NEZÁVISLÝ OBČASNÍK OBYVATEĽOV OBCE SVINNÁ

Číslo 1, Rok 2005

V tento čas pokoja schádza sa rodina

na život za nami spolu spomína
pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou na stole
pre šťastie budúce zabudni na bôle
pri speve v oblúku na stožiar pamäti
so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.
I tento čas pokoja nech brány zavreté
otvára raz navždy kľúč lásky na svete
tu, v tichu zaspievaj pri prahu do krútňav
keď zblúdi život náš vždy o ňom pravdu vrav...
D. Banga

Vážení občania!
Opäť klopú na dvere najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Čas vône ihličia, koláčov, rozžiarených sviečok a detských očiek, ktoré žasnú nad darčekmi pod vianočným stromčekom. Čas radosti a tichej pokory. Čas vnímať čas ... a uvedomovať si nie jeho hektiku, ale krásu padajúcich snehových vločiek, romantiku plamienkov ohňa v kozube
i mnohorakosť ľudských osudov za oknami, okolo ktorých náhodne prechádzame.
Vianoce sú časom, v ktorom chceme byť o niečo lepší k sebe ale hlavne k svojim
najbližším.
Vážení občania, prajem Vám všetkým šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
starostka obce
obecné zastupiteľstvo
pracovníci obecného úradu

Vážení občania,
koniec roka nás núti, aby sme sa zamysleli nad uplynulým rokom. Rok 2005 mal svoje
rozpočtové a finančné klady. Okrem iného už druhý rok za sebou v hospodárení obce
sa dosiahlo vyrovnané finančné hospodárenie. Aj výdavková časť sa vyvíjala v pozitívnom slova zmysle. Z najvýznamnejších akcií financovaných obcou chcem vybrať
a spomenúť niektoré.
Prebehla oprava a úprava budovy kultúrneho domu. Opravil sa vonkajší balkón, vybudoval sa nový obecný archív, ktorý zodpovedá platným predpisom, vytvoril sa nový
administratívny priestor. Materiálové náklady tvorili asi 60 tisíc Sk.
Postarali sme sa aj o obecný majetok, ktorým je objekt – budova oproti pekárne. Vybudovala sa k nemu samostatná prípojka na vodovod, vybudoval sa zberač odpadu z
objektu. Náklady na materiál činili 70 tis. Sk. Takto zmodernizovaný objekt obec
prenajme a bude slúžiť ako súkromná veterinárna ambulancia.
Do obecného majetku patrí aj byt v objekte obecnej materskej školy. Po uvoľnení sme
byt na náklady obce zrekonštruovali. Rekonštrukcia stála obec asi 118 tis. Sk. Byt
bude ďalej slúžiť ako nájomný byt. Tento byt bol pridelený do nájmu zubnému
lekárovi pôsobiacemu v našej obci.
Obecným majetkom sú aj miestne komunikácie, ktoré sú žiaľ vo veľmi zlom
technickom stave. V rámci daných možností vykonali sme čiastočnú opravu miestnych
komunikácií v časti Ihličie a v jednosmernej ulici. Na ostatných komunikáciách sa
vymenili alebo natreli existujúce dopravné značky, respektíve osadili sa nové. Nákup
dopravných značiek stál 24 tis. Sk. Obec získala na základe podaného projektu do
Štrukturálnych fondov Európskej únie finančné prostriedky na opravu a údržbu
miestnych komunikácií v celkovej hodnote 16 288 tisíc Sk. Vypracovanie projektu
a verejné obstarávanie na dodávateľa tejto akcie stálo obec 170 tis. Sk.
V roku 2005 bola vykonaná úhrada výstavby chodníka (výstavba bola v r. 2004)
v strede obce v hodnote 675 tisíc Sk.
Na obecných mostoch pri telocvični a základnej škole sme obnovili náter.
Opravili sme obecný majetok poškodený víchricou z 25. 07. 2005.
Vo vlastnej réžii a s pomocou občanov vykonávajúcich aktivačné práce obec vykonala
zakrytie ďalšieho obecného kanála na ceste k železničnej stanici, čím sme okrem iného
aj skvalitnili životné prostredie našim občanom.
Obec dobudovala sieť elektrického vedenia pri ceste k požiarnej nádrži a na túto ulicu
bol privedený miestny rozhlas aj verejné osvetlenie. Táto akcia stála obec 175 tis. Sk.
Na technické vybavenie obec vynaložila 390 tisíc Sk (obstaranie auta, 2 počítačov,
kosačky a kancelárskeho vybavenia).
V obecnom zariadení opatrovateľskej služby máme ubytovaných 11 občanov,
o ktorých sa starajú dve zamestnankyne obce. V tomto objekte sme vymenili podlahu
v kuchyni a položili na ňu dlažbu v hodnote 10 tisíc Sk.
V roku 2005 obec venovala zvýšenú pozornosť aj cintorínu, kde na základe
požiadaviek občanov obec dala spracovať odborný posudok na orezanie stromov.
Orezanie vykonala firma, ktorá sa zaoberá touto činnosťou. Obec dala súčasne
vykonať orezanie líp aj pred kostolom, čím okrem ochrany majetku obce a občanov
napomohla ku skvalitneniu životného prostredia. Obec na túto činnosť vynaložila
30 tisíc Sk. V roku 2006 takto zabezpečí orezanie lipy i na Ihličí.

Do obecného majetku, ktorý tvoria budovy TJ Štart Svinná, obec investovala prostriedky na opravu interiéru kabín, hlavného prívodu vody do areálu ako aj zavlažovacieho kanála na polievanie ihriska z potoka. Na vykonanie uvedených prác a na činnosť futbalových oddielov poskytla obec TJ dotáciu vo výške 140 tisíc Sk. Takisto obec poskytla dotáciu i Dobrovoľnému hasičskému zboru na činnosť sumu 110 tis. Sk.
K majetku obce patria aj budovy Základnej školy so školskou jedálňou, družinou
a telocvičňou a tiež budova Materskej školy. V tomto roku okrem dotácií obec splatila
dlžobu 400 000 Sk z vlastných prostriedkov firme, ktorá vykonala plynofikáciu školy
a úver vo výške 500 000 Sk zostáva obci ešte splatiť. Do školskej jedálne obec
zakúpila veľkokapacitný plynový sporák v hodnote 86 tisíc Sk, ktorý nahradil dva
staré, vysokoenergeticky náročné elektrické sporáky. Našu základnú školu navštevuje
244 detí a Materskú školu 40 detí. Je prioritným zámerom obce udržať prevádzku
týchto školských zariadení na ekonomických základoch a len s minimálnymi
poplatkami od občanov.
V priebehu celého roka obec zabezpečila a vykonávala pravidelné čistenie
a upratovanie verejných priestranstiev, zber odpadov a výkon niektorých prác pre obec
občanmi vykonávajúcimi aktivačné práce spolu so študentmi - brigádnikmi. Na týchto
prácach sa zúčastnilo 10 nezamestnaných občanov a 10 študentov. Aj títo občania sa
výraznou mierou podieľali na skrášľovaní obce, ochrane životného prostredia,
opravách a údržbe obecného majetku.
V oblasti životného prostredia sa nám podarilo rozšíriť zabezpečenie zberu vybraných
odpadov a ich separácie. Najmä sa jedná o plasty (4,7tony), textil a šatstvo (5,4tony),
elektroodpad (1,6 tony), pneumatiky (0,3 tony), sklo (5,4 tony), papier (10 ton) vykonala ZŠ, veľkoobjemový odpad (22,8 ton). Okrem toho obec zabezpečila odvoz
232 ton komunálneho odpadu od občanov. Náklady na odpady tvoria čiastku 443 tisíc
Sk. Vďaka dobre vykonávanej separácie odpadov občanmi obec nemusí v roku 2006
pristúpiť k zvýšeniu poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Napriek
dobre vykonávanej separácii odpadov sa v obci a jej okrajových častiach hromadia
kopy odpadu, ktoré nám tu vyvážajú niektorí naši spoluobčania. Očakávame v tomto
smere viac pochopenia a spolupráce zo strany občanov, spoločenských organizácií
a základnej školy.
Ďalej obec podala žiadosť na získanie finančných prostriedkov na vypracovanie
Projektu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Svinná do hodnoty 600 tisíc Sk.
Náklady žiadosti tvoria sumu 48 tisíc Sk (projekt do Štrukturálnych fondov EÚ). Vypracovanie ďalšieho plánu a to plánu nového obecného rozhlasu stálo obec 30 tisíc Sk.
V neposlednom rade obec splatila splátku – 190 tisíc Sk na úver poskytnutý obci
v minulých obdobiach. Obci ešte zostáva splatiť úver vo výške 905 tisíc Sk.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v zmysle plánu. Plány aj uznesenia o konaní boli vždy
včas vyvesené na vývesnej tabuli obecného úradu. Je na škodu veci, že zasadaní
zastupiteľstva, ktoré boli vždy verejné, sa naďalej zúčastňuje malý počet občanov.
Rok 2005 bol tiež rokom s množstvom podujatí, ktoré pre občanov organizuje komisia
pre kultúru, šport, školstvo obce a tiež organizácie pôsobiace v našej obci. Ich prehľad
je uvedený v samostatnom článku.
V obci okrem úspešnej telovýchovnej jednoty a dobrovoľného hasičského zboru
pracuje spevácky zbor, ktorý občanom obce počas celého roka svojím vystupovaním
spríjemňuje život. Výpočet týchto akcií je veľký a významný pre obec.

V neposlednom rade obec vydala 20 rôznych stavebných povolení a rozhodnutí. Čo je
dobrá známka o živote v obci. O živote obci ďalej hovorí skutočnosť, že sa do obce
prisťahovalo o 9 občanov viac ako odsťahovalo. Narodilo sa 10 detí a rovnaký počet
našich spoluobčanov zomrelo. Manželstvo uzavrelo 6 snúbeneckých párov. Obec k 31.
11. 2005 má 1537 obyvateľov. Obec v rámci plnenia sociálnej starostlivosti,
v spolupráci s príslušnými inými štátnymi orgánmi, riešila zaistenie sociálnej
starostlivosti dospelých osôb a detí v zariadeniach mimo územia obce.
Ekonomické údaje o finančných prostriedkoch a hospodárení obce za rok 2005 budú
vyvesené vo vývesnej tabuli pred obecným úradom vo februári – marci 2006.
Vážení občania,
rozvoj a udržateľnosť kvality života v obci je pre nás naďalej úlohou číslo 1. Je to
v súčasnosti veľmi náročné z dôvodu, že požiadavky na plnenie úloh samosprávy sa
rozširujú, zabezpečenie života v obci si vyžaduje viac prostriedkov ako v rokoch
minulých. Je veľmi ťažké zabezpečiť tieto úlohy prostriedkami, ktoré sú k dispozícií.
Nemôžme si dovoliť neefektívne vynakladanie prostriedkov. Štát nám na toto
prostriedky nedá. Na takéto hospodárenie by sme doplácali všetci občania neúmerným
zvyšovaním daní a poplatkov. Táto cesta nie je dobrá. Zastupiteľstvo obce sa chce
tejto ceste vyhnúť. Veríme vám, že náš zámer pochopíte a podporíte.
Finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie
V januári 2005 obec podala v rámci opatrení 3.4. Renovácia a rozvoj obcí projekt na
získanie nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskej únie
pre obec, a to na rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií pod názvom
„Skvalitnenie života a služieb v obci Svinná“. Tento projekt bol úspešný. Výška
finančných prostriedkov, ktoré rieši projekt je 16 288 000 Sk. V zmysle daných
podmienok obec musí z vlastných prostriedkov financovať 5 % nákladov (t. j. 814 400
Sk) a zvyšok -15 473 600 Sk tvorí nenávratný príspevok. Projekt rieši údržbu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií (iba tie cesty obce, ktoré majú vybavené
vlastníctvo, čiže majú list vlastníctva č.1 pre katastrálne územie Svinná) .
Ide o nasledovné komunikácie :
- jednosmerná ulica
- cesta na cintorín, cesta cez cintorín, parkovisko pri cintoríne
- cesta k Mliečkovým
- cesta pri Rudolfovi Pichlerovi
- cesta pri Stanislavovi Hrnčárovi
- cesta vo Fáberke
- cesta k bývalej tehelni vrátane ciest k Rudolfovi Konečnému a Jozefovi
Brachtírovi
- chodník okolo potoka (od námestia k ZŠ)
- cesta okolo ZŠ (asfaltová cesta do dvora ZŠ)
- cesta okolo potoka (od Ibizu po Silo)
- cesta pri Františkovi Chudíkovi (výjazd na hlavnú cestu I/50)

Ďalšie postupy vo veci opráv a údržby miestnych komunikácií budú prerokovávané na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zverejňované vo vývesných tabuliach pred
obecným úradom.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Staroba je súčasťou nášho každodenného života. Niektorí ju prežívajú v rodinnom
kruhu, no nie všetci starčekovia a starenky majú takúto možnosť. Niekedy sú napäté
rodinné vzťahy, inokedy chcú len jednoducho nechať mladých žiť svoj život osamote.
Často však starkí zostanú na svete sami a nemajú nikoho, kto by im v núdzi pomohol.
Pre takýchto občanov slúži naše Zariadenie opatrovateľskej služby. Prijímame doň
občanov na základe podania písomnej žiadosti. Pre prijatie do zariadenia treba splniť
určité kritériá. Záujemca o pobyt musí byť mobilný, čiže nesmie byť bezvládny.
Podmienkou je aj veková hranica, a to od 60 do 80 rokov.
Kapacita zariadenia je 11 miest, z toho sú 3 izby dvojposteľové a 5 jednoposteľových.
Nájomné za pobyt sa platí podľa používaných m2 , a to od 1 100 Sk do 1965 Sk.
Obyvateľom je poskytovaná profesionálna opatrovateľská služba, ktorú vykonáva
Andrea Šanková. Služba je počas pracovných dní 8,5 hod. denne. Počas víkendu sa
služba neposkytuje, ale v prípade ochorenia alebo nejakej nepredvídanej udalosti
vedúca zariadenia zabezpečí službu.
Profesionálna opatrovateľka zabezpečuje služby len pre toto zariadenie, nie pre
ostatných občanov. Výška poplatku za opatrovateľskú službu je priemerne 400 Sk
podľa rozsahu poskytovanej služby.
V službách, ktoré poskytujeme obyvateľom zariadenia, je zahrnuté upratovanie
a umývanie izieb, nákupy, donáška obedov, pranie a žehlenie bielizne, zdravotnícka
starostlivosť. Stravovanie je zabezpečené donášaním obedov z podniku AGROTRIA
(stravná jednotka je 56 Sk za), alebo si ju obyvatelia zabezpečujú individuálne. Počas
víkendov a sviatkov si musia stravovanie riešiť taktiež individuálne. K dispozícii majú
spoločnú kuchyňu, v ktorej je možnosť uvariť si kompletný obed.
Zariadenie má aj klubové priestory, sprchy a WC na prízemí i na poschodí.
Obyvatelia sú v zariadení prihlásení len na prechodný pobyt, to znamená, že po
dovŕšení 80 rokov musia toto zariadenie opustiť. Aj pri závažnom zhoršení
zdravotného stavu (pripútanie na lôžko či invalidný vozík) sa musia presunúť do
takého zariadenia, ktoré poskytuje nepretržitú starostlivosť, alebo sa vrátiť na miesto,
kde sú prihlásení na trvalý pobyt.
V súčasnosti je kapacita zariadenia plne využitá a nových záujemcov neprijímame.
Erika Láslopová, vedúca ZOS

BOHATÁ ČINNOSŤ HASIČOV
Dobrovoľný hasičský zbor vo Svinnej je najstaršou a najpočetnejšou organizáciou
v obci. V tomto roku zaznamenáva už 121. rok svojej existencie a už desaťročia je
činnosť jeho členov nielen bohatá, ale aj úspešná. Nie inak je to aj v tomto
kalendárnom roku a hoci si hasiči svoje bilancovanie ponechávajú na začiatok
budúceho roka, kedy sa uskutoční výročné valné zhromaždenie (VVZ), vzhľadom na
termín uzávierky a distribúciu občasníka Sviňan, trocha predbehneme udalosti
a priblížime čitateľom tohtoročné aktivity našich hasičov.
Po VVZ, ktoré sa konalo 8. januára, sa 4 členovia podobného bilancovania zúčastnili
aj v družobnej organizácii Kunovice (ČR). Za rieku Moravu cestovali ešte raz,
v marci, kedy sa 3 členovia zúčastnili okresnej konferencie Svazu hasičů Čech Moravy
a Slezka (SHČMS) vo Vlčnove. Vo Svinnej sa zasa stretlo 18 zástupcov organizácii,
ktoré sa zapojili do moravsko-slovenskej hasičskej ligy v hasičskom športe.
Množstvo brigádnických hodín odpracovala skupina najaktívnejších členov pri úprave
okolia hasičskej zbrojnice, úprave areálu telovýchovnej jednoty, príprave vozidiel na
technickú kontrolu, zbere kukurice a pod.
V júli postihla obec veterná smršť a hasiči pomáhali pri odstraňovaní spadnutých
stromov a poškodenej strechy kultúrneho domu. O mesiac neskôr vykonávali aj
„svoju“ činnosť – hasili požiar slamy v senníku.
Obsiahlou náplňou činnosti je účasť na rôznych pohárových súťažiach a previerkach
pripravenosti v hasičskom športe. Kvôli ucelenému obrazu uvádzame chronologický
prehľad účasti na súťažiach a umiestnenie na príslušnej súťaži: Kunovice (17. miesto),
Motešice – nočná (10.), Žilina (3.), Selec – okresná previerka pripravenosti (4.),
Brvnište (13.), Trenč. Stankovce (3.), Krásno (8.), Streženice (neukončený požiarny
útok), Šišov – nočná (3.), Lednické Rovne (neukončené), Soblahov (3.), Rybany (2. čas 15,05 s), Zbora (1.), Nedašova Lhota (14.), Pravotice (12.), Bylnice (9.), Livinské
Opatovce (1. – čas 15,11), Trenčín (9.), Ďurďové, Nedašov, Lehota pod Vtáčnikom
(12.), Koš (1. – čas 15,54), Malá Hradná (4.), Vésky – nočná (10.). Niektoré súťaže
boli zaradené do Trenčianskej hasičskej ligy, kde naše družstvo obsadilo 1. miesto
a tiež do Slovensko-moravskej hasičskej ligy, kde skončili na celkovom 9. mieste.
Osobitnou kapitolou je Pohár VD Nitratex, ktorý svinnianski hasiči pripravili tradične
v lete. Tohtoročného 17. ročníka sa zúčastnilo 36 hasičských kolektívov, ktoré
absolvovali jeden požiarny útok. Poradie v kategórii mužov: 1. Lednické Rovne – čas
15,22 s, 2. Svinná – 15,51 s, 3. Bylnice – 15,88 s, 4. Lehota pod Vtáčnikom – 15,91 s,
5. Zbora – 16,14 s. Poradie v kategórii žien: 1. Podlužany – čas 19,86 s, 2. Streženice
– 22,99 s., 3. Pečeňany – 37,51 s, 4. Bylnice – 47,15 s, 5.Veľká Hradná – 48,01 s.
Zahanbiť sa nedali ani mladí hasiči - na okresnom kole v Omšení obsadili 1. miesto.
Pri sumarizovaní činnosti hasičov nemožno zabudnúť ani na tradičné pochovávanie
basy s neodmysliteľným delením fašiangovej kravy, ktorému predchádzal rovnako
tradičný sprievod masiek obcou. Pravidelnými sú aj asistencie hasičov pri cirkevných
akciách (Vzkriesenie, eucharistický sprievod na Božie telo, tohto roku aj birmovka).
Členovia hasičského zboru sa dôstojne rozlúčili aj so zomrelými členmi – tohto roku
to boli Anton Mikuš a František Žilkay, avšak nezabúdajú ani na aktívnych jubilantov.
Nuž, činnosť nadmieru bohatá a zaiste nebude iná ani v budúcom kalendárnom roku.
(Z podkladov predsedu DHZ Eduarda Hertla spracoval Jozef Páleník)

UŽ VIEŠ, KDE JE TVOJ HROB ?
Snáď takto by sa dalo nazvať pokračovanie článku: „Kde je môj hrob?“
z minuloročného čísla občasníka Sviňan.
Niektorí naši občania už vedia, kde bude miesto ich posledného odpočinku, na ktorom
navždy splynú s matičkou zemou. To sú vlastne tí, ktorí už zaplatili miestny poplatok
za hrobové miesto. Pri pohľade do evidencie platenia hrobových miest zisťujeme, že
ich je pomerne veľa, ale ... Ešte vždy sa nájdu aj takí občania, ktorí doteraz tento
miestny poplatok nezaplatili. Niekto snáď môže namietať : „ Veď ja mám čas, ešte nie
je koniec roka.“ Čas plynie ako voda, ani sa nenazdáme a rok 2005 sa zavŕši. Myslím
si, že pri bilancovaní uplynulého a vstupe do nového roka nik z nás nechce mať
podlžnosti. Každý človek by mal nový rok privítať s vyrovnanými účtami.
Touto cestou chceme vyzvať tých občanov, ktorí popri starostiach a rýchlom tempe
každodenného života pozabudli na uvedené skutočnosti a doteraz nezaplatili,
respektíve ani sa nezaujímali o svoje hroby, aby tak urobili v čo najkratšom čase
(najneskôr však do konca roka 2005 ). Určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že
každý občan mal dostatok času na to, aby sa rozhodol za koľko a hlavne za ktoré
hroby je ochotný zaplatiť miestny poplatok a samozrejme sa o ne starať. Tu by som sa
rada na chvíľku pozastavila a niečo občanom objasnila.
Tým, že zaplatíte za hrobové miesto, nie ste zbavení povinnosti starať sa o hrob a jeho
najbližšie okolie. Niektorí občania si mylne vysvetľujú tú skutočnosť, že keď zaplatia
obci miestny poplatok za hrobové miesto, obec je povinná starať sa o ich hrob. Keď sa
človek hlbšie nad tým všetkým zamyslí, je mu z toho smutno. Ak mám záujem o hrob,
určite mi záleží (alebo len záležalo?) na človeku, čo v ňom sníva svoj večný sen.
V takom prípade mi nemôže byť zaťažko pokosiť trávu či vytrhať burina na hrobe
alebo okolo neho. Údržbu ostatnej plochy cintorína zabezpečuje obec. Jedná sa hlavne
o kosenie trávy, hrabanie lístia, zametanie a čistenie chodníkov, vývoz kontajnerov
a taktiež údržbu chodníkov počas zimných mesiacov. Ak ku problematike údržby
cintorína zaujmeme správny postoj, náš cintorín bude pekný a upravený.
Pred nedávnom ste mali možnosť v televízii vidieť niekoľko reportáží z cintorína
hlavného mesta SR Bratislavy, kde jeho správca nekompromisne trval na platení
hrobových miest a tiež na likvidácii opustených hrobov. Boli ukázané aj také situácie,
že za významnú osobnosť spoločenského a kultúrneho života, národného umelca,
nemal kto zaplatiť tento poplatok a hrob bol ponúkaný novému majiteľovi. Bohužiaľ,
realita je krutá, kto nezaplatí má jednoducho smolu. Toto je len jeden názorný príklad
(a je ich neskutočne veľa) toho, ako sa správcovia cintorínov snažia zachovať poriadok
na cintorínoch. Faktom je aj to, že neustále obchádzame zarastené a rozpadajúce sa
hroby. Počas jeden a pol roka sme sa snažili zabezpečiť, aby sa takéto hroby z nášho
cintorína vytratili. Napriek našej snahe, sa ich podarí ešte niekoľko nájsť. Najlepšie to
vidno počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, kedy tieto hroby akoby
vyčítavo kričali. „Nikto nás nechce, nikoho nezaujímame, všetci na nás zabudli.“
Kričia a žalujú hlavne preto, lebo ostatné hroby sú ozdobené vencami, kvetmi
a plápolajúcimi sviečkami, len oni sú pusté a zabudnuté.
Snáď nás, vážení občania, pochopíte a urobíte všetko preto, aby na našom cintoríne
konečne zavládol poriadok. Pre tých jednotlivcov, ktorí doteraz nezaplatili miestny
poplatok za hrobové miesto, opätovne uvádzame výšku poplatku.

Ďalší dôvod je ten, že náš cintorín bude za chvíľu malý. V časti k domu smútku nie sú
vhodné miesta na pochovávanie. Je tu veľa spodnej vody. Väčšina občanov preto chce,
aby ich hroby boli na tzv. starom cintoríne. Z tohto dôvodu chceme nájsť vhodné
miesta a ponúknuť im hroby, o ktoré nikto nemá záujem.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2003 rozhodlo uznesením č.
129/03 o výške miestneho poplatku na miestnom cintoríne nasledovne :
- jednohrob
500.-Sk
- dvojhrob
750.-Sk
- trojhrob
1000.-Sk
- detský hrob
300.-Sk
Poplatky sú stanovené na dobu desať rokov. V prípade, že za hroby nebude zaplatené
do konca roka 2005, budú sa tieto hroby považovať za opustené a budú poskytnuté
novým záujemcom.
Pri vyberaní poplatkov sa nám stali aj také prípady, že občania si mysleli, že je lepšie
zaplatiť čo najneskôr, aby ušetrili. Nie je to pravda. Je úplne jedno, či zaplatíte na
začiatku alebo na konci roka, doba platenia (čiže 10 rokov) plynie od dňa, kedy
poplatok zaplatíte (napríklad zaplatili ste 2.10.2005 - platiť budete až 2.10.2015).
Zopár občanov si zaplatilo dokonca až na dobu 20 rokov.
Vážení občania, ak máte známych, ktorí nebývajú v našej obci a majú tu hroby, treba
ich upozorniť, aby za ne zaplatili. Môžu sa telefonicky skontaktovať s pracovníčkami
obecného úradu, ktoré im na požiadanie ochotne zašlú šekovú poukážku na zaplatenie
poplatku priamo na ich domácu adresu. Aj takouto formou sa dá platiť.
Vážení občania, zodpovedným a chápavým prístupom zo strany obce ale aj občanov
zabezpečíme, aby dôstojné miesto odpočinku našich drahých zosnulých bolo naozaj
dôstojné.
Agnesa Kováčová, referent kultúry
NAŠI LITERÁTI ZVIDITEĽNILI OBEC V „SLOVENSKOM RÍME“
Spolok Sv. Vojtecha v Trnave, Literárny klub Bernolák, miestny odbor Matice slovenskej
v Trnave a mesto Trnava boli hlavnými organizátormi 7. ročníka celoslovenskej literárnej
súťaže „O cenu slovenského učeného tovarišstva“, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo práve v
„slovenskom Ríme.“ Spomínanej súťaže sa zúčastnili aj dvaja literáti z našej obce a obaja
získali najvyššie ocenenia, čím zviditeľnili nielen seba, ale aj obec, pretože organizátori pri
každej informácii o mene a priezvisku uvádzali aj bydlisko.
V kategórii „próza pokročilí“ získal 1. miesto Jozef Páleník, ktorý tým obhájil vlaňajšie
prvenstvo. Z jeho pentalógie sa porote tentoraz najviac páčila poviedka „Tanier s kvetmi“
(čiastočne krátená je uverejnená v Pútniku svätovojtešskom 2006).
V kategórii „poézia pokročilí“ sa na pomyselný najvyšší stupienok postavil ďalší náš občan
Ján Maršálek (do Svinnej sa prisťahoval v lete 2004 z Trenč. Mitíc a býva v bytovke č. 86).
Literárnu porotu zaujala pätica jeho najnovších básní natoľko, že ich ocenila ako najlepšie
v súťaži.
Ceny víťazom odovzdali predseda poroty šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra básnik Teodor
Križka, primátor Trnavy Štefan Bošnák a riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Mons. Vendelín Pleva.
Ukážky z literárnej tvorby oboch ocenených uverejňujeme v tomto čísle občasníka Sviňan.

A.Kováčová

USKUTOČNENÉ PODUJATIA KOMISIE PRE KULTÚRU, ŠPORT
A ŠKOLSTVO PRI OCÚ SVINNÁ K 15.12.2005
JANUÁR :
Novoročný halový futbalový turnaj „POHÁR SLOV. ORLA“ - SLOV. OROL a ZŠ
Venček – Ing. Radoslav Ondráš s manželkou
Tradičný detský karneval – OcÚ, DHZ, MO MS, MO HZDS, SČK, ZŠ, MŠ,
ZO JDS, MO KDH, ZUŠ ( ďalej budem uvádzať ako organizácie )
Izba kultúrneho dedičstva našich rodičov – celoročné dopĺňanie expozície
FEBRUÁR :
Fašiangový sprievod obcou - DHZ
Fašiangová zábava a pochovávanie basy
Divadelné predstavenie „Moja teta, tvoja teta“ - ochotnícky súbor „Žihľavník“
z Omšenia
Zdravotná prednáška – BORA Hlohovec
Pestovanie ovocných drevín - Ing. Kamžík FRUCTOP Ostratice – ZO JDS
MAREC :
Oslavy MDŽ – ZO JDS
„Liečim sa s prírodou – za zdravie našich občanov“ – odborná prednáška
naturoterapeut ( ľudový liečiteľ ) Ján Dedík Trenčianske Teplice
Veľkonočná výstava spojená s výstavou ručných prác - všetky organizácie
Beseda so spisovateľom Rudolfom Dobiášom - OK, ZŠ,
Marec mesiac knihy - besedy v knižnici – OK, ZŠ, MŠ
APRÍL :
Deň narcisov – humanitárna zbierka– MO MS, SČK, ZŠ
Sadenie stromu ginka (2 ks) pri telocvični v areáli ZŠ – ZO JDS, ZŠ
Loptové hry v športovej hale JDS
Stavanie mája so spevom a tancom OcÚ, ZŠ, MO MS
Ochrana lesov pred požiarmi – relácia OcÚ
MÁJ :
Výstava žiackych výtvarných prác MS v portrétoch , MO MS, ZUŠ, ZŠ
Sv. Florián – patrón hasičov – relácia DHZ, OcÚ
Čistenie a úprava obecných priestranstiev
Rodičovský ples ZŠ, MŠ
Akadémia – Deň matiek , MŠ
Tématicko - náučný zájazd – Uhrovec – Jankov vŕšok, JDS
Šamany Brno – vystúpenie iluzionistov OcÚ
Krížovkársky turnaj, OcÚ, ZŠ
JÚN :
„ Zdravie pre všetkých v 21. storočí “ vydanie pilotného projektu
„Učenie o zmysle života “ - súvisí s duševným zdravím MO MS
Divadelné predstavenie pre deti ZŠ,OcÚ
Výlety a súťaže pre deti k MDD – MŠ a ZŠ
Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici DHZ + školy

22.1.
29.1.

5.2
5.2
12.2.
14.2.
16.2.
9.3.
17.3.
19. – 21.3.
21.3.
28.2. – 3.3.
8.4.
13.4.
27.4.
29.4.

4.5.
7.5.
8.5.
11.5.
16.5.
27.5.

2.6.

Posedenie pri hudbe – všetky organizácie
Literárne potulky – knižnica a deti OK, ZŠ ( 7. tr. )
Zdravotná prednáška, OcÚ ,JDS
Stretnutie detí s „MÍMOM“ ,OcÚ, MŠ + okolité MŠ
Hudobno dramatické pásmo , ZUŠ, OcÚ
Turistická vychádzka JDS
Uvítanie detí do života OcÚ, MŠ
Rozlúčka s absolventami ZŠ , OcÚ
Detská „ disco “ , OcÚ, všetky organizácie
JÚL :
Relácia Cyril a Metod, OcÚ
Posedenie pri hudbe – všetky organizácie
Pohárová súťaž požiarnych družstiev – 17. ročník DHZ
AUGUST :
Deň Matice – rozhlasová relácia
Vystúpenie Folklórneho súboru „ Fľajšovan „ OcÚ
Opekanie v prírode , JDS
Položenie venca – SNP + rozhlasová relácia OcÚ
Súbor „Largen “ – kúzelník a iluzionista , OcÚ
SEPTEMBER :
Vítanie prvákov, OcÚ, ZŠ
Kniha je môj kamarát – OK, ZŠ
Poznávací zájazd JDS + Jednota COOP
Posedenie pri hudbe - všetky organizácie
Hodina literatúry OK, ZŠ
Výstava ovocia a zeleniny + otvorená pamätná izba – všetky organizácie
Divadelné predstavenie pre deti, ZŠ, OcÚ
Detská „ disko “ – všetky organizácie
OKTÓBER :
Súčasná literárna tvorba pre deti ( 5.tr.) – OK, ZŠ
Hodina literatúry ( 7. tr. ) - OK, ZŠ
Mesiac úcty k starším – posedenie – JDS, ZŠ, OcÚ
Akadémia – Mesiac úcty k starším – OcÚ, ZŠ, ZUŠ
Návšteva najstaršej občianky našej obce OcÚ
Návšteva výstavy umeleckých prác – keramika, MO MS, ZŠ
125. výročie narodenia M.R. Štefánika – veniec MO MS
M. R.Štefánik + 190. výročie nar. Ľ. Štúra – propagačná tabuľa

4..6.
7.6.
8 .6.
10.6.
19.6.
22.6.
30.6.
4.7.
23.7.
31.7.
4.8.
21.8.
30.8.
30.8.
5.9.
13.9.
13.9.
17.9.
22.9.
24. – 26.9.
28.9.
30.9.
13.10.
14.10.
20.10.
27.10.

NOVEMBER :
Pletenie výrobkov z prútia MO MS, ZŠ
29.11.
DECEMBER :
Stretnutie s Mikulášom - OcÚ, ZUŠ
Mikulášske večierky v MŠ a ZŠ
Predajná burza ošatenia – všetky organizácie

4.12.
12. – 15.12.

Celoročné podujatia – podľa príležitosti a ponúk
„ Schránka nápadov a pripomienok k činnosti ZO JDS – vestibul JEDNOTA COOP
„ Akadémia tretieho veku “ celoživotné vzdelávanie v poproduktívnom veku
- brigády na skrášľovaní obce
- výsadba stromčekov a kríkov v MŠ a ZŠ
- účinkovanie speváckych zborov pri spoločenských podujatiach a náboženských obradoch –
v tomto roku aj birmovka
- dôstojné rozlúčky v prípade úmrtia členov jednotlivých organizácií
- blahoželania jubilantom zdravotné prednášky a podobné akcie
- turistické podujatia
- futbalové súťaže TJ ŠTART počas futbalovej sezóny
- hasičské súťaže DHZ ( aj zahraničná účasť )
- halové turnaje a iné športové podujatie v športovej hale
- asistenčné hliadky hasičov pri veľkých podujatiach
- pomoc žiakov všetkých škôl ( MŠ, ZŠ, ZUŠ ) pri organizovaní podujatí
- dobrá spolupráca všetkých organizácií
Vysvetlenie skratiek :
OcÚ
– obecný úrad
MO MS – Miestny odbor Matice Slovenskej
DHZ
- Dobrovoľný hasičský zbor
ZO JDS - Základná organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska
MŠ
- Materská škola
OK
- Obecná knižnica

MO HZDS – Miestna organiz. Hnutia za demokrat. Slovensko
MO KDH - Miestna organiz. Kresťansko demokrat. hnutia
TJ Štart - Telovýchovná jednota Štart
SČK
- Slovenský červený kríž
ZŠ
- Základná škola
ZUŠ
- Základná umelecká škola

Vypracovala : Agnesa Kováčová, referent kultúry

KRÍŽOVKÁRSKY TURNAJ ŽIAKOV
Obecný úrad Svinná usporiadal 3. ročník krížovkárskeho turnaja žiakov základnej
školy, ktorého sa zúčastnilo 40 vyznávačov tejto duševnej zábavy. Rozdelení boli do
dvoch kategórií – 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník, pričom obe kategórie riešili v prvej
časti po 1 krížovke so švédskou (vpísanou) legendou a po 1 písmenovej krížovke.
V druhej časti ich autor všetkých prác Jozef Páleník potrápil (či pobavil?)
osemsmerovkami a obrazcovými hádankami. Poradie určil menší počet chýb,
v prípade rovnosti rozhodol o poradí čas odovzdania. Ceny pre piatich najlepších
v každej kategórii a časti venoval obecný úrad.
Výsledky:
Krížovky (roč. 6. – 7.): 1. Mária Priatková, 2. Adriana Kuchtiaková, 3. Janka
Kocúrová, 4. Viktória Strhárska, 5. Iskren Nikolov.
Krížovky (roč. 8. – 9.): 1. Lukáš Valach, 2. Martin Lobotka, 3. Eva Bošanská, 4.
Kristína Dranačková, 5. Ivana Nápoká.
Hádanky a osemsmerovka (roč. 6. – 7.): 1. Iskren Nikolov, 2. Mária Priatková, 3.
Denisa Kytová, 4. Monika Kopecká, 5. Sabína Masárová.
Hádanky a osemsmerovka (roč. 8. – 9.): 1. Eva Bošanská, 2. Lenka Láslopová, 3.
Monika Kyjacová, 4. Lukáš Valach, 5. Ivana Nápoká.
(jp)

OBČIANSKA RUBRIKA
Počas roka sa narodili nasledovní noví občiankovia :
Petra Rešetková
Samuel Guričan
Lucia Hrabovská
Dominik Gregor
Andrea Farkašová
Lukáš Šaray
Adrián Jakal
Timea Vavrová
Natália Barincová
Viktória Žáčiková
Rovnaký počet našich občanov zomrel :
Anton Mikuš
Oľga Viskupová
Františka Poništová
Marek Balaj
František Žilkay

Jana Lovišková
Brigita Bacová
Valentín Král
Jozef Pavlík
Viliam Heger

Manželstvo uzatvorilo šesť párov, ktorým srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia
a lásky na spoločnej ceste životom. Sú to nasledovné páry :
Katarína Ďurechová a Miloš Valent
Zuzana Zajačková a Roman Brachtýr
Naďa Chudíková a Roman Oravec
Katarína Balajová a Martin Pajtinka
Katarína Belákova a Martin Kutiš
Ivana Myšáková a Peter Priatka.

BIRMOVKA PO PIATICH ROKOCH
V nedeľu 13. novembra 2005 vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža vo Svinnej
prijalo sviatosť birmovania 124 birmovancov (z toho 123 zo Svinnej a 1 z Trenčína).
Sviatosť prijali z rúk pomocného biskupa nitrianskej diecézy Mons. Mariána
Chovanca, ktorý vo svojej homílii zdôraznil význam sviatosti birmovania pre ďalší
duchovný rast každého kresťana na ceste k večnej spáse. Svätú omšu spevmi a hudbou
na klávesové, sláčikové i dychové nástroje oživil a obohatil miestny mládežnícky
spevácky zbor vedený Ing. Vladimírom Kopeckým.
Sviatosťou birmovania žila v podstate celá obec a do príprav sa zapojili aj občania,
ktorí neboli priamo zainteresovaní účasťou birmovanca z rodiny. V areáli kostola
a v okolí farského úradu sa niekoľkokrát vyhrabovalo lístie, generálnu očistu zažil aj
interiér kostola a na jeho výzdobe sa podieľali šikovné ruky nielen mladších, ale aj
skôr narodených žien.
Osobitná vďaka patrí súčasnému správcovi farnosti Mgr. Jozefovi Šafárovi, ktorý
napriek krátkemu časovému obdobiu (farnosť prevzal 1. 7. 2005) dokázal pripraviť
birmovancov na zodpovedajúcej duchovnej úrovni. Svedčia o tom aj pokorné pohľady
tých, ktorí prijímali sviatosť, čo dokumentujú fotografie Jozefa Petreka st.
a videozáznam Ing. Jozefa Petreka, ktorý si môžete objednať na obecnom úrade
u pracovníčky kultúry A. Kováčovej.
(pál)

JEDNOTA DÔCHODCOV
Dňa 25. januára 2005 vznikla v našej obci nová spoločensko-záujmová organizácia Jednota
dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Svinná. Cieľom bolo združiť obyvateľov
dôchodkového veku prostredníctvom dobrovoľnej záujmovej a spoločenskej činnosti, dať im
možnosť včleniť sa do kolektívu seberovných ľudí, aby sa zapájaním do jednotlivých aktivít
zmenilo ich myslenie a odpútali sa od každodenných rodinných a zdravotných problémov.
Aby sa činnosť organizácie mohla naplno realizovať, bolo treba nájsť vhodné priestory.
Vyhovujúce voľné priestory sa našli v budove Základnej umeleckej školy a za výdatnej
pomoci obecného úradu, konkrétne starostky Ing. Anny Sýkorovej, a mužskej časti výboru
základnej organizácie, máme od marca k dispozícii vlastný „Klub dôchodcov.“ Veľkým
prínosom pri jeho zriaďovaní a zaktivizovaní našej činnosti bola aj materiálna a finančná
pomoc viacerých sponzorov.

Ustanovujúce zasadnutie klubu dôchodcov

Otvorenie klubu dôchodcov

Plán činnosti Jednoty dôchodcov je rozčlenený na tri hlavné oblasti – spoločenskú,
vzdelávaciu, záujmovú. V oblasti spoločenskej sme zatiaľ uskutočnili dve slávnostné
posedenia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a Mesiaca úcty k starším, dva jednodňové
výlety s cieľom poznávania našej národnej histórie. S príchodom jari sme iniciovali
celoobecnú akciu na zveľadenie životného prostredia s názvom „Čistá obec – zdravá obec.“
Túto myšlienku sme podporili i symbolický sadením stromčekov ginka dvojlaločného v areáli
základnej školy pod heslom „Senior – strom porozumenia, nádeje a viery v dôstojný
a plnohodnotný život dôchodcov.“
V oblasti vzdelávacej sme sa zamerali na záhradníctvo – ovocinárstvo a zdravotníctvo.
V odbore záhradníctvo–ovocinárstvo sa uskutočnili dve akcie. Prvou bola odborná prednáška
na tému „Moderné spôsoby pestovania drevín“. Lektorom bol Ing. Kamžík z Ostratíc. Druhou
akciou bolo užšie stretnutie záhradkárov a ovocinárov za účelom výmeny poznatkov
a skúseností.
V odbore zdravotníctva bolo uskutočnených päť prednášok. Tému „Civilizačné choroby “
prednášal náš lekár MUDr. I. Godál. Prednášku s názvom „ Prírodná lekáreň“ uskutočnil
ľudový liečiteľ J. Dedík z Trenčianskych Teplíc. Ostatné tri prednášky boli zamerané na tému
správnej životosprávy. Podieľali sa na nich ako prednášatelia Ing. J. Ježík, profesor J. Zachar
a D. Čikel.
V záujmovej oblasti sa doteraz uskutočnilo niekoľko kratších cyklotúr, tri pešie túry mimo
obec Svinná, jednodňový pobyt v prírode na Železníku a športové popoludnie v športovej hale
zamerané na loptové hry. V novembri sa naplno rozbehla aj klubová činnosť.
Najvydarenejšou akciou bolo háčkovanie ozdôb na vianočný stromček.
Poznatky z doterajšej činnosti Jednoty dôchodcov nasvedčujú tomu, že prvotný zámer
zakladateľov organizácie sa začína plniť. K vysloveniu takéhoto názoru nás vedie nielen

množstvo uskutočnených akcií, ale najmä záujem z radov občanov – dôchodcov, o čom
svedčí postupný nárast členskej základne.
Aby činnosť našej organizácie bola aj v budúcnosti prínosom pre jej členov i ostatných
obyvateľov obce, treba plán činnosti neustále dopĺňať novými nápadmi. Preto sme vo
vestibule predajne JEDNOTY COOP umiestnili „Skrinku nápadov “, do ktorej môžu svoje
námety, pripomienky a sťažnosti vkladať všetci občania, a to nielen k činnosti našej
organizácie, ale aj celej obce.
Zuzana Hricková, členka výboru ZO JDS
RYBÁRI VO SVINNEJ
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín sa skladá zo šiestich obvodných
organizácií. Jednou z týchto organizácií je aj Obvodná organizácia č. 6 vo Svinnej, ktorá
združuje rybárov od Trenčianskej Turnej až po Bánovce nad Bebravou a riadi ju sedemčlenný
výbor. Celkovo má obvodná organizácia 153 členov, z toho je šesť žien. Z tohto počtu je vo
Svinnej 32 rybárov. Rybárskymi revírmi sú Vodná nádrž Svinnica, pstruhový potok od
železničného mosta v „Kostrieni“ až po pramene. O tom, že sa o svoj revír staráme, svedčí aj
skutočnosť, že sme v roku 2005 dali do vody 2250 kg kapra, 3500 kusov zubáča, 20 kg šťuky,
100 kg karasa a 400 kg bielej ryby. Môžeme sa pochváliť peknými úlovkami. Napríklad
kapor s hmotnosťou 14,8 kg, šťuky 90 cm, 84 cm, zubáče s dĺžkou 74 cm a sumec 126 cm.
Naši rybári sa starajú aj o čistotu okolia priehrady a o kŕmenie rýb.
Jozef Belej st., predseda obvodnej organizácie

Patrik Belej a
Martin Chlpek
so svojimi
úlovkami

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVINNEJ
Milí čitatelia, dovoľte, aby sme sa aj my, žiaci a pedagogický zbor Základnej školy vo
Svinnej podelili o naše úspechy z roku 2004/2005. O výchovno – vzdelávací proces sa staralo
16 učiteľov a vychovávateľky v školskej družine pod vedením riaditeľky Mgr. Márie
Kollárovej. Vyučujúci pracovali na hodinách i mimo vyučovania podľa plánov jednotlivých
metodických združení a pedagogických komisií. Zúčastňovali sme sa podujatí, ktoré
usporiadali nadriadené metodické orgány. Učili sme žiakov pracovať s odbornou literatúrou
pri vypracovávaní projektov, referátov, pracovali sme s detskými časopismi (slovenskými
i zahraničnými). Žiaci 3.- 9. ročníka sa zúčastnili besedy so spisovateľom Rudolfom
Dobiášom. Uskutočnili sa súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy, Rozprávkové
vretienko, Šaliansky Maťko, Rétorický Uhrovec. Žiaci si mohli vyskúšať i novinársku prácu
pri vydávaní dvoch čísel časopisu „Bocian“ pod vedením PaedDr. J. Kutišovej. „Monitor 9“
je celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka z jazyka slovenského a matematiky.
S potešením môžeme konštatovať, že naši deviataci nesklamali a dosiahli výborné priemery
v oboch predmetoch.
V tomto školskom roku sa vyučoval cudzí jazyk - anglický a nemecký jazyk ( J. Lobotková,
8. trieda – olympiáda AJ ). I keď učivo bolo prebrané, nie všetci žiaci ho zvládli na kvalitnej
úrovni. Je treba sa neustále venovať osvojovaniu slovnej zásoby. Problémy vo vyučovaní
neraz úzko súvisia s veľkým počtom žiakov v triedach.
Uskutočnili sa aj personálne zmeny. Učiteľky, ktoré sa odišli venovať krásnym materským
povinnostiam, na krátky čas nahradili kolegovia z radu dôchodcov. Vyučovanie na
jednotlivých hodinách bolo sprevádzané prvkami vlastenectva a úcte k svojmu domovu,
rodine i celej spoločnosti. Je potrebné i v budúcnosti viac monitorovať postoje našich žiakov,
včas vedieť usmerňovať školskú mládež, aby bola pripravená zvládať i kritické životné
situácie, konať zodpovedne v súlade so spoločenskými, etickými a mravnými požiadavkami
dnešnej doby.
Snahou vyučujúcich telesnej výchovy bolo, aby si žiaci zvyšovali fyzickú kondíciu, ovládali
základné loptové hry, plnili ľahkoatletické disciplíny, pripravovali na rôzne súťaže i formou
záujmových krúžkov (hádzanársky, futbalový – dievčatá, futbalový – chlapci, šachový,
turistický). Uskutočnilo sa oblastné kolo v hádzanej – 3. miesto, vybíjaná – 1. miesto, stolný
tenis, okresné kolo v šachovom turnaji – 13. miesto, futbal dievčatá – 2. miesto. Zúčastnili
sme sa atletickej súťaže „ Hľadáme nového Jozefa Plachého “ (I. Nikolov, D. Rosenbergová),
prebehlo priateľské športové stretnutie ZŠ Oslany – ZŠ Svinná. Dosiahnuté výsledky nám
robia radosť o to viac, že na škole nepracuje kvalifikovaný telocvikár.
Našu školu navštevovali žiaci zo Svinnej, Veľkej Hradnej, Malej Hradnej, Horňan a Dežeríc.
V 1. ročníku a na 2. stupni si žiaci mohli vybrať povinne voliteľný predmet náboženská
výchova a etická výchova. Menšie deti mohli v popoludňajších hodinách navštevovať školskú
družinu, stravovanie pre žiakov a pracovníkov školy po celý rok zabezpečovala školská
jedáleň.
Všetky triedy sa zapojili do zberu papiera, do súťaže o najkrajšiu triedu. Zapojili sme sa do
súťaží Trenčianske hodiny, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, kde žiak 3. ročníka
R. Cíger získal v obvodnom kole 1. miesto. Žiaci 1. a 4. ročníka sa zúčastnili plaveckého
výcviku. Zapojili sme sa do súťaže Postavme to na hlavu, Hliadka mladých zdravotníkov,
Športujeme s Hviezdičkou, Vesmír očami detí – ocenený L. Kuchtiak. Riešili sme
Matematického klokana, pytagoriádu a olympiádu. Vo februári sa uskutočnil zápis do 1.
ročníka, kde bolo zapísaných 20 detí.
Talentovaní žiaci sa zapojili aj do geografickej olympiády. Najúspešnejším bol M. Judiny,
žiak 8. triedy – 6. miesto. Besedy so žiakmi 7. a 9. ročníka významne prispeli k znalostiam
našich žiakov v oblasti prírodovednej, zemepisnej i sexuálnej výchovy. Úspešní boli aj žiaci

9. ročníka M. Jurajová a L. Valach v riešení chemickej olympiády. Pri aplikovaní učiva
chceme častejšie využívať vychádzky do okolitej prírody, pracovať s encyklopédiami,
s atlasmi rastlín, živočíchov.
Pozornosť sme venovali aj enviromentálnej výchove – úprave okolia školy, vyhrabávaniu
trávnikov, okopávaniu kvetín, prácam na školskom pozemku. Vysadili sme zemiaky, fazuľu,
cirok.
Pripomenuli sme si výročie skončenia 2. svetovej vojny rozhlasovou reláciou. V apríli na Deň
narcisov sme zabezpečili ich predaj a získané peniaze (6 800 Sk) sme zaslali Lige proti
rakovine.
Kladne možno hodnotiť spoluprácu s Rodičovským združením, ktoré nám vychádza v ústrety
pri rôznych činnostiach. V spolupráci s Radou školy zorganizovali rodičovský ples, ktorý má
už niekoľko rokov veľký úspech. Finančne prispievajú na reprezentáciu školy. Vďaka patrí
mnohým rodičom, ktorí rôznymi formami pomáhajú škole. V tomto školskom roku bola
úspešne dokončená plynofikácia školy a priľahlých budov.
V škole je zriadená počítačová miestnosť, kde žiaci pod vedením učiteľov môžu pracovať
a vzdelávať sa v práci s počítačom a internetom. Škola poskytla možnosť aj širšej verejnosti
navštevovať túto miestnosť 2 x do týždňa v popoludňajších hodinách.
Sme hrdí na úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Vieme, že boli aj nedostatky, ktoré sa
budeme neustále snažiť odstraňovať v spolupráci s rodičmi, spoločenskými organizáciami
v obci a širokou verejnosťou.
Mgr. Mária Kollárová, riaditeľka ZŠ

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
V obci už viac ako 30 rokov pôsobí pobočka Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Jej poslaním je systematicky umelecky vzdelávať a vychovávať deti a mládež.
Škola má v súčasnosti 80 žiakov v hudobnom a tanečnom odbore. Nie sú to len deti zo
Svinnej, ale aj z ôsmych okolitých obcí. Škola pravidelne organizuje vlastné kultúrne
podujatia a spolupracuje aj s inými vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v obci
a v blízkom okolí.
(ľg)
MATERSKÁ ŠKOLA
Čas neúprosne plynie. Uplynulo už 35 rokov odvtedy, čo sa otvorila terajšia budova
materskej školy. Postavená bola ako 3-triedna s 2 bytmi. V súčasnosti fungujeme ako
2- triedna MŠ, k 31.12.2005 je zaradených 41 detí vo veku od 2 do 6 rokov. Do apríla
2006 by malo toto číslo narásť na 45 detí. Stará sa o ne kolektív 4 pedagogických a l
prevádzkovej pracovníčky. Stravu dovážame zo ŠJ pri ZŠ.
Deti trávia v MŠ veľa času, niektoré aj 9 ½ hodiny denne a našim cieľom je vytvoriť
pohodu pre ich zdravý duševný vývin a všestranný rozvoj po psychickej i fyzickej
stránke. Denné činnosti sa usilujeme usporiadať tak, aby život detí v MŠ bol radostný,
zaujímavý a príťažlivý. Vo východno-vzdelávacom procese, ktorý uskutočňujeme
denne podľa „Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ“ získavajú
deti
prostredníctvom uplatňovania zážitkového učenia a hry nielen množstvo vedomostí
a poznatkov ale utvárajú si aj rôzne návyky a zručnosti. Výsledkom kvalitne
plánovanej práce je dobrá príprava detí na základnú školu. Okrem spomínanej

každodennej výchovno-vzdelávacej práce neustále premýšľame, ako obohatiť život
detí o zaujímavé činnosti a podujatia. Z mnohých si pripomeňme tie, ktoré sa stali
súčasťou nášho života, dokonca tradíciou a s ktorými sa prezentujeme na verejnosti –
vystúpenia s kultúrnym programom v Zariadení opatrovateľskej služby, v základnej
škole, na uvítaniach detí do života, ďalej je to Mikuláš, vianočná besiedka pod
jedličkou, koledovanie v obci. Po novom roku nás vždy čaká karneval, veľkonočná
výstava, ktorú skrášľujú práce detí i učiteliek MŠ, Deň matiek, Deň detí. V rámci
obvodu sa zúčastňujeme súťaží v recitácii a speve - Rapotačky, Detský slávik, tiež
športovej olympiády. To, prirodzene, nie sú jediné aktivity. Chodíme tiež na exkurzie,
výlety, divadelné predstavenia.
Život v dnešnej dobe je hektickejší, deti sú iné, majú nové záujmy. Vo zvýšenej miere
využívajú techniku a vymoženosti doby. Ani my nezabúdame, že záujmy detí musíme
rešpektovať a dať im priestor prejaviť svoje schopnosti. Preto využívame ponuky na
vedenie záujmových krúžkov – krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom,
experimentálne krúžok hudobný, v 2. polroku začneme s krúžkom počítačovým
(zároveň sa obraciame na verejnosť a firmy s prosbou o poskytnutie ešte aspoň
jedného už používaného počítača, ktorý by sme na túto krúžkovú činnosť
potrebovali).
K podpore záujmu detí o získavanie nových poznatkov nám napomáha dobré
materiálno-technické vybavenie školy. Hračky a učebné pomôcky priebežne dopĺňame
o nové. V tomto školskom roku sa nám podarilo zakúpiť nové súbory učebne „Lego .
dacta“, vzdelávací počítačový program „Detský kútik 1 – 5“, záhradné náradie –
kĺzačka (šmýkalka), detský vláčik, didaktické pomôcky na vyučovanie, telovýchovnorelaxačné pomôcky na podporu zdravia detí (chodník zdravia), množstvo výtvarného
a pracovného materiálu, od Dexia banky sme získali l počítač. Sponzorom a rodičom,
ktorý prispievajú dobrovoľnými finančnými príspevkami, z ktorých spomínané
predmety ale i mnoho ďalších kupujeme, patrí veľké poďakovanie. V zlepšovaní
materiálno-technických podmienok školy budeme i naďalej pokračovať.
Záverom nám nedá, aby sme nespomenuli to, čo nás v týchto dňoch najviac trápi –
sťahovanie z terajších priestorov do priestorov školského klubu detí. Je to hlboký
zásah do ustálenej organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole,
ktorý naruší pocit istoty, bezpečia a celkovú pohodu detí. Škoda, že v dnešnej dobe
má každý na zreteli iba finančné potreby a neberie do úvahy citový a psychický život
detí, ktorý si myslíme, že je oveľa dôležitejší, ako nedostatok peňazí, na základe čoho
sa máme sťahovať. Z „pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva
a vedy SR pre šk. rok 2005/2006 „ vyplýva pre zriaďovateľov škôl (obce) zlepšovať
podmienky na zabezpečenie predškolskej výchovy a odporúča sa neprenajímať
priestory škôl na podnikateľskú činnosť. Páni poslanci, ktorí chcú zasahovať do života
školy a robiť takéto vážne rozhodnutia, mali by v prvom rade poznať a hlavne
rešpektovať vyhlášky a pokyny aj MŠ a vedy SR prípadne iných vyšších orgánov.
Kolektív pracovníkov MŠ

HORÚCA TÉMA

V obci je témou číslo jeden sťahovanie Materskej školy do priestorov bývalého
školského klubu v areáli ZŠ. Po obci sa nieslo mnoho chýrov, ale iba jeden pravdivý,
a to, že obec chce materskú školu presťahovať do iných priestorov a nie rušiť. Aká je
teda pravda ? Len „holé“ skutočnosti:
- materská škola bola postavená pred 35 rokmi pre 90 detí
- v súčasnosti MŠ navštevuje 40 detí z toho 8 detí, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt
(obec dostáva finančné prostriedky iba na trvale bývajúce deti), denná dochádzka
je v priemere 35 detí
- v roku 2005 sa v obci narodilo iba 10 detí, v roku 2004 15 detí, v roku 2003 10
detí ( počet detí neustále klesá)
- od roku 2005 (fiškálna decentralizácia) sa zmenil systém financovania MŠ, štát
nehradí v plnej výške prevádzku týchto zariadení
- na prevádzku MŠ prispievajú rodičia detí do výšky 7,5 % životného minima (do
350 Sk)
- je na obci – obecnom zastupiteľstve, ako zabezpečí zvyšné finančné prostriedky
( možnosť zvýšenia daní pre všetkých občanov)
- MŠ má značne poškodenú strechu, kde náklady iba na prelepenie lepenky sú 300
tisíc Sk, okrem toho treba vymeniť všetky žľaby (ríny) a zvody
- podiel príspevku na 1 žiaka v MŠ od štátu je 35 187 Sk (iba na 32 detí – 1 126
tisíc Sk)
- príspevok od rodičov - skutočne zaplatený je 74 300 Sk (v priemere iba za 35
detí za 11 mesiacov – platí sa 200 Sk na dieťa a mesiac)
- príspevok na 1 dieťa , ktorý by kryl náklady je 40 172 Sk (za priemerný počet 35
detí)
- rozdiel musí obec finančne vykryť – zvýšením poplatkov od rodičov detí, alebo
zvýšením daní pre všetkých občanov
- nové priestory – bývalý školský klub- značne šetria náklady na prevádzku
(spotreba plynu prepočítaná na vykurované m2 dosiahne viac ako polovičnú
úsporu)
- MŠ nebude mať samostatné vykurovanie ( kúrenie zo ZŠ), čím sa ušetria ďalšie
náklady (mzda kuriča)
deti sa budú priamo stravovať v školskej jedálni (doteraz sa strava preváža vo
várniciach)
nové priestory plne vyhovujú požiadavkám hygieny - kapacita 45 detí (písomné
stanovisko hygieny)
- dosiahne sa požadovaná integrácia detí
- dosiahne sa úspora nákladov na vykurovaní (doteraz sa temperujú prázdne
priestory v školskom klube ako aj v materskej škole)
- deti materskej školy môžu využívať zariadenia školy – telocvičňu, počítačovú
učebňu
- obec garantuje občanom, že presťahovanie do nového objektu bude vykonané až
po dokončení úprav objektu a jeho vybavenia z hľadiska hygieny a bezpečnosti.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
Rok 2005 je pre Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) i pre celú našu spoločnosť rokom jubilejným. Náš MO MS týmto rokom završuje svoju 10 – ročnú existenciu. Sviatočnosť výročia je znásobená tým, že tento rok je jubilejným rokom i najvýraznejších osobností našich národných dejín – M. R. Štefánika a Ľ. Štúra. Činnosť
MO MS sme v tomto roku zamerali na propagačno – informačnú oblasť a spoluprácu
s ostatnými organizáciami v obci. Začiatkom apríla sme sa v spolupráci s Miestnou
organizáciou Slovenského červeného kríža (MO SČK) a základnej
(ZŠ) zapojili do celoslovenskej akcie Deň narcisov. Tohto roku
sa verejnosti predávali umelé kvietky narcisu, ktoré zabezpečil
MO SČK. Zisk z ich predaja činil 6 700 Sk. Odoslané boli na konto Ligy proti rakovine.
Dňa 4. augusta na Deň MS – bola cez miestny rozhlas odvysielaná
relácia o význame MS v súčasnosti. V októbri sme v propagačnej vitríne pred kultúrnym domom pripomenuli občanom 125. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika a 190. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Tematika významných osobností slovenského národa bola aktualizovaná aj medzi žiakmi tunajšej ZŠ, ktorí sa pod vedením učiteľky Anny Čapistrákovej zapojili do výtvarnej súťaže portrétovania národných dejateľov – Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a Karola Kuzmányho.
MO MS sprostredkoval žiakom ZŠ
aj návštevu
výstavy
umeleckých
predmetov,
ktorá
sa
konala
v Trenčianskych Tepliciach.
V oblasti ochrany zdravia sa MO MS
podieľal na príprave brožúr s názvom „
Duševné zdravie pre všetkých v 21.
storočí“ a „Učenie o zmysle života“,
ktoré v rámci vzájomnej spolupráce
s organizáciami boli darované ZŠ a Jednote dôchodcov .
V októbri sme organizovali aj jednodňový výlet do Múzea M. R. Štefánika
v Košariskách a na Bradlo, no z technických príčin zo strany Múzea sme výlet zrušili
a odložili na jar budúceho roka. Dvakrát v tomto mesiaci sme museli uskutočniť
dôkladnú úpravu miestnosti, kde sa nachádza stála expozícia – Izba kultúrneho
dedičstva našich rodičov, ktorá bola v čase výstavy Dary zeme (na ktorej sme sa tiež
aktívne podieľali), sprístupnená verejnosti.
Pri príležitosti sviatku „Pamiatka zosnulých“ sme zakúpili a položili k pamätnej tabuli
M. R. Štefánika pred kostolom spomienkový veniec. V novembri sa uskutočnila
názorná ukážka pletenia prútených výrobkov, ktorú predviedol G. Malinovský.
Jubilejný desiaty rok našej činnosti plánujeme zakončiť slávnostným valným
zhromaždením 10.2.2006.
Zuzana Hricková, členka výboru MO MS

FUTBAL VO SVINNEJ PO JESENNEJ ČASTI 2005 – 2006
Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty ŠTART Svinná registruje dve mládežnícke
družstvá a jedno mužstvo dospelých.
Mužstvo žiakov, ktoré vedie tréner Oto Košík a tento súťažný ročník hrá pod
hlavičkou TJ Slovan Horňany, skončilo po jesennej časti na 6. mieste tabuľky II.
triedy skupiny A so ziskom 16 bodov a skóre 37 : 21. Najlepším strelcom mužstva je
Andrej Košík, ktorý nastrieľal viac ako polovicu gólov.
Mužstvo dorastu je v II. triede skupiny Sever posledné so ziskom 7 bodov a vysoko
pasívnym skóre. Najlepší strelci mužstva sú Tomáš Hikel s 9 gólmi a Tomáš Vavro s 8
gólmi. Mužstvo vedie tréner Peter Vavro. Pomáhajú mu Gabriel Vondra a tréner
mužstva dospelých Marián Opačitý.
Najväčším problémom pri mužstve dorastu je nedostatok domácich hráčov. Museli
sme zaangažovať mladých chlapcov z Neporadze, ktorí majú záujem hrať futbal. Trápi
nás táto situácia, pretože vychovávame hráčov pre iný klub. Snažíme sa vytvárať také
podmienky, aby sme našich chlapcov pritiahli do areálu telovýchovnej jednoty, žiaľ
bez úspechu. Ľahšie je sedieť v reštaurácii, pri počítači, biliarde či automatoch
a nadávať, že hrajú cudzí chalani. Vyzývam a zároveň prosím všetkých dorastencov,
aby prišli hrať futbal ! Keď bude našich dosť, nepotrebujeme cudzích ! Poďakovanie
parí všetkým dorastencom, ktorí majú radi futbal a odohrali všetky jesenné zápasy.
Mužstvo dospelých skončilo v II. triede Sever na 4. mieste tabuľky so ziskom 24
bodov a skóre 31 : 13. Stráca bod na Drietomu, a dva na Veľké Bierovce. Tieto
mužstvá privítame v jarnej časti na domácom ihrisku, takže je šanca, že ich v prípade
nášho víťazstva predstihneme. Trenčianska Turná je mužstvo, ktoré má silu na to, aby
si za 1. miesto a tým aj postup do majstrovskej oblasti nenechalo ujsť. Má pred
Svinnou náskok 8 bodov.
Naše mužstvo malo katastrofálny úvod sezóny, veď po 4. kole bolo predposledné so
ziskom 1 bodu a skóre 3 : 10! Dlhšie sme si zvykali na to, že chýbali hráči, ktorí tvorili
kostru mužstva (Palák, Hošek). Po posilnení kádra hráčmi, ktorí boli u nás na
hosťovaní (Jandák, Letko) a zmeny systému, prišla séria (od 5. kola), v ktorej sme
neprehrali do konca jesennej časti. Z 9 zápasov sme získali 23 bodov so skóre 29:3.
Futbal je kolektívna hra, bez úsilia všetkých hráčov, ktorí sú v danej chvíli na ihrisku,
by žiaden jednotlivec sám nič nedokázal. Preto chcem poďakovať celému kádru za
prístup a ochotu hrať.
Káder v jesennej časti 2005 – 2006 tvorili hráči :
Oto Košík – kapitán, Peter Krpelan, Ján Báčik, Michal Mútňanský – najlepší strelec,
Ján Országh, Štefan Mliečko, Zdeno Jandák, Ján Letko, Miloš Szabo, Michal Hošek,
Peter Priatka, Jaroslav Kosík, Andrej Belák, Milan Podhorský, Jozef Myšák, Karol
Jakubík, Martin Palák, Braňo Pavlas, Martin Béreš, Rasťo Zradula. Vedúcim mužstva
je Cyril Bucha, trénerom Marián Opačitý.
Pokúsime sa udržať hráčsky káder pohromade, aj keď to bude nesmierne ťažké.
Prebiehajú rokovania, ktoré ukážu, či ešte môžeme v jarnej časti zaútočiť na 2. miesto
v tabuľke. Je možné, že mužstvo, ktoré obsadí 2. miesto, bude hrať baráž (t. j.
stretnutie druhých mužstiev o jedno postupové miesto) o postup do Majstrovstiev
oblasti.

Jarnú časť začíname 19. marca 2006 zápasom v Trenčianskej Turnej, ktorý veľa
napovie o sile oboch mužstiev.
Záverom chcem ešte raz poďakovať hráčom, obetavým funkcionárom, bez práce
ktorých by to nešlo - starostke obce Ing. Anne Sýkorovej a poslancom obecného
zastupiteľstva, že sme našli spoločnú reč pri riešení problémov, ktoré súvisia s chodom
telovýchovnej jednoty, ale aj fanúšikom za podporu.
Osobitné poďakovanie patrí sponzorom, ktorí sa neotáčajú chrbtom a pomáhajú nám
materiálne i finančne.
Jozef Hikel, predseda TJ
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Kultúrna komisia pri Obecnom úrade vo Svinnej pripravila pre deti s trvalým pobytom
v obci stretnutie s Mikulášom. V predvečer sviatku prišli najskôr anjel s čertom
a tancom i spevom piesne „ Zajtra príde Mikuláš “ prizvali hlavnú postavu podujatia –
samotného Mikuláša. Pretože podujatie sa stretlo s veľkým záujmom, prítomné deti
pristupovali po skupinkách k Mikulášovi, podľa chuti a vôle mu niektorí povedali
básničku, zaspievali či zatancovali a on ich za to odmenil darčekom. Hanblivejšie deti
pomáhal k Mikulášovi nosiť čert vo vreci a ich smiech či občas aj plač boli
prirodzenou reakciou na dianie v spoločenskej sále kultúrneho domu. Napokon však
všetci odchádzali spokojní a v pohode.
(pál)

Stretnutie s Mikulášom

POZVÁNKA
Pozývame občanov dňa 25.2.2006 o 19.oo hod.
do Kultúrneho domu Svinná na večerné delenie
fašiangovej kravy a pochovávanie basy.
Príďte sa zabaviť!

PÔSOBENIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE COOP JEDNOTA SD – obce Svinná
Členská základňa COOP JEDNOTA SD (spotrebné družstvo) Svinná má v súčasnosti 35
členov. Počet členov sa znižuje tým, že viacerí zomreli a nárast nových členov
nezaznamenávame. Vždy raz ročne aktualizujeme členskú základňu. Členom základne boli
rozdané nové nákupné karty spolu s návodom na ich používanie. Zavedením novej
registračnej pokladne je potrebné nosiť so sebou nákupnú kartu, lebo hodnota nákupu sa
započítava od začiatku roka a na konci roka bude zúčtovaná. Táto karta má platnosť pre
všetky predajne COOP v SR.
V súčasnosti je v obci jedna prevádzková jednotka, a to Potraviny COOP JEDNOTA SD na
námestí obce. Úroveň poskytovaných služieb je dostačujúca čo sa týka sortimentu i predajnej
doby. Nakoľko v obci nie je predajňa mäsa, je zvýšený dopyt po mäsových výrobkoch
a hydine. Kultúra a hygiena predaja je na slušnej úrovni.
Je na škodu, že priestory nákupného strediska na prvom poschodí sú nevyužité. Bolo by
žiaduce ich využiť v prospech obce, zriadením určitých prevádzok, alebo iných aktivít
prospešných obci.
Členovia Jednoty COOP našej základne sa v roku 2005 zúčastňovali na živote obce v
kultúrno–spoločenskej oblasti, i v tvorbe a ochrane životného prostredia. V jarnom období to
bola účasť na upratovaní priestorov v okolí nákupného strediska.
V spolupráci s organizáciou Jednoty dôchodcov v obci Svinná, bol usporiadaný náučno–
poznávací zájazd na trase Kláštor pod Znievom – Matica slovenská, Národný cintorín,
Skanzen slovenskej dediny Martin a kúpele Turčianske Teplice.
Svojou účasťou prispeli členovia organizácie k úspešnému posedeniu počas Mesiaca úcty
k starším, na ktorom sa s kultúrnym programom predstavili žiaci ZŠ.
V priebehu roka spolupracujeme s členmi najmä z dôvodu prepísania členstva na mladších
členov rodiny, nakoľko prevažná časť členov je už vekovo staršia
Ing. Ivan Mokráň, predseda COOP JEDNOTA Svinná

Jozef Páleník
VODNÍK (povesť)
Vonku bola zima až tak trešťalo. Nemilosrdne sa drala pod huňaté kožuchy ľudí
a zachádzala po nechty. Sedliaka Matúša z horného konca však neodradila, aby
nerealizoval svoj nekalý úmysel. Už vyše roka sa neráčil s iným sedliakom, Janom.
Pre malichernosť. Pre zopár brázd, ktoré mu na Solovine odoral. Vraj. Dajsamisvete,
povedal by si niekto, no sedliacka česť velila inak.
Zaumienil si teda Matúš, že sa Janovi pomstí. Zosnoval plán a v tú istú noc sa
rozhodol realizovať ho. Pomsta spočívala v tom, že mu ukradne sviňu. A to v podvečer
zabíjačky, nech toho papľuha od jedu aj rozhodí.
Pod rúškom noci sa prikradol k Janovmu chlievu a začal to svinské hebedo pchať do
vreca. Horkýže napcháš, pomyslel si, keď ten brav má vyše poldruha metráka. Nič to,
prebleslo mu mysľou, keď nevezmem túto sviňu, vezmem inú. A naládoval do vreca
malé odstavča, ktoré Jano choval, aby mal po zabíjačke ďalší kus na kŕmenie. Podarilo
sa. Sedliak Matúš, zvyknutý narábať so sviňami, strčil malé prasiatko do vreca,
starostlivo zaviazal, prehodil si ho cez plece a poďho domov. Vzal to skratkou, cez

potok poniže „hučáka“, veď hádam nebude takú ťarchu terigať po celej dedine. Ešte
by ho nebodaj nočný vartáš Galo uvidel, to by mu tak chýbalo.
Keď sa blížil k potoku, náklad mu oťažel a tak vrece zhodil z ramena a začal ho ťahať
cez zamrznutú Svinnicu na druhý breh, keď tu zrazu puk, prááásk. Čosi zaprašťalo
a Matúš cítil, ako mu akási sila ťahá vrece preč. Bohapusto zaklial, ale lupu sa
nemienil vzdať. Mocoval sa s ním, čo mu sily stačili, avšak oná zvláštna sila bola
mocnejšia a vrece aj s prasaťom zmizlo v diere pod ľadom. Zostal ako omráčený.
Spakruky si utrel čelo spotené od námahy i od strachu a neveriaco civel na dieru
v ľade, kde zmizlo vrece.
„Vodník“, zahundral si popod nos a pri tejto predstave mu naskočila husia koža. Otočil
sa a čo mu ešte sily stačili a ťažké futrované papuče dovoľovali, trielil ozlomkrk
domov. Keď dobehol pred pajtu, ešte raz sa otočil, či náhodou vodník za ním nebeží.
Ale kdeže. Ten hlavu zo svojej ľadovizne nevystrčí, pomyslel si a trocha sa upokojil.
Nikde ani živej duše. Iba kdesi v diali, tuším pod Odrancom, nočný vartáš Galo
odtruboval polnoc.
To, čo sa stalo, ho však náramne škrelo. Janovi síce prasa ukradol, ale pre vodníka? To
teda nie! Rozhodol sa, že vodníka ešte raz vyskúša.
Do malého mieška nasypal trocha obilia, toho horšieho, s plevami a vybral sa na
inkriminované miesto, k diere. Postrčil ku nej vrece s obilím a chvíľu počkal. Zrazu
len – práásk, rup a šup – aj vrece zmizlo v útrobách ľadovej diery. Matúšovi nebolo
v tej chvíli všetko jedno. Ba sa mu zdalo, že počuje aj smiech vodníka. „Paskuda jedna
nenásytná,“ pomyslel si, dobre ti je z cudzieho brať. Nebodaj uchmatne ešte aj mňa,
zľakol sa a veru ho nebolo treba veľmi pobádať. Poďho rovno domov. Ledva oči
zažmúril, čo bol na vodníka taký napálený. Ale i na nedobre zrealizovanú pomstu. Ba
i na hmotnú stratu.
Na druhý deň zašiel do hostinca u Julišky Zaťkovej a všetky nočné zážitky
vyrozprával susedovi Štefanovi. Ten si uchlipol z piva, zamyslel sa a začal sa smiať.
„Čo sa rehoceš, ty chmuľo!“ zahriakol ho Matúš, „ten mamľas vodnícky ma ozbíja
o sviňu i o zbožie a tebe je to smiešne?“
„Ty si mamľas, cha-cha-cha,“ neprestával sa rehotať Štefan. „Že vraj vodník, ha-haha. Vieš, čo to bolo?“
„Čo?“ zvedavo natrčil uši Matúš.
„Poviem ti, ale len keď mi sľúbiš, že Janovi dáš svoju sviňu namiesto tej, ktorú si mu
ukradol!“
Matúš sa poškriabal za ušami, posotil si baranicu do čela a hoci nerád, pristal.
Zvedavosť bola veľká na to, aby sa šprajcoval.
„Tak počúvaj,“ začal Štefan vážne, „ten vodník, ktorý ti ukradol sviňu aj zbožie, to bol
obyčajný prúd vody pod ľadom. A to praskanie, ktoré ťa vydesilo, to boli kusy ľadu,
ktoré plávali pod vrstvou.“
„Vážne?“ vyvalil Matúš okále. „A ja som si myslel ... Nemohol som ísť radšej po
hradskej?!“ meditoval viac-menej pre seba.
„Mohol,“ zvážnel ešte väčšmi Štefan. A aj pôjdeš. Keď sa vyberieš vrátiť Janovi to
prasa,“ dodal, dopil pivo, vstal, tľapol Matúša po pleci a pobral sa k dverám hostinca.
(Z rukopisu pripravovanej knihy „Povesti z brehov Svinnice“).

Ján Maršálek
VIANOCE DOMA
Krajina je tichá
sviatočne dobiela naladená
stromy s pokojom v dreve
čítajú posledné listy
Čas radostných navštívení
Dni tečú akosi pomalšie
vstávame bez hodín
NAŠE CESTY

JESENNÁ
(adagio)
Za oknom dážď
umýva polia
vietor mu pomáha
zmáčané brázdy
vyzlieka donaha
Za oknom dážď
bičuje tmavú zem
všetci sme chromí
na vlastných stoja len
plačúce stromy

Kríž nad dverami
pripomína bolestné lúčenia
rozchody bez slov
Kríž pri krížnych cestách
je znakom nádeje
Z milosti Božej
smieme byť
nositeľmi kríža
(Z básnickej zbierky „Cesta z kruhu“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Odkaz v roku 2001).
Vlakový cestovný poriadok ŽSR platný od 11.12.2005

Trenčín – Chynorany a späť
17 ide v 6 a
32 ide v x a 6,
nejde:
24.,31.12.,
15.4.
37 ide v x,
nejde:
27. -31.12.,
1.7.-31.8.
40 ide v 1-6,
nejde 26.12.,
15.,17.4.,
1.,8.5.

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

Poplatky sú stanovené na desať rokov nasledovne:
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob
- detský hrob

500.-Sk
750.-Sk
1 000.-Sk
300.-Sk

Tí občania, ktorí pravidelne navštevujú svojich drahých zosnulých na miestnom
cintoríne, majú možnosť objektívne posúdiť, či sa správca dobre alebo zle stará
o miesto ich posledného odpočinku. Snahou obce je, bolo a bude i v budúcnosti
zabezpečovať v rámci možností, údržbu celého cintorína v čo najlepšom stave, aby
naši najdrahší, na ktorých s láskou spomíname, odpočívali v pokoji v pekne
upravenom prostredí.
Agnesa Kováčová

