora, 3. P. Gašpár, 4. J. Struňák,
5. Stanislav Plachý (Zemianske Kostoľany), 6. Drahoš Lacko (Žiar nad Hronom), 7. Rudolf Čačko
(Košice).

Najlepšími „univerzálmi“ - absolútnymi víťazmi sa stali - Milan Chudý, v kategórii A, ktorý si za tento
triumf odniesol Primalex s kompletnou sadou na maľovanie. V kategórii B nechal všetkých súperov za
sebou Jiří Sýkora, ktorého určite potešila cena – 20 l pohonných hmôt podľa vlastného výberu.
Autorom rozbehovačky a krížoviek pre dospelých bol Ing. Jozef Páleník. Hádanky na vlastné želanie
autorsky pripravil Ing. Rudolf Moško z Trenčína.
Sponzori krížovkársko-hádankárskych turnajov:
generálny sponzor Obecný úrad Svinná,
hlavný sponzor Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov,
ostatní sponzori: Potraviny Konzum - Gabika Judíniová Svinná, Miroslav Koršo - Zmrzlina
Svinná, Marcela Kopecká - pekáreň Inovec Svinná, Zuzka a Kajo - pohostinstvo „U spiaceho
muža“ Svinná, Kvety a záhrada Jana Tunegová, STAFIS, s.r.o. Trenčín, MODESTA DELTA - Ing.
Milan Belej Svinná, GGS s.r.o. Štefan Guňovský Svinná, MVL - AGRO, s.r.o. Ing. Štefan Petrík
Svinná, Jozef Hikel Svinná, Juraj Krejči - Autodiely Bánovce n/Bebr., Feroplech Letko Svinná,
Ghetto hip-Hop shop Richard Hošták, Ing. Jozef Páleník a ostatní nemenovaní sponzori,
mediálni partneri RELAX a TELEplus krížovky
(pál)

ŠARKANIÁDA
Kultúrna komisia pri OcÚ Svinná pripravila
pre deti na prvý deň jesenných prázdnin tvorivé a
súťažné dopoludnie. Nechceli sme nechať deti v
taký pekný deň sedieť doma a pozvali sme ich na
ihrisko TJ Štart na Šarkaniádu. Žiaľ, školákov
prišlo len zopár, zato menší sa vybláznili do sýtosti. Vietor na púšťanie šarkanov bol doslova na
objednávku. Najlepší prúd chytila Karolínka
Mokráňová, ktorej šarkan vydržal na oblohe najdlhšie a v jeho vytrvalom lete ho zastavili až

koruny stromov. Na výrobu vlastných šarkanov a
jesenných dekorácií sme mali prichystanú celú
kopu materiálov, ale keďže menšie deti nie sú
ešte natoľko zručné, pomohli im s výrobou
lietajúcich drakov maminy. Napokon sme aj
súťaže vybrali tak, aby deťúrence mohli zapojiť
aj svojich rodičov. Veríme, že nabudúce sa
nenechajú „veľkáči“ zahanbiť a prídu medzi nás.
Ing. Zuzana Murínová
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CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA!
Posledné vtáčiky odleteli, stromy hrajú
všetkými farbami, úrodu z polí sme pozbierali a
slniečko už tak nehreje, to všetko sú znaky toho,
že jeseň je tu. Čas, kedy sa akosi podvedome lepí
na nás melancholická nálada a smútime za
dlhými teplými dňami. A pritom sa stačí len
prizrieť a uvidíme, že príroda sa nám práve v
tomto období ponúka v celej svojej kráse,
zrelosti, pestrofarebnosti. Podobne ako v prírode,
aj v živote človeka sú obdobia porovnateľné s
tými ročnými. A tak, ako sme na Obecnom úrade
na jar vítali nových malých občiankov, na jeseň

OSLAVY ŠKOLY VESELO I VÁŽNE ...
Dňa 21. 10. 2011 sa otvorili
dvere školskej budovy, aby už 50.
rok svojej existencie privítali
návštevníkov – tentoraz však nie
z radov žiakov. Prah školskej budovy totiž prekračovali usmiate
tváre bývalých i terajších pracovníkov školy, predstavitelia okresných i krajských školských inštitúcií, predstavitelia okolitých
obcí, hostia zblízka i zďaleka.
Prichádzali usmiati, dobre naladení, radostne sa zvítali a spomínali
na „staré dobré časy“. Do
minulosti sa poľahky preniesli
vďaka fotografiám premietaným
na plátne, ale aj klasicky vložených do fotoalbumov. Minulosť si
podala ruku s prítomnosťou –
staré dokumenty zdobili chodby
školy spolu s výtvormi terajších
žiakov. Vravu, stisky rúk a veselé
príhody vystriedala debata so

sme pozvali do sály kultúrneho domu seniorov.
Obecný úrad a Kultúrna komisia pri OcÚ Svinná
pripravili dňa 18. 10. 2011 pre všetkých už dôchodcov malé posedenie. Tí, ktorí pozvanie prijali, si mohli poklebetiť pri malom občerstvení,
potešiť sa pri krátkom programe detí zo ZŠ a
ZUŠ Svinná, ale aj zaspievať či zatancovať pri
živej hudbe. Starostka obce popriala prítomným
ešte veľa energie a elánu do ďalších aktivít.
Ing. Zuzana Murínová

štátnym tajomníkom MŠVVaŠ Jaroslavom Ivančom. Po úvodných
pochvalných slovách sa prítomní
neostýchali, využili príležitosť a
predostreli aj sporné otázky súčasného školstva – systém kreditového vzdelávania učiteľov. Výmena názorov postupne ustala a
naše kroky viedli pred budovu
školy.
Čože je to päťdesiatka, môžeme
si odteraz vyspevovať, kráčajúc
okolo nového symbolu školy –
bocianieho hniezda. Výber symbolu ovplyvnila 9-ročná existencia školského časopisu, ale i samotné vlastnosti bocianieho druhu: trpezlivosť, vernosť, vytrvalosť. A tak podľa slov riaditeľky
školy: „Máme odteraz vo Svinnej
bocianie hniezda dve.“
V kultúrnom dome zatiaľ netrpezlivo čakali žiaci. Ich variabilný program pozostával z vystúpenia mažoretiek, básní o škole,
ľudových tancov, ukážky bojových umení a napokon z vtipného
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dialógu o histórii školy. Vyvrcholením osláv bolo ocenenie životného diela pedagogických pracovníkov školy. Z rúk starostky
preberali ocenenie v podobe plakety, ich pocit zadosťučinenia
znásobil potlesk a uznanie prítomných. Bodku za formálnou
časťou osláv dalo vystúpenie ženského speváckeho zboru Kytica.
Ich profesionálny spev sa niesol
sálou spolu s pohmkávaním obecenstva. Mohutné živio odštartovalo neviazanú zábavu a upriamilo pozornosť oslavujúcich na
bohato prestreté stoly. Príjemnú
atmosféru tentoraz udržiavali šikovné ruky kuchárok a čašníčok.
Ešte dlho zneli tóny hudby,
štrngali
poháre,
neutíchala
vrava... a spomienky na vydarenú
akciu? Tie v nás rezonujú
naďalej, ba pretrvajú do ďalšej
päťdesiatky.
PaedDr. Jana Kutišová

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
V nedeľu 4. 12. 2011 pripravila Kultúrna komisia pri
OcÚ Svinná pre všetky deti stretnutie s Mikulášom. Na
námestie pred KD sme chceli priniesť naozajstnú
decembrovú náladu pri vianočnej výzdobe, horúcom
punči, podčiarknutú zimnými melódiami a prskavkami.
S čím však nikto nerátal, bolo vypadnutie elektrickej
energie.

A tak deťmi pripravené básničky, pesničky a
vinšovačky počul naozaj len svätý Mikuláš. Za odmenu
ich obdaroval sladkosťami a mohli sa povoziť na jeho
koníkoch.
A z čarovnej atmosféry, ktorú sme chceli vytvoriť,
zostala len tma.

Ing. Zuzana Murínová

PO LITERÁRNYCH CHODNÍČKOCH
Tak ako v minulých rokoch, aj
v roku 2011 zviditeľňovali naši literáti seba i obec na rozličných
(nielen) autorských podujatiach
v rôznych kútoch Slovenska. Najaktívnejší v tomto smere bol Ing.
Jozef Páleník, ktorý sa svojou literárnou, zväčša prozaickou tvorbou prezentoval na viacerých súťažiach a podobne, ako v minulých
rokoch, získal niekoľko popredných umiestnení.
V súťaži „Jurinova jeseň“ v Čadci zvíťazil v kategórii prozaikov
nad 30 rokov, víťaznú cenu prevzal
aj v Trenčíne v súťaži „Studňa sa
tajne s dažďom zhovára“, kde navyše získal cenu primátora v kategórii rozprávkarov. Cenu primátora získal aj v súťaži „Florinova jar“
v Dolnom Kubíne. „Janko Hraško
ešte žije“, tak sa nazýva prozaickopoetická súťaž v Martine, kde J.
Páleník obsadil vo svojej vekovej
kategórii 3. miesto a získal titul
„bakalára hraškológie“. Jeho hu-

moresky sa páčili porote aj v Trnave v súťaži „Literárny salón“, kde
získal za ne čestné uznanie.
V Trnave sa uskutočnil aj ďalší
ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže „O cenu Slovenského učeného tovarišstva“. Svoje
poviedky tam poslal i päťnásobný
víťaz tejto súťaže J. Páleník. Jeho
práce aj teraz zaujali porotu, ktorá
ich ocenila ako druhé najlepšie
v tomto ročníku. Zaujímavosťou
je, že víťazom sa stal Milan Maťaše, ktorý tiež inklinuje ku Svinnej. Jeho rodina je totiž vo Svinnej
tzv. chalupárska, čiže počas víkendov a voľných dní obývajú a spravujú dom č. 352 (vedľa pohostinstva Ibiza, kde kedysi bývala
rodina Maláková).
Tretím literátom, ktorý prezentuje seba i obec Svinná je poet Ján
Maršálek, predseda literárneho
klubu Omega v Trenčíne, autor
štyroch básnických zbierok, literárnych kritík i porotca niektorých
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literárnych súťaží, ale aj autor
a správca
webovej
stránky
PriestorNet, kde uverejňuje rubriky
rozhovory,
satirikon,
zrkadlo
týždňa, fotopohľady a viacero
iných zaujímavých vecí. Treba len
kliknúť na www.priestornet.sk
a troška sa zorientovať.
V apríli sa J. Maršálek zúčastnil
medzinárodného stretnutia básnikov v Békešskej Čabe a jeho verše
sú uverejnené aj v štvorjazyčnej
antológii „Spoločnou cestou“, ktorá vyšla pri príležitosti spomínaného podujatia. V lete sa na Veľkej
Skalke pri Trenčíne uskutočnila
slávnostná vernisáž výtvarných
diel zo 4. ročníka medzinárodného
výtvarno-literárneho
sympózia
„Ora et ars – Skalka 2011“.
V rámci vernisáže zazneli aj
úryvky z diel ôsmich slovenských
básnikov, medzi nimi i J. Maršálka
zo Svinnej.
Agnesa Kováčová,
referent kultúry

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBÁRNIKOV SVINNÁ
Na úvod treba pripomenúť, že
už šiesty rok hospodárime s našimi lesmi ako vlastníci. Výmera našich lesov je 762 311 m2.
Z toho v katastri Svinná podľa
listu vlastníctva je výmera
227 805 m2 a v katastri Veľká
Hradná (lokalita Železník) je
výmera 534 506 m2. Celú činnosť riadi 7-členný výbor, ktorý
sa schádza podľa potreby, dozornú radu tvoria 3 členovia.
Pozemkové spoločenstvo urbárnikov (PSU) má 109 členov,
z toho v obci Svinná má trvalý
pobyt 67 členov, zvyšok (42
členov) býva mimo Svinnej.
Deväť členov sa nachádza
v Slovenskom
pozemkovom
fonde. Raz ročne sa koná valné
zhromaždenie. Zisk z predaja
drevnej hmoty sa rozdeľuje
členom PSU podľa veľkosti
podielov.
V ďalšej časti chceme verejnosť oboznámiť s časťou Zbierky zákonov č. 326/2005:

§ 30 – Využívanie lesov verejnosťou
1. Každý má právo vstupovať
na lesné pozemky
2. Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka,
správcu
a obhospodarovateľa
lesa a pokyny člena lesnej stráže
a orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva.
§ 31 – Zákaz niektorých činností
Na lesných pozemkoch je zakázané:
a) vykonávať terénne úpravy,
stavať ploty alebo budovať
chodníky, narúšať pôdny
kryt, odvážať lesnú pôdu
alebo hra-banku
b) zakladať alebo udržiavať
otvorené ohne na nich alebo
v ich ochrannom pásme
c) jazdiť alebo stáť motorovým
vozidlám

d) rušiť ticho a pokoj
e) manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné
prostredie
f) ťažiť stromy alebo kry,
získavať z lesa čečinu, živicu
alebo živú kôru
g) zakladať skládky odpadov
h) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
i) pásť hospodárske zvieratá
j) voľne púšťať psov
k) vypaľovať porasty bylín,
krov alebo stromov.
Výbor PSU vo Svinnej dúfa
a verí, že návštevníci našich lesov budú rešpektovať tieto pravidlá, aby naše lesy boli pekné,
čisté, bez hluku, veď prechádzka takýmto lesom nech je
pôžitkom. Prajem našim návštevníkom veľa dobrých krokov
v našich pekných lesoch.
Jozef Holenda,
predseda PSU Svinná

POVINNOSTI VŠETKÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJA
ZNEČISŤOVANIA
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší ukladá
povinnosť právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom platiť poplatky za
znečisťovanie ovzdušia. Znečisťovanie
ovzdušia je spôsobené okrem iného
vykurovaním svojej prevádzky. V zmysle
zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia a VZN obce sú
stanovené sadzby za jednotlivé druhy
paliva (z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú), na základe ktorých sa potom
vypočíta výška poplatku. Oznámenie

o spotrebe množstva a druhu paliva za
malé zdroje znečistenia sú právnické
osoby a fyzické osoby - podnikatelia
povinní podať na obecný úrad vždy do
15. februára nasledujúceho roka. Na základe „oznámenia“ obec vypočíta výšku
poplatku a vydá Rozhodnutie o výške
poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Do
konca roka 2011 je minimálna výška
poplatku
3,32
€
pre
jedného
prevádzkovateľa
malého
zdroja
znečisťovania v obci.
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SVINIANSKÝ FUTBAL V ROKU 2011
Zdravím priaznivcov športu, a futbalu zvlášť.
Keďže futbalový rok sa nezhoduje s kalendárnym
a s uzávierkou Sviňana, na začiatok návrat k uplynulému ročníku 2010/2011.
Prípravkári hrali opäť pod hlavičkou Malej
Hradnej a úspešne sa zúčastňovali sobotných
turnajov v bánovskom okrese.
Mladší žiaci skončili v majstrovstvách oblasti
na 2. mieste zo 45 bodmi z 20 zápasov a skóre
130:19, na víťaznú Starú Turú strácali 6 bodov.
Starší žiaci suverénne vyhrali II. triedu a postúpili do MO. Získali 58 bodov v 20 zápasoch, so
skóre 102:4 a s náskokom 12 bodov pred Trenčianskou Teplou.
Muži boli po jesennej časti tretí zo stratou 6
bodov na D. Súču. Bolo by alibizmom nepokúsiť
sa zabojovať o postup. Zvolili sme náročnú zimnú
prípravu, trénovali sme na umelej tráve, súčasťou
prípravy bola aj relaxácia v bazéne. Účasť na tréningoch bola maximálna, hra v prípravných zápasoch bola výborná. Ale už tu došlo k nepríjemným
zraneniam, nevyšli niektoré prestupy (Basila, Bondra...) a prvý jarný zápas v Kľúčovom s prehrou
4:0 bol začiatkom konca našich ambícií. Súťaž
sme potom už iba dohrali, po zraneniach a kartách
s minimom hráčov. Futbal nás v tom čase „nebavil”. Dôsledkom výsledkov bola nervozita v kabíne, nedorozumenia medzi hráčmi a trénerom. Na
základe týchto udalostí sa rozhodol Rudolf Jakubík ukončiť trénovanie mužov. Nakoniec sme
skončili siedmi s 37 bodmi z 26 zápasov a pasívnym skóre 53:57. Ďakujem tým futbalistom, ktorí
zaťali zuby, vydržali hrať aj keď to nešlo. Charakter sa najviac prejaví v krízových situáciách.
Dojem z nie veľmi vydarenej sezóny opäť
vylepšili starší žiaci, nielen postupom, ale aj
prvým miestom na veľkom turnaji „víťazov
majstrovstiev oblasti” susedných okresov, ktoré
sme zorganizovali na našom ihrisku.
Nová sezóna začala v lete najskôr na funkcionárskom poli. Členom výboru a vedúcim mužov sa
stal Cyril Bucha, trénerom Jaroslav Fiala. Ťažkým
rozhodnutím bolo zrušenie mladších žiakov. Dôvodom boli nielen financie, ale aj to, že dve družstvá by sme postavili len s odretými ušami a niektorí by museli hrať za starších aj mladších. Nehovoriac o tom, že bola možnosť hrať ako dvojička
III. ligu, kde by to nebolo možné.
Takže už k jesennej časti prebiehajúcej sezóny.
Do prípraviek sa zapojili takmer všetci chlapci
1.– 4. ročníka, chodí ich na zápasy a tréningy
takmer 20. Najviac ma teší, že v tejto kategórií sa
konečne zapojili do spolupráce aj rodičia. Chodia

na zápasy, povzbudzujú, posedia spolu. Pre to
robíme futbal a verím, že budúcnosť svinianského
futbalu je v nich. Ich tréner Lukáš Vondra im
pripravil na 17. 11. zaujímavý darček, keď si
zmerali sily na halovom turnaji so Slovanom
Bratislava a ďalšími kvalitnými súpermi.
Teraz už len jedno družstvo žiakov – starší žiaci
ako nováčik súťaže vedie po jeseni tabuľku MO s
37 bodmi, skóre 80:3, keď iba raz remizovali. Pred
druhou Trenčianskou Turnou majú sľubný šesťbodový náskok. Tréner Jozef Hilčík má k dispozícií
na zápas aj 20 chlapcov, a tak, bohužiaľ, mnohí si
ani nezahrajú.
Muži začali sezónu impozantne, keď do 5. kola
a nešťastnej prehry v Bobote viedli tabuľku. Po
tomto zápase to bolo opäť trápenie ako na hojdačke, báli sme sa, kto sa zraní, kto dostane kartu,
či nás bude dosť. Ale aj taký je dedinský futbal. Po
prehre v D. Porube opustil mužstvo Cyril Bucha,
nahradil ho Pavol Vavro. Návrat Petra Laštíka
a zlepšenie všetkých hráčov v zápase s Novou
Vsou vzbudili v nás optimizmus pred jarnou
časťou súťaže. Napokon sme skončili na ôsmom
mieste s 19 bodmi a skóre 26:25, zo šesťbodovou
stratou na vedúce Melčice.
Pripravujeme novú koncepciu rozvoja nášho
klubu. Na novembrovej schôdzi výboru boli prijatí
noví členovia, ktorí nám určite pomôžu s prácou
okolo futbalu. Perspektíva je založená od prípravky, z ktorej mnohí už prejdú do mladších žiakov.
Podľa vývoja a finančných možností uvažujeme s
opätovným založením mladších žiakov a ich
prípadnou účasťou so staršími v III. lige. Možno
už na budúci rok, najneskôr do dvoch rokov
prihlásenie dorastu do súťaže. Až to nám postupne
umožní zabudovať úspešných mládežníkov do
družstva mužov.
Dovoľte mi poďakovať pánovi Krškovi za finančnú a materiálnu pomoc klubu. Vďaka tomu sme
mohli osadiť nové striedačky, kúpiť nové hliníkové bránky, dve sady dresov pre žiakov, lopty, tréningové pomôcky a zaplatiť bez problémov takmer všetky výdavky. Ďakujem aj pánom Hiklovi,
Subjakovi a Belejovi za sadu dresov pre mužov.
Ďakujem Vám všetkým fanúšikom, pre ktorých
robíme futbal, ktorí ste členským a vstupným tiež
prispeli k chodu TJ. Bez podpory OcÚ Svinná si
tiež neviem prestaviť fungovanie športu. Tento rok
nám prispel na činnosť, celou odsúhlasenou čiastkou 5 800 €. Ocenenie patrí trénerom – Jakubíkovi, Fialovi, Hilčíkovi, Vondrovi, vedúcim mužstiev – Buchovi, Vavrovi, Oliverovi Krchníkovi
a najmä „duši” klubu Otovi Košíkovi.
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V novom roku 2012 prajem funkcionárom, nech
sa im splnia všetky predsavzatia v odvetných častiach a v novom súťažnom ročníku, futbalistom,
aby ich obchádzali zranenia a vyvinuli maximálne
úsilie na to, aby ich výkony boli aspoň na 100
percent a tým pritiahli vo väčšom počte fanúšikov
do hľadiska. Keďže šport vyžaduje nemálo času
stráveného mimo kruhu svojich blízkych, prajem
mamičkám a otcom, manželkám a priateľkám veľa
trpezlivosti, tolerancie aby ich v čo najväčšej
miere podporovali a tým aj touto cestou pomohli
šíriť dobré meno našej dediny.
Ing. Ivan Krchník, predseda TJ Štart

AKTIVITY NA TENISOVÝCH KURTOCH MILANA BELEJA
Ako každý rok, aj začiatok sezóny na tenisových kurtoch sa
niesol v predstave, že všetky akcie, ktoré sa budú na kurtoch
konať, musia byť minimálne
také dobré a úspešné ako minulý rok, ak nie ešte lepšie.
V tomto duchu sa začalo aj organizovanie jednotlivých akcií.
Dňa 14. 5. 2011 sa na tenisových kurtoch vo Svinnej uskutočnil 4. ročník tenisového tur-

naja vo štvorhrách. Tento turnaj
zorganizovali Ing. Milan Belej
a Jozef Hikel ako už tradičný
jarný turnaj, ktorým sa otvára
tenisová sezóna. Turnaja sa za
priaznivého počasí zúčastnilo
celkovo 11 dvojíc.
Poradie:
1. Erik Myšák – Filip Cerulík
2. Róbert Myšák – Martin Šimno
3. Peter Mišák – Milan Hertl
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Vo všetkých zápasoch bolo veľa
pekných výmen, za ktoré by sa
nemuseli hanbiť ani profesionálni tenisti. Len škoda, že
sa na tieto hry prišlo pozrieť iba
veľmi málo divákov, ale na to
sme si už zvykli.
Počas turnaja sa podával výborný guláš z diviny a občerstvenie a na záver sme do
nočných hodín zostali v družnej
(pokračovanie na str. 26)

(dokončenie zo str. 25)
debate, kde sa vymieňali nielen
dojmy z turnaja. Paradoxom
bolo, že vo finále sa stretol otec
so synom, kde vyhral ten
mladší, napokon, za posledný
rok urobil v tenise veľký
pokrok.
Víťazi dostali poháre, medaily a vecné ceny. Ďakujeme za
ne všetkým sponzorom, ktorí
nám takto prispeli k vyššej
úrovni turnaja. Boli to:
Ing. JUDr. Jozef Krška, pohostinstvo Guňovský, pohostinstvo „U spiaceho muža“,
Profil LG, Feroplech Letko,
Ing. Milan Belej, Jozef Hikel,
HOLCIM Slovensko a. s.

Druhý v poradí (25. 6. 2011)
bol žiacky tenisový turnaj BEMY Cup 2011. Organizovali ho
Róbert Myšák a Ing. Milan
Belej. Turnaja sa zúčastnilo
desať chlapcov a dve dievčatá,
ktoré boli samostatne vyhodnotené.
Poradie chlapci:1. Martin Farkaš, 2. Filip Krajčík, 3. Adam
Marček, 4. Lukáš Kuchtiak, 5.
až 8. Luboš Zubák, Jozef
Myšák, Adam Strharský, Samuel Krajčo, 9. až 10. Imrich
Nagy, Filip Vondra.
Poradie dievčatá: 1. Dominika
Belejová, 2. Lucia Čahojová.
Hosťom turnaja bola sokoliarska skupina sv. BAVONA
z Banskej
Štiavnice,
ktorá
predviedla ukážku výcviku
dravcov ako aj ich umenie lovu.
Okrem toho umožnila všetkým
hráčom i návštevníkom vyskúšať si osobne chytiť dravca na
ruku a odfotiť sa s ním. Víťazom boli tiež udelené hodnotné
ceny, za ktoré ďakujeme sponzorom. Boli to:
TOP servis Trenčín - ceny
pre finalistov, PQM s. r. o. B.
Bystrica - cena pre tretie miesto + tričká pre všetkých hráčov, pohostinstvo „U spiaceho
muža“ Svinná - malinovky,

slané pochúťky, pohostinstvo
Ibiza Svinná - džúsy, sladké
pochúťky, Argus s. r. o. Piešťany - školské potreby, ZElektrik s.r.o. Trenčín - DVD
nosiče, záhradkárstvo Parola
Trenčín (pán Gubár) – kvety,
HOLCIM s. r. o. Trenčín rôzne suveníry.

Posledným turnajom na kurtoch bol volejbalový turnaj
seniorov Slovensko – Morava,
ktorý zorganizovali 27. 8. 2011
R. Myšák a Ing. M. Belej.
Podmienkou účasti mužov bolo
mať aspoň 35 rokov a byť
horlivým
milovníkom
volejbalu, čo spĺňali aj ženy.
O prvenstvo bojovali tri české
a tri slovenské tímy – Uherský
Brod, Kvetná, GMG Zlín
vs. Trenčianske Teplice, Svinná
a Svinná žiaci – KINDER, ktorí
pôsobia pod ATC Trenčín.
Poradie: 1. Svinná, 2. Trenčianske Teplice, 3. Kvetná, 4. Uherský Brod, 5. Zlín, 6. SVINNÁ –
Kinder.
Volejbalový turnaj v mixe
seniorov sa uskutočnil aj vďaka
podpore ATC COP Trenčín,
Ivan Hiadlovský – (pohár pre
víťaza), TEMPISCH Trenčín
(poháre pre 2. a 3. miesto), OZ
Bratinovec, Čuklasovce.
Priemerný vek hráčov bol nad
50 rokov, čo svedčí o skutočnom zanietení zúčastnených
športovcov.
Všetky tieto turnaje sa uskutočnili za pekného počasia a zúčastnené družstvá a jednotlivci
boli prekvapení z perfektnej
organizácie a prostredia. Je len
na škodu, že prišlo tak málo divákov, pretože výkony športovcov boli neraz obdivuhodné, úroveň mali aj sprievodné programy.

Okrem týchto turnajov sa na
kurtoch usporiadalo i veľa iných
akcií. Boli to rôzne rodinné
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turnaje a firemné akcie. Nedá
mi nespomenúť ešte jednu
akciu, ktorá tiež patrí k tým
tradičným, a to ANČABÁL.
Konal sa 30. 7. 2011. Túto akciu
sme zorganizovali na podnet
mnohých televíznych akcií ako
benefičnú. Výťažok sme sa
rozhodli venovať na pomoc
nášmu spoluobčanovi, kamarátovi Michalovi Minárikovi, ako
malú čiastku na zakúpenie stroja
na cvičenie. Ančabálu sa
zúčastnilo 160 ľudí, ktorí sa
výborne bavili. Do tanca hrala
skupina Comeback. Aj keď
počasie bolo „pod psa“, ako to
už tradične na Ančabále býva,
ľudia sa vydržali baviť až do pol
štvrtej a odohnal ich až dážď.
Na akcii sme mali aj mladého
hosťa Lukáša Hochmana, ktorý
nám predviedol hru na fujare
a heligónke. Tento chlapec má
veľký talent. Ako sa medzi
muzikantmi hovorí, je to „Pán
muzikant“. Myslím, že jeho
vystúpenie sa všetkým páčilo.
Organizácia, obsluha a kapela
boli vynikajúci a za to všetko by
som sa im chcel aj touto cestou
poďakovať. No a samozrejme aj
všetkým zúčastneným, vďaka
ktorým sme Janke Minárikovej,
manželke Michala, odovzdali
celý výťažok z tejto akcie, a to
500 €.
Ešte raz ďakujem všetkým, čo
pomáhali pri kultúrnych akciách
na
tenisových
kurtoch.
Vyslovujem aj nádej na uzdravenie M. Minárika, aby všetko
to úsilie a námaha, ktoré vynakladá jeho manželka a celá
rodina, malo svoje opodstatnenie a viedlo k jeho zdarnému koncu.
Dúfam, že nám, ktorí pracujeme pri usporiadaní týchto
turnajov, zostane zanietenosť
pre vec, a tak sa tieto akcie budú
organizovať aj naďalej. Azda sa
nás v budúcom roku na nich
stretne ešte viac ako tento rok.
Ing. Milan Belej

NIELEN PREČÍTAŤ, ALE SI AJ PAMÄTAŤ !
Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti.
Nie som však veľmi presvedčená, že je to vždy
pravda. Uveďme si jeden konkrétny prípad z našej obce. Iste všetci dobre viete, že naša obec zabezpečuje vo veľkej miere separáciu odpadu.
Snáď okrem buriny, lístia a konárov zo stromov
separujeme všetko.
Poďme však pekne po poriadku:
Zber papiera sa koná 2-krát ročne – zabezpečuje ho základná škola, taktiež je možné papier osobne odpredať vo firme ČAĎU RECYCLING, s. r. o, Svinná.
Zber železného šrotu – je možnosť odpredať
firme ČAĎU RECYCLING, s. r. o, Svinná.
Zber ošatenia, lôžkovín, záclon a iného textilu, obuvi, hračiek, domácich potrieb – hrnce,
panvice, poháre... zberá 2-krát ročne vždy na jar
a na jeseň obecný úrad v spolupráci s Českou
charitatívnou organizáciou Diakonie Broumov
v budove kultúrneho domu.
Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu, práčky, chladničky, počítače,
monitory - všetko nepoškodené a kompletné,
farby, riedidlá, žiarivky – nerozbité a pod. sa
zabezpečuje 2-krát ročne v zbernom dvore kultúrneho domu.
Zber drobných elektrozariadení – telefóny,
prehrávače, rekordéry, nabíjačky, monočlánky
(batérie) a pod. – je možné odovzdať denne
počas pracovnej doby obecného úradu do E–
BOXU, ktorý je umiestnený vo vestibule pred
kanceláriou č. 20.
Zber veľkoobjemového odpadu zabezpečujeme 2-krát ročne (podľa potreby aj viac razy).
V zbernom dvore za kultúrnym domom sú
sprístupnené dva veľkoobjemové kontajnery, do
ktorých môžu občania nosiť koberce, linoleá,
matrace, rozbitý nábytok, porcelánové umývadlá, zrkadlá, tvrdené plasty, záhradný nábytok
a pod.
Zber skla – po obci sú celoročne umiestnené
kontajnery na sklo + jeden veľkoobjemový
kontajner na sklo v areáli požiarnej zbrojnice.
Zber plastov – sa podľa kalendára zvozu koná
každých 6 týždňov. Termíny nám určuje Firma
BORINA EKOS Marius Pedersen, Livinské
Opatovce, ktorá zabezpečuje ich odvoz.
Ako vidíte, skutočne sa separuje skoro všetko.
Konáre, lístie, pokosenú trávu či burinu si občania musia likvidovať sami. Najvhodnejšia forma
je kompostovanie. Vieme aj o takých špecialistoch, ktorí nemajú problém takýto odpad

nasypať do potoka. Potom sa každý rozčuľuje, že
potok odporne zapácha.
Zastavme sa však pri samotnej separácii podľa
druhov odpadu. Do každej domácnosti bol
v minulom roku doručený lístok, ktorý presne
vymedzoval, čo do zberných vriec či kontajnerov
patrí. Taktiež v jednom z čísel občasníka Sviňan
bol zverejnený oznam o spôsobe separácie. No
a práve tu je na mieste moja pripomienka, že nie
vždy je pravdou výrok – opakovanie je matka
múdrosti. Bohužiaľ, niektorí naši občania doteraz nevedia, čo a ako triediť. Najväčším problémom je hlavne separovanie skla a plastov. Keď
vidím, čo všetko je nahádzané vo vreciach pri
zbere plastov, prípade v kontajneri na sklo, mám
pocit, že väčšina z nás nevie čítať. Alebo to robíme schválne? Aby sme už konečne všetci pochopili, ako a čo triediť, uvádzam presný
zoznam triedených komodít.
PLASTY - do vriec sa dávajú len:
- PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave
- obalové fólie
- plastové nákupné tašky
- stavebné fólie
!!! Nič viac sa tam nesmie dávať !!!
Nedávno bola vznesená pripomienka, aby sa
v miestnom rozhlase nevyhlasoval oznam – zber
plastov po obci, ale zber plastových fliaš. Ako
však vidno, zberá sa aj iné, nielen fľaše. Nedávajte tam žiadne tégliky, plastové fľaše z oleja,
tácky a pod. Nesprávne vytriedený odpad vo
vreciach firma neodvezie a vrecia zostanú na
zbernom dvore. Tieto vrecia si musíme potom na
náklady obce dať odviezť na skládku a samozrejme zaplatiť – z peňazí nás všetkých.
KONTAJNER NA SKLO - do kontajnera sa
dávajú len:
- biele i farebné nevratné sklo
- fľaše
- zaváraninové fľaše
- poháre
- sklenené črepy, tabule a pod.
!!! Nič viac sa tam nesmie dávať !!! Ani žiadne
sklá z automobilov, zrkadlá, porcelán, keramika,
fľaše zabalené v igelitových taškách, či papierových škatuliach.
Dúfam, že môj článok prispeje ku tomu, aby
sme sa všetci stali dobrými triedičmi odpadu.
Agnesa Kováčová, referent kultúry
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ˇ
SPOLOCENSKÁ
KRONIKA
SOBÁŠE:
František Žáčik a Katarína Gunárová
Bc. Michal Buday a Monika Lehocká
Peter Ziman a Adriana Daranská
Marek Ševčík a Mgr. Zuzana Pavlíková
Daniel Kopecký a Mgr. Katarína Syrná
NARODENÍ:
 Filip Brachtýr
 Karolína Žáčiková
 Nela Kyselicová
 Jakub Žáčik
 Michaela Verešová
 Kristína Daranská








ZOMRELÍ:
 Ing. Vladimír Konečný
 Mária Božiková
 Ján Winkler
 Štefan Richtárech
 Eleonóra Ďurčová
 Mária Kytová

Adela Vachová
Eliška Jakubíková
Tadeáš Pavle
Jakub Števanka
Sebastián Borik
Oliver Lobôtka

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, BYTOV A DOMOV
V našej obci boli sčitovaní obyvatelia, byty a domy v 4 sčítacích obvodoch.
Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z 20. na 21. mája 2011
Neoficiálne výsledky:
Počet obyvateľov trvale bývajúcich: 1584
Počet domov:
467
Počet bytov:
576
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