NEZÁVISLÝ OBČASNÍK OBYVATEĽOV OBCE SVINNÁ

Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
A na Silvestra, keď svetlice
hádžu veselé iskry na oblohe,
s radosťou vychutnávame
bublinky nového roka,
si spoločne zaželajme
pevné zdravie, spokojnosť
a veľa príležitostí na šťastný úsmev po celý rok...

Číslo 1, Rok 2007

V zariadení opatrovateľskej služby sme
vykonali v druhej etape výmenu okien, čím sa
znížila
energetická
náročnosť
budovy
a skvalitnilo sa bývanie dôchodcov. Na akciu
sa využili finančné prostriedky získané
z Ministerstva financií v sume 115 000,- Sk.
Obec začala na podnet občanov riešiť
situáciu parkovania športovcov a návštevníkov
telocvične. V areáli školy sme začali budovať
parkovisko.
Finančné prostriedky sme vložili aj do
zlepšenia
vybavenosti
zariadení
obce.
V školskej jedálni boli všetky pracovné stoly
a dosky nahradené nerezovými doskami. Do
jednej triedy materskej školy sme kúpili nový
koberec. Do týchto zariadení sa investovalo 80
tisíc korún. V športovej hale sme zrekonštruovali vonkajšie balkóny, šatne, sprchy
a sociálne zariadenia v hodnote 82 tisíc korún.
Veľa úsilia sme vynaložili na vybavenie
vlastníctva na už spomínanú Bratislavskú
cestu. Obec vlastní právoplatné Rozhodnutie
o vyvlastnení pozemkov pod cestu, ktoré ale
nebolo doteraz Správou katastra Trenčín
zapísané. Na základe ich požiadavky bol
spracovaný zrovnávací geometrický plán
v sume 30 000,- Sk na predmetnú cestu a je to
opätovne (už tretí raz) podané na zápis do
katastra nehnuteľností.
V súčasnosti prebieha aj usporiadanie
vlastníckych vzťahov na pozemku oproti
pekárni, kde bol taktiež spracovaný
geometrický plán. Momentálne sú podané na
správe katastra žiadosti o zápisy dedičstva
fyzických osôb, ktoré taktiež neboli za
uplynulých 8 rokov zapísané.
Veľmi zlým miestom pre občanov, najmä
nebezpečným, zostáva naďalej prechod do
časti obce Malá Neporadzka cez medzinárodnú
komunikáciu I/50. Obec sa snažila a naďalej
aj snaží o nejaké prijateľné riešenie – dali sme
spracovať projekt, ktorý rieši tento prechod.
Zo strany kompetentných – zo SSC IVSC Žilina
nie je zatiaľ snaha vyriešiť tento problém.
Ďalšou dôležitou oblasťou života obce je
oblasť životného prostredia a odpady. Pre
obec vývoz odpadu zabezpečuje firma TEDOS
Bánovce nad Bebravou, s.r.o. Odpad je
vyvážaný na skládku, ktorú prevádzkuje firma
ENZO – VES – VERONIKA. Uvedená firma
mala problémy s prevádzkovaním skládky a v
priebehu roka 2007 zvýšila poplatok za
uloženie odpadu z 560 Sk za tonu na 600 Sk za

Vážení spoluobčania!
Stalo sa už tradíciou, že v závere roka obec
vydáva svoj občasník Sviňan. Počas môjho
volebného obdobia sme nadviazali na
prerušené vydávanie tohto občasníka z toho
dôvodu, že považujem za nutnosť viacerými
formami – a jednou z nich je aj táto forma –
informovať občanov o dianí v obci ako aj
o výsledkoch činnosti obce. Informovanosť
občanov som aj v minulom roku považovala za
dobrý základ práce. Sú rôzne formy ako
informovanosť zabezpečiť, účasťou občanov na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ich
návštevami na obecnom úrade, účasťou na
akciách
usporiadaných
spoločenskými
organizáciami a pod. Z dôvodu zvýšenia
informovanosti sme spracovali
i webovú
stránku obce www.svinna.sk, kde sú
„vyvesené“ všetky informácie o obci, ale aj
všetko aktuálne dianie.
V roku 2007 zasadalo obecné zastupiteľstvo
sedemkrát. Rokovaní sa zúčastňovali všetci
poslanci a prejednávali sa všetky otázky
týkajúce sa zabezpečenia rozvoja i chodu obce.
Prvý rok volebného obdobia preukázal veľmi
dobrú schopnosť obecného zastupiteľstva.
Najdôležitejšie otázky týkajúce sa zlepšenia
života v obci spomeniem v tomto príspevku.
Začali sme realizáciu výstavby obecných
nájomných bytov (38 bytových jednotiek)
v predpokladanej hodnote viac ako 50 mil. Sk.
Výstavbu zabezpečuje firma KM- Stav s.r.o.
Púchov.
Jednou z veľkých akcií, ktorú sme začali
neplánovane v tomto roku, je rekonštrukcia
vodovodu a následne úplná rekonštrukcia
„Bratislavskej“ cesty a chodníkov v dĺžke 700
metrov.
Rekonštrukcia vodovodu a pravostranného
chodníka (smerom od centra obce nadol) stála
7 mil. Sk. Súčasne sme zrekonštruovali
ľavostranný chodník a cestu v sume 5,5 mil. Sk.
Bratislavská cesta bola jednou z najhorších
ciest. Nadviazali sme na práce na
rekonštrukcii obecných komunikácii z roku
2006. Obci zostáva zabezpečiť ešte opravy na
cestách – k sušičke, na Kamienke, na Ihličí
a pri pošte, ale všetko to závisí od financií.
Obec vykonala i výmenu ešte pôvodnej
krytiny na streche zdravotného strediska, ktorá
bola už deravá a strecha pretekala. Výmena
krytiny a latovania bola vykonaná v náklade
480 000,- Sk.
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(pokračovanie na str. 3)
(dokončenie zo str. 2)
tonu a v r. 2008 uvažuje o ďalšom zvýšení na
810 Sk za 1 tonu. Toto zvýšenie poplatku má
priamy dopad na výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre občanov. Množstvá
odpadu sú uvedené v rubrike „zaujímavé
čísla“. Napriek tomu, že v obci organizujeme
separovaný zber, nachádzame v okolí obce
v priekopách a lesoch množstvo vyvezeného
odpadu – hlavne pneumatiky, batérie, sklo
a plasty. Zamyslime sa nad sebou a neničme
krásne okolie obce. Rada by som poďakovala
členom Jednoty dôchodcov Slovenska v obci
a žiakom základnej školy za brigády, ktoré
odpracovali na úprave a skrášľovaní námestia
obce a miestneho cintorína. Tiež ďakujem
členom Dobrovoľného hasičského zboru za
pomoc pri odstraňovaní následkov víchrice,
ktorá sa prehnala obcou v letných mesiacoch .
Obci pribudli aj úlohy riešenia v sociálnej
oblasti. Z dôvodu nedostatočnej starostlivosti
o deti obec poberala rodinné prídavky na tri
deti. Problém týchto detí sa rieši súdnou cestou
a to umiestnením v detskom domove. V tomto
čase obec poberá rodinné prídavky na 1 dieťa.
Boli vykonané aj pohovory s rodičmi detí,
ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
prostredníctvom obce zabezpečuje stravu
v školskej jedálni a školské pomôcky pre 3
deti.
Roky 2007 až 2013 budú obdobím, kedy sa
budú môcť čerpať z Európskej únie finančné
prostriedky. Hoci je už koniec roka 2007
doteraz neboli stanovené presné podmienky
ako sa budú dať získať finančné prostriedky
a na aké priority a ciele. Nevyhnutnou podmienkou, ktorú musí každá obec splniť pri podávaní projektov je to, že obec musí mať spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR). Obec takýto projekt už
má spracovaný, spracovala ho firma EKA
s.r.o. Bánovce nad Bebravou. Taktiež je
spracovaný PHSR celého Mikroregiónu
Machnáč – Inovec. Keďže je to rozsiahly
materiál je PHSR „vyvesený“ na našej
webovej stránke, alebo si ho môžu občania
prísť pozrieť na obecný úrad.
Nemalý podiel na živote obce majú aj
spoločenské organizácie, ktoré pôsobia v obci.
Obec sa snaží ísť v ústrety všetkým organizáciám, ktoré finančne aj materiálne podporuje.
Okrem toho všetkým zložkám bez problémov
a bez platenia prekopíruje materiály, vytlačí

pozvánky, napíše čo treba, taktiež vyhlási
oznamy. Myslím si, že aj toto je pomoc.
V r. 2007 sme prispeli týmto organizáciám:
- TJ Štart Svinná 313 000,- Sk, z toho
105 000,- Sk kosačka
- Jednota dôchodcov 5 000,- Sk
- hokejisti 6 000,- Sk
- rybári 4 000,- Sk
- MO MS 2000,- Sk
- SZPB 5000,- Sk
Dobrovoľný hasičský zbor patrí medzi organizácie obce, ktorá spolu s TJ Štart Svinná najčastejšie reprezentuje obec a pritom dlhodobo
dosahuje vynikajúce výsledky a taktiež sa podieľa na spoločenských podujatiach organizovaných v obci. Tento zbor má obec zriadený zo
zákona a jeho činnosť obec stojí 145 000.-Sk.
Pre zlepšenie trávenia voľných chvíľ našej
mládeže sa rozhodla obec zriadiť s prevádzkovať klub mládeže. Do vybavenia klubu, ktorý sa
nachádza v suteréne KD obec vložila 55 000,Sk. Dôležitou súčasťou nášho života sú mnohé
kultúrne akcie. Z najvýznamnejších spomeniem
aspoň krížovkársky a hádankársky turnaj
organizovaný obcou, Mikulášsky večierok,
výstava ovocia a zeleniny, veľkonočná výstava,
maškarný ples pre deti, koncerty detí ZUŠ,
akadémie ku Dňu matiek, k Vianociam, či
posedenia dôchodcov. Skoro na všetkých
kultúrnych akciách obce sa zúčastňujú deti zo
základnej a materskej školy. V obci neustále
pôsobí spevácky zbor dospelých, ktorý už dlhé
roky vedie Janka Mikulčíková. Práve vďaka
nej dokázali naši speváci spríjemniť akúkoľvek
akciu, či posedenie, ako aj prísť sa rozlúčiť
s našimi zomrelými občanmi. Za dlhoročnú
obetavú a záslužnú prácu na rozvoji a šírení
kultúry v obci sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo udeliť Janke Mikulčíkovej Čestné občianstvo obce Svinná, ktoré jej bolo odovzdané na
slávnostnom koncerte žiakov v júni 2007.
V tomto roku sa výrazne zlepšila
spolupráca
domácich
podnikateľských
subjektov s obcou, predovšetkým Agrotrie,
DENISART-u TECHNOLOGY, KUPAS-u,
Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti prevádzky opráv Svinná.
Na záver chcem poďakovať všetkým
občanom, organizáciám obce, spoločenským
organizáciám, cirkvi, politickým stranám
a podnikateľským subjektom za ich spoluprácu,
ktorou prispievajú k činnosti a k rozvoju našej
obce. Vážime si Váš prístup a Vašu pomoc.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce
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NIEČO VIAC O BYTOVKÁCH

„ČO SME TO ZA ĽUDIA?“

Výstavba obecných nájomných bytov
zahŕňa výstavbu dvoch bytových domov,
v každom 19 bytov, čiže celkove 38 bytov.
Z toho je 14 bytov trojizbových (výmera 65 –
68 m2), 8 dvojizbových väčších (výmera 55
m2), 16 dvojizbových menších (výmera 44 m2).
Na výstavbu bytov získala obec úver vo
výške 34 550 tis. Sk zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a nenávratnú dotáciu z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške
14 068 tis. Sk. Taktiež západoslovenská
energetika vybuduje trafostanicu a silnoprúdové rozvody vo finančnom náklade asi 3,8
mil. Sk. Výstavbu realizuje firma KM –
STAV, s.r.o. Púchov. Predpokladaný termín
ukončenia výstavby je prvý polrok roku 2009.
Komisia pre prideľovanie nájomných bytov
pri OZ pridelila byty nasledovne:

Vážení občania, dovolila som si použiť
slovné spojenie „čo sme to za ľudia“ z piesne
Riša Müllera v súvislosti s naším cintorínom.
Určite Vám všetkým, ktorí ste počas
Sviatku všetkých svätých navštívili hroby
svojich najbližších, neuniklo, ako pekne bolo
priestranstvo cintorína i jeho okolie upravené,
pozametané a vyčistené od padajúceho lístia.
Naše poďakovanie patrí členom i nečlenom
JDS Svinná, ktorí boli iniciátormi i účastníkmi
tejto brigády. Vďaka nepriaznivému počasiu sa
brigáda konala až v troch termínoch a čistenie
cintorína bolo nakoniec úspešne dokončené.
Niektorí občania sa snažia a iní občania robia
na cintoríne doslova a „do písmena“
neporiadok. Pracovníčky OcÚ vyvesili
písomné upozornenia, kde treba aký odpad
dávať. A preto sa opäť pýtam: „Čo sme to za
ľudia?“, keď si nevážime prácu iných. Na
smetných nádobách pri vstupných bránach
cintorína je veľký nápis, že tieto smetiaky
slúžia len na kahance. Keď však otvoríte
smetiaky máte dojem, že v našej obci bývajú aj
analfabeti, ktorí si nedokážu spomínané nápisy
prečítať. Alebo - že by to robili naschvál?
Neviem si to vysvetliť. Keď boli kontajnery na
vence a kvety pred bránou cintorína, robil sa
neporiadok v zadnej časti cintorína. Už dlhší
čas sú kontajnery premiestnené vzadu
a niektorí bezohľadní občania sú leniví prejsť
pár metrov po peknom, upravenom chodníku
a zaniesť odpad tam, kam patrí.
Rada by som pripomenula, že smetiaky boli
pred
i počas
spomienkových
sviatkov
priebežne vysýpané, nakoľko v nich bolo
nahádzané to, čo tam nemá byť a potom sa do
nich, samozrejme, nevmestili kahance.
Touto cestou by som rada vyzvala každého
jedného občana:
„Skôr, než niečo niekam odhodíš, prečítaj
si či to tam skutočne patrí!“
Dúfam, že analfabeti z našej obce vymiznú
a všetko bude tak, ako má byť.

Bytový dom „A“ (pri Nitratexe):
3- izbové: Róbert Števanka , Róbert Vacho,
Jozef Hrabovský, Roman Beško, Soňa
Kňazeová, Juraj Sýkora , Marek Szabo
2-izbové väčšie: Marián Syrný, Ľudmila
Závodská, Bernard Ďurech
2-izbové menšie: Oľga Chovanyeczová, Jozef
Kopčan, Eva Panáčková, Zuzana Ďurechová,
Roman Tomášik, Michal Halák, Karol
Konečný
Bytový dom „B“ (od železničnej trate):
3-izbové: Jana Krpelanová, Lenka Urbanová,
Martina Miklošová, Monika Lehocká, MUDr.
Lenka Pavlasová, Katarína Kytová, Andrea
Marušincová
2-izbové väčšie: Petra Paláková, Gabriela
Belejová, Agnesa Kováčová, Miroslava
Danišová
2-izbové menšie: Viliam Kopriva, Miroslav
Láslop, Zuzana Jánošíková, Marta Čerňanská,
Peter Kováč, Simona Kachlárová, Tomáš
Hikel, Ivan Ďurech
Zdroj: OcÚ Svinná

Agnesa Kováčová
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KDE SME ŽIADALI O FINANČNÉ PROSTRIEDKY
-

Ministerstvo financií – výmena okien na ZOS – 115 000 Sk
Ministerstvo financií – oprava miestneho rozhlasu – neúspešné
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – inžinierske siete a parkoviská k bytovkám
– 14 086 tis. Sk
- Nórske kráľovstvo – na projektovú dokumentáciu na Dom sociálnych služieb – nie sú ešte
výsledky
- Environmentálny fond – na separovaný zber odpadu (biologicky rozložiteľný odpad) – nie sú
ešte výsledky
- Ministerstvo kultúry – elektronizácia knižníc – 25 000 Sk
- T-Mobile – zariadenia do záhrady MŠ – nie sú ešte výsledky
Celkové prostriedky iných subjektov pre obec :
- TVK a.s. Trenčín – rekonštrukcia vodovodu a chodníka – 7 mil. Sk
- Západoslovenská energetika – trafostanica k bytovkám – 3,8 mil. Sk
Podávanie projektov a žiadostí o nenávratné dotácie stáli obec asi 50 tisíc korún.
-

Zaujímavé čísla z činnosti OcÚ
- počet overených listín
- počet overených podpisov
- došlá a odoslaná pošta
- počet účtovných dokladov
- počet došlých faktúr
- počet odoslaných faktúr
- počet potvrdení
- počet výkazov a štatistických hlásení
- vydané platobné výmery na daň z nehnuteľnosti
- vydané platobné výmery na poplatok
za komunálne odpady
- rozhodnutia o opatrovateľskej službe
- stavebné povolenia
- kolaudačné rozhodnutia
- rozhodnutia o odstránení stavby
- ohlásenia drobnej stavby
- vyvezené množstvá odpadu:
komunálny odpad
sklo
textil
tvrdé plasty a PET fľaše
pneumatiky
objemový odpad
papier (ZŠ)
- počet čitateľov obecnej knižnice
- počet výpožičiek v obecnej knižnici
- počet návštevníkov knižnice
- počet podujatí v knižnici
- počet účastníkov podujatí v knižnici
- počet knižničných jednotiek v knižnici
- počet knižničných jednotiek získaných kúpou
- počet knižničných jednotiek získaných darom
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190
832
988
1 059
420
53
112
190
593
596
12
4
8
2
14
248 t
7,6 t
1,2 t
11,86 t
0,5 t
19,8 t
11 t
230
7 008
1 277
13
338
10 301
186
66
Zdroj: OcÚ Svinná

RECITAČNÉ A SPEVÁCKE ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
divadelného predstavenia v Dome armády v
Trenčíne. Žiaci 5. a 6. roč. navštívili starobylú
Nitru s hradom, poľnohospodárske múzeum
a pozreli si architektúru na pešej zóne. Žiaci 8.
a 9. roč. boli v Uhrovci, navštívili i Jankov
vŕšok. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dejepisnej
exkurzie do Poľska – Osvienčimu. Celý prvý
stupeň absolvoval Detskú misiu. Žiaci druhého
stupňa sa zúčastnili divadelného predstavenia
Kocúrkovo.
Výborné výsledky dosiahol školský časopis
Bociany – Zlaté pásmo, ktorý vydávame už
štvrtý rok. Poďakovanie patrí pani učiteľke
PaedDr. Jane Kutišovej a redakčnej rade.
Zúčastnili sme sa viacerých podujatí
organizovaných kultúrnou komisiou pri OcÚ.
Organizovali sme pohybové a športové hry,
súťaže na zdokonaľovanie pohybovej zručnosti. Príprava sa konala v záujmových krúžkoch:
futbal dievčatá –v základnej skupine 2. miesto,
futbal ml. žiaci – okr. kolo malý futbal – účasť
futbal st. žiaci – základná skupina 2. miesto
futbal žiaci prvého stupňa
Uskutočnili sme priateľské stretnutie medzi ZŠ
Rybany a ZŠ Svinná.
Žiaci 1. – 4. roč. sa zúčastnili plaveckého
výcviku a žiaci 3. – 4. roč. absolvovali školu
v prírode. Všetky triedy sa zapojili do zberu
papiera. Žiaci 3. – 9. roč. riešili matematickú
olympiádu a v okresnej súťaži obsadila K.
Kyselicová (5. roč.) 3. miesto a T. Masár (7.
roč.) 9. miesto. Pytagoriádu riešilo 107
žiakov v triednom kole a víťazom v okresnej
súťaži bol žiak našej školy I. Nagy (4. roč.)
Ďalšie súťaže a aktivity:
Hliadka mladých požiarnikov – 1. a 2. stupeň
– 10 žiakov
Matematický klokan – 64 žiakov - z toho 7
úspešných
Geografická olympiáda – 30 žiakov v šk. kole
– najúspešnejší: K. Lobotková (5. roč.), A.
Ševčíková a A. Saloňová (6. roč.), R. Halás
a P. Krajčovič (7. roč.), M. Čapistrák (8. roč.),
M. Kopecká (9. roč.).
Deň narcisov – vyzbieraných 10 000,- Sk,
zber plastových uzáverov pre misie.
V poobedňajšom čase sa môžu deti
vzdelávať v dvoch oddeleniach školského
klubu.
(pokračovanie na str.7)

Vážení občania, dovoľte, aby sme Vám
prostredníctvom občasníka Sviňan aj my zo
Základnej školy vo Svinnej prezentovali svoju
činnosť. Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2006/07 bol vedený sedemnástimi
pedagogickými pracovníkmi. Práca pedagógov
bola riadená princípmi humanizmu, vzájomnej
tolerancie a rešpektovaním ľudských práv.
V tomto školskom roku sme dosiahli mimoriadne dobré výsledky najmä v oblasti
recitačných a speváckych súťaží:
Hviezdoslavov Kubín školské kolo:
poézia – 1. kat. – Beáta Petrovská – 3. roč.
2. kat. – Dominika Belejová - 6 roč.
3. kat. – Michaela Jarabá – 8. roč.
próza - 1. kat. – Valéria Barišová – 2. roč.
2.kat. -Branislav Mikulovský – 5. roč.
3. kat. - Viktória Strhárska – 8. roč.
Hviezdoslavov Kubín obvodové kolo:
próza -Branislav Mikulovský – 2. miesto - 5. r.
Viktória Strhárska – 1. miesto – 8. roč.
Hviezdoslavov Kubín okresné kolo:
próza - Viktória Strhárska– 1. miesto – 8. roč.
Hviezdoslavov Kubín krajské kolo:
próza – Viktória Strhárska – 3. miesto – 8. roč.
Rozprávkové vretienko okres. a kraj. kolo:
Viktória Strhárska – 1. miesto – 8. roč.
Rozprávkové vretienko celoslovenská súťaž:
Viktória Strhárska – účasť
Šaliansky Maťko okresné kolo:
Kristína Hiklová – 3. miesto – 2. roč.
Prednes náboženskej poézie:
Andrea Lobotková – 8. roč. – účasť
Michaela Lobotková – 7. roč. – účasť
Bosáková desaťdolárovka – žiaci 9. roč:
Hana Sýkorová - postup
Slávik Slovenska okresné kolo:
Dominika Hromníková – 9. roč. – 3. miesto
Trenčianske hodiny okresné kolo:
Dominika Hromníková – 9. roč. - 2. miesto
Žiaci našej školy pripravili kultúrny
program k Mesiacu úcty k starším a navštívili
Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svinnej,
v období Vianoc odohrali divadelné predstavenie Jezuliatko, realizovali pásmo básní
a piesní k Vianociam, ku Dňu matiek, žiaci
vystupovali s kultúrnym programom na schôdzach dôchodcov i MO MS. Žiaci 9. roč.
pripravili Mikulášske dopoludnie pre svojich
spolužiakov. Prváci a druháci sa zúčastnili

6

Hlavolamy ročníky 8. – 9.: 1. Andrea Kardianová, 2. Denisa Kytová, 3. Andrea
Lobotková, 4. Martina Dúcka, 5. Martina
Masárová.
Výsledky 2. dňa (región Trenčín):
Krížovky ročníky 6. – 7.: 1. Jakub Gallo, 2.
Erika Lobotková (obaja Svinná), 3. Jakub
Valko (Tr. Jastrabie), 4. Jakub Rea (Nemšová),
5. Filip Macko (Trenčín – Dlhé hony).
Hlavolamy ročníky 6. – 7.: 1. Jakub Valko (Tr.
Jastrabie), 2. Adam Saloň, 3. Erika Lobotková,
4. Tomáš Masár (všetci Svinná), 5. Martina
Jasnická (Tr. Jastrabie).
Krížovky ročníky 8. – 9.: 1. Michal Valko (Tr.
Jastrabie), 2. Veronika Kytová (Svinná), 3.
Monika Jasnická (Tr. Jastrbie), 4. Denisa
Kytová (Svinná), 5. Jakub Koreň (Tr.
Jastrabie).

(dokončenie zo str.6)
Nový školský rok 2007/2008 sme začali
s počtom žiakov 206. Počet pedagógov sa
nezmenil. Mimoškolské aktivity môžu žiaci
napĺňať v 12 krúžkoch pri ZŠ.
I v tomto šk. roku chceme čo najlepšie
reprezentovať našu školu i obec dobrými
výsledkami vo vzdelávacej a športovej oblasti.
Na záver ďakujeme všetkým rodičom za
akúkoľvek formu pomoci v Rade rodičov
a Rade školy, obecnému úradu a organizáciám
v obci.
Mgr. Mária Kollárová, riaditeľka školy

MALÉ JUBILEUM TURNAJA
VŠELIČOHO

Hlavolamy ročníky 8. – 9.: 1. Michal
Valko (Tr. Jastrabie), 2. Andrea Mráziková
(Nemšová), 3. Jakub Koreň (Tr. Jastrabie),
4. Monika Jasnická (Tr. Jastrabie), 5. Simona Gajdošíková (Nemšová).

Krížovkársko-hádankárske hnutie sa vo
Svinnej zviditeľňuje nielen prostredníctvom
podujatí dospelých, o ktorých píšeme na iných
miestach občasníka Sviňan, ale už po piaty raz
sa uskutočnil aj turnaj žiakov v riešení
krížoviek, hádaniek a hlavolamov. V máji ho
pripravil opäť miestny obecný úrad prostredníctvom svojej komisie pre kultúru,
školstvo a šport. Tak, ako býva v ostatných
rokoch zvykom, turnaj bol dvojdňový – počas
prvého dňa súperili žiaci 6 – 9. ročníkov
miestnej základnej školy a najlepší z nich
postúpili do oblastnej súťaže, ktorá sa
uskutočnila o deň neskôr za účasti škôl
z trenčianskeho regiónu.
Počas oboch dní boli žiaci rozdelení do
dvoch kategórii – ročníky 6. – 7. a ročníky 8. –
9. Každá kategória riešila jednu švédsku
a jednu písmenovú krížovku (1.časť) a jednu
osemsmerovku plus súbor hlavolamov (2.
časť). Všetky riešiteľské materiály autorsky
pripravil Jozef Páleník. Najlepší riešitelia
v oboch kategóriach po oba dni boli odmenení
zaujímavým vecnými cenami, ktoré venoval
Obecný úrad Svinná.

V nadstavbovej časti predseda SZHaK Ing.
Ján Farkaš, ktorý prišiel medzi mladých
riešiteľov z Martina, spestril ich riešiteľský deň
netradičnými logickými úlohami.
Jozef Páleník

Ak chcete ďalej prísť ako my dôjdeme, treba
vám viac vedieť ako my čo vieme.
(K. Kuzmány)

Výsledky 1. dňa (ZŠ Svinná):
Krížovky ročníky 6.- 7.: 1. Simona Kyselicová,
2. Jakub Gallo, 3. Tomáš Masár, 4. – 5.
Michaela Lobotková a Erika Lobotková.
Hlavolamy ročníky 6. – 7.: 1. Erika Lobotková, 2. Martin Kyjac, 3. Adam Saloň, 4.
Tomáš Masár, 5. Michaela Lobotková.
Krížovky ročníky 8. – 9.: 1. Veronika Kytová,
2. Mária Priatková, 3. Denisa Kytová, 4. Jana
Meravá, 5. Dominika Országhová.

Puberta sa začína vtedy, keď chlapec alebo
dievča zistí, že rodičia hovoria samé hlúposti.
(Mark Twain)
(Prevzaté z časopisu ZŠ „Bociany 1“)
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ABY SA DETIČKÁM V MATERSKEJ ŠKOLE PÁČILO
-

Do materskej školy (MŠ) v školskom roku
2007/2008 nastúpilo 46 detí vo veku od 3 do 6
rokov. Navštevujú 2 triedy, v ktorých s nimi
pracujú 4 pedagogické pracovníčky. Kolektív
učiteliek sa nezmenil a tvoria ho:
- 1.trieda: 21 detí 3-4-ročných, učiteľky Mgr.
Alena Sýkorová, Eleonóra Kováčová (súčasne
riaditeľka MŠ)
- 2.trieda: 25 detí 4-6 ročných, z toho 18
predškolákov, učiteľky Daniela Hanzlíková,
Lenka Žáková.
O čistotu a príjemné prostredie materskej
školy sa stará školníčka Brachtýrová Anna.
Aktívne
spolupracujeme
s rodičovským
združením pod vedením Zuzany Mikulíkovej
a Radou školy pod vedením Daniely
Hanzlíkovej.
Adaptácia detí na materskú školu býva
náročná nielen pre deti, ale aj rodičia veľakrát
neľahko zvládajú adaptačné ťažkosti svojich
maličkých. Preto usporiadanie dňa v čase
adaptácie
volíme
tak,
aby
nebolo
preorganizované a priblížilo sa rodinnému
prostrediu. V materskej škole vzniká priestor
na to, aby sa dieťa prejavilo v rôznych
aktivitách, preto sme pre ne pripravili
zaujímavý výchovno-vzdelávací program, aby
získali čo najviac vedomostí a poznatkov.
K tomu sa snažíme využívať a uplatňovať
najnovšie metodické a vzdelávacie postupy
a koncepcie, získavané ďalším vzdelávaním
učiteliek. Rôznymi zaujímavými aktivitami
vedieme deti k výchove k prosocionálnosti
(správanie a konanie človeka zamerané na
prospech ostatných, spoločnosti) a tvorivosti,
ale aj k pozitívnemu vzťahu k životnému
prostrediu. Pri získavaní informácii sa snažíme
využívať zážitkové učenie, kedy deti vlastnou
skúsenosťou získavajú nové poznatky.
AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY
NA VEREJNOSTI V MINULOM ŠKOLSKOM ROKU:
- plnenie úloh školy podporujúcej
zdravie (ovocné a zeleninové dni,
správne
stravovacie
návyky,
dodržiavanie
pitného
režimu,
primerané obliekanie a pravidelný
pobyt
na
čerstvom
vzduchu,
odbúravanie závislosti na cukríkoch
- plnenie úloh projektu: „Adamko hravo
– zdravo“

-

-

-

-
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Mikulášske a vianočné besiedky pre
deti a rodičov
spolupráca s miestnou knižnicou,
návšteva
predškolákov,
práca
s leporelom,
vystúpenie v obci pri príležitosti Dňa
matiek
prezentácia detí v rámci obvodu (12
MŠ): zúčastnili sme sa Detského
slávika v Bobote, športovej olympiády
v Dubodieli,
výtvarné
práce
prezentovali
okolité
obce
na
veľkonočnej výstave vo Svinnej, ktorá
bola veľmi úspešná. Podnetné bolo
tiež literárne pásmo v spolupráci
s miestnou knižnicou v Trenčianskych
Stankovciach. Spoločnými aktivitami
podporujeme detské priateľstvá a prvé
dotyky s okolitým svetom.
výstavky prác detí i učiteliek v MŠ
a v obci
zorganizovanie „Týždňa detských
radostí“ z príležitosti Dňa detí –
športový deň, divadielka, ktoré zahrali
učiteľky deťom – Červená čiapočka,
Pampúšik, kreslenie na chodník, výlet
do Patrovca, súťaže ...
vystúpenie
detí
pri
príležitosti
ukončenia školského roka, rozlúčka
s predškolákmi za účasti rodičov
vystúpenia detí na uvítaniach detí do
života
v rámci spolupráce so ZŠ vzájomné
návštevy a otvorené hodiny, športové
dni, účasť na zápise do 1. ročníka ...
rôzne formy spolupráce s rodičmi –
rozhovory pri príchode a odchode detí
z MŠ, kedy sú rodičia ústne
oboznámení s aktivitami, úspechmi
a neúspechmi dieťaťa, ďalej sú to
nástenky, spoločné schôdzky, oslavy
a besiedky a iné spoločenské podujatia
krúžková činnosť – vyučovanie
detského jazyka hravou formou
v spolupráci
s agentúrou
Pro
Americana
Pre
zlepšenie
materiálnotechnických podmienok školy sme
v minulom období zakúpili 25
stoličiek, 25 ležadiel, učiteľky MŠ
ponatierali v letnom období záhradné
(pokračovanie na str. 9)

(dokončenie zo str. 8)
náradie, zakúpili sme nové koberce do druhej
triedy. Rekonštrukciou druhej triedy sa
zväčšila hracia plocha pre deti. Učebné
pomôcky a hračky postupne dopĺňame novými.
V činnostiach a aktivitách, ktoré pomáhajú
v rozvoji výchovy a vzdelávania budeme
pokračovať aj naďalej.
NAŠE ZÁMERY PRE ĎALŠIE OBDOBIE:
- v priebehu roka vypracovať a plniť
projekty: Pohyb je náš kamarát,
Týždeň zdravia, Týždeň detských
radostí, Deň environmentálnych hier,
Športová olympiáda aj pre okolité MŠ
- pokračovať
v budovaní
školskej
záhrady novým záhradným náradím –
finančné
prostriedky
získať
aj
využitím ponúkaných grantových
programov
- výsadba kríkov a drevín do školskej
záhrady, čím skrášlime životné
prostredie a tiež získame väčšiu plochu
zatienenia
- v spolupráci s OcÚ a rodičmi vylepšiť
interiér MŠ a materiálne podmienky
(zakúpenie posteľnej bielizne, stoličiek
a stolov do 1. triedy...)
- pokračovať vo vyučovaní anglického
jazyka –„Skoré začiatky“
- rozšíriť krúžkovú činnosť o počítačový
krúžok – „S počítačom veselo a hravo“
- spoluprácu so ZŠ skvalitniť v oblasti
využívania telocvične a športového
ihriska
Ako som už spomínala, v najbližšom období
chceme investovať do školskej záhrady.

Spoluprácou s obecným úradom, rodičmi
a oslovovaním sponzorov sa snažíme získať
finančné prostriedky na zrealizovanie tohto
projektu. Ale zároveň máme veľké obavy.
I napriek tomu, že je areál oplotený, bránky
uzamknuté, večery tam trávia nežiaduci
návštevníci, ktorí deťom nedoprajú trochu
radosti a ničia i to málo, čo tam je. Ráno
nachádzame polámané lavičky, premiestnený
vláčik na inom konci záhrady, fľaše od vína,
cigaretové ohorky, poškodené oplotenie,
vchodové dvere popísané a uzamknuté zámkou
na bicykel...
Deti predškolského veku potrebujú vhodné
podmienky pre pohybové aktivity a spontánnu
hru a my im ich vytvárame a naďalej chceme
vytvárať, ale nejakí nespratníci prídu a poškodia, čo sa dá. Už v materskej škole utvárame
u detí kladný vzťah k prírode a vedieme ich
k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. V tomto pokračujú i učitelia v ZŠ. Kde
sa to všetko vytratí? Týmto apelujeme na
mladých ľudí a prosíme ich: „Neničte deťom
prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa. Veď
to, čo teraz vybudujeme, môže o pár rokov
slúžiť i Vašim deťom!“
Zároveň mi dovoľte poďakovať všetkým
zamestnancom, rodičom, starostke obce
i verejnosti za podporu školy, spoluprácu
a popriať im pevné zdravie, veľa osobných
i pracovných úspechov. Snažme sa spoločne
prekonať prekážky, ktoré nás čakajú, aby sme
našim deťom otvorili bránu poznania čo
najviac.

Eleonóra Kováčová, riaditeľka MŠ

EURO NA SLOVENSKU
uvádzať na všetkých dokladoch, kde človek
prichádza do styku s cenami, teda napríklad na
účtoch za plyn, telefón, ale aj na cestovných
lístkoch. Slovenskými korunami bude možné platiť
v hotovosti až do 16. januára 2009. Po tomto
termíne bude možné platiť už len eurami. Banky
budú vymieňať slovenské korunové mince 6
mesiacov a bankovky 12 mesiacov po zavedení
eura. Výmena mincí a bankoviek bude bezplatná.
Finančné prostriedky uložené v banke budú
automaticky prepočítané na eurá bez toho, aby sme
museli navštíviť banku. Platobné karty po zavedení
eura zostanú v platnosti a nie je potrebné ich meniť.
Prechod na novú menu nie je o emóciách, ale
o rozumnej
príprave.

Euro je mena členských štátov eurozóny, ktorú
1. januára 1999 prijalo 11 členských štátov EÚ. Aj
Slovensko je na najlepšej ceste prijať euro ako
národnú menu. Ak pôjde všetko podľa plánu,
Slovákom v januári 2009 oťažejú peňaženky.
Nepôjde však o náhle zlepšenie finančnej situácie,
ale o výmenu korún za eurá. Slovenské bankovky
vystriedajú
v peňaženkách
kovové
mince.
V obchodoch sa v porovnaní s cenovkami, na aké
sú Slováci v korunách zvyknutí, bude zdať v eurách
zrazu všetko lacné. Netreba sa však nechať zmiasť,
ceny zostanú rovnaké. Zmenší sa totiž aj suma na
výplatných páskach či dôchodkoch. Zorientovať sa
a zvyknúť si na nové ceny by mali dvojité cenovky.
Tie by sa mali v obchodoch objaviť od augusta
2008. Suma v korunách a eurách zároveň sa bude
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V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE PRACUJÚ DVA ODBORY
a záľub, rozvoj osobnosti a a citové zrenie
mladého človeka.
Tanečný odbor:
- tanec
- príprava na záujmovú umeleckú
tvorivosť
- príprava na pedagogické štúdium
tanečných disciplín
Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni
základného štúdia je všestranná základná
tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec,
moderný tanec, tanečná prax, dejiny tanca.
Druhý stupeň základného štúdia uzatvára
tanečné vzdelanie žiaka ZUŠ, v ktorom získa
okruh
vedomostí
z tanečného
umenia
prostredníctvom predmetov klasický tanec,
ľudový tanec, moderný tanec, historický tanec,
tance iných národov, tanečná prax, dejiny
tanca.
Hlavným cieľom študijných programov je
kultivácia
estetického
vkusu
žiakov
prostredníctvom
aktívneho
a pasívneho
kontaktu s kvalitným umením, napĺňanie
potreby rozvoja kreatívnosti, koncentrácie,
schopnosti podávať maximálne výkony
v motivujúcom prostredí, pestovanie úcty
k hodnotám a ich udržiavanie v čase.
V súčasnosti študuje v škole 70 žiakov pod
vedením pedagógov:
- Mgr. Ľubica Gurínová, vedúca
pobočky ZUŠ, hra na klavíri, hra na
keyboarde
- Janka Mikulčíková, hra na keyboarde,
hra na zobcovej flaute, hra na priečnej
flaute, hra na akordeóne
- Mgr. Zuzana Pavlíková, hudobná
náuka, hra na klavíri, hra na akordeóne
- Janette Strhárska, tanečný odbor
PREZENTÁCIA ŠKOLY
- interná – prostredníctvom vlastnej kultúrnej
produkcie: pravidelné koncerty a hudobno –
tanečné vystúpenia pod názvom Vianočné
variácie, Letný koktejl
- externá – účinkovanie žiakov v rámci
verejných
koncertov
a projektov
ZUŠ
v Trenčíne, na prehliadkach, festivaloch,
súťažiach a kultúrno – spoločenských podujatiach organizácií a inštitúcií.

Základná umelecká škola (ZUŠ) vo Svinnej
je pobočkou Základnej umeleckej školy
v Trenčíne, Nám. SNP 2, najväčšej svojho
druhu v Trenčianskom kraji.
Poslaním školy je poskytnúť základné
vzdelanie v jednotlivých študijných odboroch.
Garanciou
kvality
a systematickosti
vzdelávania je vyučovanie podľa záväzných
učebných
plánov
a učebných
osnov,
schválených
Ministerstvom
školstva
Slovenskej republiky a prepracovaná metodika
vyučovania.
Škola ponúka:
- dlhoročnú tradíciu v rámci svojej 40
ročnej existencie,
- kvalitných pedagógov,
- bohatú dotáciu vyučovacieho času za
prijateľnú výšku príspevku na štúdium,
- tvorivé, pokojné, umelecky inšpirujúce
prostredie a špecializované vybavenie
školy,
- mnohostrannú
internú
i externú
prezentáciu školy
Škola
realizuje
prípravné
štúdium
a základné štúdium. Prípravné štúdium má 1-2
ročníky a je určené predovšetkým pre žiakov I.
stupňa ZŠ a deti predškolského veku. Základné
štúdium sa člení na I. stupeň, ktorý má 7
ročníkov a II. stupeň, ktorý má 4 ročníky.
Vyučovanie je individuálne a skupinové.
REALIZOVANÉ ŠTÚDIJNÉ PROGRAMY
Hudobný odbor:
- hra na klavíri
- hra na keyboarde
- hra na zobcovej flaute
- hra na priečnej flaute
- hra na akordeóne
Cieľom výchovno-vzdelávacieho komplexu
na I. stupni základného štúdia je vytvoriť
harmonickú vyváženosť medzi sluchovou
a motorickou sférou žiaka, rozvíjať jeho
samostatnosť, osobný prístup k umeniu,
k nástrojovej hre prostredníctvom predmetov,
prípravná hudobná výchova, príprava k hre na
nástroji, hra z listu, štvorručná hra, komorná
hra, hudobná náuka.
Cieľom štúdia na II. stupni – v predmetoch
hra na nástroji, hra z listu, štvorručná hra,
komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri – je
rozvoj tvorivého a interpretačného potenciálu
žiaka podľa jeho individuálnych daností

Mgr. Ľubica Gurínová, vedúca pobočky
ZUŠ
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PSU Jozef Belej, v roku 2004 sa predsedom
stal Eduard Hertl a o dva roky neskôr ho na
predsedníckej stoličke vystriedal súčasný
predseda Jozef Holenda.
Majetok PSU Svinná sa nachádza
v katastrálnom území obce Svinná (výmera
215 812 m2) a v katastrálnom území obce
Veľká Hradná, časť Železník (výmera 534 506
m2). Od roku 1997 do roku 2006 bol celý
majetok daný do prenájmu Štátnym lesom
Trenčín.
Členovia PSU Svinná (v súčasnosti je ich
107) sa rozhodli, že od 1. 6. 2006 prevezmú
majetok lesov do svojej správy a budú na ňom
hospodáriť. Bol zvolený sedemčlenný výbor,
ktorý riadi celú činnosť PSU.
V roku 2006 bolo vyťažených a predaných
270,91 m3 dreva, z toho 23 m3 bolo predaných
súkromným osobám ako palivové drevo
(vláknina).
V roku 2007 sa vyťažilo 913,8 m3 drevnej
hmoty, z toho bolo súkromným osobám
predaných 108,57 m3 vlákniny ako palivové
drevo.
Hlavní odberatelia vyťaženého dreva sú
z rôznych lokalít Slovenska a výbor PSU sa
snaží vyberať z ekonomického hľadiska
najvýhodnejších. Ďalšou, nemenej významnou
činnosťou PSU Svinná je starostlivosť
o poriadok v lese, najmä po ťažbe, výsadba
lesa a prerezávanie lesného porastu. Okrem
toho boli na okrajoch lesov osadené
informačné tabule oznamujúce vlastníctvo
príslušnej lokality.
V oboch urbárskych lesoch je zákaz ťažby
dreva neoznačených stromov, zákaz vjazdu
všetkých motorových vozidiel, voľný pohyb
psov,
zakladanie
ohnísk,
fajčenie
a vykopávanie sadeníc. Akékoľvek činnosti je
potrebné oznámiť predsedovi PSU alebo
členom výboru, ktorými sú Ing. Štefan Baco
(podpredseda), Milan Galko, Jozef Brachtýr,
Jozef Belej ml., Emília Čierniková a Ing. Jozef
Páleník.
Niektorí
členovia
Pozemkového
spoločenstva urbárnikov Svinná nemajú
„papierovo“ v poriadku pozostalostné konanie,
preto ich aj touto cestou prosíme o nápravu vo
vlastnom záujme, pretože inak im nevzniká
nárok na podiely zo zisku.
Výbor PSU verí, že v budúcnosti nebude
dochádzať k neriešiteľným otázkam členov
PSU a nečlenov.
Jozef Holenda, predseda PSU Svinná

ÚSPECHY
V LITERÁRNYCH
SÚŤAŽIACH
Inštitúcie na rôznych stupňoch organizačnej
štruktúry, samosprávnymi krajmi počnúc, cez
krajské a okresné knižnice a okresnými či
mestskými
organizáciami
rozličného
zamerania končiac, vyhlasujú každoročne
viacero literárnych súťaží aj pre dospelých.
Niektorých z nich sa zúčastňuje aj náš literát
Ing. Jozef Páleník, viac-menej úspešne.
V ostatnom roku v celoslovenskej súťaži
Braneckého Trenčín nazvanej „Studňa sa tajne
s dažďom zhovára“ obsadil druhé miesto
v kategórii próza-pokročilí a tretie miesto
vybojoval v literárnej súťaži zameranej na
duchovne a nábožensky orientovanú tvorbu
s názvom„Jurinova jeseň“, ktorú organizuje
Žilinský samosprávny kraj a Okresná knižnica
v Čadci. Osobitne sa mu darí v celoslovenskej
literárnej súťaži „O cenu Slovenského učeného
tovarišstva“ v Trnave, ktorá má dokonca
medzinárodné zastúpenie a kde v roku 2007
zvíťazil v kategórii próza pokročilí už po tretí
raz (okrem toho jedno druhé miesto).
Obec Svinná zviditeľnili naši literáti aj na
marcovom stretnutí slovesných umelcov
trenčianskeho regiónu s občanmi a čitateľmi
tej istej oblasti, kde si do horúcich kresiel
zasadli aj básnik Ján Maršálek a prozaik Jozef
Páleník. Mimochodom – na tomto podujatí
mali viac ako jednočlenné zastúpenie len
Trenčín a Svinná ...
Agnesa Kováčová

ČO NOVÉ V URBÁRSKOM
SPOLOČENSTVE SVINNÁ
Prvá
písomnosť
o vzniku
urbárskej
spoločnosti Svinná je z roku 1907 (v
maďarčine) a vtedy mala 68 členov. Ďalšia
písomná zmienka je z roku 1943 a uvádza
101členov. V rokoch 1948 – 1949 bola
urbárska spoločnosť zoštátnená a celý majetok
sa dostal do správy Štátnych lesov.
Po zmene sociálno-ekonomickej spoločnosti
v roku 1989 bola činnosť urbárskej spoločnosti
obnovená v roku 1997 a majetok lesov vrátený
pôvodným alebo následným majiteľom.
Predsedom
Pozemkového
spoločenstva
urbárnikov (PSU) obce Svinná, ktoré malo asi
100 členov, sa stal Jozef Blažej a tajomníčkou
Anna Mišáková. Po smrti J. Blažeja viedol
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PESTRÁ ČINNOSŤ MATIČIAROV
OcÚ
a všetkými
kultúrno-spoločenskými
organizáciami v obci, a tak sme spoluprácu
zahrnuli aj do plánu činnosti na roky 2007 –
2010. Na rokovaní odznela aj správa
o hospodárení z úst J. Lobotkovej, stanovisko
dozorného výboru MO MS v interpretácii M.
Hiklovej, bol zvolený staronový 5-členný
výbor, 3-členný dozorný výbor, schválený
plán činnosti na najbližšie 3 roky a Ing. J.
Páleník ako delegát na celoslovenské VZ MS.
V apríli sme realizovali brigádu na
skrášľovaní námestia obce a okolia miestneho
kostola. Žiaci ZŠ sa opakovane zapojili do
akcie „Deň narcisov“, ktorá sa v našej obci na
podnet MO MS uskutočňuje od roku 2003 a za
týchto päť rokov bolo poslaných na konto
„Ligy proti rakovine“ viac ako 36 000 Sk.
Nepochybne dôležitou a zaujímavou akciou
bol „Matičný deň v ZŠ“, počas ktorého
prebiehal aj kvíz o histórii MS (bližšie v inom
príspevku).
V máji sme pripravili reláciu k výročiu
úmrtia gen. M. R. Štefánika a na „Deň matiek“
sme sa rozhodli oceniť najstaršiu mnohodetnú
matku obce návštevou členiek i malým
darčekovým košíkom.
V spolupráci so ZŠ sme pod názvom „Burza
zabudnutých hračiek“ zorganizovali akciu,
počas ktorej deti prinášali už nepotrebné
hračky, ale aj knihy, ktoré zasa boli súčasťou
projektu „Vzdialenosť zbližuje ľudí“, a to
všetko bolo určené pre deti v detských
domovoch či pre slovenské deti v Rumunsku,
Maďarsku a iných krajinách. Venujeme sa ja
charitatívnej činnosti a pre Domov sociálnych
služieb v Oščadnici sme už po druhý raz
zozberali veľké množstvo prádla a ošatenia.
V júni sme sa snažili zorganizovať
v spolupráci s OP MS Trenčianske Teplice
autobusový zájazd do Kežmarku, pri
príležitosti MS FSM – Vysoké Tatry, ale pre
termínovú kolíziu s iným podujatím, ktoré bolo
pripravené skôr, sa to nepodarilo. Nemalou
mierou (Ing. J. Páleník, Mgr. Z. Hricková,
Mgr. A. Čapistráková) sme sa však podieľali
na realizácii miestneho i oblastného
krížovkárskeho
turnaja
žiakov
(máj),
celoslovenského krížovkársko– hádankárskeho
turnaja dospelých i Majstrovstiev Slovenska
v riešení logických úloh (júl).
(pokračovanie na str.13 )

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej
(MO MS) sa riadi Stanovami MS, stanovami
MO MS a rámcovým plánom činnosti, ktorý sa
podľa okolností, požiadaviek alebo odporúčaní
ČÚ MS dopĺňa ďalšími aktivitami.
Naša tohtoročná činnosť začala v januári
výrobou prútených výrobkov. Túto akciu
robievame pravidelne a opakovane pre deti žiakov ZŠ, mládež i dospelých a teší sa veľkej
obľube. Ide o zachovanie zanikajúceho
remesla našich rodičov a starých rodičov, ktorí
si v zimných mesiacoch takto užitočne krátili
voľné chvíle a súčasne si pripravovali z prútia
potrebné pracovné predmety pre prácu na poli,
ale aj na predaj.
V marci sme pripravili informačnú tabuľu
s názvom „A sláva národa hodná je obetí“, na
ktorej sme zvýraznili osobnosť J. M. Hurbana
pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia.
Jeho prácu a dielo sme detailnejšie priblížili
prostredníctvom relácie v miestnom rozhlase.
Reláciou v rozhlase sme nezabudli ani na 24.
výročie
úmrtia
jedného
z popredných
predstaviteľov katolíckej moderny, rímskokatolíckeho kňaza ThLic. Jána Harantu, ktorý
najdlhšie, 20 rokov, pôsobil vo Svinnej. Okrem
iného bol 13 rokov (1935 – 1948) členom MS.
Spomienka v miestnom rozhlase sa niesla
v znamení slov jednej z jeho básní: „Z jeho
slôh s vôňou absintu/ jak z amfor pili sme./ Ich
vôňa nás opája i dnes...“
Koncom marca sa uskutočnila výstava
veľkonočných symbolov, na príprave ktorej sa
podieľali aj členovia MO MS a prezentovali sa
na nej svojimi prácami aj žiaci našej školy.
Nezabudli sme ani na vítanie jari, v minulosti
známe ako „pálenie Moreny“ (bližšie v inom
príspevku).
V marci sa konalo aj Valné zhromaždenie
MO MS za účasti starostky obce Ing. A.
Sýkorovej a správcu farnosti Mgr. Jozefa
Šafára, ktorí si prevzali malú pozornosť –
košíčky zhotovené na akcii pletenia výrobkov
z prútia. Na zhromaždení predsedníčka
organizácie Marta Illéšová zhodnotila uplynulé
trojročné obdobie ako plodné. Je veľmi veľa
vecí, ktoré matičiari chcú riešiť, či pomáhať
riešiť, aby sa naše kultúrne dedičstvo nielen
zachovávalo, ale aj rozvíjalo medzi deťmi,
mládežou i dospelými. Snažíme sa preto
maximálne spolupracovať so ZŠ, ZUŠ, MŠ,
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(dokončenie zo str.12 )
Deň Matice (4. august) sme oslávili svätou
omšou za zomrelých i žijúcich matičiarov
a reláciou o úlohách MS. Reláciu sme
pripravili aj k 210. výročiu narodenia prvého
predsedu MS Štefana Moysesa, ale tiež k 100.
výročiu tragickej udalosti v Černovej. V závere
septembra sme zorganizovali akciu „Oslava
darov zeme“ v miestnom kostole (bližšie
v inom príspevku).
Pre Nadáciu MS sme pripravili projekt
s názvom „Začnime ihneď“ a následne sme
naň dostali príspevok 6300 Sk, ktorý musíme

zúčtovať do konca kalendárneho roka a tak
zabezpečíme rozdelenie uvedenej sumy pre
akcie ZŠ.
Bolo tak vždy, je i bude platiť: „Rodina –
základ výchovy každého človeka.“ V našom
pláne činnosti pre roky 2007 – 2010 máme
zahrnutú aj ochranu a rozvoj kultúry,
vzdelávania a výchovy. Aby sme túto úlohu
splnili,
pripravíme
reklamno-informačnú
tabuľu na tému: „Rodina – jej základné
úlohy.“
Marta Illéšová, predsedníčka MO MS

VÍTANIE JARI
Miestny odbor Matice slovenskej
pripravil začiatkom jarného obdobia
zaujímavú akciu s názvom “Nenechajme
umrieť naše tradície“, ktorá spočívala pre
túto lokalitu v súčasnosti netradičnom
vítaní jari. Figurínu známu ako „Morena“,
pripravenú
v spolupráci
so
žiakmi
základnej školy, niesli práve oni časťou
obce k miestnemu potoku Svinnica,
spievajúc pritom krásne slovenské ľudové
piesne. Hrou na akordeóne ich sprevádzala
učiteľka
ZUŠ
Janka
Mikulčíková
a sprievod tvorili nielen žiaci, ale aj ich
učitelia a viacerí občania.
Po príchode na most v strede obce zazneli
z úst
žiakov
príslušné
veršovačky
a rýmovačky príznačné pre tento obrad,
kedysi spojený aj s pálením „Moreny“.
Tentoraz ju však napokon len utopili vo
vodách Svinnice. Následne zaniesli
posolstvo jari aj na obecný úrad, kde
dostali sladké odmeny.
(pál)

PRIJATIE U PREZIDENTA SR
Dňa 4. mája na sviatok sv. Floriána, patróna
hasičov, prijal prezident SR Ivan Gašparovič
na Bratislavskom hrade delegáciu zaslúžilých
členov z radov dobrovoľných hasičov, medzi
ktorými bol aj dlhoročný veliteľ nášho DHZ
Miroslav PANÁČEK.
Prezident s nimi pobesedoval a ocenil ich
prácu ďakovnými listami.
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svinnianskí hasiči poriadajú v spolupráci s VD
Nitratex a miestnym obecným úradom, má už
svoju tradíciu a je známe nielen v širokom
okolí, ale aj za hranicami trenčianskeho kraja.
Svedčí o tom každoročne vysoká účasť
hasičských družstiev, veď aj tentoraz sa jej
zúčastnilo 57 kolektívov (z toho 17 ženských)
z okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske, Ilava, Púchov, Považská Bystrica,
Prievidza, Nitra, Zlaté Moravce, Galanta,
Malacky, Levice, ba tradične, tak ako
pravidelne od prvého ročníka, aj niekoľko
hasičských družstiev spoza rieky Moravy. Tie
v kategórii mužov aj v tomto roku, a nie po
prvý raz, udávali tón a napokon obsadili prvé
dve miesta. Vyrovnaný krok s nimi však držalo
nielen domáce družstvo, ktorému sa
v ostatných rokoch na domácej pôde nie príliš
darilo, ale aj ďalšia štvorica vyspelých tímov,
ktoré sa pri konečnom účtovaní vtesnali do
necelej jednej sekundy. Medzi ženami
dominovali hasičky z Podlužian sledované
trojicou vyrovnaných kolektívov. Všetky
družstvá absolvovali jeden požiarny útok
s vodou a po viac ako päťhodinovom maratóne
sa napokon vykryštalizovalo nasledovné
poradie:
Muži: 1. Brumov (ČR) 14,03 s, 2. Nedašov
(ČR) 14,12 s, 3. Svinná I. 14,27 s., 4. Podhorie
14,47 s, 5. Lehota pod Vtáčnikom 14,80 s. Za
zmienku stojí skutočnosť, že 7. miesto
obsadilo domáce družstvo Old Stars, teda
hasičov, ktorí súťažili v minulosti a to, že za
víťazom zaostali len o 0,9 sek. potvrdzuje
známe „kto vie, ten vie.“
Ženy: 1. Podlužany 17,35 s, 2. Hoština 18,27
s, 3. Pečeňany 18,37 s, 4. Ďurďové 18,48 s, 5.
Trenčianske Stankovce 19,65 s.
Všetky družstvá na popredných miestach sú
zaradené aj do Slovensko-moravskej hasičskej
ligy a tak si do tejto dlhodobej súťaže pripísali
príslušný počet bodov. Kolektívy na prvých
troch miestach získali, okrem naozaj krásnych
pohárov, aj finančné odmeny a naviac boli
ocenení aj najlepší „prúdiari“, teda ten hasič
resp. hasička, ktorí prúdom vody najrýchlejšie
trafili terč.
Usporiadatelia pre účastníkov pripravili, okrem
iného, tradičný guláš či domáce klobásky,
ktoré
neodmysliteľne
patria
k tomuto
podujatiu. Nuž a pri odchode väčšina sľúbila,
že sa o rok družne stretnú aj na jubilejnom 20.
ročníku.
Jozef Páleník

Z ČINNOSTI
KULTÚRNEJ
KOMISIE PRI OcÚ
Po štyroch rokoch zmenila kultúrna komisia
svoje zloženie a začala prácu v ďalšom
volebnom období. Spoločnú reč sme našli
rýchlo, oslovili sme organizácie v obci
a snažili sme sa vymyslieť nové, či spestriť
tradičné podujatia v obci, ktoré by oživili
uponáhľaný pracovný rytmus vám, našim
spoluobčanom. Snahou bolo aj zapojenie čo
najväčšieho počtu spoluobčanov.
Naše spoločné úsilie môžeme teda zhrnúť tak,
že najmladších sme uvítali, škôlkari
vystavovali, školáci „vyhnali“ zimu z obce,
deviataci sa rozlúčili, dospelí plesali a seniori
si posedeli. Nemôžeme však zabudnúť ani na
to, že v roku 2007 si deti obliekli masky,
športovci si zahrali futbal, spomínajúci sa
prešli po stopách predkov, pestovatelia sa
popýšili a dali si posvätiť plody svojej práce,
krížovkári lúštili, školáci začiatok i koniec
prázdnin odtancovali, malí sa stretli
s Mikulášom, veľkí si zaspievali so súborom
Trenčan, smútiaci pochovali basu, zruční
plietli košíky, hudobníci oslávili vznik ZUŠ,
čitatelia besedovali, požiarnici hasili i súťažili,
siláci postavili máj a koledníci nám priniesli
radostnú zvesť. Podrobnejšie o niektorých
podujatiach
sa
dočítate
v osobitných
príspevkoch.
Aj prostredníctvom občasníka Sviňan preto
ďakujeme všetkým, ktorí nápadmi, šikovnými
rukami, autorsky, povzbudením, ale aj
finančne prispeli ku skultúrneniu života v obci.
Samozrejme, radi uvítame každú novú
myšlienku, ktorej realizáciou by sme sa
zabavili, poučili, či niekomu pomohli.
Ing. Zuzana Murínová, predseda komisie
pre kultúru, šport a školstvo

PRVÝCH SEDEM DRUŽSTIEV
SA VTESNALO DO NECELEJ
SEKUNDY
V poslednú júlovú nedeľu sa v príjemnom
letnom počasí na futbalovom ihrisku vo
Svinnej uskutočnil 19. ročník súťaže
hasičských družstiev „O Pohár výrobného
družstva Nitratex.“ Toto podujatie, ktoré

14

MATIČNÝ DEŇ V ZŠ
Miestny odbor Matice slovenskej pripravil 25.
apríla 2007 „Matičný deň v ZŠ“, ktorého dôležitou
súčasťou bol kvíz o histórii Matice slovenskej.
Súťažilo sedem trojčlenných družstiev, ktoré na
súťaž vedomostne vynikajúco pripravila učiteľka ZŠ
PaedDr. J. Kutišová. Víťazom sa napokon stalo
družstvo v zložení Martina Masárová, Adriana
Kuchtiaková a Andrea Lobotková.
Výbornú prípravu na kvíz ocenila aj vedúca
Oblastného pracoviska MS v Trenčianskych
Tepliciach J. Valigurčinová, ktorá najlepším
družstvám odovzdala knižné odmeny a ostatným
súťažiacim pexesá. Matičný deň uzatvorilo chutné
pohostenie pre všetkých prítomných.
(pál)

OSLAVA DAROV ZEME
Roľnícka nedeľa – tak sa zvykne nazývať
posledná
septembrová
nedeľa
a počas
tohtoročnej pripravil miestny odbor Matice
slovenskej v spolupráci s obecným úradom,
farským úradom, JDS, DHZ a ZŠ po prvý raz
v novodobej histórii obce akciu nazvanú
„Oslava darov zeme“, ktorá sa konala
v miestnom farskom kostole a bola spojená
s požehnaním
a slávením
Eucharistie.
Slávnostnú svätú omšu celebroval správca
farnosti Mgr. Jozef Šafár a aktívne sa na nej
zúčastnili i podieľali zástupcovia spomínaných
organizácii a inštitúcii, ktorí, okrem iného,
prinášali
plody
zeme,
vrátane
neodmysliteľného
dožinkového
venca,
k obetnému stolu. Na záver sa uskutočnilo
spoločné posedenie v priestoroch dvora
farského úradu. Podujatie malo medzi občanmi
pozitívny
ohlas
a s najväčšou
pravdepodobnosťou bude mať minimálne
budúcoročnú reprízu.
Následne (3. 10.) sa uskutočnil autobusový
zájazd do Novej Bane pod názvom „Kultúra,
ktorá nás spája“, kde si účastníci mohli pozrieť
v tamojšom kostole výtvory zhotovené práve
z darov zeme. Novobanská výstava je
dlhoročne známou v celoslovenskom rozsahu
a vskutku, trpezlivosť, s ktorou museli byť
zhotovované
jednotlivé
motívy,
je
obdivuhodná. Svätú omšu pre účastníkov
zájazdu celebroval opäť správca svinnianskej
farnosti, hrou na organe sprevádzala slávenie
Eucharistie J. Mikulčíková.
(pál)
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SNAŽIVÝ DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) má v súčasnosti 138
členov a je v rámci okresu
Trenčín najväčším zborom
s bohatou tradíciou, veď má
už 123 rokov existencie. Je
držiteľom čestnej zástavy
a stuhy DPO SR a dvaja
členovia,
Eduard
Hertl
a Miroslav Panáček, majú
najvyššie ocenenie „Zaslúžilý člen DPO SR“.
Na výročnom valnom
zhromaždení, ktoré sa koná
tradične okolo Troch kráľov,
bol zvolený výbor na
obdobie rokov 2007 až
2012. Zmena nastala vo
funkcii veliteľa DHZ, kde
Miroslava Panáčka, ktorý
túto funkciu vykonával
neuveriteľných 45 rokov (!),
nahradil Jozef Filko. Keďže
zákony stanovujú, že veliteľa môže príslušný člen
vykonávať len do veku 60
rokov a náš Mirko mal už
sedemdesiatku, bol tlak z inšpekcie na jeho generačnú
výmenu. Za svoju dlhoročnú
a veľmi aktívnu činnosť bol
M. Panáček pri príležitosti
sviatku sv. Floriána, patróna
hasičov, spolu s inými zaslúžilými členmi, prijatý
prezidentom SR I. Gašparovičom a prezídiom DPO
SR na Bratislavskom hrade.
M. Panáček aj naďalej zostal
členom výboru, ktorý je 15členný.
DHZ už mnoho rokov
organizuje fašiangový sprievod masiek obcou a následné pochovávanie basy s v
s veselou deľbou fašiangovej kravy. Nuž a tak to bolo
aj v roku 2007, reťaz sa
nepretrhne ani v nasledujúcom roku. V apríli boli vykonané preventívne kontroly
v malých prevádzkach, kde

prehliadkové skupiny zistili
55 nedostatkov a tie boli
postúpené na obecný úrad
k riešeniu. Najčastejšími nedostatkami boli chýbajúce
dokumentácie
o vykonaní
revízie
elektroinštalácie
a hromozvodov, chýbajúce
požiarne knihy, označenia
únikových východov, chýbajúce či neplatné prehliadky
hasiacich prístrojov
a pod. Dôležitosť prevencie
potvrdzuje aj výjazd k požiaru rodinného domu vo
Veľkej Hradnej.
V máji sme mladým požiarnikom umožnili návštevu hasičskej výstavy FIRECO v Trenčíne a v domácom
prostredí sme uskutočnili
„Deň otvorených dverí“ na
hasičskej zbrojnici, ktorého
sa zúčastnilo 130 žiakov 1. –
6. ročníka základnej školy.
Tradične bohatá a úspešná
bola účasť na pohárových
súťažiach v hasičskom športe, alebo na súťažiach zaradených
do
Slovenskomoravskej hasičskej ligy
(SMHL). V apríli sme sa
zúčastnili súťaže o pohár
Kunovíc, potom Floriánskych pretekov zdatnosti
v Zlatníkoch, súťaže v Pečeňanoch a od mája do septembra nasledovných súťaží:
nočná Motešice – 4. miesto,
Veľká Hradná – 1. a 5.
miesto (2 družstvá), Raková
(okr. CA) – 7. miesto, Poľný
Kesov (okr. NR) – 1.
miesto, previerka pripravenosti v Záblatí – 1. miesto
(postup do krajského kola
v Koši, kde sme obsadili 3.
miesto), Slovácky pohár
v Kunoviciach – 3. miesto,
Trpín (okr. KA) – 1. miesto,
Rybany – 1. miesto, Trenčianske Stankovce – 3.
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miesto, Pohár Trenčianskeho Záhoria v Malej Hradnej
– 2. miesto.
V rámci SMHL sme absolvovali súťaže v obciach
Krásno, Streženice, Moškovec, Lednické Rovne, Zbora, Brumov, Nedašov, Nedašova Lhota, Pravotice,
Podlužany, Záblatie, Ďurďové, Topoľčianky a Lehota
pod Vtáčnikom, kde sme
dosiahli niekoľko popredných umiestnení a napokon
sme skončili v 5. ročníku
SMHL na celkovom 6.
mieste. Na domácej pôde
sme
zorganizovali
19.
ročník pohárovej súťaže,
o ktorej podrobnejšie informujeme v inom príspevku.
Podľa
vzoru
svojich
starších hasičov sa držali aj
mladí požiarnici, ktorí na
súťaži
v Hornej
Súči
obsadili 1. miesto. Účelom
súťaží hasičských družstiev
v požiarnom útoku je precvičenie si svojich hasičských schopností, nadviazanie dobrých priateľských
vzťahov (družba z moravskými Kunovicami má už
20-ročnú históriu), ale aj
reprezentácia obce.
V roku
2007
sme
odpredali nákladné vojenské
vozidlo Praga RN firme
Simeon Nové Mesto nad
Váhom, ktorá sa zaoberá
sumarizovaním historických
vozidiel a pravidelne ich
predvádza na výstavách
a súťažiach (časť vozového
parku bola aj na súťaži vo
Svinnej dňa 29. 7.). Praga
bola už zastaraná a rovnako
zastaraná je aj cisterna CAS
25, na opravu nie sú
potrebné súčiastky, no i tak
sme opravili čerpadlá vo
(pokračovanie na str. 17)

(dokončenie zo str.16)
vlastnej réžii. Pre prípad
prírodných katastrof sme
zakúpili plávajúce prenosné
čerpadlo PPCA-800.
Členovia DHZ sa v duchu
tradícii pravidelne aktívne
zúčastňujú aj cirkevných
akcií, ako sú Vzkriesenie na
Bielu sobotu, oltáriky na
Božie telo a v tomto roku aj
pri historicky prvom odovzdaní a požehnaní darov zeme v miestnom farskom
kostole. Veľmi dobrá je
spolupráca s obecným úra-

dom, telovýchovnou jednotou, Jednotou dôchodcov,
Maticou slovenskou a inými
organizáciami. Všetky udalosti sú zaznamenané vo
viaczväzkovej kronike, ktorej novodobá história je
pravidelne vedená a dopĺňaná od roku 1984. Od
uvedeného roku doteraz ju
vedie Eduard Hertl.
A čo dodať na záver?
Hádam len toto:
„Oheň je síce dobrý pomocník ale zlý pán. Bože, obráť
hrôzu ohňa a katastrof, opa-

truj tvoj verný ľud. Vy,
v srdciach ktorých nevyhynul cit dobra, lásky a bratstva, povzneste sa nad každodenný život. Vás voláme
do spolupráce, poďte, pomáhajte pracovať aj na tomto
vznešenom diele ľudskej humanity. Vaše a naše prostriedky sú láska, bratstvo,
milosrdenstvo
a svornosť,
ako aj láska k blížnemu.“
Eduard Hertl, predseda
DHZ

OSLAVY VÝROČIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
akordeón, akordeón, klarinet a bicie, v ktorom
si zahrala aj učiteľka miestnej pobočky Mgr.
Z. Pavlíková. Tanečný odbor pod vedením J.
Strhárskej sa prezentoval štyrmi rôznorodými
choreografiami od malých škôlkárok po žiačky
9. triedy ZŠ. Príjemným spestrením koncertu
bol nepochybne spevácky zbor ZUŠ
v Trenčíne, ktorý zaspieval aj na ľudovú nôtu.
V závere zneli už len známejšie, či menej
známe tóny skladieb v podaní sláčikového
komorného
orchestra,
taktiež
žiakov
z Trenčína.
Osláviť toto krásne výročie prišli aj bývalí
pedagógovia, pôsobiaci vo Svinnej, ktorým
poďakovala vedúca pobočky Mgr. Ľ. Gurínová
a starostka obce, ktorá prisľúbila umeleckej
škole spoluprácu aj do ďalších rokov.
Zuzana Murínová

Tretiu novembrovú nedeľu oslávila pobočka
Základnej umeleckej školy vo Svinnej
40.výročie od svojho založenia. Oslavovalo sa
ako inak - hudbou. V kinosále KD sa
predstavili žiaci obidvoch odborov –
hudobného aj tanečného.
V úvode riaditeľka ZUŠ Trenčín Veronika
Soukupová poďakovala učiteľom, rodičom
a žiakom za to, že v dnešnom svete jazykov
a IT technológií rozvíjajú aj umeleckú stránku
detí. Po krátkom príhovore už prenechala
priestor hudbe. Za všetkých účinkujúcich si
dovolím spomenúť štvorručnú hru na klavíri,
trio na zobcových flautách pod vedením J.
Mikulčíkovej, či Chopinov valčík v interpretácii absolventky už II. cyklu hry na klavír.
Učitelia sa nenechali zahanbiť, vďaka čomu
sme sa mohli započúvať do kvarteta v zložení
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CHOVATELIA BODOVALI NA VIACERÝCH VÝSTAVÁCH
členovia – Vincent Mucha, Viktor Syrný st.,
Viliam Brachtýr, Ing. Jozef Hilčík, Tomáš
Kardian, Ladislav Syrný. V revíznej komisii
pracovali : Emil Ježík, Anton Lobotka, Vincent
Kukučka. Od roku 1988 sa počet členov začal
neustále znižovať.
VÝSTAVNÍCKA ČINNOSŤ:
Z činnosti členov základnej organizácie treba
pochváliť chovateľov poštových holubov,
ktorý si každoročne udržiavali svoj štandard.
Zväz poštových holubov dosiahol v roku 2000
v rámci súťaže oblastného združenia na
krátkych, stredných a dlhých tratiach veľký
úspech vďaka nášmu členovi Štefanovi
Laštíkovi, ktorý sa zúčastnil troch pretekov
(Nemecko, Benešov, Plzeň), kde skončil
celkovo na 2. mieste.
Aktívne sa do výstavníckej činnosti zapojil
aj Ing. Jozef Hilčík, ktorý vystavoval v roku
2001 sliepky-„hemšírky“ v Trenčianskych
Stankovciach. Štefan Laštík sa umiestnil
s poštovými holubmi opäť celkovo na
2.mieste.
Rok 2004 bol bohatší na vystavovateľov.
Štefan Laštík vystavoval na Celoštátnej výstave zvierat Ornita nutrie štandart a dosiahol
dobré bodovanie. Jeho syn Peter Laštík vystavoval
v Trenčianskej
Turnej
andulky, Stanislav Ševčík z Trenčianskeho Jastrabia
vystavoval v Bošáci andulky a umiestnil sa na
1. mieste, a potom aj v Nitre na celoštátnej
výstave získal veľmi dobré bodovanie.
Štefan Laštík dosiahol v roku 2005 dobré
bodovanie na výstave s nutriami a Stanislav
Ševčík sa opäť v Bošáci umiestnil na prvom
mieste s andulkami.
Rok 2006 bol pre vystavovateľov úspešný.
Štefan Laštík vystavoval na Krajskej výstave
kožušinových zvierat vo Veľkej Ide a na
Celoštátnej výstave v Nitre nutrie a získal
veľmi dobré bodovanie, vo farbe groland
získal čestnú cenu. Ďalší chovateľ, ktorý sa
zúčastňoval výstav, bol Stanislav Ševčík, ktorý
mal výstavnú andulku – víťaza triedy.
V súčasnosti má základná organizácia 8
členov: Viliam Brachtýr, Ing. Jozef Hilčík a
Peter Laštík – Svinná, Jozef Lobotka, Emil
Ježík - Veľká Hradná, Miloslav Lacík, Dušan
Matúš – Motešice, Stanislav Ševčík –
Trenčianske Jastrabie.

Dobrovoľný Slovenský zväz chovateľov bol
založený v roku 1964 spolu s organizáciou
záhradkárov a chovateľov, ktorá vznikla už
v päťdesiatych rokoch. Spoločným predsedom
bol Adam Sýkorčin.
Po osamostatnení sa organizácia zamerala
na liahnutie kurčiat. V roku 1976 -1977
usporiadala
organizácia
výstavu
hospodárskych zvierat, zajacov, nutrií, sliepok
a rôzneho vtáctva. Vtedajším predsedom bol
Rudolf Zajaček, v roku 1979 prebral funkciu
Valentín Král a v roku 1980 sa stal predsedom
Jozef Maják. Cieľom organizácie bolo združiť
záujemcov o chov domácich zvierat. Chovali
sa sliepky len na vajcia, ktoré sa dávali do
liahne. Sliepky museli byť len v chove „A“,
čiže nesmeli byť spolu s vodnou hydinou. Vo
funkcii „liahara“ sa vystriedali nasledovní
členovia :
- v rokoch 1972 - 1976 - Jozef Rideky
- v rokoch 1976 - 1979 - Štefan Šimko
- v rokoch 1979 - 1983 - Milan Krpelan
Po roku 1983 bol už malý záujem o malé
kurčatá, preto liaheň prestala fungovať a bola
odpredaná do Mníchovej Lehoty.
Po ukončení liahnutia kurčiat sa chovali
zajace, ktoré sa od roku 1986 odpredávali pre
Branko Nitra. Takto sme svojou chovateľskou
prácou prispeli k zásobovaniu obyvateľstva
hodnotným bielym mäsom. Zajace na predaj
museli byť riadne registrované a tetované. Pre
Branko Nitra sa odovzdalo v roku 1986 až 500
kg králičieho mäsa, čím bola prekročená
norma o 167 kg. Od našich členov bolo
vykúpených 280 králičích kožiek. V roku 1988
bolo odovzdané do Nitry 332 kg mäsa a 116
kusov kožiek.
Nutrie sa chovali pre kožušinu, ale aj pre
veľmi kvalitné diétne mäso. Chovali ich
Viliam Brachtýr, Vojtech Jurčík, Drahomír
Cimprich, Igor Bukovčák, Jozef Hilčík a
Štefan Laštík. Krmivo sa zaobstarávalo
kosením svahov a rôznych neprístupných
miest. Nutrie sa vystavovali na výstavách
v Brne, Nitre, Trenčianskych Stankovciach,
Beluši a Považskej Bystrici. Krmivo pre
holuby, sliepky, zajace a vtáky sa dostávalo
podľa ich počtu. V roku 1991 chovatelia
dostali naposledy krmivo.
Členskú základňu v roku 1988 tvorilo 36
členov. Vo vedení organizácie boli vtedy
nasledovní členovia: Jozef Maják - predseda,

Viliam Brachtýr, predseda ZO SZCH
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VČELÁRI SA BORIA S ŤAŽKOSŤAMI, ALE NEVZDÁVAJÚ SA
História organizovaného včelárenia vo
Svinnej sa začala písať 1. apríla 1929
s počtom členov 18. Včelárstvo prešlo
v uplynulých
rokoch
určitými
organizačnými zmenami. Bol vytvorený
Slovenský zväz včelárov (SZV), ktorý
združuje väčšinu včelárov na Slovensku.
Nejednotnosť, typická pre náš národ, sa
prejavila i v tejto oblasti vytvorením
Spolku
slovenských
včelárov
s minimálnou organizovanosťou oproti
SZV. Usmerňovanie je vykonávané
centrálne z Bratislavy, kde je vedenie SZV.
V okresoch boli vytvorené okresné
organizácie, pod ktoré patria obvody v
jednotlivých obciach. Činnosť v obciach
usmerňujú včelárski dôverníci. V obvode
Svinná sú všetci včelári (súčasný počet 6)
organizovaní v SZV.
Problémy v súčasnosti
spôsobuje
klieštik, ktorý parazituje na včelách
v susedných obciach Veľká Hradná
a Dubodiel, i mor včelieho plodu.
Finančné
vstupy
do
včelárenia
každoročne narastajú – ceny úľov,
pomôcok, cukru sú každoročne vyššie. Na
zazimovanie jedného včelstva treba
minimálne 10 kg cukru + liečivo.
V posledných rokoch nie je priaznivá
pastva pre včely. Vo Svinnej sa málo sejú
plodiny, ktoré sú zaujímavé pre včely.
K hlavným včelím produktom patrí:
med, peľ, vosk, propolis, včelí jed
a materská kašička. Kryštalizácia medu nie
je na škodu – je to prirodzený proces. Pri
roztápaní medu sa neodporúča prekročiť
teplotu 40o C.
Včelárenie je verejnoprospešná činnosť,
včely slúžia všetkým obyvateľom obce.
Najväčší prínos včiel je v opeľovacej
činnosti, čo má zásadný význam pre tvorbu
plodov a semien. V poľnohospodárstve sa

v minulosti opeľovacia činnosť aj finančne
honorovala. Pri riadnom opelení je výnos
semien až o 30 – 40 % vyšší.
Praktická rada – ak včela bodne
žihadlom, toto nevytláčať, ale zoškrabnúť
nechtom alebo iným predmetom. Odporúča
sa miesto bodnutia potrieť rozkrojenou
cibuľou,
alebo
rozdrveným
listom
skorocelu. Na potlačenie účinkov včelieho
jedu nám poslúžia i tabletky DITHIADEN.
Včelie produkty sú nenahraditeľnou
zložkou – v APITERAPII, ktorá sa zaoberá
liečením niektorých chorôb včelími
produktmi a štúdiom vplyvu medu, včelej
materskej kašičky, vosku, včelieho jedu,
propolisu alebo peľu na živý organizmus.
Problematikou včelárenia a hlavne
osvetou sa v minulosti zaoberali kňazi,
učitelia a majstri spracovávajúci drevo.
Na odľahčenie uvediem jeden ľudový
výrok:
„Chceš byť šťastný jeden deň, vypi si!
Chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa!
Chceš byť šťastný celý život, venuj sa
včeláreniu.“
Záverom jeden recept:
MEDOVO-MASLOVÁ NÁTIERKA
Materiál:
300 g svetlého medu
200 g čerstvého masla

Postup:
Zmäknuté maslo trieme a súčasne
pridávame tekutý med. Keď sa med
s maslom spojí uložíme medové maslo
do chladnejšej miestnosti. Na túto
nátierku
môžeme
dať
ovocie
i zaváraninu. Pre dlhšie uskladnenie
uchovajte v chladničke.
Eduard Jánošík, dôverník SZV
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PESTRÁ PALETA ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Týmto rokom zavŕšila Jednota dôchodcov vo Svinnej tretí rok svojej činnosti. Aj v tomto roku –
2007 – sme uskutočnili podujatia napĺňajúce prvotný zámer organizácie – včleniť ľudí dôchodkového
veku do spoločnosti seberovných ľudí, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoje každodenné osobné či
rodinné problémy.
Podľa návštevnosti členov, niekedy i nečlenov, na jednotlivých akciách sa zdá, že založenie tejto
organizácie bolo dobrým krokom na ceste k vylepšovaniu spoločenského života v našej obci.
Prehľad podujatí ZO JDS v časovom slede:
február

marec

záber z klubovej činnosti
máj

spoločenské posedenie z príležitosti MDŽ
jún

pešia túra Neporadza – Lúčky

Poznávací zájazd - sv. Anton, B. Štiavnica

júl

celodenný pobyt v prírode – poľovnícka chata
august

akcia „Po stopách našich rodičov a prarodičov“ – pešia vychádzka do kostola v Malej Hradnej
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október

pešia túra Neporadza – Lúčky, spoluúčasť
členov JDS z Trenčianskych Teplíc

spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším s kult. programom žiakov ZŠ

Činnosť JDS vo Svinnej by nebola možná bez spolupráce a podpory Obecného úradu Svinná stálych
sponzorov z podnikov a záujmových združení v obci, čo si veľmi ceníme a srdečne im za to
ďakujeme.
MO JDS

Členská základňa COOP JEDNOTA , Spotrebné družstvo, Svinná
prízemie budovy, teda i terajšieho
„Pohostinstva“.
Tieto
úpravy
by
zabezpečili väčšiu kultúrnosť predaja a tiež
rozšírenie sortimentu predávaného tovaru.
Členovia Jednoty COOP SD našej
základne sú väčšinou staršieho veku
a preto činnosť našej organizácie je v úzkej
spolupráci so Základnou organizáciou
Jednoty dôchodcov v našej obci. Členovia
sa zúčastňujú brigádnickej činnosti na
skrášľovaní obce, taktiež na kultúrnospoločenských podujatiach. V tomto roku
ešte plánujeme návštevu divadelného
predstavenia a chceme tiež odmeniť
jubilantov, ktorí sa dožívajú svojho
životného jubilea.

Počet členov členskej základne COOP
Jednota SD je v súčasnosti 35 členov a je
nezmenený oproti minulému roku.
Naďalej sú uplatňované zľavy pri
nákupoch na základe predloženej nákupnej
poukážky na zľavnený tovar.
V obci sa nachádza jedna prevádzková
jednotka „Potraviny“ na námestí obce,
ktorá by mala byť v budúcom roku 2008
upravená
rozšírenie
predajných
priestorov, ako i zvýšenie sortimentu
a množstva predávaných tovarov. Tieto
úpravy si budú vyžadovať pravdepodobne
aj zvýšenie stavu pracovníkov na dve
osoby, aby zákazníci boli plynule
obslúžení, nakoľko je predpoklad, že sa
zvýši obchodný obrat.
Stavebné úpravy by boli vykonané
začiatkom roka 2008 a spočívali by v tom,
že predajňa by bola rozšírená na celé

Ing. Ivan Mokráň, predseda organizácie
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ČINNOSŤ ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
SVINNÁ – rok 2007

projekt
„VAGÓN“,
ktorý
bol
zameraný na problematiku holokaustu
a pripomenutie si 65. výročia začiatku
deportácií slovenských židov. Tohto
projektu sa zúčastnili aj občania našej
obce. Naším želaním je, aby sa takéto
zverstvá už nikdy viac nezopakovali.
- SNP sme si pripomenuli reláciou
v miestnom rozhlase dňa 29. augusta.
- V októbri sme pozvali do ZŠ priameho
účastníka SNP Petra Birasa, ktorý
našim žiakom stručne porozprával celé
dejiny od 1. svetovej vojny až po
súčasnosť.
Pre
deti
to
bol
nezabudnuteľný zážitok.
- Spolupracujeme tiež so ZO Jednoty
dôchodcov Svinná.
- Pomáhali sme zabezpečovať služby
počas výstav ovocia a zeleniny a
veľkonočnej výstavy.
Je potrebné podporiť myšlienku, že okrem
priamych účastníkov odboja treba do našej
organizácie prijímať nielen mladších členov,
ale aj rodiny s deťmi, aby myšlienky, s ktorými
išli ľudia do odboja nezanikli. Musíme
vybudovať nový svet, v ktorom sa bude
rešpektovať večná dôstojnosť človeka.
Na záver Vám ponúkam motto nášho zväzu:
„ Aby sa už hrôzy vojny neopakovali, aby sa
všetko riešilo diplomatickou cestou, teda
cestou mieru a nie vojny.“
Túto myšlienku treba všetkým vštepovať do
povedomia, hlavne mladým ľuďom, aby sme
tu všetci žili radostne, v pokoji a mieri v našej
prekrásnej domovine – Slovenskej republike
a taktiež v našej malebnej dedinke Svinná.

Naša organizácia vznikla v roku 1987. Je
predsedom sa stal František Brožek
a tajomníkom Stanislav Ruda.
V tomto roku sme zorganizovali v obci
nasledovné akcie:
- 22.apríla sme usporiadali oslavy pri príležitosti 62. výročia oslobodenia
- našej obce Sovietskou armádou.
Zlatým klincom programu bolo
vystúpenie
folklórneho
súboru
Trenčan, pod vedením Ing. Eleny
Kubalovej.
Tieto
oslavy
prišli
pozdraviť aj vzácni hostia – plk. Ing.
Tomáš Švec – predseda Oblastného
výboru
Slovenského
zväzu
protifašistických bojovníkov (ObV
SZPB) v Trenčíne, Katarína Plevová –
tajomníčka ObV a Ing. Ondráš – člen
predsedníctva
ObV
v Trenčíne.
V slávnostnom programe sa predstavili
deti zo ZŠ Svinná.
- Nadviazali sme úzku spoluprácu so
ZŠ. Každoročne im odovzdávame
brožúru
„Ročenka odbojára“,
pravidelne 2x do mesiaca časopis
„Bojovník“, aby sa deti dozvedeli
o činnosti nášho zväzu čo najviac. Je
potrebné upraviť výučbu dejepisu
v školách pokiaľ ide o vojnové roky
a o SNP, čo v terajších učebných
osnovách vo veľkej miere absentuje.
Tieto kroky nápravy sa už začali robiť,
keď predseda SZPB v Bratislave Doc.
Ing. Karol Pitka, CSc. so svojou
delegáciou bol 25.7.2006 prijatý u
prezidenta Ivana Gašparoviča.
- V apríli deti zo ZŠ očisti a upravili
okolie pamätníka padlých v 1. svetovej
vojne a uctili si ich položením venca.
- 23. júla 2007 bol od 10. hod.
v železničnej stanici Trenčín otvorený

Božena
SZPB
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Pristachová,

predsedníčka

ZO

FUTBAL V OBCI V SEZÓNE 2007/2008
Turná a pod. Hráči podávali nevyrovnané
výkony, chýba im športové srdiečko, ktoré
v niektorých chvíľach dokáže zázraky. Je
vecou nového vedenia, aby porozmýšľalo, či je
tréner muž, ktorý tomu rozumie, či je mužstvo
dobre poskladané, veď ohlasy na našu hru sú
pozitívne, ale žiaľ, vždy rozhodujú výsledky,
a to mužstvo dospelých nemá.
V roku 2007 sme dokončili opravu kabín,
opravu strechy na garáži, kde sme položili
novú krytinu, vykopali odvodňovací kanál
v dĺžke 100 m. Z prostriedkov obecného úradu
sme kúpili novú kosačku, lebo stará doslúžila,
veď mala 10 rokov.
Vážení občania, po 6 rokoch nastala doba,
aby do vedenia TJ prišla nová krv, pretože
doterajší výbor v zložení: Jozef Hikel –
predseda, Cyril Bucha – tajomník, Oto Košík,
Rudolf Jakubík a Ing. Anna Sýkorová –
členovia - určite končí. Je na jednotlivých
členoch TJ, koho si zvolia do výboru, lebo si
myslím, že latka je položená
vysoko.
Areál
prešiel
kompletnou
rekonštrukciou, tak by bola škoda, keby sa
znehodnotil.
Dovoľte mi, aby som poďakoval vedeniu
obce za ústretovosť a pomoc, sponzorom za
pomoc materiálnu alebo finančnú, lebo bez nej
by to nešlo, výboru TJ za 6-ročnú spoluprácu,
všetkým hráčom, trénerom, fanúšikom, že si
našli cestu do areálu TJ.
Verte mi, futbal vo Svinnej sa robí ťažko,
lebo ľudí, ktorí kritizujú je veľa a málo takých,
ktorí sú ochotní pomôcť. Stojí to veľa času,
energie, peňazí a nikto Vám ani len
nepoďakuje.
Jozef Hikel, bývalý predseda
Cyril Bucha, bývalý tajomník

TJ Štart Svinná má v súťaži riadenej
Oblastným futbalovým zväzom Trenčín tri
družstvá, z toho dve mládežnícke.
V súťaži mladších žiakov máme chlapcov
narodených do 31.12.1995, kde zaznamenali
už prvé čiastočné úspechy, porazili Nové
Mesto nad Váhom, Očkov a remizovali
v Starej Turej. V tabuľke skončili po jesennej
časti na 4. mieste.
Naším cieľom však nie sú len výsledky, ale
hlavne snaha pritiahnuť ich do areálu TJ, dať
im prvé lekcie z futbalu, naučiť ich systému
hry, povinnosti a zodpovednosti. Poďakovanie
patrí trénerovi Ing. Jozefovi Hilčíkovi, ktorý
s veľkou chuťou a obetavosťou pracuje
s našimi najmenšími. Trochu nás mrzí, že
rodičia nejavia záujem o svoje deti, ktoré hrajú
futbal. Ich zápasy vôbec nenavštevujú.
Mužstvo dorastu, na prekvapenie nás
všetkých, bolo do posledného kola jesennej
časti na 1. mieste II. triedy sever a nebyť
výbuchu
v poslednom
kole
doma
s Trenčianskymi Teplicami, mohli na ňom aj
zostať. Sú tam šikovní chlapci, ktorí určite
nájdu uplatnenie aj v mužstve dospelých, lebo
veríme, že si nenájdu iné záujmy a zostanú
verní futbalu. Mužstvo trénuje Peter Vavro.
Mužstvo
dospelých
je
výsledkovo
najväčším sklamaním pre našich fanúšikov
a výbor TJ. Umiestnenie v strede tabuľky
nezodpovedá kvalite kádra, akým disponuje.
Tajný cieľ pred sezónou bol taký, aby sa
mužstvo pokúsilo zabojovať o postup do
majstrovstiev oblasti, žiaľ, už po niekoľkých
kolách bolo zrejmé, že mužstvo cieľ nesplní.
Káder sme posilnili, veď história, podmienky,
veľkosť obce k tomu priam nútia. Súťaž
majstrovstiev oblasti hrá napríklad Veľká
Hradná, Dubodiel, Soblahov, Trenčianska
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Z HISTÓRIE SVINNIANSKEHO SPEVOKOLU
ručne opisovali, keďže bolo zakázané
akékoľvek rozmnožovanie písomností. Aj
napriek týmto ťažkostiam rástla úroveň i
repertoár zboru. V tomto období nám veľmi
pomohol prof. Olos, dirigent chrámového
zboru v Ružomberku. Jeho zbor organizoval
pravidelné koncerty, ktoré sme navštevovali.
Hoci v totalite nebolo pre rast a rozvoj
akejkoľvek duchovnej činnosti pochopenie, v
našej obci vďaka osobnosti kňaza, ktorého si
vážili aj vtedajší predstavitelia obce, nikto
nebránil činnosti a každý toleroval aj to, že
zbor viedla učiteľka, ktorá bola síce nevidiaca,
ale že ju nevidia sa tvárili aj tí, ktorí jej mohli
znepríjemniť a strpčiť život. V spomienkach sa
vraciam do roku 1988, keď na Silvestra o
polnoci sa stretli na pozvanie pána farára všetci
predstavitelia obce, vrátane predsedu strany
NF, MNV a ostatných funkcionárov. Bola to
už asi predzvesť jari 1989. Toto bolo obdobie,
kedy sme zaznamenali značný rozmach v našej
činnosti. Prejavilo sa to na repertoári zboru, s
neobyčajným pohnutím sme v kostole spievali
chrámovú hymnu „ Bože čos ráčil“, ktorá bola
mnohé roky zakázaná. V tomto období sme
získali dostatok materiálov pre zborový spev a
nadviazali sme spoluprácu so speváckym
zborom
v
Ilave.
Pri zorganizovaní púte do Rakúskeho
Mariazellu sme mali možnosť účinkovať a
zábery z tohto vystúpenia vysielala aj rakúska
televízia. Nasledovalo snáď najplodnejšie
obdobie nášho zboru. S úspechom sme
vystupovali doma i v zahraničí. Zúčastnili sme
sa na odhalení pomníka A. Hlinku v Ilave, púte
na Skalku, kde sme spoluúčinkovali s
trenčianskym a ilavským zborom. Vystupovali
sme i v okolitých obciach - V. Hradnej,
Motešiciach,
Neporadzi,
Dubodieli,
Soblahove, na pútnických miestach v Šaštíne,
Dubnici nad Váhom, Martine. Príležitosťou na
prezentáciu zboru bolo odhalenie pamätnej
tabule ThLic. J. Harantu v roku 1993,
birmovky, ale aj troje primícií našich rodákov
Martina Čerňanského, Radovana Kobydu
a Albína Brachtýra ml. Okrem týchto
cirkevných
slávností
sme
pravidelne
účinkovali
na
všetkých
kultúrnospoločenských podujatiach organizovaných v
obci a okolí. Využili sme i pozvanie z Poľska
a tri razy sme sa zúčastnili púte do Tropie v
Poľsku, ktoré je spojené so životom sv.

V kultúrno-spoločenskom živote obce
Svinná patrí popredné miesto zmiešanému
speváckemu zboru. Od roku 1986 pôsobí pod
vedením dirigentky p. Janky Mikulčíkovej,
učiteľky základnej umeleckej
školy.
Z histórie zborového spevu vo Svinnej treba
spomenúť, že jeho začiatky spadajú do druhej
polovice 50-tych rokov minulého storočia, keď
bol občanmi obce zakúpený nový organ.
Vtedajší organista p. Šinský zhromaždil zopár
žien a mužov, ktorí nacvičili niekoľko
zborových piesní a obohatili tak bohoslužby
počas sviatkov (Vianoc, Veľkej noci, hodov...).
V dirigovaní tohto zboru sa vystriedali ďalší
organisti: M. Kopecký, F. Púčik a najmä
MUDr.
V.
Harinek.
Najväčšiu zásluhu na rozvoji a raste
zborového spevu má však terajšia dirigentka
Janka Mikulčíková, ktorá ako absolventka
pražského konzervatória začala pôsobiť v
miestnej hudobnej škole v roku 1974. Okrem
vyučovania v škole sa zamerala aj na zborový
spev - najskôr detí a neskôr zhromaždila okolo
seba ženy pod hlavičkou SZŠ. S detským
zborom za zúčastnila viacerých prehliadok a
súťaží v krajských i celoslovenských kolách.
Okrem detského a ženského zboru sa udržiaval
v obci i mužský chrámový zbor, ktorý pod
vedením organistu spieval napr. pašie.
Musíme si však uvedomiť, že sa
nachádzame v období konca rokov 1970 a na
začiatku rokov 80-tych, keď náboženský život
bol z pohľadu vtedajšej vládnej moci nežiaduci
a trpený iba v minimálnom rozsahu.
Účinkovanie ženského a detského zboru bolo v
chráme nemysliteľné, a ešte ťažšie si bolo
predstaviť, aby chrámový zbor viedla učiteľka.
Cez tieto problémy dirigentka Janka snila o
tom, že raz bude dirigovať zmiešaný zbor.
Až príchod mladého kňaza vdp. Jozefa
Dvorského, ktorý nastúpil do farnosti v roku
1986, inicioval vznik zboru a pani dirigentku
posmelil v jej záujme o zborový spev. A tak
24.októbra 1986 sa spevokol prvý raz zišiel v
byte dirigentky, aby začali s nácvikom
zborových piesní pre vianočné obdobie. Na
Štedrý večer mal zbor premiéru. Z jeho
účinkovania mala radosť nielen dirigentka a
členovia zboru, ale i všetci účastníci
bohoslužieb. V tejto činnosti zbor pokračoval i
v nasledujúcom roku, pripravili sa na Veľkú
noc, zaobstarávali zborové skladby, ktoré sa
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Máriu Vavrovú. Vďaka im za ich obetavosť.
Zborový spev v rôznych formách a
prevedeniach vždy patril ku životu obce
Svinná a skoro 50 rokov obohacuje o
umelecký zážitok poslucháčov doma i na
okolí. Spievame tak, aby sme svojou činnosťou
potešili tých, ktorí nás počúvajú a chválili
Boha a jeho svätých. Veríme, že táto pekná
tradícia sa v obci udrží i do budúcnosti, čoho
predpokladom je činnosť detského i
mládežníckeho zboru. Im prajeme veľa ochoty,
úspechov a velebných zborových melódií.

Andreja-Svorada. I tu v zahraničí sme sa
snažili dôstojne reprezentovať nielen náš zbor,
ale
aj
obec
a
celé
Slovensko.
V 90-tych rokoch sme pomerne často
vystupovali na mariánskych pobožnostiach v
Drietome, Ilave, Hornom Srní, Rybanoch,
Hornej Súči. V tomto období sme sa začali
spolu s dirigentkou ako zbor podieľať na
pohrebných obradoch spoluobčanov, a tak sa
dôstojne rozlúčiť s tými, ktorí opúšťajú naše
rady. Bohužiaľ, vzhľadom na pribúdajúce
roky takéto straty postihli i náš zbor a živo
spomíname na zosnulých členov
Cyrila
Páleníka, Jána Vavru, Emíliu Galkovú a

Ľudovít Kyselica, člen speváckeho zboru

MLÁDEŽNÍCKY SPEVÁCKY ZBOR SV. CECÍLIE
nielen vedúcich, ale aj „zboristov“. Deti
vyrástli na dospelých ľudí, ktorí si už založili
vlastné rodiny... (mládežnícky zbor vznikol z
podnetu saleziána, dnes už kanonika vdp. J.
Dvorského v r. 1986) – Marika Rosová,
Blanka
Ježíková,
Klára
Tomášiková,
momentálne Majo + Kačena a vždy
spoluúčastná
Janka
Mikulčíková).
Aktuálna zostava sa spolu schádza približne
3 roky. Impulzom na opätovné založenie
rozpadnuvšieho sa detského speváckeho zboru,
tentoraz však už vekom starších nadšencov,
bola svadba jedného z nás - Mareka Balaja,
ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami...
Aktivity
Fakt, že počet takýchto telies klesá, dokazuje
naše pôsobenie nielen vo Svinnej na
nedeľných svätých omšiach, príležitostne na
výročia aj v pracovný deň, ale aj v okolitých
dedinách. Boli sme pozvaní oživiť svadobné
obrady spojené so svätou omšou či prvé sväté
prijímanie do Prús, Hornian, Motešíc ....
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k tomu, že
sme tam mohli byť, „otestovať si“ akustiku
iných kostolov a to najdôležitejšie, hlásať aj
tam pravdivosť textov, ktoré žijeme.
Medzi naše spoločné voľnočasové aktivity
patrí najmä už tradičná účasť na stretnutiach
mládeže - diecézne „stretká“ v Nitre (2002) a
vo Svinnej (2004) a stretnutie mladých „On je
živý“, ktoré každoročne na prelome januára a
februára usporadúva v Púchove komunita
Emanuel, púte do Višňového, na Skalku a
festivaly Lumen Trnava, Maják Dubnica,
najviac sa však osvedčil gospelový festival
„Verím Pane“ v Námestove. Sú to miesta, kde

Myslím, že na svete sú dve skupiny ľudí: jedni
si ku koncu života uvedomujú, že iba prežívali,
a tí druhí - žijú naplno. My patríme k tej
druhej. Škola, práca a iné povinnosti nám
nebránia v tom, aby sme robili, čo nás baví.
Stačí iba malá miestnosť (niekedy si vystačíme
aj s tou-ktorou obývačkou, hoci aj menšou), no
na druhej strane treba mať chuť a odhodlanie
zariadiť si čas (ako základné podmienky
každej aktivity), ale aj štipku talentu a zaiste
hudobný
nástroj.
Čo
(kto)
vlastne
sme?
Ak si viete predstaviť niečo medzi kapelou a
zborom, tak to presne sme. Zopár hudobníkov,
ktorí obsluhujú nástroje, akými sú napríklad
klávesy, gitara, flauta, perkusie a i. a k tomu
majitelia dobrých hlasov, ktorým nerobí
problém spievať kedykoľvek, kdekoľvek,
čokoľvek, a to i viachlasne. Nechcem však,
aby sme vo vašich očiach tvorili skupinu 20-30
uniformne oblečených ľudí, s partitúrou v
rukách a dirigentom na čele. Momentálny stav
sa pohybuje v počte 4 až 12 hudobníkov a
spevákov.
Odkiaľ názov Zbor sv. Cecílie? Väčšina
hudobných telies prijíma nejaký názov. My
sme si do nášho názvu zvolili práve svätú
Cecíliu. Táto osobnostne silná žena bola totiž
ustanovená za patrónku spevákov a
hudobníkov,
a
to
predsa
sme.
Našou snahou je zvýšenie kvality, ktorá je však
podmienená
kvalitnejším
technickým
vybavením, na ktoré, ako vždy a všade, nie je
dostatok
finančných
prostriedkov.
Z
histórie
Mládežnícke zbory vo Svinnej už vystriedali
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zamyslenie sa pri konaní bohoslužieb. Náš
nebeský Otec sa z toho určite poteší, veď sme
Jeho deti, jedna rodina. My sa zase spevom a
hrou radujeme, že môžeme naše dary a talenty
od Neho takto využiť. To je snáď tá najkrajšia
radosť
na
svete!
Ak nás niekto chápe, cíti to, čo my a má
potrebu sa k nám pridať, dvere sú otvorené pre
každého.
Katarína Páleníková, vedúca speváckeho
zboru sv. Cecílie

človek načerpá mnoho síl, duchovne sa
povzbudí, zabaví a nechá sa inšpirovať.
Nemožno odtiaľ odísť inak, ako s úsmevom na
tvári a s pocitom pravého šťastia v srdci.
Podobné pocity prežívame aj na Štedrý večer,
kedy chodievame koledovať až do polnočnej
sv. omše. Veríme, že úsmev na tvári
zanechávame aj v domovoch, ktoré
navštívime.
A
prečo
práve
cirkevný
zbor?
Nuž, spievame, lebo nás to baví a spievame
Bohu, lebo Ho máme radi. Snažíme sa priblížiť
ľuďom Božie slovo inak – hudbou, pre hlbšie

PUTOVALI PO STOPÁCH PREDKOV
Farnosť Svinná ustanovil
Biskupský úrad v Nitre
ako samostatnú v roku
1949 a dovtedy, od roku
1923, kedy bol v tejto
obci postavený a vysvätený kostol Povýšenia sv.
Kríža,
bola
filiálkou
farnosti Malá Hradná.
Ešte predtým však veriaci
Svinnej chodili na bohoslužby do okolitých
farností Motešice, Dežerice, no najviac a najčastejšie do kostola sv.
Vavrinca v Malej Hradnej, kde prijímali aj
sviatosti krstu či birmovania. Putovali tam
pešo cez lúky, polia lesy,
pravidelne
v nedeľu
a v prikázaný sviatok, či
svietilo slnko, pršalo
alebo chotár zapadal
snehom. Cesta jedným
smerom trvala približne
hodinu, v zime o čosi
viac. Neraz, najmä keď
bolo blato, išli na
bohoslužby (hlavne muži)
v gumených
čižmách,

v potoku neďaleko Malej
Hradnej si ich umyli,
prezuli sa do inej,
vhodnejšej obuvi a pokračovali po spevnenej ceste
do kostola.
Pripomenúť si tieto putovania predkov na bohoslužby sa rozhodli súčasníci vo Svinnej a z iniciatívy miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska sa vyše polstovky občanov vybralo
pešo do Malej Hradnej po
približne rovnakej trase
ako ich otcovia a matky,
či starí alebo prastarí
rodičia. Tí menej zdatní,
ale zapálení pre túto
myšlienku, sa do M.
Hradnej dopravili autobusom a spoločne s putujúcimi vystúpali ku kostolu
stojacom na vŕšku. V ňom
im najskôr jeden zo svinnianskych pamätníkov Ľ.
Kyselica pripomenul časy
a zanietenosť
predkov
a nasledovala sv. omša,
ktorú koncelebrovali sú-
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časní správcovia farností
Malá Hradná a Svinná
Peter Maruna a Jozef
Šafár. Po sv. omši malohradniansky kostolník Ervín Országh oboznámil
veriacich s históriou kostola v Malej Hradnej,
ktorý patrí medzi najstaršie v nitrianskej diecéze a Ľ. Kyselica ho doplnil informáciami o malohradnianskom
archidiakonáte. V závere, už
mimo priestorov kostola,
sa veriaci zo Svinnej z úst
starostu M. Hradnej J.
Zelenáka dozvedeli niečo
aj o histórii a súčasnosti
tejto obce. Naviac ich
čakalo prekvapenie v podobe pohostenia, ktoré
prekvapujúco, ale veľmi
srdečne pre nich pripravila spoluobčianka, rodáčka z Malej Hradnej
Anka Čapistráková, za čo
jej patrí srdečné a úprimné poďakovanie.
Jozef Páleník

BOLA TO LEN NÁHODA? VĎAKA ZA ŇU!
pri úradných obradoch uzavretia manželstva.
No netrvalo to dlho. Približne v tom istom čase
prišla opäť za mnou: „Mám v triede šikovných
spevákov a potrebovala by som tvoju pomoc
pri nácviku piesní“. Ochotne som pristala.
Spoločne sme s deťmi nacvičili pásmo piesní
a básní k slávnostnej akadémii. Boli to žiaci
štvrtej triedy. V ďalšom školskom roku ma
kolegyňa Rózka znovu požiadala o túto
spoluprácu. Boli to zasa štvrtáci. Spojili sme
obidva ročníky a tak sa vytvoril kolektív
malých ale šikovných spevákov. „Znie to ako
detský zbor“. Tak sa na jednom z ich vystúpení
vyjadril zástupca riaditeľa ZŠ Miroslav Turza.
Táto krátka veta mi neustále znela v ušiach a
preto v januári roku 1978 vznikol oficiálne
spevácky zbor, v ktorom až do konca školského
roka so mnou naďalej pracovala kolegyňa
Rózka Kyselicová. Ona však neskôr nastúpila
pracovať do družiny mládeže.
Po nej sa v spolupráci vystriedali kolegyne
ZŠ Marika Zradulová, Zuzka Hricková a
Margitka Kyselicová. Napokon som dlhoročnú
spoluprácu nadviazala s kolegom ZŠ
Bernardom Halásom.
Riaditeľ ZŠ František Ďurčo veľmi
ochotne podporoval detský spevácky zbor. Pri
jednom z prvých vystúpení týchto malých
spevákov mi môj kolega Karol Petr povedal:
„Prečo s nimi nejdeš na súťaž, veď tým nič
nestratíš. Aspoň si vypočuješ aj iné zbory
a zdokonalíš sa.“ Počúvla som jeho radu,
nacvičili sme okrem piesní akapella (bez
sprievodu) aj skladby s klavírom, ktoré Karol
sprevádzal a na jar v roku 1979 sme sa
zúčastnili prvej súťaže, kde sme sa umiestnili
v druhom pásme. Bol to vtedy pre nás veľký
úspech a veľmi nás všetkých povzbudil. Deti
radi spievali a túžili sa zdokonaľovať
a vyhrávať súťaže. Kolegovia Karol Petr,
Berto Halás a ja sme utvorili tím a zbor rástol.
Spievali sme náročné skladby bez sprievodu
i so sprievodom, lebo Karol sa stal
korepetítorom (hudobný sprievod). Osvetové
stredisko v Trenčíne pod vedením Nadeždy
Nižňanskej v tom čase konalo školenia
dirigentov, ktoré viedli poprední pedagógovia.
Zúčastňovala som sa týchto školení a profesor
Dr. Jozef Potočár sa ako umelecký poradca
ujal aj nášho zboru. Tento spevácky zbor bol aj
veľkým prínosom pre ľudovú školu umenia
lebo mnohé deti túžili vedieť hrať na hudobné

Koncom januára som vstúpila do riaditeľne
Ľudovej školy umenia v Trenčíne. Písal sa rok
1974.
„Vo Svinnej sú dobrí ľudia, keď budete
statočne pracovať a pôjdete im v ústrety, bude
sa Vám dariť“. Takto ma povzbudzoval
zástupca riaditeľa Vlastimil Svatoň. Vo Svinnej, kde som mala nastúpiť ako učiteľka hudby,
už sedem rokov existovala pobočka, ktorá až
dodnes patrí Trenčínu. V pohovore s vedením
školy som sa snažila čo najlepšie vysvetliť
svoje predstavy pri práci s deťmi ako učiteľka
so zrakovým hendikepom. Uzavreli sme
pracovnú zmluvu a tak sa v školskom roku
1974/75 začala moja opravdivá prax učiteľky
hudby .
Na
prvej
pracovnej
porade
ma
znepokojovali mnohé informácie, ktorým som
ešte nerozumela, no priateľské prijatie kolegov
medzi seba ma povzbudzovalo. Prvé nesmelé
kroky pri mojej práci mi pomáhali prekonávať
rodičia a kolegovia, ktorí na pobočke učili.
Veľkú úlohu v prvých školských rokoch
zohrala moja sestra Evička. Ako žiačka ôsmej
triedy základnej školy prestúpila do Svinnej,
aby mi pomohla znášať menšie či väčšie
problémy v cudzom prostredí. Keďže po
odchode Evičky nebola ešte moja orientácia
spoľahlivá, ochotne sa mi ponúkla pomáhať
Olinka Čačková. Od začiatku vzniku pobočky
tu pracovala ako školníčka. Postupne som si
zvykala a zvykali si na mňa aj žiaci
a kolegovia.
Za úspešný vstup do môjho pracovného
uplatnenia môžem ďakovať rodičom, sestre,
kolegom Majke a Karolovi Petrovým a už
nežijúcim - Matilde Trnkovej a pani školníčke
Olinke Čačkovej.
Roky ubiehali a kontakty s ľuďmi prinášali
prvé plody ovocia. Nadviazala som spoluprácu
s materskou školou a so základnou školou
nielen vo Svinnej, ale aj v okolitých obciach.
Táto spolupráca bola potrebná, veď sme
potrebovali získať nové talenty do ľudovej
školy umenia.
Asi po troch rokoch mojej učiteľskej praxe
prišla za mnou kolegyňa so ZŠ Svinná Rozália
Kyselicová a požiadala o spoluprácu v zbore
pre občianske záležitosti. Pomohla mi zohnať
pár mladých dievčat, s ktorými sme nacvičili
niekoľko piesní
k tomuto účelu. Malá
dievčenská skupina bola veľmi osožná najmä
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v Trenčianskych Tepliciach spievali spoločne.
V roku 1990 som prestala chodiť do Mitíc.
Niektoré ženy vo Svinnej aj napriek
pokročilému veku účinkujú dodnes.
Budovanie kariéry je celkom prirodzené.
Len že ja som si to vôbec neuvedomovala.
Moja práca bola impulzívna, vždy som konala
to, čo sa odo mňa žiadalo a čo ma oslovilo.
Po desiatich rokoch plnohodnotnej práce, v
lete roku 1984, som za jednoduchých, ale
zvláštnych okolností viac pochopila, že nado
mnou a vlastne nad všetkými bdie ten, ktorý je
láska a nás miluje. Preto verím, že aj môj
príchod do Svinnej nebola len náhoda. Dalo by
sa o tom veľa písať. Toto presvedčenie však
bolo v tej dobe veľmi nebezpečné. Od tej doby
som čakala, že budem musieť peknú a tvorivú
prácu opustiť, no nestalo sa tak. Vtedajšie
vedenie miestneho národného výboru na čele
s predsedom
Milanom Galkom, ale aj
predseda KSČ Jozef Hilčík a vedúci pobočky
kolega Karol Petr ma síce upozornili na
nebezpečenstvo, ktoré mi môže hroziť, ale
zároveň vzali na svoje plecia moju situáciu
a neposunuli to ďalej. V duchu môjho
presvedčenia začala ďalšia tvorivá činnosť.
Detský i ženské spevácke zbory boli naďalej
aktívne, ale pomaly som sa začala pohrávať
s myšlienkou venovať svoje skromné umenie
Bohu, aj keď verím, že aj doposiaľ som tak
konala. Moja túžba bola účinkovať aj
v kostoloch.
Už na konci spomínaného roka ma členky
speváckeho zboru v Miticiach požiadali
o pomoc pri nácviku vianočných piesní na
polnočnú omšu a jasličkovú pobožnosť.
Neskôr, už vo Svinnej, pár detí aj žien pod
mojim vedením začalo spievať duchovné
piesne. Schádzali sme sa u mňa v byte. Boli to
krásne stretnutia, po ktorých som mala vždy
veľký strach. Dôstojný pán, dekan Jozef
Pižurný, bol mojim tajným duchovným vodcom
a povzbudzoval ma. Nástupom pána farára
Jozefa Dvorského ožila farnosť a koncom
októbra roka 1986 vznikol chrámový zmiešaný
zbor. Spievali tam ženy, muži aj pár detí. Ako
som už spomenula, ženský zbor naďalej
účinkoval, preto vtedy mnohé ženy, nakoľko
chápali moju situáciu, spievali v dvoch
kolektívoch. Bola to pre ne veľká obeta, lebo
strávili pri nácvikoch veľa času. Zbor
spočiatku účinkoval len v kostole,
ale
v novembri roku 1989 sa pretrhli bariéry a tak
od roku 1990 sa aj tento zbor zúčastňoval
okresných a regionálnych festivalov a rôznych

nástroje a tak sa so súhlasom rodičov k nám
prihlasovali. Prežili sme spoločne veľa
krásnych nezabudnuteľných chvíľ plných
vzrušení. Zúčastňovali sme sa obvodných,
okresných a krajských súťaží a festivalov.
Prijímali sme úspechy aj neúspechy. Okrem
vystúpení v obci sme boli pozývaní spievať aj
do iných obcí a miest. Vždy na konci školského
roka učiteľ Bernard Halás, ako organizačný
vedúci zboru, zorganizoval pre deti pekný
výlet, ktorého sme sa všetci radi zúčastnili.
Aby zbor aj naďalej rástol, neprestala som
spolupracovať s kolegyňou Rózkou v družine
mládeže,
kde sme spoločne s ďalšími
kolegyňami, Ankou Ježíkovou a Brigitkou
Kšiňanovou vytvorili prípravný zbor. Malé deti
z prvej, druhej a tretej triedy spievali
a tancovali a tie, ktoré sa prejavovali ako
najaktívnejšie a zároveň boli talentované, sme
vybrali do speváckeho zboru starších žiakov.
V školskom roku 1997/98 pán učiteľ Halás
prevzal funkciu riaditeľa ZŠ a preto
v posledných rokoch existencie zboru so mnou
spolupracovali kolegyne Ivetka Kojdová
a Evička Cimprichová.
Koncom roka 1979 ma navštívila kultúrna
pracovníčka z Trenčianskych Mitíc Mária
Hôrková a požiadala ma o pomoc pri
nácvikoch ich ženskej skupiny. Neodmietla
som. O pár mesiacov ma členky výboru zväzu
slovenských žien vo Svinnej tiež požiadali, aby
som z ich spoluprácou založila ženskú
spevácku skupinu. Netrvalo dlho a obidve
skupiny sa rozrástli na ženské zbory. Boli to
zväčša mamičky školopovinných detí a niektoré
z nich prihlasovali tieto deti do ĽŠU.
Organizačnou vedúcou ženského speváckeho
zboru v Svinnej sa stala Margitka Kyselicová
a v Trenčianskych Miticiach Mária Hôrková.
Vtedajšie
miestne
národné
výbory
v obidvoch obciach nám ochotne vychádzali
v ústrety najmä po finančnej stránke. Zbory
potrebovali oblečenie a priestory pre nácvik,
ktorý býval len vo večerných hodinách. Notový
materiál sa vtedy ťažko rozmnožoval. Kolega
Karol sa ochotne tejto úlohy ujal a robil to
zadarmo. Opisoval a rozmnožoval noty pre
obidva ženské zbory a deti. Ženské zbory sa
tiež
zúčastňovali
okresných
súťaží
a prehliadok. Účinkovali v zboroch pre
občianske záležitosti, len vo Svinnej, na
slávnosti uvítania novonarodených občanov,
vždy spievali deti. Neskôr u žien pomaly
upadal záujem o pravidelné nácviky, a tak sme
na posledných dvoch okresných prehliadkach
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a dodnes pracuje kolegyňa pani Janette
Strhárska.
V súčasnosti navštevuje pobočku asi 70 80 detí v hudobnom a tanečnom odbore.
Pracujú tu so mnou mladé kolegynky spomínaná Ľubka Gurínová, Janette Strhárska
a v minulom školskom roku nastúpila Zuzka
Pavlíková.
Aj keď sa možno ťažšie prispôsobujem,
veľmi rada sa poučím od mladých kolegýň. Sú
ako studnica čerstvej vody, z ktorej sa priamo
môžem napiť. Sú šikovné a svoj odbor
perfektne ovládajú. Učia ma kvalitne žiť aj
v tejto dobe.
Kolegyňa Ľubka má okrem kvality svojej
práce aj zmysel pre estetiku. Aj napriek
staršiemu veku budovy, v ktorej už dlhoročne
učíme, sa snaží o to, aby sme sa v triedach
dobre cítili. Ako vedúca pobočky tu veľa
urobila. Predovšetkým zabezpečila kvalitný
klávesový nástroj, vežu, televízor a video.
Deti v tanečnom odbore pod vedením
Janette nás dobre reprezentujú a pretože sa
v tomto odbore vyučuje v skupinách, máme
v škole väčší počet žiakov.
Aj Zuzka si na nás zvykla a je obľúbená pre
jej ochotu, lásku k deťom i k nám.
Verím, že nebola náhoda stretnúť sa so
všetkými spomínanými kolegami a kolegyňami
a tiež som presvedčená, že Božia ruka riadi
kroky každého z nás.
Ďakujem aj mojim súčasným kolegynkám za
trpezlivosť so mnou, za priateľský prístup
a pomoc. Aj keď som staršia, musím sa ešte
veľa učiť, aby moja práca bola kvalitná a aby
moja
prítomnosť
ľudí
viac
potešila
a povzbudila.
V tomto školskom roku 2007/2008 si
pripomíname 40. výročie založenia pobočky,
dnes už pri Základnej umeleckej škole
v Trenčíne. Za tých 40 rokov bola pre obec, ale
aj okolité obce, veľkým prínosom v kultúre
a veríme, že bude aj naďalej.
Ďakujeme terajšiemu vedeniu obecného
úradu, ktoré nám aj za ťažších podmienok
všestranne vychádza v ústrety. Môžeme
zadarmo v sále kultúrneho domu uskutočňovať
naše koncerty a pomáhajú nám pri úprave už
spomínanej staršej budovy. Som presvedčená,
že ich ústretovosť bude odmenená našou
bohatou kultúrnou činnosťou.
Janka Mikulčíková, učiteľka pobočky ZUŠ

vystúpení v okolitých obciach. Spievali sme aj
v Mariazelli, v Ríme a tri razy v Poľsku.
Veľkým prínosom pre zbor bola spolupráca
s Dušanom Winklerom, dirigentom speváckeho
zboru v Ilave, s ktorým sme spoločne spievali v
Skalke pri Trenčíne. Taktiež sme spievali
niekoľko razy v Ilave na ich kultúrnych
podujatiach a ony zasa svojim programom
obohatili kultúrne akcie v našej obci. Náš
repertoár sa rozšíril aj o ľudové a vlastenecké
piesne, takže sme mohli spievať aj na rôznych
kultúrnych podujatiach usporiadaných v obci
aj mimo nej. Veľmi často sme sa svojim
spevom zúčastňovali na púťach v Šaštíne.
Aj napriek pokročilému veku speváci
účinkujú ešte dodnes. Obohacujú liturgiu
v kostole, spievajú na každom pohrebe. Ako
organistke mi tiež veľmi obetavo pomáhajú.
Každý deň sa najčastejšie pri mne striedali
Janka Lobotková a pani Olinka Illová. Pri
nedeľňajších sv. omšiach mi pomáhali Elka
a Ludvik Kyselicovci,
Alinko a Tonko
Hiklovci, ale aj mládež.
Počas môjho pôsobenia v pobočke sa tu
vystriedalo veľa kolegov a kolegýň. Okrem
spomínaných kolegov som spoznala aj Ľubku
Kotlebovú a Gabiku Repovú, ktoré učili
hudobnú náuku, pracoval tu aj kolega Berto
Halás. Pri mojom nástupe do práce som
prevzala žiakov
po kolegyni Darinke
Pafčugovej, ktorá učila akordeón. Neskôr, v
septembri roku 1997, nastúpila do školy učiť
mladá kolegynka Ľubka Gurínová, ktorá tu
pracuje dodnes.
V druhej polovici osemdesiatich rokov sa v
pobočke otvoril aj výtvarný odbor, kde sa
vystriedalo zopár kolegov: Jozef Švikruha, už
nežijúci kolegovia Anton Štubňa a Adelka
Nuhlíčková. Neskôr nastúpila aj učiteľka
ZŠ Anka Čapistráková. Aj v tomto odbore deti
pod vedením kolegov dosahovali pekné
výsledky na súťažiach a výstavách.
Po odchode do dôchodku školníčky Olinky
Čačkovej nastúpila na jej miesto Marienka
Kachlárová, ktorá si tiež zodpovedne
vykonávala svoju prácu a bola pre mňa i školu
veľkou oporou.
V školskom roku 2001/2002 vedenie už
Základnej umeleckej školy v Trenčíne povolilo
v pobočke otvoriť tanečný a literárno dramatický odbor, v ktorom úspešne pracovala
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SLOVENSKÍ KRÍŽOVKÁRI A HÁDANKÁRI ZAVÍTALI DO SVINNEJ
Po ôsmich rokoch pôstu slovenská krížovkársko-hádankárska špička zavítala opäť do Svinnej, kde
bol ich hostiteľom miestny obecný úrad, ktorý usporiadal 2. ročník „Dvadsiatkového turnaja“
v riešení krížoviek a hádaniek. Magický dátum – 7. 7. 2007 – sľuboval viaceré prekvapenia a tí, čo
prišli, napokon neľutovali. Napriek problémom so sobotnými spojmi sa v spoločenskej sále kultúrneho
domu stretlo 53 nadšencov duševného športu z celého Slovenska, aby sa potrápili s krížovkami
i hádankami z autorskej dielne Jozefa Páleníka.
Pod výbornú úroveň sa však významnou mierou podpísali aj sponzori podujatia, bez ktorých by to
nebolo to „pravé orechové“. A preto im patrí úprimné a verejné poďakovanie. Boli to:

Obecný úrad Svinná – generálny sponzor
Ing. Milan Belej, Svinná – Jednota dôchodcov Svinná - Feroplech Letko Svinná - Jozef
Hikel, Svinná – Peter Posluch, Reštaurácia „U spiaceho muža“ Svinná – Dobrovoľný
hasičský zbor Svinná – Unulux, novinový stánok Svinná – Gemex Trade, pohostinstvo
Guňovský Svinná – Martin Chlpek, Svinná – Rozličný tovar Marta Beláková, Svinná –
Potraviny Konzum Augustína Murínová, Svinná – Ing. Jozef Páleník, Svinná.
Každý víťaz, okrem vecnej ceny, ktorú si mohol vybrať, dostal diplom a „symbolických“ ale platných
20,- Sk. K vecnej cene dostali diplomy aj riešitelia na 2. a 3. mieste.
Postupne sa riešila rozbehovačka, po dve krížovky v dvoch kategóriách, hádanky jednotlivo o
„typické“ dvadsaťkorunáčky a hádanky z listu tiež v dvoch kategóriách. Nuž a takto to prebiehalo
a nasledovne skončilo:
3. Ivan Filadelfi – Prievidza (0)
Rozbehovačka
4. Emília Rigdová – Poprad (1)
Riešili sa 3 švédske krížovky v jednej
5. Peter Paďour – Žilina (2)
kategórii, ktoré mali od prvej po tretiu vždy
6. Ladislav Žitňák – Šaľa (2)
menší rozmer, čas na riešenie 10 min. (Pri
7. Roman Strcula – Martin (3)
prezencii mali súťažiaci napísať číslicu 2 alebo
8. Igor Platzner – Žilina (3)
3, pričom do poslednej chvíle nikto, okrem
9. Miroslav Hájiček – Bratislava (5)
autora, ani len netušil, o čo ide. Bolo to jedno
10. Ján Turek – Poprad (5)
z prekvapení autora a keďže väčšina napísala
číslicu 3, riešili sa 3 krížovky).
Krížovky – kategória „B“ – menej pokročilí
(36 riešiteľov)
Výsledky:
1. Emília Rigdová st. – Poprad (0 chýb)
Riešili sa dve krížovky – písmenová polodo2. Milan Chudý – Prievidza (0)
kresľovka (čas na riešenie 30 min) a striedavá
3. Štefan Gašpár – Púchov (0)
polodokresľovka (čas na riešenie 40 min).
4. Ján Turek – Poprad (0)
V prípade rovnakého počtu chýb rozhodol
5. Peter Paďour – Žilina (0)
o poradí čas odovzdania.
6. Ladislav Žitňák – Šaľa (0)
Výsledky:
7. Jozef Kontuľ – Bratislava (0)
1. Elena Škulová – Zlaté Moravce (0 ch)
8. Dušan Škrovina – Martin (0)
2. Ľuboš Oravec – Bratislava (0)
9. Milan Kandrik – Tatran. Lomnica (0)
3. Dušan Škrovina – Martin (0)
10. Peter Gašpár – Púchov (0) a
4. Stanislav Plachý – Zemianske
Roman Strcula – Martin (0)
Kostoľany (0)
Krížovky – kategória „A“ – pokročilí (17
5. Milan Kandrik – Tatran. Lomnica (0)
6. Štefan Gašpár – Púchov (0)
riešiteľov)
7. Jozef Kumičík – Trenčín (1)
Riešili sa dve krížovky – písmenová dokres8. Peter Gašpár – Púchov (1)
ľovka s úspornou (jednoslovnou) legendou
9. Jozef Prekop – Trenčín (1)
(čas na riešenie 30 min) a čiastočne mozaiková
10. Ladislav Hriň – Prievidza (2)
dokresľovka (s aktuálne umiestnenými mozaikami i aktuálnou tajničkou – čas na riešenie
Hádanky jednotlivo
40 min). V prípade rovnakého počtu chýb
Riešilo sa 10 hádaniek tzv. preborovým
rozhodol čas odovzdania.
spôsobom v jednej kategórii, avšak, na rozdiel
od iných turnajov na troch riešiteľov. Prvý
Výsledky:
1. Milan Chudý – Prievidza (0 ch)
riešiteľ získal pomyselných 5 bodov, druhý 3
2. Jozef Kontuľ – Bratislava (0)
(pokračovanie na str.31 )
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8. Miroslav Hájiček, Bratislava – 19
9. Jozef Vaško, Nové Mesto n. V. – 19
10. Vladimír Konečný, Svinná – 18
Kategória „B“ – menej pokročilí
1. Peter Gašpár, Púchov – 19 hádaniek
2. Milan Kandrik, Tatran. Lomnica – 19
3. Dušan Škrovina, Martin – 18
4. Ľuboš Oravec, Bratislava – 18
5. Jozef Prekop, Trenčín – 17
6. Stanislav Plachý, Z. Kostoľany – 17
7. Ladislav Hriň, Prievidza – 15
8. Jozef Bruško, Trenčín – 14
9. Ján Rybnikář, Lubina – 14
10. Štefan Gašpár, Púchov – 13
11. Anton Hudák, Košice – 13
Celkovým víťazom v súčte umiestnení
krížoviek a hádaniek sa stali: v kategórii „A“ –
Milan Chudý a v kategórii „B“ Ľuboš Oravec.
Najvzdialenejšími účastníkmi boli Stanislav
Eleniuk so synom Martinom, ktorí prišli až zo
Starej Ľubovne.
Veľký diel „zákulisnej“ práce pri príprave
odviedla referentka kultúry Agnesa Kováčová,
ktorá zabezpečovala ceny, oslovovala sponzorov, rozmnožovala materiály, pripravovala sálu
a viditeľná bola aj pri samotnom turnaji, keď
spolu s Alicou Masárovou, Zuzanou Sýkorovou a Katarínou Páleníkovou rozdávali
a zberali riešiteľské materiály. Všetky riešenia
trpezlivo opravovali bývalé i terajšie učiteľky
miestnej základnej školy Anna Čapistráková,
Margita Kyselicová, Zuzana Hricková a predsedníčka kultúrnej komisie pri obecnom úrade
Zuzana Murínová. Pre prítomných bol pripravený guláš, ktorý varili kuchárky v školskej
jedálni Eva Ondrášová a Daniela Zaťková.
Improvizovaný „šenk“ (mimochodom výnimočne nealkoholický) mala na starosti
kontrolórka obecného úradu Marta Páleníková.
A nad tým všetkým starostlivou rukou bdela
starostka obce Ing. Anna Sýkorová.

(dokončenie zo str.30 )
body a tretí 1 bod, pričom každý bod mal
hodnotu 20 Sk, takže najlepší riešiteľ
zinkasoval
za
správne
riešenie
5
dvadsaťkorunáčok, druhý 3 dvadsiatky a tretí 1
bankovku v hodnote dvadsať korún. Táto súťaž
sa premiérovo objavila v prvom ročníku v roku
1999 a keďže ju odvtedy nikto nekopíroval,
zostala aj naďalej svinnianskou špecialitou
a dala vlastne názov celému podujatiu.
Výsledky:
1. Ladislav Žitňák, Šaľa – 19 bodov x
20,-Sk = 380 Sk
2. Ján Psotný, Nové Mesto nad Váhom –
10 b. = 200 Sk
Roman Strcula, Martin – 10 b = 200,4. Milan Chudý, Prievidza – 8 b = 160,5. Ivan Filadelfi, Prievidza – 7 b = 140,6. Miro Hájiček, Bratislava – 6 b = 120,Ľuboš Oravec, Bratislava – 6 b = 120,8. Vladimír Konečný, Svinná – 5 b = 100
9. Jozef Vaško, Nové Mesto n. V. – 4 b =
80 Sk
Milan Kandrik, Tatran. Lomnica – 4 b
= 80 Sk
11. Ján Turek, Poprad – 3 b. = 60 Sk
Ladislav Hriň, Prievidza – 3 b = 60 Sk
Štefan Gašpár, Púchov – 3 b. = 60 Sk
14. Jozef Kontuľ, Bratislava – 1 b. = 20 Sk
Miroslav Šuňavec, Lipt. Hrádok – 1 b.
Hádanky z listu
Riešilo sa v dvoch kategóriách, pokročilí
a menej pokročilí, v každej kolekcii bolo po 22
hádaniek, pričom v kategórii „B“ bola prvá polovica hádaniek identická s kategóriou „A“,
avšak tie boli vyčíslené, druhú polovicu súboru
hádaniek mali obe kategórie rozdielne. Zaujímavosťou oboch súborov bola skutočnosť, že
v každom súbore boli všetky hádanky druhovo
rozdielne. V prípade rovnakého počtu riešených hádaniek rozhodlo predčasné odovzdanie,
prípadne nasledoval tzv. rozboj, čiže riešenie
dodatkovej hádanky.
Výsledky:
Kategória „A“ – pokročilí:
1. Emília Rigdová, Poprad – 22 hádaniek
2. Roman Strcula, Martin – 21
3. Milan Chudý, Prievidza – 21
4. Ivan Filadelfi, Prievidza – 20
5. Ján Turek, Poprad – 20
6. Peter Paďour, Žilina – 19
7. Ladislav Žitňák, Šaľa – 19

Post scriptum: Podobných turnajov v iných
sídlach sa ako riešiteľ zúčastňuje autor nášho
turnaja Jozef Páleník, ktorý v roku 2007
dosiahol tieto výsledky: Martin – 1. miesto
krížovky, Prievidza – 4. miesto krížovky,
Zemianske Kostoľany – 1. miesto krížovky,
Zlaté Moravce – 5. miesto krížovky, Banská
Bystrica – 2. miesto hádanky, Žilina – 5.
miesto krížovky.
- LEN -

31

VII. Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách - Svinná
7.7.2007 - to bola aj kvalifikácia na majstrovstvá sveta
Vrcholné podujatie série turnajov v riešení logických úloh, a to Majstrovstvá Slovenska, sa
tento rok uskutočnili u nás vo Svinnej a ich usporiadateľom bol Slovenský zväz hádankárov
a krížovkárov v spolupráci s obecným úradom Svinná. O majstrovské zápolenie sa postaralo takmer
50 „logicky“ naladených súťažiacich, ktorí sa bez rozdielu veku snažili čo najlepšie obstáť
v neobvykle široko vekovo rozvetvenej konkurencii. Najmladším účastníkom bol len 10-ročný Peter
Demiger zo Zlatých Moraviec, tým najstarším, naopak, 54-ročný Miroslav Hájiček z Bratislavy.
Tohtoročné majstrovstvá boli v znamení čísla 7 – siedme majstrovstvá, siedmeho siedmy
v roku sedem, sedem kôl po sedem úloh. Sedmička jednoducho vládla aj na súťaži, kde bolo
množstvo úloh práve takých, kde číslo sedem malo svoj význam. Jednou z tých „rozbehových“ úloh
bolo napríklad to, aby ste pomocou siedmych sedmičiek vytvorili taký príklad, ktorého výsledok
bude opäť sedem. V priemere na takúto jednoduchú úlohu boli dve minúty, ale napätie, sústredenie,
snaha čo najrýchlejšie prísť na výsledok (aj keď bolo v tomto prípade viac možností) však u tých
menej skúsených často krát zväzovala ruky (či pero), pričom drahocenný čas neúprosne plynul.
Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov vsadil na pestrosť, náročnosť a svetové kritériá.
Majstrovstvami totiž vyvrcholila aj kvalifikácia na 16. Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnili
v októbri v Brazílii, v meste samby a karnevalov – v Riu de Janeiro. Tancovalo, či lepšie stepovalo
sa aj u nás vo Svinnej. Po základnej časti sa totiž sedmička finalistov postavila pred publikum
a ostatných súťažiacich, aby si to na pripravených paneloch mohla rozdať postojačky. A niektorí si
veru pomáhali aj drobným stepom. Tento spôsob je divácky veľmi atraktívny, lebo každý môže
naživo sledovať spôsob, ako kto danú úlohu rieši a ako kto na tom v danom okamihu je. Vo finále
bolo (ako tradične) 7 úloh a čím viac sa blížil jeho záver, tým viac sa každý mohol priamo
presvedčiť o schopnostiach finalistov, kto má koľko úloh už vyriešených. Už po základnej časti mal
náskok vlaňajší majster, 22-ročný študent Peter Hudák z Košíc, ktorý vo finále bravúrne potvrdil
svoje postavenie a po tretí raz za sebou získal majstrovský primát. Ešte v polovici súťaže viedol
jeho tradičný súper a reprezentačný kolega Štefan Gašpár z Púchova, ktorý však v závere nestačil
jeho tempu lúštenia, čo sa nakoniec prejavilo aj v bodovom hodnotení. Dramatický boj bol
o bronzovú priečku. Až do posledných sekúnd totiž nebolo isté, kto obsadí tretie miesto. Na piatom
mieste totiž skončil Ivan Pastucha z Ružomberka (a to do finále postupoval z tretej priečky), pričom
len o 0,5 bodu viac mali Bratislavčanky Blanka Lehotská a Dagmar Ševerová, ktoré si to nakoniec
museli „rozdať“ v dodatočnom rozboji pri riešení úlohy, ktorá je známa z počítačov – hľadaní mín.
Tou rýchlejšou bola nakoniec Blanka Lehotská, ktorá si tak zopakovala bronz z roku 2003.
Stav po základnej časti po ktorej 7 najlepších postupovalo do finále:
83,5
1. Hudák Peter-Košice
17. Pokorná Katarína-Bratislava
62,0 18-20. Hudák Michal-Košice
2. Gašpár Štefan-Púchov
59,0 18-20. Jaselský Pavol-Vojtovce
3. Hanžl Tomáš-Brno
51,0 18.20. Gašpár Peter-Púchov
4. Novotný Jan-Brno
44,5
5. Pastucha Ivan-Ružomberok
21. Rigdová Emília ml.-Poprad
44,0
6-7. Lehotská Blanka-Bratislava
22. Krähenbilová Dana-Prievidza
44,0
6-7. Ševerová Dagmar-Bratislava
23. Schwartz Artúr ml.-Šaľa
37,0
8. Rigdová Emília st.-Poprad
24. Demiger Matúš-Zlaté Moravce
35,0
9. Chudý Milan-Prievidza
25. Kollár Martin-Bratislava
35,0
10. Šuňavec Miroslav-Lipt.Hrádok
26. Kollárová Veronika-Bratislava
11. Štiptová Ivana-Ružomberok
27. Rybnikář Ján-Lubina
35,0
12-13. Eleniuk Stanislav-St.Ľubovňa
32,0 28-29. Stacho M.-Beluša
12-13. Hudák Anton-Poliakovce
32,0 28-29. Hudák Igor-Košice
14-16. Chano Jozef-Púchov
31,0 30-31. Homolová Alena-Zlaté Moravce
14-16. Kollár Michal-Bratislava
31,0 30-31. Kováčik Miroslav-Abovce
14-16. Zanechal Marcel-Bratislava
31,0 a ďalší
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Zaujímavosťou majstrovstiev bolo niekoľko osobitých rodinných súbojov. Majster Peter Hudák
súperil zároveň aj so svojim mladším bratom Michalom a otcom Igorom. Staršieho brata mal za súpera
strieborný Štefan Gašpár. Súrodenecký súboj zvádzali aj bratia Kollárovci z Bratislavy, či
Demigerovci zo Zlatých Moraviec. Rodičovský otca a syna zažili Šuňavcovci z Liptovského Hrádku,
Eleniukovci zo Starej Ľubovne, matky a dcéry naopak dámy Rigdové z Popradu. U poslednej dvojice
to malo zvláštnu príchuť, pretože nebyť drobnej chybičky mohla do finále namiesto mamy postúpiť
práve 16-ročná dcéra. Nuž, ale matka to „nedopustila“...
Podujatie malo aj medzinárodnú príchuť, pretože majstrovstiev sa zúčastnili aj traja riešitelia
z Českej republiky a treba priznať, pozitívne zvýšili konkurenciu súťaže. Potešiteľný bol aj ten fakt, že
sa opäť objavilo pár nových talentov, ktorí majú šancu pri dobrom tréningu pomiešať poradie aj na
medailových priečkach a možno aj obliekať reprezentačné tričko Slovenska. Do finálovej časti,
vzhľadom na to že išlo o súčasť kvalifikácie na MS v Brazílii, postupovali len Slováci. Postavenie po
základnej časti bolo, okrem prvých dvoch miest, veľmi vyrovnané a prakticky aj samotné finále
potvrdilo, na akom výkonnostnom stupni sa kto nachádza (body vo finále Hudák 28, Gašpár 23,
Lehotská a Ševerová 10, Pastucha 9, Chudý 6, Rigdová 3). Do Brazílie sa na základe celonárodnej
kvalifikácie nominovali P.Hudák, Š.Gašpár, I.Pastucha a D.Ševerová. Kapitánsku pásku niesol
predseda SZHaK Martinčan Ing. Ján Farkaš.
Len tak pre zaujímavosť: Družstvo Slovenska skončilo na Majstrovstvách sveta v Brazílii
v konkurencii 29 krajín na 10. mieste, najlepší Slovák P. Hudák na 13. mieste (z 95 súťažiacich).

( FAR + PÁL)

ZAČALI SME KÚRIŤ !
Upozorňujeme Vás aj na to, že pri zvoze
komunálneho odpadu sa môže stať, že sa v nádobe
nachádza horúci tlejúci popol a hrozí, že sa rozšíri
oheň v smetiarskom aute. Môže sa preto stať, že
Vám nádobu nevysypú.
Pri používaní plynových spotrebičov na propánbután dodržiavať návod na obsluhu, v byte možno
umiestniť najviac jednu tlakovú nádobu s celkovou
hmotnosťou 15 kg, pre prenosné plynové spotrebiče
môže byť v byte vytvorená zásoba najviac 5 kg
propán-butánu.
Je potrebné dodržiavať predpisy o skladovaní
a používaní horľavých kvapalín a tuhých palív
(riedidlá, benzín, uhlie , drevo ...) Taktiež sa
v zimnom období môžu vyskytnúť požiare
jednoduchých drevených udiarní.
V súvislosti s prevádzkovaním komínov je
každý občan povinný zabezpečovať osobami
s odbornou spôsobilosťou preskúšanie komínov
v stanovených lehotách,
pred pripojením
spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho
spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj
tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných
úpravách na telese komína. Dbať na dodržiavanie
vzdialeností horľavých látok a konštrukcií od plášťa
komína alebo palivového spotrebiča. Osobitne
upozorňujeme občanov na povinnosť, ktorá im
vyplýva zo zákona o požiarnej ochrane (126/1985
Zb. z.) - umožniť vstup kominárovi do objektu pre
riadny výkon kominárskych prác.
(OcÚ)

Milí spoluobčania, začala vykurovacia sezóna
a tým aj zvýšené nebezpečenstvo výskytu požiarov.
Najviac požiarov vzniká vo vnútornom prostredí
obytných domov, rodinných domov a iných stavieb.
Tým, že tieto požiare ohrozujú nielen materiálne
hodnoty, ale najmä ľudské životy, sú obzvlášť
nebezpečné. Medzi najčastejšie príčiny vzniku
požiarov patria nedbanlivosť a neopatrnosť osôb,
nevyhovujúci stav a nesprávne používanie tepelných spotrebičov, komínov, dymovodov a vykurovacích telies. Často podceňujeme riziko
nesprávnej inštalácie tepelných spotrebičov a vykurovacích telies, neodbornú a nedovolenú manipuláciu s ohňom a horľavými kvapalinami. Dospelí
často ponechávajú deti bez dozoru.
Preto Vás dôrazne upozorňujeme na niektoré
zásady a povinnosti, ktoré vyplývajú i zo zákona č.
314 o ochrane pred požiarmi:
- dbať na to, aby neboli ponechané bez dozoru
v prevádzke také spotrebiče, ktorých používanie
vyžaduje trvalý dozor
- nepripustiť, aby sa v blízkosti palivových a
elektrotepelných spotrebičov nachádzali horľavé
látky
- dbať na to, aby vykurovacie telesá – pece,
sporáky, boli umiestnené na nehorľavej podložke
a odborne zaústené do komínových prieduchov
- pri zakurovaní nepoužívať horľavé kvapaliny, ako
napríklad benzín, lieh, petrolej a pod.
- popol z palivového spotrebiča vysýpať zásadne do
nehorľavých a uzavierateľných nádob
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LISTOVALI SME V ČASOPISE „BOCIANY“
Žiaci Základnej školy už piaty rok vydávajú svoj školský časopis s názvom „Bociany“. Ako
sme sa dočítali, jeho prípravu a tvorbu riadi pani učiteľka PaedDr. Jana Kutišová a súčasnou
šéfredaktorkou je deviatačka Viktória Strhárska. V jednom z ostatných čísel sme si trocha
zalistovali a ponúkame občanom Svinnej i všetkým čitateľom občasníka Sviňan výber, podľa
nás zaujímavých, príspevkov. Príspevky sú prevzaté doslovne, teda bez akejkoľvek úpravy
„Sviňanov“. Nech sa páči, prileteli Bociany...
17.
OKTÓBER
–
SVETOVÝ DEŇ BOJA
PROTI CHUDOBE

Tak ako v minulom storočí aj dnes žijú rôzni ľudia. Jedni sú bohatí, iných
môžeme zaradiť do skupiny priemerných a nájdu
sa aj celkom chudobní.
Vo svete trpí biedou, chudobou a nedostatkom asi
1,5 miliardy ľudí. Zaiste
by si nejeden z nás želal,
aby sme si boli všetci rovní. Spomedzi tých, ktorí
majú dostatok, sa nájdu aj
prajní, ktorí by dali zo
svojho aj ostatným. Bohužiaľ, inú skupinu tvoria
ľudia, ktorí by tým, čo pociťujú nedostatok, zobrali
aj to posledné, čo majú.
Chudobní ľudia sú na svoj
život zvyknutí, preto toľko netrpia, keď sa im prihodí niečo ešte horšie. Alebo lepšie povedané: Trpia potichu, tak, že ostatní
to ani nezbadajú. Ich ťažký život im pripadá „normálny“. Naopak je to s tými, čo žijú v „dostatku“.
Veľmi sa trápia, mnohokrát i pre maličkosti.
Každému núdznemu treba
pomôcť, ale nie slovami,
skutkami.

VEDIA MLADÍ VŠETKO
LEPŠIE ?
Je to presne tak. Mladí
ľudia,
hlavne
chlapci
a dievčatá v puberte, sú
veľmi precitlivelí. Všetko,
čo oni hovoria, je správne
a čo hovoria ostatní, ich
nezaujíma alebo je to
hlúposť. Aj rodičia sa k nim
správajú
ako
k malým
deckám a hovoria samé
hlúposti. Mladí sa predierajú
životom a hľadajú si cestu,
na ktorej ich nikto nebude
usmerňovať a miešať sa im
do života. Zubami –
nechtami sa držia svojich
myšlienok. Zdá sa im, že
ostatní hovoria hlúposti:
mama, otec, sestra, brat.
Všetci klamú a stále sa
starajú
do
života
dospievajúcich.
Mladý
človek je zo všetkých rád
a rozhovorov zmätený, chce
odísť preč. Nie jedenkrát sa
mame vyhráža, že ujde
z domu. Ale neskôr zistí, že
to on robí chyby. Niektorí
mladí si to uvedomia až
vtedy, keď vyrastú – a vtedy
sa končí puberta – keď
mladí spozorujú, že rodičia
urobili v poslednom čase
určitý pokrok.
Dominika Orsághová, 9 tr.

Monika Faturová, 9. tr.
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SMS-ka
Raz som po obyčajnom, všednom dni
v škole sedel sám
v autobuse
a písal
som SMS-správu starým rodičom. Keď
som ju dopísal, odoslal som ju a čakal
na odpoveď, či môžem prísť na návštevu. Správa bola odoslaná a stále nič.
Tak som si pomyslel,
že asi nechcú, aby
som prišiel. Večer
som to všetko vyrozprával mame a ona
povedala, aby som
tam šiel. Cesta bola
dlhá asi päť kilometrov, napodiv som
ju prešiel za polhodinu. Prišiel som tam
a spýtal som sa babky, prečo ma neprezvonila
alebo
mi
neodpísala. Usmiala
sa a povedala: „Robinečko zlatý, ja neviem s tým mobilom
narábať, musíš ma
to niekedy naučiť.“
Veru aj ja som sa
schuti zasmial.
Róbert Pelech, 9. tr.

RODIČOVSKÁ RADA
Deviatak
Jano
sa
zaujíma o športy. V škole
dosahuje
dobré
výsledky. Má priateľov
a rodinu.
Všetko sa zmenilo, keď
sa dostal do zlej partie.
Rodičia mu povedali,
nech sa radšej kamaráti
s inými priateľmi, ale on
neposlúchol.
Chodil
s partiou po krčmách
a baroch. raz sa rodičia
dopočuli, že jedného
z Janových
nových
priateľov
našli
sfetovaného.
Všetko
však popieral a nepriznal,
odkiaľ drogu vzal. Janovi
rodičia sa veľmi báli
o svojho syna. „Prestaň
sa
stýkať
s tými
chalanmi,“ vraveli mu, „je

to nebezpečné!“ Jano
nevidel
žiadne
nebezpečenstvo. Veď on
si drogu nedá. Rodičia sa
mu to pokúšali vysvetliť,
ale on im stále dokazoval
svoju „pravdu“. Zakázali
mu
teda
večerné
vychádzky. Jano stále
sedával doma. Istý čas
si myslel, že je to tak
možno lepšie. No raz
nevydržal a ušiel z domu.
Pokúšal sa
vyhľadať
svojich
kamarátov.
Našiel ich. Vysvetľoval
im, prečo nebol tak dlho
vonku. „Nevadí, dnes si
to vynahradíš.“ Vytiahli
vrecúško a ponúkli mu
drogu. Jano začal mať
strach, že podľahne.
Chcel odísť domov, ale
zároveň nechcel sklamať
chalanov a tak ostal.
Rodičia
sa
o Jana

ČUDNÉ VECI
Jedného zamrznutého rána
ma stále bolela hlava.
V kuchyni
začali
tikať
hodiny. Zvuk hodín ma
znervózňoval a v hlave sa
mi ozýval – príšerne falošný
tón gájd. Toľko zvukov –
ako fanfáry na moje meniny.
Bolo to čudné, pretože
meniny som už mala alebo
nie? Tuším hej. 23. 10.
3112. Neviem, prečo som
zrazu
zobrala
sánky
a vyliezla na strechu nášho
domu. Myslíte, že to
dopadlo dobre? Odviezli ma
do nemocnice. A potom to
prišlo ... halucinácie ...
Visela som ako netopier –

hlavou dole a sníval sa mi
sen. Prišla som k nášmu
zajačníku (aj keď my
zajačník nemáme), vytiahla
som z neho zajaca a mysliac
si, že vzlietne, vyhadzovala
som ho do výšky. Zajac sa
premenil na holuba. Keď
som
sa
prebrala
z halucinácie, zakrútila sa
mi hlava. Sadla som si, ale
beda! Do zadku sa mi
zacvikli
kliešte.
V nohaviciach zostala 7 cm
diera.
Ale
to
vám
vyrozprávam nabudúce.
Mária Beňová, 7. tr.
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strachovali. dali vyhlásiť
pátranie. Medzitým bol
Jano stále so svojou
partiou. „Daj si, nebuď
zbabelý!“ Jano už bral
drogu do rúk, no potom
ju hodil na zem.
Bál sa ísť domov.
Nakoniec sa odhodlal.
Prišiel
k dverám
a zaklopal. Otvorila mu
mama, od šťastia sa
rozplakala. „Kde si bol?“
Jano mal tiež slzy
v očiach.
“Mali
ste
pravdu.“
Všetko
jej
vyrozprával. Priznal, že
sa správal hlúpo a sľúbil
rodičom, že odteraz im
bude vždy veriť.
Najlepšie môžu deťom
porozumieť ich rodičia.

Marek Čapistrák,9. tr.

Židia
boli
v dejinách
veľakrát prenasledovaní, no
holokaust, v rámci ktorého
vyvraždili takmer 70 %
európskych
Židov,
je
najhorším
príkladom
antisemitizmu. Židia museli
nosiť
žltú
Dávidovu
hviezdu, aby ich každý
poznal.
Jedným
z najobávanejších táborov
smrti
bol
Oswienčim
v Poľsku, kde ich zabíjali
plynom a ich telá spaľovali.
Práve
toto
spaľovanie
v táboroch
smrti
je
odvodené od biblického
slova holocaust a znamená
„vraždenie ohňom.“
Simona Kytová, 9. tr

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Nájomné zmluvy na hroby

Deti narodené v roku 2007 (do 30. 11.
2007):
Timotej Tomas
Juraj Rychtárech
Tobiáš Daniel Kovaľ
Nikolas Kučera
Tamara Murínová
Lukáš Minárik
Oliver Mokráň

Vážení občania, pri návšteve cintorína
ste mali možnosť prečítať si informáciu
o Nájomných zmluvách na hrobové miesta.
Pre tých občanov, ktorí túto informáciu
nepostrehli, opätovne ju uvádzame.
Povinnosťou zo zákona pre každého
nájomcu hrobového miesta je uzatvoriť
nájomnú zmluvu. Tieto zmluvy môžete
uzatvoriť na OcÚ Svinná kancelária č. 20
počas pracovnej doby. Len veľmi málo
občanov má túto nájomnú zmluvu
uzatvorenú, preto Vás vyzývame, aby ste si
v čo najkratšom čase prišli tieto zmluvy
uzatvoriť. So sebou si prineste občiansky
preukaz
a potvrdenku
o zaplatení
hrobového miesta .
Bližšie informácie získate:.
Tel: 032/6487232
www.svinna.sk

V roku 2007 nás opustili títo občania
(do 30. 11. 2007):
Anna Kukučková
Ján Broska
Milan Maťokár
Jozef Malák
Ing. Hubert Pavlas
Anna Čačková
Juliana Trokanová
Anton Janovský
Ľudovít Rešetka
Vlasta Panáčková
Jozef Panáček
Jozefa Panáčková
Emília Jakubíková
Josef Brachtír
Ľuboš Janovský

Mediácia
Vyskytol sa Vám konflikt v rodine,
na pracovisku, v podnikaní alebo
v mieste bydliska so susedom? Riešenie
tohto sporu na súde sa Vám zdá drahé
a zdĺhavé?
Práve pre Vás je tu alternatívny spôsob
riešenia sporov. Prečo práve mediácia?
- mediácia je oproti súdnemu konaniu
lacnejšia a rýchlejšia - šetrí čas a peniaze
- mediátor sa zameriava na záujmy strán
sporu a nie na právne aspekty sporu
- dohoda o riešení sporu sa môže stať exekučným titulom – je právne vymáhateľná
Tieto služby Vám ponúka :
Mgr. Ján Kmeť - mediátor
registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR
tel. 0911 268 598
e-mail: jan.kmet1@gmail.com

Manželstvo uzatvorili:
Soňa Masárová a Pavol Kňaze
Adriána Obedová a Vladimír Daranský
Počet obyvateľov ............ 1534
z toho 751 mužov a 783 žien
Dôležité upozornenie !!!
V týchto dňoch sa po obci svojvoľne
pohybuje väčšie množstvo psov, ktorí sa
zoskupujú.
Svojim
pobehovaním
znepríjemňujú život občanom, ale hlavne
ohrozujú nás všetkých, hlavne deti. Preto
dôrazne žiadame všetkých majiteľov psov,
aby si zatvorili svojich psov a taktiež
skontrolovali ploty a brány, aby nedošlo k
tomu, že psy ujdú z ohradeného priestoru.
V
prípade
ďalšieho
svojvoľného
pohybovania sa psov po obci budú tieto
psy odchytené.
(OcÚ)
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