NEZÁVISLÝ ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV OBCE SVINNÁ - Ročník 1, Číslo 1,

vyšlo 3/2000
Cena : 2 Sk

KONEČNE !
Vážení spoluobčania,
držíte v rukách prvé číslo občasníka (štvrťročníka ?)
obecných novín, ktoré konečne uzreli svetlo sveta.
Vydávanie obecných novín nie je v súčasnosti žiadna
zvláštnosť ani rarita, naopak, tento čin je, možno
s miernym nadsadením, už samozrejmosťou a tak trochu aj
dobovou nevyhnutnosťou. Mníchova Lehota, Trenčianska
Turná, Beckov, Kálnica, Chynorany, Čachtice, Ladce,
Bošáca, Dubodiel, to je len náhodné ilustračné zoskupenie
obcí, ktoré vydávajú svoje obecné noviny.
S myšlienkou vydávania Obecných novín vo Svinnej
sa zaoberal jeden z terajších spoluvydavateľov Jozef
Páleník ešte v rokoch 1973 – 1975 ako stredoškolák,
neskôr túto záležitosť veľmi aktuálne rozoberal
a pripravoval spolu s Jozefom Kováčom – Dlhým (synom
Petra Kováča, ktorý býval pri požiarnej zbrojnici).
Realizácia projektu vydávania novín v obci v podaní tejto
dvojice bola najbližšie k cieľu, všetko malo jasné kontúry,
predstavy i náplň, žiaľ, náhla smrť Jozefa Kováča opäť
celú záležitosť posunula
do roviny teórie.
Prešli viac ako dve
desaťročia, počas ktorých
občas
v mysliach
nadšencov
rezonovala
realizácia
vydávania
Obecných novín, ale
chýbala odvaha a možno
ešte čosi iné.
Keď však pred časom
prišiel Ing. Jozef Illa opäť
s návrhom, aby takéto
periodikum predsa len vzniklo a po jednom zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva oslovil autora pôvodného návrhu,
bolo jasné, že tentoraz nápad nezapadne prachom a je len
otázkou času, kedy periodikum získa svoju tvár. A naozaj,
myšlienka tentoraz skutočne nezapadala prachom a zatiaľ
bez sponzorov, takpovediac “na kolene”, vlastným
nákladom vydavateľov konečne vyšlo prvé číslo obecných
novín vo Svinnej. Tento rok by ešte mali vyjsť tri čísla,
postupne by vydavatelia radi našli nielen sponzora,
pochopenie a odozvu u občanov, ale štvrťročník by chceli
zmeniť na dvojmesačník a neskôr na mesačník, aby
informácie boli čo najaktuálnejšie. K tomu však treba aj
odozvu z druhej strany, teda od občanov. Povedané “po
lopate” – ďalšie čísla, teda ich existencia, závisia aj od
predajnosti tých predchádzajúcich.
Mnohí z vás sa zaiste pýtate, prečo práve názov SVIŇAN
? Nechceli sme kopírovať rozličné “spravodaje, noviny,
zvesti, klebetníky” či podobné názvy, ktoré majú obecné
periodiká v titule. Autor návrhu názvu Ing. Jozef Illa sa
rozhodol pre jednoduchú formu a použil slovníkový
spisovný názov pre obyvateľa našej obce, ktorý je

“Sviňan” (pozri Slovník slovenského jazyka, 6.diel, strana
232). Tvar “Sviňanec”, ktorý sa používa v hovorovej reči,
je nespisovný.
Aká je vlastne podstata a idea existencie takéhoto
periodika ? Malo by informovať o dianí v obci , prinášať
spravodajstvo z rokovania obecného zastupiteľstva,
propagovať činnosť jednotlivých organizácií a vôbec život
celej obce, mapovať jej históriu, súčasnosť, radosti
i problémy. Veď neraz sa v obci uskutočňujú podujatia,
o ktorých mnohí občania ani nevedia, pretože sú
propagované iba plagátovou formou na tabuli pred
kultúrnym domom, okolo ktorej minimálne polovica
občanov neprejde, pretože nemusí. Ich cesty za nákupmi,
do kostola, či na verejný dopravný prostriedok jednoducho
tadiaľ nevedú.
Priestor dostanú aj rozličné zoznamy, ktoré Vám,
občanom, poslúžia pri lepšej orientácii v tej-ktorej oblasti.
V tomto čísle sú to otváracie hodiny predajní, v budúcom
chceme ponúknuť nový cestovný poriadok (odchody
vlakov a autobusov zo
Svinnej),
v ďalšom
zoznam
telefónnych
čísel v obci, atakďalej.
V každom
čísle
by
nemali
chýbať
ani
zujímavosti z obce, či
oddychová časť.
Uvedomujeme
si,
vážení spoluobčania, že
bez
Vás
a vašich
názorov by vydávanie
obecných novín nebolo
tým, čím by v skutočnosti malo byť. Preto Vás pozývame
k tvorbe Vašich i našich novín, píšte, prosím, príspevky
z rozličných akcií, podujatí, ale i postrehy, námety
a názory. Všetky, ktoré budú eticky a morálne
uverejniteľné a nebudú vzájomným osočovaním sa, radi na
stránkach Sviňana uverejníme. Uverejníme tiež prípadné
inzeráty týkajúce sa kúpy či predaja rozličných vecí
a podobne. Tento “pokusný” ročník ich budeme
uverejňovať zdarma. Svoje príspevky môžete odovzdať
buď v kancelárii obecného úradu, alebo priamo
vydavateľom. Už teraz sa na ne tešíme.
Želáme si, aby sa Sviňan stal Vašim príjemným
spoločníkom, aby jeho pozemská púť neskončila skôr než
vôbec ako-tak začala. Veríme, že spoločnými silami
vytvoríme také obecné noviny, ktoré nás budú pravidelne
a pravdivo informovať o živote v našej obci, ktoré budú
našim zrkadlom. A ktoré prežijú aj rok dvetisíc a smelo
vykročia do budúceho tisícročia. Dobrý vietor do plachiet,
Sviňan !
Ing. Jozef Páleník, Ing. Jozef Illa
vydavatelia

ROZBOR HOSPODÁRENIA OcÚ
ZA ROK 1999
Obecný úrad vo Svinnej za rok 1999
hospodáril podľa schváleného rozpočtu,
ktorý stanovil objem rozpočtovaných
príjmov a výdavkov vo výške 5 586 tis.
Sk. (Rozpočet bol schválený na OZ dňa
22.2.1999 uznesením č.13/99 ). Na OZ
zo dňa 4.8. 1999, uznesením č. 48/99
bol rozpočet upravený, a to tak, že
príjmová i výdavková časť bola
stanovená na sumu 5 157 tis. Sk ,
z dôvodu
prevodu
prebytku
hospodárenia z roku 1998 do príjmov.
Na OZ dňa 8.12. 1999 uznesením č.
48/99 bola schválená druhá úprava
rozpočtu, a to v príjmovej aj výdavkovej
časti vo výške 5 383 tis. Sk z dôvodu
príjmov z predaja majetku obce.
Hospodárenie za uplynulý rok bolo
nasledovné :
Príjmy
5 498 822,18 Sk
Výdavky
5 579 812,52 Sk
Zostatok (schodok
Hospodárenia)
- 80 990,34 Sk
pôžičky od ob. za plyn + 925 000,0 Sk
844 009,66 Sk
Príjmová časť :
Úroky z účtov – R 120 tis. Sk, S 126
889,12 z toho term. vklad 113 383,31
Sk, bežné účty 13 505,81 Sk.
Vstupné – tržba kina + estrády R 50 tis.,
S 28 288,-Sk. Od 1.7.1999 bola
pravidelná prevádzka kina zrušená.
ZUŠ-výtv.v. – R 8 000,-Sk, skutočnosť
4 500,-Sk (56,25 %).
Kom. odpad – FO : R 85 tis. Sk,
skutočnosť 89 260,- (105 %) vrátane
zaplatenia nedoplatkov z minulého roka.
Nedoplatky rok 1999
- 3 240,- Sk
- Právnické osoby : R 34 tis. Sk,
S 27 720,- Sk (136,96 %).
Nedoplatky práv. osoby - 3 780,- Sk
- Príjmy za uloženie odpadu na skládku
TKO zákl. poplatok + prirážka, R 10
tis.Sk, S 12 790,- Sk (57 %).
DÚ záv.čin – R 1 541 000,-Sk,
S 1 592 290,-Sk (103,33 %).
DÚ cestná daň – R 143 tis.Sk,
S 142 863,40 Sk (99,9 %). V rámci
úpravy rozpočtu bol príjem znížený o 9
tis.Sk.
DÚ práv. os. – R 166 tis.Sk,
S 165 945,25 Sk (99,9 %). V rámci
úpravy rozpočtu bol príjem upravený –
znížený o 87 tis.Sk.
Správ. poplatky – občania, R 67 000,Sk, S 60 450,-Sk. Príjem bol
z vydávania staveb. a rozkopávkových

povolení
k plynofikácii
rodinných
domov Obecným úradom.
Správ. popl. – organizácie , R 169
tis.Sk, S 169 tis.Sk (100 %), poplatok
za tri VHA, na jeden bolo povolenie
vydávané i za rok 1999 v priebehu roka.
Rozpočet bol pozvýšený úpravou
o 89 tis.Sk.
Popl. zo psov – R 16 000,- Sk,
S 18 440,- Sk (115,25 %) - zaplatené
za 200 psov. Majitelia psov, ktorí sú
držiteľmi
preukazu
ZŤP
alebo
bezvládni, sú oslobodení od poplatku.
Nedoplatky za rok 1999 850,- Sk.
Daň z nehnuteľností - R 504 tis. Sk,
S 533 208,- Sk (105,80 %), vrátane
nedoplatkov z minulých rokov.
Nedoplatky : za rok 1999 - 2 903,- Sk
za rok 1998 - 9 241,- Sk
za rok 1997 - 8 132,- Sk
za rok 1996 - 14 960,5 Sk
za rok 1995 - 7 724,- Sk
za rok 1994 - 19 604,- Sk
za rok 1993 - 1 163,- Sk
Za miesto
- (užívanie verejného
priestranstva) R 33 tis.Sk, S 33 020,- Sk
(100 %).
Poplatok z alkoholu
- R 40 tis.Sk,
S 46 101,80 Sk (115,25 %).
Nedoplatky : za rok 1998 - 18 167,- Sk
za rok 1993,1994 - 6 224,5 Sk
Poplatky z tanečných zábav 1 650,- Sk
Ostat. miest. popl.
– vyhlásenie
rozhlasom, cintor. popl., dom smútku,
xerox a preprava malotraktorom, rybár.
lístky : R 15 tis.Sk, S 15 325,- Sk
(102,16 %).
Dotácie zo ŠR - na samosprávne
funkcie – R 225 tis.Sk, S 225 270,- Sk.
Nájom. byty, voda - R 12 tis.Sk,
S 12 024,- Sk (100 %), v tom sú
finančné čiastky za prefaktur. elektr.
energie za spoločné priestory a spotrebu
vody.
Predaj bytov - R 69 tis.Sk, S 65 162,- Sk
Nedoplatky – 5 097,- Sk.
Ekonom. prenájom - R 405 tis.Sk,
S 415 312,45,- Sk (102,29 %).
Nedoplatky - 46 472,- Sk.
Odpredaj :
- budov - záloha 100 tis.Sk
- stroj. parku
400 Sk
- auta
10 tis.Sk
- pozemku
6 576,- Sk
Ostatné príjmy :
- dobropisy
33 963,- Sk
- MĽK člen. popl.
3 030,- Sk
Pôžičky - od obyvateľstva na
plynofikáciu vo výške 10 tis.Sk.
Do príjmov prevedený zostatok na
bežnom účte a termín. vklade z r. 1998
1 556 963,16
Sk, v ktorom bolo
zahrnuté
aj finančné vyjadrenie
rezervného fondu
312 tis.Sk a

účelového fondu na plynofikáciu kotolní
400 tis.Sk.
Úhrn všetkých nedoplatkov z roku 1999
a z predchádzajúcich rokov je
121 152,- Sk
Výdavková časť :
Vodné hospodárstvo - R 50 tis.Sk,
výdavky 0,- Sk
Miestne komunikácie - R 320 tis.Sk,
S 327 570,60 Sk
Plynofikácia
- R 659 tis.Sk,
S 848 219,50 Sk
Splátky úveru a úrokov :
- úver
R 520 tis.Sk, S 516 tis.Sk
- úrok z úveru R 800 tis.Sk,
S 777 432,92 Sk.
Poplatok banke - R 7 tis.Sk, S 8 041,Sk (114,87 %).
Požiarna ochrana - R 210 tis. Sk,
S 188 579,30 Sk (89,80 %).
ZUŠ - R 20 tis.Sk, S 21 415,- Sk
(107 %).
Školenie prac. OcÚ - R 10 tis.Sk,
S 1 765,- Sk.
Kultúra - R 500 tis.Sk, S 519 423,80 Sk
(103,88 %).
Kino – R 80 tis.Sk, S 62 390,30 Sk.
MĽK - R 170 tis.Sk, skutočnosť 143
364,80 Sk /84,33%/.
ZPOZ - R 15 tis.Sk, S 5 181,- Sk
(34,54 %).
Miestny rozhlas – R 10 tis.Sk,
vyčerpané 8 932,9 Sk
(89,3 %).
Zdravotníctvo - R 88 tis.Sk, čerpané
81 249,60 Sk (92,33 %).
Byty – R 7 tis.Sk, S 6 931,90 Sk
(115,53 %).
VO - R 267 tis.Sk, S 275 420,1 Sk
(103,15 %).
Pohrebníctvo
–
R
12
tis.Sk,
S 12 750,80 Sk (106,25 %).
Komunálny odpad - R 300 tis.Sk,
S 309 065,90 Sk (103 %).
Dotácie - TJ Štart Svinná R 58 tis.Sk,
S 74 036,30 (127 %).
Obec. zastup. – R 25 tis.Sk,
S 19 800,- Sk (79,20 %).
Obecná správa - R 1 290 tis.Sk,
S 1 361 243,60 Sk (105,5 %).

Legenda :
R = rozpočet
S = skutočnosť

Spracované podľa údajov OcÚ Svinná.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa
Čahojová Lucia
č.d. 514
Laššo Dominik
č.d. 250
Odsťahovali sa
Riapoš
- Trenčín
Riapošová - Trenčín
Trnčák
- Hrádok
Prisťahovali sa
Rod. Kyselicová
č.d. 202
Rod. Danková

91 - roční obyvatelia v r.2000
Ďurčová Jozefína
Muchová Mária
Cimprichová Hedviga
Surová Karolína
93 - roční obyvatelia v r. 2000
Gálisová Mária
95 - roční obyvatelia v r.2000
Čierny Peter
99 - roční obyvatelia v r.2000
Láslopová Rozália
Srdečne všetkým blahoželáme.

Úmrtie
Vďaka Bohu nikto.

SVINNÁ V ČÍSLACH
Počet obyvateľov obce Svinná 1503 ku dňu 21. 2. 2000
Počet čísel

541

Obecné zastupiteľstvo
Púčik Marián
Scheer Jozef
Belej Milan
Belák Jozef
Ruda Stanislav
Illa Jozef
Kyselica Ľudovít
Kulíšek Marcel
Páleník Jozef
Panáček Miroslav
Brachtýr Viliam
Čapistrák Anton

( v tom sú zarátané aj garáže atď.)
– regióny (čísla domov)
- 1 - 42
- 43 - 78
- 79 - 120
- 121 - 163, 505
- 164 - 206
- 207 - 257, 529
- 258 - 300
- 301 - 347, 507, 508
- 348 - 396
- 367 - 435
- 436 - 473
- 477 - 528

Jubilanti
50 - roční obyvatelia v r.2000
Brožeková Anna
Paichel Vladimír
Strieženec Milan, Ing.
Lobotka Eduard
Balaj Jaroslav
Panáčková Angela
Maťokárová Ľubica
Lovišková Sidónia
Kováč Pavel
Šuňalová Gabriela
60 - roční obyvatelia v r.2000
Rosenbergová Anna
Panáček Ivan
Loviška Štefan
Krchníková Ľudmila
Kardian Tomáš
Mikulovský Bernard
Kobydová Oľga
Mikuš Anton
Boriková Alžbeta
Šimnová Mária
Géciová Helena
Ducho Ján
Marko Jozef
Myšák Štefan
Čiernik Stanislav
Král Valentín
Striežencová Júlia
70 - roční obyvatelia v r.2000
Liška Alojz
Galková Emília
Laštík Štefan
Majáková Genovéva
Mišáková Anna
Malák Jozef
Galko Rudolf
Bucha Vendelín
Blažej Jozef
Lacová Gertrúda
Mokráňová Mária
80 - roční obyvatelia v r.2000
Baco Štefan
Čahojová Alžbeta

Obec Svinná sa prvý raz spomína v roku 1439, tohto
roku si teda pripomína 561 rokov existencie. Leží asi 20 km
juhovýchodne od Trenčína a 10 km severozápadne od
Bánoviec nad Bebravou, presne na 18°10´ východnej
zemepisnej dĺžky a 48°47´ severnej zemepisnej šírky.
Nadmorská výška je priemerne 248 m.n.m. Nadmorská
výška Malej Neporadzky, ktorá bola do roku 1924
samostatnou obcou, je 259 m.n.m. a nadmorská výška časti
Ihličie, ktoré bolo do roku 1960 časťou Trenčianskeho
Jastrabia, je 283 m.n.m.
Počet domov je 521, počet obyvateľov 1503. Železničnú
trať nájdete v cestovnom poriadku pod číslom 143, predtým
395 alebo 39e. Do Trenčína premáva denne (piatok
a sobota ) 35 autobusových spojov, opačne, z Trenčína do
Svinnej 32 spojov. Do Bánoviec nad Bebravou premáva 17
spojov.
DETVÁKY V MASKÁCH
Komisia pre kultúru, školstvo a šport pri Obecnom úrade
vo Svinnej usporiadala jednu zo svojich prvých akcií
v tomto kalendárnom roku. Bol to detský karneval, ktorého
sa zúčastnilo viac ako šesťdesiat rozličných masiek. Aj
vekové zastúpenie detí malo široký záber, od najmenších
“škôlkarov”, ktorých bolo najviac, cez žiakov prvého stupňa
až po starších školákov.
Členovia komisie a pracovníčky obecného úradu
pripravili pre deti rozmanité zábavné súťaže, napríklad
stúpanie si po balóne, preteky autíčiek namotávaním na
ceruzu, sladké preteky v konzumácii napolitánky visiacej na
špagáte, podávanie si pomaranča (bez rúk) umiestneného
medzi tvárou a ramenom, či jedenie pudingu vzájomným
kŕmením sa. V pestrej palete hier nechýbal ani tradičný
stoličkový tanec.
Ceny, ktoré venoval obecný úrad a sponzori, však
nezískali len najlepší v súťažiach, ale aj najkrajšie
a najoriginálnejšie masky. Pretože hodnotitelia sa nevedeli
rozhodnúť, ktorej maske prideliť víťazstvo, o prvé miesto sa
ex aequo podelili Monika Bežková ako černokňažník
a Marienka Brachtýrová ako vodník. Na ďalšom mieste
skončilo kuriatko, nasledoval motýľ Emanuel a originálne
netradičný policajt.
Originalitu masiek potvrdzovala aj skutočnosť, že
väčšinou ich vyrobili samotní rodičia. Deti sa zabávali pri
hudobnej produkcii miestnej skupiny Problém S a podvečer
sa im veru ťažko odchádzalo z “veselého” kultúrneho
domu.

ABY STE ZBYTOČNE NESTLÁČALI KĽUČKY
ZATVORENÝCH DVERÍ .....
alebo
OTVÁRACIE HODINY /NIELEN/ PREDAJNÍ
Obecný úrad
Starosta
: Ing. Ivan Mokráň
Ekonómka : Ing. Anna Sýkorová
Matrikárka : Alica Masárová, t. č. na materskej dovolenke
Kultúrna pracovníčka + pomocný ekonóm :
Ing. Mária Mokráňová
Pomocná administr. Pracovníčka na 4 hod. :
Agnesa Kováčová
Zastupovanie počas MD : Mária Mišáková

Filiálka Slovenskej sporiteľne (na požiarnej zbrojnici)
Vedúca : Anna Krchlíková

Obecný úrad – úradné hodiny
Pondelok :
7.30 – 12.00
Utorok
:
7.30 – 12.00
Streda
:
7.30 – 12.00
Štvrtok
:
7.30 – 12.00
Piatok
:
7.30 – 12.00

Konzum – súkromná predajňa (na námestí)
Majiteľ : Augustína Murínová

12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 16.30
12.30 – 15.30
12.30 – 14.30

Matrika
Úradné hodiny sú rovnaké ako na obecnom úrade, len vo
štvrtok je voľný deň.

:
:
:
:
:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

13.00 – 15.30
13.00 – 15.30
13.00 – 16.30
13.00 – 15.30
13.00 – 14.30

Rozličný tovar – súkromná predajňa (pri pekárni)
Majiteľ : Marta Beláková
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

17.00 – 20.00
zatvorené
zatvorené
zatvorené
17.00 – 20.00

zatvorené
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
6.30 – 11.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

MP – Rozličný tovar – súkr. predajňa ( Malá Neporadzka)
Majiteľ : Mária Podstavková

Miestna ľudová knižnica
Vedúca : Agnesa Kováčová
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

9.00 – 10.00 (len noviny)
7.00 – 12.00
13.30 – 16.30
7.00 – 12.00
13.30 – 16.30
7.00 – 12.00
13.30 – 16.30
7.00 – 12.00
13.30 – 16.30
7.00 – 12.00

:
:
:
:
:
:

6.30 – 10.00
6.30 – 10.00
6.30 – 10.00
6.30 – 10.00
6.30 – 10.00
6.30 – 12.00

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Potraviny Mix – Jednota SD (v nákupnom stredisku)
Vedúca : Eva Boriková
Obedňajšia prestávka : 12.00 – 12.30
Pondelok :
6.30 – 14.00
16.00 – 17.30
Utorok
:
zatvorené
Streda
:
6.30 – 14.00
16.00 – 17.30
Štvrtok
:
6.30 – 14.00
16.00 – 17.30
Piatok
:
6.30 – 14.00
16.00 – 17.30
Sobota
:
6.00 – 12.00

Rozličný tovar – súkromná predajňa (pri bytovkách)
Majiteľ : Marta Beláková

Mäso – údeniny – súkromná predajňa (na Vilčekovom)
Majiteľ : Blanka Masárová

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

7.00 – 10.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
6.45 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Rozličný tovar – súkromná predajňa (pri železnič. Stanici)
Majiteľ : Erika Bukovčáková
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

7.00 – 13.00
7.00 – 13.00
7.00 – 13.00
7.00 – 13.00
7.00 – 13.00
6.30 – 13.00

15.30 – 18.00
15.30 – 18.00
15.30 – 18.00
15.30 – 18.00

:
:
:
:
:
:

zatvorené
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
7.00 – 12.00

Mäso – údeniny – súkromná predajňa (na Zaťkovom)
Majiteľ : Jana Ševčíková
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

zatvorené
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.30
8.00 – 16.30
7.00 – 11.00

Priemyselný tovar – Jednota SD (v nákupnom stredisku)
Vedúca : Emília Syrná

Veluna – textil, odevy – súkr. predajňa (na námestí)
Majiteľ : Viera Chlpeková

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:

7.30 – 12.00
zatvorené
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.00 – 12.00

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

:
:
:
:
:
:

9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
8.00 – 12.00

14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

Zelenina - ovocie – súkromná predajňa (pri bytovkách)
Majiteľ : Andrea Krajčová

Delata –drogéria – súkromná predajňa (na námestí)
Majiteľ : Ing. Ivan Krchník

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30
7.00 – 12.00

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00

:
:
:
:
:
:

7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.00 – 11.00

Pekáreň – výroba a predaj chleba (súkromná pekáreň)
Majiteľ : Mária Tunegová

Trafika - Svinná (na námestí)
Majiteľ : Radoslav Mikuš

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

6.30 – 11.00
6.30 – 11.00
6.30 – 11.00
6.30 – 11.00
6.30 – 11.00
6.30 – 9.00

:
:
:
:
:
:

7.30 – 12.30
7.30 – 12.30
7.30 – 12.30
7.30 – 12.30
7.30 – 12.30
8.00 – 9.00

13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00

Filiálna lekáreň , Trenčín, Inovecká ulica
Majiteľ : PharmDr. Jozef Blahovec
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

:
:
:
:
:

6.00 – 11.30
6.00 – 11.30
6.00 – 11.30
6.00 – 11.30
6.00 – 11.30
7.30 – 10.30

12.30 – 16.00
12.30 – 16.00
12.30 – 16.00
12.30 – 16.00
12.30 – 16.00

Retex Real - Stavebniny (pri železničnej stanici)
Majiteľ : dpt. Ján Vavro

Pošta
Vedúca : Mária Gráčová
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 12.00

Pieta – pohrebné služby, kvety, obuv - súkr. predajňa
(Anna Bacová, č.d. 102 )
Majiteľ : Anna Bacová
Otvorené denne - podľa potreby /po – ne/.
Rímsko – katolícky kostol Povýšenia svätého Kríža
Správca farnosti – farár : ThMgr. Pavol Majtán
Sväté omše :

Odevy – súkromná predajňa (na námestí)
Majiteľ : Martin Chlpek
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

:
:
:
:
:
:

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 12.00

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

v zimnom období
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
7.30
8.00 a 10.00

v letnom období
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
7.30
8.00 a 10.00

Sviatky - podľa určenia a vyhlásenia duchovným
správcom

NÁVNADU NA UDICI VYSTRIEDALO
HODNOTENIE
Najaktívnejší brigádnici boli odmenení voľnými
povoleniami na tento rok
Z množstva organizácii, ktoré existovali v nedávnej
minulosti, ich zostalo vari za priehrštie. Súperia s nepriazňou
tejto doby a snažia sa udržať nad hladinou žitia. Jednou
z nich je aj obvodná organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu vo Svinnej, ktorá organizačne podlieha pod Mestskú
organizáciu Trenčín. Má 117 členov zo širokého okolia
a nedávno sa podstatná väčšina z nich zišla na hodnotiacej
schôdzi.
Predseda organizácie Jozef BELEJ prítomným v úvode
pripomenul, že sedemčlenný výbor, v ktorom sú okrem neho
hospodár Pavol HUSÁR, tajomník PaedDr. Ferdinand
MOŠKO a členovia Ján LACA, František KOVÁČ,
Miroslav BRACHTÝR a Roman HUSÁR, sa na svojich
zasadnutiach schádzal pravidelne, nejmenej jedenkrát
v mesiaci. Stretnutia boli vždy nadväzne po zasadnutí
Výboru Mestskej organizácie.
Všetci členovia výboru sa aktívne zúčastňovali aj pri
zabezpečovaní brigádnickej činnosti. Viacerí ostatní
členovia sa zúčastnili brigád na úprave okolia vodnej nádrže
Svinnica, na rovnomennom priehradnom potoku opravili
dve kaskády a postavili osem nových. Najväčšia vďaka patrí
najmä hospodárovi Pavlovi Husárovi a Štefanovi Kmeťovi,
ktorí na brigádu priniesli motorové píly.
Ďalšie brigády sa organizovali pri jarnom kŕmení rýb,
kde sa použili aj liečivé prípravky, ďalej pripravili preteky
mladých rybárov, upravili okolie, nasadili 2 900kg kaprov
K3, ktoré do vody nosili ručne. Celkovo rybári odpracovali
826 brig. hodín. Násada kapra K3, ktorú vypustili do vodnej
nádrže, však bola mechanicky poškodená, čo sa prejavilo
následným úhynom. Z toho dôvodu rybári spolu s krmivom
aplikovali aj liečivo Rupín-special a poškodenú násadu
reklamovali u dodávateľa SLOVRYB.
Výbor organizácie spolupracuje aj s členmi rybárskej
stráže, ktorí zabezpečujú ochranu vôd a dodržiavanie
rybárskych práv.
Odbornú prípravu a výchovu mladých rybárov má na
starosti Dr. Ferdinand Moško, ktorý vedie krúžok mladých
adeptov rybolovu. Vlani vyškolili 16 mladých členov,
pričom skúšky absolvovalo 12 rybárov. Podobne ako
v minulosti, skúšky ukončili praktickou časťou, ktorou boli
preteky v rybolove. Uskutočnili sa v poslednú májovú
nedeľu vo veľmi príjemnej atmosfére. Tohto roku majú
mladí rybári v pláne asi dvadsať stretnutí a koncom mája sa
opäť stretnú na brehoch Svinnice na tradičných rybárskych
pretekoch.

POKORIA SMELÉ PLÁNY ?
Okrem tradičných podujatí vyskúšajú kultúrnici vo
Svinnej aj niečo nové
Komisia pre kultúru, školstvo a šport pri Obecnom úrade
vo Svinnej si aj na tento kalendárny rok pripravila smelé
plány. Podstata vychádza z osvedčených akcií, ale okrem
nich chcú skúsiť aj určitú kategóriu nových podujatí. Či sa
im to podarí, to uvidíme pri bilancovaní na konci tohto
kalendárneho roka. Snaha a nadšenie v tejto partii mladých
ľudí existuje, či sa im podarí prekonať aj finančný (a možno
aj iný) handicap, ukáže súčasný jubilejný kalendárny rok.
Po “hluchom” januári, kedy sa sumarizoval plán
kultúrnych podujatí a nik nemal odvahu ísť do reálnej akcie,
sa kolotoč podujatí rozkrútil v prvú februárovú sobotu, kedy
sa uskutočnil detský karneval. Po (ne) tradičných jarných
akciách, ktorými sú výstavy (napr. kraslíc), spoločenská
zábava, či besedy s literátmi alebo zapojenie sa do týždňa
slovenských knižníc, ktorý bude na prelome marca a apríla,
začnú realizovať tradičné a osvedčené akcie. Jednou z nich
je aj oslava Dňa matiek, kde by mal vystúpiť detský
spevácky zbor Melodia z Považskej Bystrice.
Azda najbohatší na akcie bude posledný mesiac
školského roku, jún. Skôr, než skončí a s ním aj ďalší
školský rok, zabavia sa miestne deti pri zábavných hrách
usporiadaných pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Súbežne sa uskutoční výstava prác žiakov Základnej
umeleckej školy, ktorú bude realizovať ich pedagogička
Anna Čapistráková. Posledný júnový víkend bude patriť 2.
ročníku celoslovenského turnaja v riešení krížoviek
a hádaniek. Júnové kultúrne akcie uzavrie rozlúčka so
žiakmi deviateho ročníka. Mimochodom, tento rok je ich 27.
Letné prázdninové mesiace júl a august by mali byť
naplnené turistikou a začiatkom septembra sa uskutoční
slávnostné uvítanie prvákov. Keďže septembrom sa kalendár
prehupne do jesenných dní, uskutoční sa výstava ovocia,
zeleniny a kvetov, nezabudnú ani na starších pri príležitosti
“ich mesiaca”.
Záver roka by mali vyplniť divadelné predstavenia, a to
jednak dospelí, ktorí by chceli nadviazať na staré tradície
a aktivizovať sa bude aj detský divadelný súbor Plamienok,
ktorého členovia sa verejnosti pravdepodobne predstavia,
tak ako zvyčajne, počas vianočných, prípadne novoročných
sviatkov.

Z výstavy zeleniny vo Svinnej

Cena tohto čísla SVIŇANA sú “symbolické” 2 Sk.
Avšak vydavatelia mierne koketujú s jasnovidectvom, preto
už teraz je viac – menej zrejmé, že 2.– 4. číslo sa bude
predávať (asi) po 5 Sk. A prečo “jednotka” po 2 Sk ?
Nuž reklamnonáborová akcia je jedna vec a napokon – “keď
vtáčka lapajú … .”
Za porozumenie i priazeň ďakujú
J. P. + J. I.

SMOLIARI “LETCI”
V športovej hale vo Svinnej sa 29. 1. 2000 uskutočnil 5.
ročník zimného futbalového turnaja, ktorého sa zúčastnili
štyri seniorske kolektívy – Letecké opravovne Trenčín,
Sokol Bobot, Slovan Horňany a Štart Svinná. Trojnásobným
víťazom predchádzajúcich ročníkov sa stali práve futbalisti
usporiadajúceho oddielu, raz si víťaznú trofej odniesli
futbalisti z Dežeríc.
Poltucet turnajových duelov (hralo sa systémom každý
s každým) začali domáci futbalisti, ktorí bez problémov
zdolali Bobot 6:2. V druhom stretnutí si favorizovaní
futbalisti Leteckých opravovní hravo poradili s Horňanmi,
ktoré zdolali 9:0. Tretí súboj medzi Svinnou a LO Trenčín
bol, ako sa neskôr ukázalo, vlastne predčasným finále.
V dramatickom meraní síl spočiatku každý chvíľku “ťahal
pílku”, neskôr sa začala prejavovať zohratosť a halové
futbalové skúsenosti “letcov”, ktorí mali výborný pohyb,
boli zohratejší, vedeli o sebe. Bolo to však málo platné,
pretože futbalová smola sa tentoraz lepila na ich tenisky.
Nastrelili tri žrde, niekoľko pekných kombinačných akcií
nedotiahli úplne do konca, a ak niečo prešlo medzi žrde, stál
tam výborný Ján Kyselica v domácom drese. Futbalisti
domáceho Štartu mali aj viac šťastia pri zakončovaní a tak
napokon vydreli jednogólové víťazstvo 2:1.
Nasledujúce stretnutie bolo vlastne súbojom o tretie
a štvrté miesto. Viac sa v ňom darilo hráčom z Horňan, ktorí
zvíťazili nad susedom z Bobota 3:1. Tým nepomohla ani
prítomnosť svojho kanoniera, nestarnúceho 48-ročného
Jozefa Rýdzeho.
Záverečné dve stretnutia už nič nezmenili na
predpokladanom konečnom poradí. V predposlednom
zápase Svinná zdolala Horňany 4:1 a na záver výborní hráči
LO rozstrieľali Boboťanov 8:1.
Víťazom jubilejného piateho ročníka sa teda stali domáci
futbalisti a ich dres na tomto turnaji obliekli: Ján Kyselica –
Oto Košík, Eduard Hertl, Rastislav Zradula, Radomír
Zradula, Jozef Mišák, Jaroslav Fiala, Štefan Mliečko,
Vladimír Kutiš, Martin Palák, Peter Krpelan a Marek
Szabo.
DRÁMA DO POSLEDNÝCH SEKÚND
Športová hala pri Základnej škole bola o deň neskôr
dejiskom futbalového turnaja bývalých hráčov, ktorého sa
zúčastnili štyri mužstvá – LO Trenčín, Merina Trenčín,
Veľká Hradná a usporiadajúca Štart Svinná. Futbalové
kolektívy sa stretli vo vzájomných dueloch systémom každý
s každým.
V prvom stretnutí podľahli domáci futbalisti trenčianskej
Merine 2:4, vzápätí hráči LO deklasovali Veľkú Hradnú 7:1.
Tretí zápas medzi Veľkou Hradnou a Svinnou mal prestížny
náboj susedského derby. Konečný rezultát znel 1:0 pre
Svinnú a keď v nasledujúcom dueli rovnakým rozdielom
zdolali LO Trenčín Merinu, rysovalo sa dramatické
vyvrcholenie turnaja.
“Starí páni” z Veľkej Hradnej neuspeli ani v stretnutí
s trenčianskou Merinou, pretože v ňom podlahli 2:6 a tak
záverečný zápas medzi domácimi futbalistami a výborne
hrajúcimi “letcami” z Trenčína ponúkal viacero konečných
rozuzlení. Všetko záležalo len na konečnom rezultáte.
V rýchlom a dramatickom stretnutí sa vďaka dobrým
brankárom R. Jakubíkovi a D. Kolmanovi dlho nedarilo
útočníkom oboch mužstiev rozvlniť sieť. Viac dravosti

ukázali domáci futbalisti, ktorí sa ujali vedenia, hráči LO
postupne vyrovnali skóre, ale Sviňania opäť viedli. Keď sa
už zdalo, že tesné víťazstvo udržia, čím by dosiahli bodovú
vyrovnanosť troch mužstiev, “letci” v poslednej minúte tejto
futbalovej drámy pretlačili loptu za chrbát Jakubíka
a vyrovnali skóre na 3:3, čo im stačilo na víťazstvo v turnaji.
Záverečný, v podstate finálový zápas odohrali mužstvá
v týchto zostavách : SVINNÁ : Rudolf Jakubík – Jozef
Szigeti, Peter Šiveň, Dušan Gálik, Jaroslav Fiala, Peter
Vavro, Rudolf
Kšiňan, Eduard Láslop, Miroslav
Horník. LO TRENČÍN : Dušan Kolman – Ján Opatovský,
Jozef Bulko, Jozef Hollý, Peter Kosec, Rudolf Brezovský.
Táto šestica LO odohrala celý turnaj v rovankom zložení,
bez striedania (hralo sa 1+5), čo ešte viac zvýrazňuje ich
prvenstvo.
TABUĽKA
1. LO Trenčín
3
2
1
0
11:4
7
2. Merina
3
2
0
1
10:5
6
3. Svinná
3
1
1
1
6:7
4
4. V. Hradná
3
0
0
3
3:14
0
TENISOVÝ TURNAJ DORASTENCOV
V komornom prostredí športovej haly vo Svinnej sa
začiatkom februára uskutočnil celoštátny tenisový turnaj
dorastencov kategórie B, ktorý usporiadal tenisový klub
Nová Dubnica. Riaditeľom turnaja bol Jozef Medvedík,
hlavným rozhodcom Ing. Peter Šobáň. Dvadsaťštyri
chlapcov z celého Slovenska sa stretlo v dvojhrách, kde sa
hralo vyraďovacím spôsobom.
Z 1.kola postúpili Varmus, Kománek, Baliak, Tobiáš,
Sinka, Uhrík a Mikolaj, ku ktorým v 2.kole pribudlo osem
nasadených hráčov. Pri nasadzovaní sa vychádzalo
z aktuálneho rebríčka, ktorý zostavuje Slovenský tenisový
zväz na základe výsledkov počas roka.
Výsledky 2.kola : Repa – Srogoň 6:2, 6:3, Kostelničák –
Varmus 4:6, 6: , 4:6, Keníž – Kománek 1:6, 6:2, 0:6,
Korman – Baliak 6:1, 6:0, Hokovič – Tobiáš 6:3, 6:4,
Bohunický – Sinka 6:1, 6:0, Uhrík – Trnovec w.o., Cisár –
Mikolaj 6:2, 3:6, 6:4.
Po štvrťfinále, v ktorom Repa zdolal Varmusa, Korman
Kománka, Bohunický Hokoviča a Cisár Uhríka, nastala
záverečná fáza turnaja – semifinále a finále.
V 1. semifinále najskôr B. Repa zdolal M. Kormana 6:4,
6:2 a v druhom semifinále zvíťazil T. Bohunický nad M.
Cisárom 6:1, 6:2.
Celkovým víťazom sa stal Branislav Repa (Kúpele
Piešťany), ktorý po urputnom boji zdolal vo finále T.
Bohunického 2:6, 7:6, 6:2. Zdolaní semifinalisti sa zhodne
umiestnili na treťom mieste.
CHLAPCI, DO TOHO !
Futbalové mužstvo Telovýchovnej jednoty Štart Svinná
skončilo v súťažnom ročníku 1999/2000 po “polčase”, teda
po jesennej časti na 12. mieste, keď za tri víťazstvá, štyri
remízy a šesť prehier získalo trinásť bodov, čo znamená
stratu dva body na Dolnú Súču a Starú Turú, avšak rovnaký
bodový zisk ako predposledný Selec a len tri body náskoku
pred poslednou Ľuborčou. Vo futbalovej matematike to
znamená jedno víťazstvo, takže jarné odvety budú ešte
veľmi zaujímavé a futbalisti Svinnej si budú musieť obuť
poriadne kopačky, aby pre oddiel i obec zachránili túto
súťaž.

Majstrovstvá oblasti okresov Trenčín + Nové Mesto nad
Váhom + Myjava - vyžrebovanie jarnej časti :
26. marec
2. apríl
9. apríl
16. apríl
23. apríl
30. apríl
7. máj
14. máj
21. máj
28. máj
4. jún
11. jún
18. jún

15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.30

SVINNÁ - Dolná Súča
Stará Turá - SVINNÁ
SVINNÁ - Ľuborča
Soblahov - SVINNÁ
SVINNÁ - Beckov
Dubodiel - SVINNÁ
SVINNÁ - Horná Súča
Kľúčové - SVINNÁ
SVINNÁ - Turá Lúka “B”
SVINNÁ - Tr. Jastrabie
Melč. Lieskové - SVINNÁ
SVINNÁ - Nová Ves n V.
Selec
- SVINNÁ

nemôže akosi zbaviť. Darmo mu ľudia brýzgajú, osočujú ho,
mládenci hádžu z úctyhodnej i hodnej vzdialenosti pod nohy
strieľajúcich pirátov, A. Šidlo nič nevidí, nič nepočuje
a spokojne si mieša i prihrieva svoju obecnú polievočku.
Ďalším primátom je existencia slovom štyroch krčiem,
ktoré sú však viac prázdne ako plné. Bodaj by nie, keď
Niťovania sú nasr...., nasrdení, že ani jeden krčmár nie je
Niťovanec. To je pekná robota, veď odjakživa tu boli len
domáci hostinskí. A teraz toto, samí cudzári.
Dedinský magistrát morí aj to, že káble “kabelovej”
televízie nie a nie spadnúť, hoci sa už tak malo stať
predvlani. Darmo prosili majitelia firmy Ká, aby tam dal čo
najhnilšie dróty, ten len sľuboval, ale keď prišlo na skutkovú
podstatu, odišiel ťahať medové motúzy do inej dediny. A tie
niťovianske len držia a držia ...
Obec Niťovany sa kedysi pýšila aj svojou dedinskou
fabričkou, kde sa dalo všeličo zmajstrovať. Potom však
prišiel jeden pán, ukázal čierne na bielom a povedal : “Dajte
Bohu čo je božie a mne, čo je moje”. A dodal : “Kto chce
byť ako ja, nech vezme m ô j kríž a nasleduje ma!”. Po
týchto slovách hodil na stôl pár šestákov a vykročil svojou
cestou. Sám.
V obci museli nedávno zatvoriť aj dvere miestnej policajnej
prefektúry, pretože jej osadenstvo malo menej roboty, ako je
dní v roku. Pri zatváraní dverí použili mierne násilné
donucovacie prostriedky, pretože dvere boli otvorené
a zaseknuté ešte od augustového Dňa otvorených dverí.
Zatvoriť museli aj dvere miestnej telocvične, ale zvnútra,
lebo rozvášnený dav cezpoľných mládencov sa dobýjal dnu
s tým, že má dohodu. Po výzve, aby ju ukázali, fagani
namietali, že všetko sa vybaví a vyjasní na a po najbližšej
diskotéke.
Nuž takto nejak si žijú v družobnej obci Niťovany, do
ktorej nás jej predstavitelia pozvali na svoj najbližší jarmok.
Len nevedia, kedy ho budú robiť. A kde. Dobré prorocké
hlasy hovoria, že keď ešte dvakrát rozkopú a dva razy
zahrnú kanále v dedine. Nuž, nechajme sa prekvapiť... .
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Humoreska
ŽIVOT S RUŽOVÝMI KLAPKAMI NA OČIACH
Na návšteve v družobnej obci, ktorá má obyvateľov, domy
ba i starost/u,ov,i/.
NIŤOVANY (SVIŇAN – pál.) - Tam, kde sa hory
s horami stretajú a potok sa vlieva do potoka, leží zaujímavá
dedinka Niťovany. Mnohí iste neviete, ale “odjakživa” je to
naša družobná dedina a vzájomné vzťahy sú tak staré, že už
sa ani neevidujú. Niťovany sú zaujímavé tým, že prvá
písomná zmienka je z roku a majú obyvateľov, ktorí žijú
približne v domoch. Nazrime však hlbšie pod pokrievku
tejto malebnej viesky, kde už aj líšky prestali dávať dobrú
noc.
Ako exkluzívne pre SVIŇAN povedal starosta obce
Severín Cverna, ktorý richtárči, že už ani nepamätá odkedy,
obec má niekoľko primáto/ro/v. Prvým z nich je skutočnosť,
že Niťovany majú dvoch starostov, veď okrem hlavného
Severína veci obecné významne mieša aj jeho samozvaný
zástupca Aladár Šidlo, bývalý miešač betonárky, ktorý však
dávno pradávno, len toť minulé volebné obdobie vykonával
funkciu starostlivého starostu a tohto dedičného hriechu sa

Komisia pre kultúru, školstvo a šport pri Obecnom úrade vo Svinnej Vás srdečne
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TANEČNÚ PÁROVÚ ZÁBAVU,
ktorá sa uskutoční dňa 30. apríla 2000 /v nedeľu/
v spoločenskej sále kultúrneho domu vo Svinnej. Začiatok je o 19.00 hod. .
Do tanca bude hrať hudobná skupina “BLANKYT” z Horného Srnia.
Vstupné pre jeden pár je 300 Sk a v tejto sume je zahrnutá večera, vstupné a káva.
Predpredaj vstupeniek je na Obecnom úrade počas úradných hodín.
Na Vašu účasť sa srdečne tešia usporiadatelia.
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