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Nech radosť a šťastie vládne
u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás
nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne
za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad
nemilým slovom.
Teraz, keď sa ticho mihoce a
šťastie je len na krok,
prajem Vám krásne Vianoce
a šťastný nový rok.

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám, ako tradične,
v záverečnom období roka prihovorila prostredníctvom nášho občasníka. Vianoce, koniec starého
roka, Nový rok, to nie sú len údaje v kalendári, ale
tento čas pre mnohých z nás znamená osobné
bilancovanie uplynulého času a vynaloženého úsilia.
Je začiatkom nových plánov, predsavzatí a cieľov,
ktoré by sme chceli počas roka 2013 uskutočniť,
dosiahnuť či už v súkromnom, pracovnom alebo v
spoločenskom živote.
Nastal čas obzrieť sa späť a zhodnotiť to, čo sme
v uplynulom roku prežili, vykonali či nestihli vykonať.
Život je sám o sebe pestrý. Každého z nás postretli
v roku 2012 aj zlé dni. Dni naplnené starosťami,
chorobami, trápeniami, smútkom či neúspechom, ale
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na dobrom
základe je potrebné ďalej stavať, rozvíjať začaté veci a
prekonávať prekážky, ktoré nám do cesty stavia život.
Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala
mnohé prekážky, ale radovala sa aj z väčších
i mnohých malých dokončených diel a úspechov.

Najväčšou prekážkou boli a naďalej aj zostávajú
financie.
Napriek
tomu
sme
pokračovali
v spracovávaní územného plánu obce. Je spracovaný
návrh územného plánu a 28. novembra prebehlo
prerokovávanie tohto plánu s verejnosťou, teda
občanmi, a tiež so štátnymi inštitúciami, podnikateľmi
a okolitými obcami. Všetky oprávnené pripomienky
k návrhu územného plánu sú spracované a zohľadnené
v tomto pláne.
Počas roka sme administratívne a finančne ukončili
europrojekt „Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou vo Svinnej.“ V rámci europrojektu nebola
rekonštruovaná školská jedáleň. Na tejto budove
začala zatekať strecha, ktorú bolo potrebné opraviť.
Opravu, ako aj zateplenie strechy, obec zrealizovala
z vlastných prostriedkov. Druhou strechou, ktorá tiež
zatekala, je strecha na prístavbe kultúrneho domu. Aj
tú sme zateplili a opravili.
Vodovodná prípojka na miestny cintorín bola značne
poškodená a na viacerých miestach unikala voda.
Preto sme museli urobiť novú vodovodnú prípojku
(dokončenie na str. 2)

V roku 2013 bude obec zabezpečovať plnenie úloh
v zúženom rozsahu. Musíme sa pripraviť na široké
šetrenie výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že štát
obciam kráti príjmy asi o 10% na prevádzku a 5% na
mzdy oproti roku 2012. Od roku 2009 je to v poradí
tretie krátenie príjmov obcí. Obce už nemajú priestor
na znižovanie obecných výdavkov, ale budú musieť
škrtať dotácie, rušiť obecné akcie, rušiť nákupy, bude
sa šetriť na elektrine, energiách, nebudú sa riešiť
havarijné stavy. Šetrenie sa možno dotkne i tohto
občasníka. Možno v roku 2013 v rámci úsporných
opatrení nebude vydaný. Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú, čo a ako ďalej. Prichádza ťažké
a náročné obdobie. Verím, že tak, ako naši predkovia
prekonali veľakrát zlé obdobie, budovali obec, svoj
život v obci, stavali si domy, zakladali si rodiny,
mnohokrát ťažko a ďaleko pracovali, prekonáme
takéto obdobie aj my. Naši predkovia nám ukázali
cestu. Mojim osobným želaním je v neustálej
spolupráci s občanmi obce, poslancami obecného
zastupiteľstva, spolupracovníkmi zabezpečiť relatívne
dobrý život v obci a verím, že úsporné opatrenia
pochopíte a prijmete. Dúfam, že zlé časy rýchlo
pominú.
Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým,
ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku
prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu obce. Ďakujem
členom spoločenských organizácii, hasičom, členom
občianskych združení, podnikateľom v obci ako aj
všetkým jednotlivcom, ktorí v tomto roku prispeli či
pomohli zabezpečovať obecné aktivity a tak prispeli
k zlepšeniu života v obci. Ďakujem Vám touto cestou
za vykonanú prácu v prospech obce.
V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva a spolupracovníkov prajem veľa síl a šťastia v každodennom
živote. Želám Vám pevné zdravie, vnútorný pokoj
a harmóniu, nech sa Vás nedotkne problém nezamestnanosti a nedostatku, nech Vám prinášajú šťastie
a radosť Vaše deti a vnúčatá a nech sa môžete tešiť
z prítomnosti vašich najbližších. Rozdávajte okolo
seba radosť, dobrú náladu, usilujte sa prekonať zlo
dobrom a ctite si všetko to, čo má ľudské hodnoty. Na
záver Vám želám príjemný zvyšok starého roka
a hlavne dobrý a úspešný každý deň roku 2013.

(pokračovanie z titulnej strany)
v dĺžke asi 100 metrov a nové napojenie na rozvod
vody po obci.
Od januára obec sama zabezpečovala agendu
stavebného úradu. Za tento rok bolo vydaných 18
stavebných, 3 územné a 8 kolaudačných rozhodnutí,
jedno rozhodnutie o odstránení stavby, 8 rozhodnutí
o zmene v užívaní stavby, bolo vykonaných 5 štátnych
stavebných dohľadov a vydaných 27 ohlásení
drobných stavieb a záväzných stanovísk.
V priebehu roka sme zorganizovali rôzne kultúrne
a spoločenské akcie. Veľmi dobre sa nám vydarili
fašiangy s ochutnávkou zabíjačkových špecialít,
prvýkrát sme na Deň detí zorganizovali detskú
olympiádu, urobili sme Mikuláša, uvítali sme našich
nových občiankov, spomenuli sme si na našich
seniorov v rámci mesiaca úcty k starším, pripravili
sme vystúpenia detí a žiakov na Deň matiek či na
Vianočnú akadémiu, v rámci detského maškarného
plesu nás deti prekvapili veľmi peknými a nápaditými
maskami. Zorganizovali sme celoslovenskú súťaž
v riešení krížoviek, hádaniek a logických úloh. Naši
hasiči udržali tradíciu fašiangového sprievodu masiek
po obci a pochovávania basy spojenej s tradičným
delením fašiangovej kravy. Matičiari pripravili krásne
vianočné pastorále, Dary zeme, či vítanie jari spojené
so zvykmi s vynášaním Moreny. Druhý raz sme si
pripomenuli z iniciatívy Zväzu protifašistických
bojovníkov a Jednoty dôchodcov Zvon mieru ako
spomienku na obete všetkých vojen. Uskutočnili sme
zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva pre
Diakonii Broumov.
Počas celého roka sme v rámci odpadového
hospodárstva zberali a separovali odpad. V obci
pribudli dva kontajnery na zber starého textilu a
kontajner na zber opotrebovaného jedlého oleja.
Zozbierali a vytriedili sme 9,4 ton skla, 3,2 ton textilu,
6,3 ton PET fliaš a plastov, 1,6 ton nebezpečného
odpadu. Na skládku bolo vyvezených 251 ton komunálneho odpadu a 38,5 t veľkoobjemového odpadu.
Zber papiera zabezpečovala základná škola.
Všetko, čo sme v obci vykonali, sme vykonali
s pomocou a podporou občanov, spoločenských
organizácii, poslancov obecného zastupiteľstva.
V súčasnosti hodnotíme a zamýšľame sa nad vecami,
ktoré sa stávajú postupne minulosťou a rovnako
zvedavo hľadíme dopredu na veci a dni, ktoré sú pred
nami a zamýšľame sa nad tým, čo v nich budeme robiť.

Ing. Anna Sýkorová,
starostka obce

Ako zasadalo naše obecné zastupiteľstvo?

Od ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20. decembra 2010, do uzávierky tohto čísla Sviňana
(5. 12. 2012) zasadli poslanci 13-krát. Zasadnutí sa zúčastnili takto:
Ing. Jozef Scheer
12-krát
Ing. Zuzana Murínová
12-krát
Ing. Štefan Baco
13-krát
Ing. Peter Podstavek
10-krát
Ing. Milan Belej
13-krát
Ing. Miroslav Valach
10-krát
Ing. Jozef Illa
13-krát
Ing. Radoslav Ondráš
7-krát
Ján Krajčík
9-krát
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POBOCKA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ˇ
ŠKOLY KAROLA PÁDIVÉHO
Už 45 rokov je tu pre Vás naša základná umelecká
škola, pobočka ZUŠ Karola Pádivého Trenčín,
najväčšia svojho druhu v Trenčianskom kraji.
V školskom roku 2012/2013 sa v nej vzdeláva 60
žiačok a žiakov v hudobnom a tanečnom odbore.
Dôležitým cieľom realizovaných študijných
programov je kultivácia estetického vkusu žiakov,
pestovanie úcty k hodnotám a ich udržiavanie v čase.
Štúdium v hudobnom odbore, to je “beh na veľmi
dlhé trate” s množstvom času cvičenia na hudobnom
nástroji, spoznávania základov hudobnej gramotnosti.
Mladé
hudobníčky
a hudobníci
sa
venujú
najrôznejším hudobným žánrom od klasickej hudby
po súčasnú, pričom veľmi atraktívna a obľúbená je
filmová hudba.
V tanečnom odbore sa dievčatá venujú štúdiu
základov klasického, ľudového, džezového a
súčasného tanca, spoznávajú tance iných národov –
írsky, španielsky, country tanec. Výsledkom sú
pôsobivé choreografie, ktorými sa naše tanečnice
predstavujú širokej verejnosti.

Žiaci našej školy pravidelne navštevujú rôzne
umelecké produkcie – operu, balet, činohru, muzikál
v popredných slovenských divadelných domoch
a spoznávajú mestá s veľkolepou kultúrnou tradíciou Viedeň, Salzburg, Eisenstadt.

Mladý človek sa v kontakte s umením učí kráse a
citlivosti, ktorú chápe ako protiklad k hrubosti a
nekultúrnosti súčasného sveta.
Prežíva tiež potešenie a uspokojenie z neľahkej
práce, ktorá prináša výsledky.
(Základná umelecká škola)
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
„...naša mládež musí poznať
akou cestou prešli ľudia staršieho pokolenia,
ako tvrdo museli bojovať,
aby ich deti a vnukovia mohli žiť
šťastným životom...“
(M. Gorkij)
Žijeme náročné obdobie, označované ako ekonomická
kríza spoločnosti. Naučili sme sa používať slová ako
chudoba, nespravodlivosť, nedostatok, štrajk... Učíme sa
asertivite, učíme sa bojovať za svoje práva, vzoprieť sa
nespravodlivosti a zatočiť s neprávosťou. Učíme sa
protestovať proti pravidlám a presadzovať tie vlastné.
Prestávame sa stretávať s ľuďmi, komunikáciu
nahrádzame internetovou komunikáciou na sociálnych
sieťach. Virtuálny svet je únikom pred náročnou realitou,
v ktorej prestávame žiť a strácame schopnosť vidieť to
ozajstné, čo robí život krásnym. Pomaly zabúdame na
ozajstné ľudské hodnoty.
Tu niekde sa momentálne nachádza úloha učiteľov.
Škola je pre žiakov hlavným zdrojom informácií
a poznatkov. Avšak situácia sa postupne zmenila v tom,
že žiak získava oveľa viac informácií a poznatkov
z iných ako školských zdrojov. Na internete je možné
nájsť všetko. Aj to, čomu žiaci nerozumejú, ale aj to, čo
pre nich ani nie je vhodné. Pamätníci spomínajú na časy,
keď filmy s hviezdičkou dávali v neskorých večerných
hodinách a rodičia si dali záležať, aby ich ratolesti už
boli v posteli. Dnešné deti nielenže majú nevhodné filmy
k dispozícii v dennom čase, ale vo večerných hodinách
povzbudení energetickými nápojmi hrajú na počítačoch
rôzne bojové hry a učia sa agresivite, necitlivosti,
vzájomne sa osočujú na sociálnych sieťach, bez
problémov sa dostanú k nevhodným informáciám pre ich
vek. Mnohí z nás si možno ešte ani neuvedomujú, aké

veľké sú riziká nekoordinovanej práce s počítačmi
a internetom našich detí. Pokiaľ si ich uvedomujú, len sa
intuitívne učia zvládať ich, učia sa naše ratolesti
usmerňovať. V kontrole nad deťmi nám pomáhajú
mobilné telefóny. Avšak ich funkcie sú pre deti často
dôležitejšie, ako samotná podstata – byť nablízku a po
ruke. Fotenie, videá, opäť internet... Využitie je
mnohotvárne, poskytuje mnoho možností a zároveň
ďalšie nepredvídateľné riziká. Spolupráca učiteľov
a rodičov je preto veľmi dôležitá. Naučme spoločne deti
hrať sa hry naozaj a spolu, naučme ich hodnotu diela
vytvoreného vlastnými rukami, naučme ich, že priateľ je
ten, kto je pri tebe, nie na počítači. Naučme ich
„zázračné slovíčka“, slušne pozdraviť, poďakovať, vážiť
si jeden druhého, vážiť si život. Nebojme sa deťom občas
odoprieť prepych, ktorý si ešte nevedia vážiť, veď doba
je náročná a ani my dospelí nič nemáme zadarmo.
Naučme deti, že všetko má svoju cenu. Len tak si dokážu
vážiť, čo im dávame, len tak si budú vážiť nás a nakoniec
i sami seba. Podpíšme sa spoločne pod výchovu
generácie, ktorá sa bude podieľať na zmene dnešnej
náročnej doby k lepšiemu. Lebo oni budú určovať krok,
keď vystriedajú štafetu v práci za nás.
Do tejto náročnej úlohy prajem veľa elánu a energie
všetkým svojim skvelým kolegom, ktorí sa zasvätili
učiteľskému povolaniu, a tiež rodičom, ktorí nám
pomáhajú, spolupracujú a spoločne s nami sa tešia
z úspechov našich detí.
PaedDr. Ingrid Ondrušková

AKCIE ŠKOLY V ROKU 2011/2012
Akadémie a vystúpenia: Vystúpenie pre dôchodcov v
rámci mesiaca úcty k starším, Vianočná akadémia,
Akadémia ku dňu matiek, Uvítanie detí do života, Dary
zeme – farský kostol Svinná, Vynášanie Moreny

Školské rozhlasové relácie, nástenky žiakov, literárne
akcie a žiacke noviny: Propagačné nástenné noviny,
Relácia k 17. novembru, Časopis Bociany špeciál k 50.
výročiu školy, Bociany 1, 2, Zdravá výživa, Vianoce nástenky v spolupráci RUJ, ANJ, SJL, Báseň Môjmu
najmilšiemu učiteľovi – vlastná tvorba žiakov, Detský čin
roka, List pre starých rodičov, Tvorivý človek v mojom
okolí, Ako pomôcť ľuďom v núdzi, Kvíz – Ľudové
rozprávky, Noc s Andersenom, Relácia ku dňu Zeme,
Súťaž o najlepšieho čitateľa v spolupráci s MĽK

Exkurzie, Triedne a školské výlety, Škola v prírode,
Výchovné koncerty, Divadelné predstavenia, Besedy:
Deň nevidiacich, Beseda s archeologičkou, Beseda so
Slovákom žijúcim v zahraničí, Beseda s pani starostkou,
Využitie použitého oleja, Beseda s členom Zväzu
protifašistických bojovníkov

Humanitárne akcie: Tvorivé dopoludnie s UNICEF-om,
Týždeň modrého gombíka (61 eur), Deň narcisov

Výtvarné akcie: Záložka spája školy, Najkrajšia vianočná
ozdoba, Sniežik sa nám chumelí – súťaž o najkrajšiu
kresbu v spolupráci s MoMS, Vesmír očami detí, Mama
očami detí, Návrh na žiacku knižku

Športové aktivity a súťaže: Mikulášsky turnaj v stolnom
tenise, veľký futbal – základné kolo (ZK) – 1. miesto,
semifinále okresné kolo (OK) – 1. miesto, finále OK – 2.
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● Týždeň detských radostí“: bábkové divadielko, športový
deň, tvorivé dielne, spevácka súťaž, hudobný koncert
v ZUŠ, celodenný výlet na salaš Kostrín
● zábavné popoludnie s rodičmi ku dňu otcov
● rozlúčka s predškolákmi s výletom do Trenčína
● počítačový krúžok „S počítačom veselo a hravo“,
vyučovanie anglického jazyka – „Skoré začiatky“
prostredníctvom agentúry Pro Americana, tanečný krúžok
● práca s učebňou LEGO-Dacta – integrované do
výchovno-vzdelávacieho procesu

miesto, florbal ml. žiaci – ZK - 3. miesto, florbal st. žiaci –
ZK – 1. miesto, semifinále OK – 1. miesto, finále OK – 3.
miesto, vybíjaná ml. žiačky-ZK – 1. miesto, semifinále OK
– 3. miesto, florbal Orion cup ml. žiaci ZK – 3. miesto, st.
žiaci ZK – 2. miesto, volejbal chlapci – ZK – 1. miesto,
OK – 2. miesto, volejbal dievčatá – ZK – 2. miesto, OK –
3. miesto, futbal školský pohár ml. dievčatá – ZK – 1.
miesto, finále OK – 5. miesto, futbal McDonald cup – ZK
– 2. miesto, futbal školský pohár ml. chlapci – ZK – 3.
miesto, futbal Jednota cup – ZK – 2. miesto, plavecký
výcvik žiakov 2.a 4. ročníka

Záujmové krúžky v ZŠ: futbal, florbal, tenis, stolný tenis,
volejbal, vybíjaná dievčatá, zábavná matematika, WEB
Bociany, slovenčina v kocke, hip-hop, PC Baltík, farebná
angličtina, prírodovedný krúžok, turisticko – ekologický,
výtvarný krúžok, praktické dievča

Akcie ŠK: Imatrikulácia prvákov, súťaž v kolobežkovaní,
Šarkaniáda – súťaž vo výrobe a púšťaní šarkana,
vyrezávanie tekvíc, kŕmidlá pre vtáčikov, Zumba, športové
súťaže, vianočné posedenie s bylinkami, stavby zo snehu,
sánkovanie, návšteva obecnej knižnice, výstavka kníh,
návrh na obálku knihy, kvíz dopravnej výchovy, súťaž
v jazde zručnosti na bicykli a v kolobežkovaní, výroba
šperkov, MDD, rozlúčková discopárty

Kolektív zamestnancov v tomto školskom roku:
VEDENIE ŠKOLY
PaedDr. Ingrid Ondrušková - riaditeľka školy
Mgr. Božena Chudíková - zástupkyňa pre ZŠ
Bc. Daniela Hanzlíková - zástupkyňa pre MŠ,
učiteľka triedy Usilovné včeličky
UČITELIA
Materská škola:
Oxana Krajčir – Smelí mravčekovia
Eleonóra Kováčová - Malé lienky
Bc. Dana Majdiaková – Usilovné včeličky
Ing. Zuzana Murínová – Malé lienky
Lenka Žáčiková – Smelí mravčekovia
Základná škola:
Mgr. Jana Malecová (1. tr. )
Mgr. Eva Hromníková (2. tr.)
Mgr. Ingrid Kováčiková ( 3. tr. )
Mgr. Mária Kollárová ( 4. tr.)
Mgr. Juraj Gregor (5.tr.)
PaedDr. Jana Kutišová (6. tr.)
Mgr. Ivana Špániková (7.A )
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková (7.B)
Mgr. Andrea Jakalová (8. tr.)
Mgr. Zuzana Čúvalová ( 9. A )
Mgr. Alžbeta Bakytová ( 9. B)
Výchovná poradkyňa
PaedDr. Jana Kutišová
Netriedni učitelia ZŠ:
PaedDr. Mariana Chmelárová, Mgr. Jana Paláková, Mgr.
Silvia Pavlovčíková, Mgr. Jozef Šafár,
Mgr. Miroslava Filipejová
Vychovávateľky ŠK:
Mgr. Beata Punová, Mgr. Marcela Nemcová,
Mgr. Eva Ďobeková
Prevádzkoví pracovníci školy:
Mgr. Renáta Danková – ekonóm, Gertrúda Kyselicová –
vedúca školskej jedálne, Dana Zaťková – hlavná kuchárka,
Eva Ondrášová – kuchárka, Darina Jakubíková- pomocná
kuchárka, Milan Trněný - školník, Katarína Pajtinková upratovačka, Magdaléna Buchová - upratovačka, Mária
Masárová- upratovačka, Ingrid Hertlová – upratovačka

Významné úspechy žiakov:
Olympiáda SJL – okresné kolo: Imrich Nagy (9.A) – 2.
miesto, Šaliansky Maťko: Vladimír Saloň – okr. kolo: 1.
miesto, kr. kolo účasť, Valéria Barišová - okr. kolo (7.A) –
účasť, Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: Miroslav
Salva (9.A) – účasť, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
– okresné kolo: Samuel Ondruško – účasť, Imrich Nagy
(9.A) – 2. miesto – v krajskom kole – účasť, Časopis
Bociany – strieborné pásmo v súťaži časopisov, Dejepisná
olympiáda – Jakub Baco (8.B) – úspešný riešiteľ
okresného kola, Detský čin roka – nominácia príspevku
Filipa Lachkého (6.B) v časti Pomoc v prírode, Biblická
olympiáda – dekanátne kolo – 4. miesto (3 členné
družstvo), Soňa Niková – majsterka Slovenska v bojovom
umení, Jaroslav Hrabal (7.A) – 6. miesto v obvodnom kole
Pytagoriády, Petra Ševčíková 8.tr. 5. miesto v okr. kole
Geo olympiády, Dominik Laššo – 10. miesto.
Projekty:
Modernizácia vzdelávania na ZŠ
Mliečna liga – Danone
Školské ovocie
Akcie usporiadané v MŠ:
● aktivity zamerané na podporu zdravia detí: ovocné
a zeleninové dni, propagačné aktivity pre rodičov,
ochutnávky nátierok ,„Týždeň jablka“
● tematické vychádzky do prírody s námetom v každom
ročnom období
● tekvicová party s rodičmi – výroba tekvicových panákov
a zvieratiek
● besiedka so starými rodičmi pri príležitosti mesiaca úcty
k starším
● mikulášska a vianočná besiedka pre deti i rodičov
● zimné radovánky, spoločná sánkovačka, karneval
● spolupráca s miestnou knižnicou – návšteva, práca
s leporelom
● prezentácia výtvarných prác detí i učiteliek na výstavách
v MŠ

PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
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NA POSVÄTNÝCH MIESTACH
(Mariánske hnutie)

vedieť, že pred príchodom Cyrila a Metoda boli
vladármi v Moravskom kniežatstve knieža Mojmír
a v Nitrianskom kniežatstve Pribina. Napokon sa oba
územné celky spojili a vznikol štátny útvar Veľká
Morava. Panovníkom sa stal múdry Rastislav a ten
požiadal pápeža o osamostatnenie po cirkevnej stránke.
Požiadavku o pomoc poslal aj cisárovi Michalovi III. do
Carihradu. Požiadavka znela na vyslanie biskupov na
zasiatie viery na našom území. Cisár nám poslal dvoch
zbožných bratov, Konštantína a Metoda. Prvý mal
vzdelanie kresťanského filozofa a druhý právnika.
Zásluhou týchto dvoch mužov Slovania vstúpili do
rodiny kresťanov. Vytvorili pre nás písmo hlaholiku
a pápež schválil ich preklady do jazyka nášmu ľudu
zrozumiteľného a oboch dovolil vysvätiť na kňazov.
Metod sa neskôr dokonca stal arcibiskupom a mal sídlo
vo Velehrade. Miesto jeho posledného odpočinku nie je
doposiaľ overené, predpokladá sa, že jeho hrob by
mohol byť tiež vo Velehrade.
Druhým pútnickým miestom, ktoré sme navštívili,
bola mariánska bazilika vo sv. Hostýne, ktorá je na
Morave zo všetkých pútnických miest najnavštevovanejšia. Aj tento chrám je zasvätený Nanebovzatiu
Panny Márie. Je aj najvyššie položenou náboženskou
stavbou na Morave. Nechýbajú tam tiež sochy Cyrila
a Metoda, socha Božského Srdca Ježišovho, Kaplnka
sv. kríža a taktiež súsošie sv. Anny a Panny Márie
v dievčenskej podobe. Modlitbou krížovej cesty
a eucharistickou slávnosťou sme si pripomenuli utrpenie
nášho Pána Ježiša Krista. Neinformovaní si môžu
položiť otázku: „Prečo sme putovali do sv. Hostýna?“.
Celú históriu znázorňuje nad hlavným oltárom
umiestnená socha Panny Márie s Ježiškom, ktorá
vysiela blesky, určené Tatárom, ktorí vpadli i na
Moravu, kde vraždili a drancovali. Podľa starodávneho
ústneho podania boli zachránení tí, ktorí sa uchýlili na
Hostýn, a Panna Mária, ako je to vyjadrené na obraze,
bleskami zapaľuje ubytovne Tatárov. Ľudia z vďačnosti
na Hostýne umiestnili sochu Ochraniteľky a neskôr
i kaplnku. Tak sa stal sv. Hostýn posvätnou horou
českého národa. Postupne bol vybudovaný malý
kostolík. Od rôznych autorov vznikali obrazy Panny
Márie. Súčasný kostol je už bazilikou a v tomto roku sa
v ňom slávilo 100. výročie korunovania sochy Panny
Márie Svatohostýnskej. Významné jubileum sa stalo
predmetom nášho putovania na toto posvätné miesto.
Posledným miestom našej púte bola Praha. Všetci sme
sa na ňu veľmi tešili. Návštevník Prahu obdivuje, je
okúzlený jej architektúrou a prírodnou krásou mesta, je
spanilým klenotom medzi svetovými mestami. Najväčší
klenot má ukrytý v Chráme Panny Márie Vítěznej a je
ním Pražské Jezuliatko. Pred 3 rokmi navštívil svätý

„Každý z nás na tejto zemi
je pútnikom do večnosti.
Ak chceš dôjsť k svojmu cieľu,
potrebuješ milosti“.
Citovaný úryvok z jednej poľskej piesne nám hovorí,
že pútnik je viac ako chodec, ktorý sa uspokojuje iba
s pobytom na zdravom vzduchu. Ozajstného pútnika
vedú na cesty vnútorné dôvody, ktoré vníma len on sám,
prípadne jeho blízky. Na tieto cesty sa vydáva
predovšetkým na znak pokánia alebo s prosbou za seba
či svojich blízkych. Medzi putujúcimi sa nájdu,
chvalabohu, aj takí, ktorí sa idú poďakovať za prijaté
dary.
Naše Mariánske hnutie v tomto roku zorganizovalo
dve púte. Prvá, trojdňová, mala udaný smer: Velehrad –
Svatý Hostýn – Praha. Pútnické miesto Velehrad nie je
od nás veľmi vzdialené, ale táto obec v okrese Uherské
Hradište je nadregionálne pútnické centrum, ktoré
jedinečným spôsobom symbolizuje duchovnú blízkosť
a integritu stredoeurópskych národných kultúr. Velehrad
sa spomína už v roku 1141 v súvislosti s existenciou
cisterciánskeho kláštora v obci. Jozefiánske reformy
spôsobili, že mnísi museli napokon tento krásny
komplex opustiť. Po vyše 100 rokoch prišli do
Velehradu jezuiti, ktorí tu pôsobili až do roku 1950,
kedy komunistický režim ukončil ich činnosť. Po
„nežnej“ sa sem opäť vrátili. Dominantou Velehradu je
Bazilika Nanebovzatia Panny Márie. Pápež Pius XI.
v roku 1932 povolil používať aj druhý titul zasvätenia,
a to bazilika sv. Cyrila a Metoda. Cieľom našej púte
bolo hlbšie spoznať sídlo sv. Metoda ako biskupa
v období Veľkomoravskej ríše. Podnetom nám bolo
blížiace sa 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metoda na naše územie. Velehrad je zapísaný aj do
novodobých dejín. Z príležitosti 1100. výročia smrti sv.
Metoda v roku 1985 bol do Velehradu pozvaný pápež
Ján Pavol II. Štátne orgány však jeho návštevu k nám
nepovolili. Namiesto neho prišiel kardinál Agostino
Casaroli a mnohým z nás sa na tomto mieste oživili
spomienky na jeho návštevu, ako sa slávnosť premenila
na míting, na ktorom prítomní verejne, po prvýkrát
prejavili svoj nesúhlas s potlačovaním náboženskej
slobody. Pápež vtedy po Casarolim poslal bazilike Zlatú
ružu, čo má zatiaľ iba 7 chrámov na svete. Podrobným
výkladom nám 2 sprievodkyne priblížili tieto krásne
miesta, kde okrem baziliky je i kláštor, cirkevné
gymnázium, exercičný pútnický dom Stojanov, socha
sv. Jána Nepomuckého, kaplnka sv. Cyrila, Mariánska
socha a i. Prečo si 1150. výročie príchodu slovanských
vierozvestcov budeme v budúcom roku pripomínať?
Lebo je aj výročím vzniku našej kultúrnosti. Je treba
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Otec Benedikt XVI. Prahu a spomínaný chrám bol
jeho prvou zastávkou. Podobne aj my sme sa s pokorou
poklonili malému kráľovi. Pápež pri návšteve chrámu
vo svojej homílii povedal: „V tomto dieťati sa totiž
zjavuje úžasná skutočnosť, že Boh nás pozná a je nám
blízko, a že jeho moc sa neprejavuje podľa logiky sveta,
ale podľa logiky bezbranného dieťaťa, ktorého silou je
len sila lásky“. Soška Dieťaťa sa do Prahy dostala zo
Španielska, kde bola majetkom rodiny Manrigues de
Lara. Keď sa v roku 1556 vojvodkyňa Marie Manrigues
de Lara vydala za českého šľachtica Vratislava, dostala
túto vzácnu rodinnú pamiatku ako svadobný dar
a priviezla Jezuliatko do svojho nového sídla do Prahy.
Jej dcéra Polyxena ju v roku 1628 darovala
malostranskému
kláštoru
bosých
karmelitánov.
Z umeleckého hľadiska socha predstavuje asi 3-ročné
dieťa, ktoré je umiestnené na bočnom oltári
v kryštálovej skrinke a ktoré sestry karmelitánky podľa
obdobia cirkevného roka alebo pri významných
udalostiach prezliekajú do drahocenných pestrofarebných šiat. Dnes je vo svete mnoho kópii sôch
Pražského Jezuliatka, ale i kostolov jemu zasvätených.
Počas svätej omše sme mali príležitosť zveriť svoje
starosti Jezuliatku a premeditovať, akú cenu máme
v jeho očiach, a taktiež zasvätiť mu naše rodiny a prijať
od neho požehnanie. Po svätej omši nás čakali dve
sprievodkyne, s ktorými sme absolvovali 4-hodinovú
kultúrnu prehliadku Prahy. Štyri hodiny sú na chodenie
dosť, ale na poznanie toľkých krás, ktoré má Praha,
málo. Veď také skvosty ako Chrám sv. Mikuláša,
Karlov most so svojou promenádou sôch (čo nemá vo
svete obdoby), prechádzka Malou stranou a starou
Prahou, kde vytvárajú symbiózu chrámy, sochy, paláce,
domy a záhrady, to sú iba útržky možností prehliadky
nášho bývalého hlavného mesta. Na druhý deň sme mali
možnosť individuálne si prezrieť niektoré miesta
a prejsť sa po „Václaváku“, popri rieke Vltave alebo
prísť k Staromestskému orloju, kde hlúčiky turistov
čakajú, kedy smrť odzvoní ďalšiu hodinu a pošle ju do
nenávratna. Naši pútnici boli z rôznych miest a obcí,
napr. z Košíc, Bratislavy, Nemšovej, Bánoviec nad
Bebravou – pre veľký záujem o púť sme museli
mnohých pútnikov odmietnuť. Na tieto vzácne chvíle
nám zostalo veľa krásnych spomienok. Najviac asi
dvom miništrantom, Marekovi a Dominikovi, lebo
postaviť sa pred oltár na takých významných miestach,
bola ojedinelá vec v ich živote. Dominik sa vyjadril
nasledovne: „Bolo to fantastické! Ďakujem Bohu
a organizátorom za danú možnosť účasti. U mňa sa to
spájalo v dvoma sedmičkami. Mám 7 rokov a dosiahol
som už 7 pútnických miest, ktoré som v zahraničí
navštívil“.
Na púti nás sprevádzal duchovný sprievodca kanonik
vdp. Jozef Dvorský, ktorý sa vyjadril nasledovne:
„Nikdy som si nemyslel, že sa postavím pred oltár

v takej chýrnej katedrále, akou je Pražská, a budem
sprítomňovať obetu kríža“.
Stretnutia s ľuďmi, ktorí sú nám cez vieru blízki a sme
na jednej vlnovej dĺžke, sú vždy nielen vydarené ale aj
povzbudzujúce. Je to snáď preto, lebo sa prichádza tam,
kde je milosť blízko nás. Vzorne vytvorená pútnická
atmosféra sa premietla aj v štedrosti pútnikov.
Z vyzbieranej sumy sme zostatok rozdelili nasledovne:
na opravu strechy kostola vo Svinnej 250,- €, na
národnú baziliku v Šaštíne 50,- €, na kňazský seminár
v Nitre 50,--€, na TV LUX 70,- €, na misie Savio 75,€, na Pražskú katedrálu 50,- €, na pallotínov
v Smižanoch 30,- € a na baziliku vo sv. Hostýne 20,- €.
Pútnici nielen darovali, ale aj dostali. Akýmsi Božím
riadením bolo, že nám naši ubytovatelia znížili cenu
takmer o polovicu, a tak nám vznikla suma, ktorú sme
darovali na spomenuté miesta. Okrem milostí sme
dostali do každej rodiny i obraz Pražského Jezuliatka,
ktorý si iste všetci pútnici umiestnia na stene svojho
bytu, aby im pripomenul naše putovanie, navodil pokoj
a radosť v srdciach ich rodín a žehnal im.
V mesiaci september sme s farníkmi z Prús
vycestovali na druhú našu púť do prekrásnych poľských
pútnických miest Ludzmierz a Zakopane. Obe miesta sú
navštevované so zvýšenou mariánskou úctou. Tentoraz
v Ludzmierzskej bazilike boli aj ďalšie pútnické
skupiny zo Slovenska. Podarilo sa nám zabezpečiť, aby
kazateľom bol Ján Hrabovský. Tým, ktorí ho nepoznajú,
pripomíname, že sme ho mali možnosť viackrát vidieť
aj na obrazovke televízie NOE, ktorá ho pozývala, aby
krásnymi myšlienkami napĺňal ich duchovný program.
Poznáme ho ako skvelého kazateľa a v našom strede bol
už tretí raz.
Svätú omšu sme mali v nádhernej bazilike
v Ludzmierzi, absolvovali sme prehliadku ružencovej
záhrady, kde sme sa spoločne pomodlili ruženec.
V Zakopanom sme sa zoznámili s históriou tamojšieho
kostola, ktorá je previazaná s Jánom Pavlom II. a je
centrom poľského apoštolátu Fatimy. Takto sme si
pripomenuli aj 95. výročie fatimských zjavení. Púte sa
zúčastnili aj traja osemdesiatroční, zdravotne
hendikepovaní pútnici, ktorí svojou účasťou akoby
potvrdili to fatimské: „Ježišu, robím to z lásky k tebe, za
obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov“. Pre
veľký záujem sa nie všetci mohli tejto púte zúčastniť,
z čoho vyplýva ponaučenie – treba sa prihlásiť včas.
Toto ponaučenie sa týka aj budúcoročnej púte do
Medžugoria, kde máme už 5 záväzne prihlásených. Ak
máte záujem putovať s nami, bližšie informácie
získate u Jozefa Petreka, Svinná č. 174.
Na záver si zaželajme, aby Boh naďalej žehnal naše
pútnické cesty a ochraňoval rodiny putujúcich a napĺňal
ich svojimi darmi.
Jozef Petrek
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OPRAVA KAPLNKY
Na podnet občanov z časti Malá Neporadzka sa v
minulom roku (2011) uskutočnila zbierka na opravu
kaplnky. Za finančné prostriedky sa nakúpil materiál na
vymaľovanie kaplnky a náter strechy. Za pomoci
dobrovoľníkov Jozefa Podstavka, Jaroslava Balaja
a Vladimíra Pajchela bola kaplnka očistená a vnútorný
priestor omaľovaný. Kríž pri kaplnke a ohrada boli tiež
opravené a natreté. Vonkajšie steny pripravili
pracovníci na novú fasádu. Pri natieraní strechy veže
zistili, že plech je na viacerých miestach prehrdzavený.
Hľadal sa spôsob, akým by sa strecha mohla opraviť a
vyzbierané finančné prostriedky by stačili na pokrytie
nákladov. Radu a pomoc poskytol konateľ spoločnosti
REAL-BAU spol. s r.o., Ing. Ľubomír Kopecký.
Prisľúbil pomoc pri oprave svojimi zamestnancami,
ktorí sú na takéto práce spôsobilí. Oplechovanie strechy
sa muselo odložiť na obdobie, kedy bude mať
spoločnosť REAL-BAU splnené všetky záväzky voči
svojim odberateľom. Ten čas prišiel v polovici
decembra.

Dobrovoľníci, ktorí sa zaslúžili o prvé práce pri
maľovaní, museli postaviť v krátkom čase lešenie
okolo celej kaplnky. Lešenie zapožičal a pri jeho stavbe
i pomáhal Dušan Mokráň. V studenom počasí
pracovníci strechu rozobrali. Niektoré drevené časti
strechy museli vymeniť. Celú opravu ukončili tesne
pred vianočnými sviatkami 2011, rozobrali a vrátili
lešenie. Práce na úprave vonkajšej fasády pokračovali
na jar roku 2012. Treba poďakovať všetkým ľuďom,
ktorí sa zapojili pri zbierke akoukoľvek sumou alebo
materiálnym darom, i dobrovoľníkom, ktorí pomáhali
pri oprave fasády. Úprimná vďaka patrí konateľovi a
pracovníkom spoločnosti REAL-BAU spol. s r. o., ktorí
pomohli odbornou prácou a hlavne veľkým
sponzorským darom. Bez ich pomoci by strecha
kaplnky nebola v takom stave, ako je teraz.
V nedeľu 23. septembra opravenú kaplnku posvätil
sviniansky farár Mgr. Jozef Šafár. Obrad posvätenia
obohatil svojim vystúpením miestny Zbor sv. Cecílie.
Ing. Stanislav Ruda

PUTOVANIE RELIKVIE SV.CYRILA
Rodiskom dvoch veľkých bratov, Cyrila a Metoda, je
terajšia Thesalonika, ktorá v 9. storočí bola dôležitým
obchodným a politickým strediskom byzantského
cisárstva a mala významné miesto v intelektuálnom a
spoločenskom živote balkánskej oblasti. Pretože ležala
na hranici slovanských oblastí, mala aj slovanské meno
- Solún. Relikvia sv. Cyrila je pre nás vzácnym podnetom a pozvaním, aby sme si pripomenuli dielo našich
slovanských vierozvestov, ako ho vykonali v 9. storočí.
Putovanie relikvie sv. Cyrila (kúsok jeho ramena) je
veľkou duchovnou hodnotou. Sprítomňuje nášho
národného apoštola osobitným spôsobom. Telo sv.
Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, pochovali po
pravej strane oltára v rímskej Bazilike sv. Klementa.
Dobové kroniky spomínajú mnohé zázraky, ktoré sa
udiali pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky
relikvie preniesli do jej novej časti, kde sa nachádzali až
do konca 18. storočia. Počas nepriaznivých čias za
Rímskej republiky (1798), ktorá vznikla ako dôsledok
Napoleonovej okupácie Ríma, relikvie preniesli do
chrámu Chiesa Nuova a uložili k hrobu sv. Filipa Neri.
Začiatkom 19. storočia sa relikvie dostávajú do
vlastníctva šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr,
i so svojimi cennosťami, medzi ktorými sa nachádzal aj
relikviár sv. Cyrila, presťahovala z Ríma do mesta
Recanti pri Jadranskom mori. Relikvie boli naspäť

odovzdané do Ríma 14. novembra 1963 za účasti Mons.
Andreja Grutku, Mons. Štefana Náhalku, terajšieho
kardinála Jozefa Tomku, kňažnej Antici - Mattei z
Recanti a iných osobností. Uložené boli 17. novembra
1963 za prítomnosti pápeža Pavla VI. v Bazilike sv.
Klementa v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Nasledujúci
rok (1964) bola časť relikvií darovaná katedrále v Nitre.
Dňa 30. decembra 2010 nitriansky biskup Viliam
Judák v sprievode kanonikov Nitrianskej kapituly v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostne odovzdal ostatky svätého Konštantína Cyrila bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. V
rámci prípravy na jubilejný rok sv. Cyrila a
Metoda (2013 - 1150. výročie ich príchodu na územie
dnešného Slovenska) od začiatku roka 2011 začali
relikvie putovať po slovenských diecézach.
Od 4. októbra 2012 putuje relikvia svätého Cyrila po
území Nitrianskej diecézy. Ako prví si relikviu uctili
veriaci z dekanátu Nitrianske Rudno, farnosť Čičmany,
postupne sa dostala do bánovského dekanátu a 16.
októbra sme si ju mohli počas svätej omše i po nej uctiť
v našom rímskokatolíckom kostole Povýšenia svätého
Kríža. Deň predtým si ju uctili vo farnosti Malá Hradná
a od nás putovala do susednej farnosti Trenčianske
Mitice.
(pál)
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„CHVÁLIŤ NÁM PATRÍ SLÁVNYCH“

(V tomto duchu sa nesie činnosť miestneho odboru Matice slovenskej Svinná)
Metodovi, nakoľko prebieha Rok sv. Cyrila a Metoda i
Rok viery. Zároveň počítame s dobrou spoluprácou pri
príprave akcie: „Vianočné pastorále“ so ZŠ, pani
riaditeľkou, Zborom sv. Cecílie, pánmi Kopeckými,
D. Sirným, ale aj inými, ktorí by sa chceli na tejto akcii
podieľať. Teraz dokončujeme projekt pod názvom:
"Významné osobnosti v histórii obce Svinná" v spolupráci s OcÚ. Snažíme sa naozaj plniť ten cieľ MS,
ktorý nám zanechal prvý predseda MS Štefan Moyses:
"Slepotu, ale duševnú rozjasňovať, nevedomosť
zaháňať..." Držíme sa tiež aj hesla, že bez poznania
minulosti nemôže byť ani vízia budúcnosti. Týmto sme
sa riadili aj pri podávaní projektu pod názvom:
"Významné osobnosti v histórii obce Svinná". V našej
práci veľmi dobre spolupracujeme so ZŠ, menovite s
pani riaditeľkou PaedDr. Ondruškovou, PaedDr. Kutišovou, Mgr. Kollárovou, Mgr. Chudíkovou, ale aj s
ďalšími, za čo im patrí veľká vďaka. Tiež ďakujeme za
dobrú spoluprácu DHZ, pani starostke Ing. Sýkorovej,
ďalej Zboru sv. Cecílie i pánom Kopeckým a ďalším,
bez ktorých by sme naše akcie nemohli uskutočňovať. V
závere veľmi pekne ďakujem všetkým členom výboru
Miestneho odboru MS i Dozorného výboru MS. Bez ich
dobrej spolupráce by sme len ťažko mohli plniť nami si
dané úlohy. Pravdaže veľmi pekne ďakujem aj všetkým
členom MO MS i všetkým občanom, ktorí nás chápu a
snažia sa nám pomáhať s vedomím, že nerobíme pre
seba, ale pre naše deti a našu obec. Dovoľte mi ešte z
celého srdca zaželať všetkým príjemné prežitie
vianočných sviatkov a Boží pokoj, láska a požehnanie
nech všetkých sprevádza v novom roku 2013.

Matica Slovenská (MS) vyhlásila rok 2012 za Rok MS,
ktorý trvá od 7. júna 2012 - výročia Memoranda, do 5.
júla 2013, sviatku sv. Cyrila a Metoda, pretože v roku
2013 to bude 150 rokov od založenia MS, ale presne aj
1150 rokov od príchodu vierozvestcov Konštantína Cyrila a Metoda. Takže 5. júla 2012, na sviatok sv.
Cyrila a Metoda, na cyrilometodskej púti v Nitre, bol
otvorený Rok sv. Cyrila a Metoda, ako symbol ku
prameňom viery a identity. Od 11. októbra 2012 do 24.
novembra 2013 je vyhlásený pápežom Benediktom
XVI. aj Rok viery.
Na základe týchto historických, spoločenskovýchovných a kresťansko-kultúrnych udalostí bol
pripravovaný a pripravený aj Rámcový harmonogram
činnosti Miestneho odboru Matice Slovenskej (MO MS)
na rok 2012. V januári sme si v miestnom rozhlase
pripomenuli 165.výročie narodenia Svetozára Hurbana
Vajanského. Vo februári 200. výročie narodenia Jonáša
Záborského. V marci 195. výročie narodenia Jozefa
Miloslava Hurbana, ktorý bol prvým predsedom prvej
SNR, a preto sme mu pripravili aj reklamnú tabuľu pred
obecným úradom. V apríli 190. výročie narodenia Janka
Kráľa a 140. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča, 5. júla
sv. Cyrila a Metoda. V auguste sme si v rozhlase
pripomenuli Deň MS, v októbri 250. výročie narodenia
Antona Bernoláka, ku ktorému sme pripravili ďalšiu
reklamnú tabuľu, pretože nám zanechal dôležitý odkaz:
"Slovenské slovo je Boží dar!". V októbri sme si
pripomenuli aj zakladateľa MS - Štefana Moysesa a
jeho 215. výročie narodenia Okrem toho sme v
spolupráci so základnou školou (ZŠ) zabezpečili účasť
žiakov ZŠ vo výtvarnej súťaži Trenčianskeho kraja pod
názvom: "Sniežik sa nám chumelí". Ďalej oslavu
fašiangov - smažením šišiek, prehliadku Izby
kultúrneho dedičstva našich rodičov, žiakmi 5. ročníka.
V spolupráci so ZŠ ku Dňu učiteľov súťaž o najkrajšiu
báseň pod názvom: „Môjmu učiteľovi", s vyhodnotením
1., 2. a 3. miesta a s malými odmenami žiakov. V
spolupráci so ZŠ sa uskutočnila aj „Morena“.
Spolupráca pokračovala aj pri literárno-výtvarnom
spracovaní prác žiakov pri príležitosti sviatku matiek,
pod názvom: "Mama očami detí" - výstava bola
zabezpečená v škole. Ku Dňu matiek sme zabezpečili
sv. omšu za všetky matky obce, tiež reláciu v miestnom
rozhlase, aj kytičku kvetov ku Nebeskej Matke v
kostole. Pod názvom: "Očistime a skrášlime si svoju
obec" boli pripravené a roznesené letáčiky do
jednotlivých bytov a domov a tiež bola aj rozhlasová
relácia za týmto účelom. V spolupráci so ZŠ, obecným
úradom a dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) sme
pripravili aj Oslavy darov zeme. V mesiaci november
sme v spolupráci so ZŠ a OcÚ pripravili Deň MS v ZŠ
ako súťaž či kvíz ku vierozvestcom - sv. Cyrilovi a

Marta Illéšová, predsedníčka MO MS
CYRILO-METODSKÝ KVÍZ
MO MS v spolupráci so ZŠ s MŠ pripravili pre žiakov
6. a 7. roč. základnej školy kvíz o Cyrilovi a Metodovi,
ktorý bol súčasťou Dňa Matice slovenskej v Základnej
škole. Podujatie tohto druhu sa uskutočnilo už po
siedmy raz.
Na 6 trojčlenných družstiev čakalo 5 okruhov otázok,
úloh a riešení, ktoré preverili znalosti žiakov o našich
vierozvestcoch. Najlepšie sa s nástrahami kvízu
vysporiadala a víťazom sa stala trojica Jakub Baco,
Silvester Paška a Adam Petrík, ktorá len o jediný bod
zdolala ďalšie chlapčenské trio Simon Marko, Adam
Laššo a Jakub Guňovský. Na treťom mieste skončili 2
družstvá, a to trojica chlapcov Matúš Richtárech, Adam
Lobotka a Patrik Ševčík, a spolu s nimi aj trojčlenné
dievčenské družstvo Valéria Ridekyová, Lenka
Náhliková a Janka Masárová.
(pál)
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HASIČI MALI AJ „OSTRÉ“ VÝJAZDY
Jozef Myšák, Ondrej Strieženec, Lukáš Kuchtiak,
Nikolas Kyta, Barbora Rosenbergová, Klaudia
Laššová, Patrícia Kytová a Katarína Lobotková.
Keďže niektorí bývalí mladí požiarnici už vekovo
vyspeli, ale mali chuť ďalej sa venovať hasičskej
činnosti, vytvorili nové družstvo dorastencov, ktoré
viedol M. Kovalíček. Tvorili ho Miroslav Galko,
Matej Kollár a z „plameňákov“ ich doplnili P. a F.
Krajčíkovci, J. Myšák, O. Strieženec, L. Kuchtiak
a N. Kyta.
V kultúrno-spoločenskej
oblasti
zorganizovali
hasiči tradičný fašiangový sprievod masiek (25
členov) a následne rovnako tradičné pochovávanie
basy s neodmysliteľným delením fašiangovej kravy.
Počas Bielej soboty malo striedavo 20 členov (z toho
4 ženy) službu pri Božom hrobe a večer sa zúčastnili
procesie Vzkriesenia, 10 členov plnilo svoju čestnú
funkciu i asistovali počas eucharistického sprievodu
Božieho tela (oltáriky), jesennej oslavy Darov zeme
sa zúčastnilo 12 uniformovaných členov, sviatok sv.
Floriána, patróna hasičov, si okrem iných, uctilo aj 10
členov v uniformách, pri pálení Moreny asistovali 4
členovia a pri pietnej spomienke Zvon mieru 8
členovia.
Okrem týchto aktivít sme uskutočnili aj jarné
upratovanie areálu hasičskej zbrojnice, upratovanie
garáží, pripravili sme vozidlá na technickú kontrolu,
čo najmä pri staručkej „cisterne“ bolo náročné na čas.
Výbor v priebehu roka nezabudol ani na
jubilujúcich aktívnych členov a dôstojne sme sa
rozlúčili so svojimi členmi Vojtechom Galkom
a Ivanom Zaťkom.
Za dobrú a ústretovú spoluprácu v roku 2012 ďakujeme Obecnému úradu Svinná, TJ Štart Svinná,
rímskokatolíckemu
farskému
úradu
Svinná,
miestnemu odboru Matice slovenskej a všetkým tým,
ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporovali v našej
činnosti alebo nám vyslovili dôveru.
Členská základňa, ktorá má vyše 120 členov, svoju
činnosť každoročne hodnotí na výročnom valnom
zhromaždení, ktoré bolo v tomto roku 7. januára za
účasti zástupcov družobnej organizácie z Kunovíc.
Bilancovanie roku 2012 sa uskutoční v sobotu 5.
januára 2013 o 15:00 hod. v spoločenskej sále
kultúrneho domu a účasť každého člena je vnímaná
ako záujem o činnosť hasičskej organizácie a jedna
z prvoradých povinností. Preto ste všetci očakávaní
a vítaní.

Hoci sa na protipožiarnu
prevenciu kladie veľký dôraz,
občas sa pritrafí aj požiar, menší či
väčší, vzniknutý z rozličných
príčin, neraz i neznámych.
Aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
zasahovali v roku 2012 pri niekoľkých udalostiach.
V júni to bol výjazd k požiaru v Dubodieli, kde
v nočných hodinách 6 našich členov, okrem iného,
dodávalo vodu do cisterien Hasičského a záchranného
zboru. V auguste to bol zásah pri požiari toho času
nefunkčnej búdky výhybkára na železničnej stanici,
kde dopravovali vodu z hydrantu hadicami zo
vzdialenosti 200 metrov. Okrem toho pomocou
cisterny CAS 25 pri firme ČAĎU umývali hlavnú
cestu č. 50 od kalu z nákladného vozidla po dopravnej
nehode, čistili miestnu komunikáciu od nánosov
bahna po oprave vodovodu pri dome M. Illéšovej
a prepchávali kanalizáciu vo dvore Jednoty.
Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2012 sa súťažné
družstvo, ktoré tvorili Vladimír Brožek, Martin
Kovalíček, Tomáš Zaťko, Tomáš Kovaľ, Michal
Nápoky, Martin Nápoky, Matúš Strieženec a Lukáš
Valach snažili čo najlepšie presadiť v rôznych
pohárových súťažiach, ale aj v súťažiach zaradených
do Slovensko-moravskej hasičskej ligy (SMHL), kde
sa im darilo nasledovne (v zátvorke umiestnenie):
Krásno (3.), Moškovec (8.), Ihrište (24.), Dežerice
(16.), Lednické Rovne (9.), Zbora (4.), Lehota pod
Vtáčnikom (12.), Pravotice (8.), Horenická Hôrka
(3.), Brumov (7.), Podlužany (22.), Podhorie (4.),
Nedašov (10.), Ďurďové (9.). Celkove obsadili
v SMHL 5. miesto so ziskom 120 bodov, so stratou
len 3 body za štvrtým Broumovom.
Osobitnou kapitolou je domáca súťaž o Pohár
starostky obce, organizovaná členmi miestneho DHZ,
ktorá zaznamenala už 24. ročník a zúčastnilo sa jej 49
družstiev. Víťazom sa stalo Podhorie časom 14,32 s,
na 2. mieste skončili domáci svinianski hasiči časom
14,85 s, 3. miesto obsadil Poľný Kesov časom 15,12
s, 4. Podlužany 15,20 s, 5. Tŕstie 15,25 s. V kategórii
žien sa víťazkami stali hasičky z Ihrišťa časom 18,07
s, na druhom mieste skončili Ladce časom 18,30
s a tretie miesto obsadili hasičky z moravskej obce
Nedašova Lhota s výsledným časom 18,41 s.
Domáci hasičskí funkcionári zorganizovali aj
okresné kolo hry Plameň mladých požiarnikov za
účasti 8 družstiev chlapcov a 5 družstiev dievčat.
Víťazmi sa stali svinianski mladí požiarnici, ktorí
postúpili do krajského kola v Považskej Bystrici, kde
obsadili 5. miesto. Kolektív pod vedením Petra
Rosenberga tvorili: Patrik Krajčík, Filip Krajčík,

Ján Krajčík ml., predseda DHZ
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SLOVENSKÝ ZVÄZ
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

po celom svete, ale hlavne v Západnej Európe.
V tento deň sa rozozvučal „Zvon mieru“ a zvony
ostatných zainteresovaných sa ku nemu pripojili.
Rozozvučali sa aj zvony nášho kostola. Predstavitelia
miest a obcí na hroby padlých a ku pamätníkom
položili kytice červených makov a zapálili sviečky,
aby si uctili ich pamiatku.
Na záver chcem poďakovať p. farárovi Mgr.
Jozefovi Šafárovi, členom Jednoty dôchodcov
a Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí prispeli
k dôstojnej spomienke. Poďakovanie patrí aj
poslancovi obecného zastupiteľstva Ing. Milanovi
Belejovi, ktorý zabezpečil ozvučenie podujatia.

(SZPB)

V roku 2012 naša základná organizácia aktívne
vstupovala do celospoločenského diania v našej obci,
hoci jej členská základňa je pomerne malá. So
smútkom sme sa v tomto roku navždy rozlúčili
s dvoma našimi členmi, Ondrejom Maťokárom a
Vojtechom Galkom.
V spolupráci s riaditeľkou školy PaedDr. Ingrid
Ondruškovou a učiteľkou PaedDr. Janou Kutišovou
sme usporiadali besedu pre žiakov siedmeho
a ôsmeho ročníka pri príležitosti 68. výročia porážky
fašizmu. Na besedu sme pozvali účastníkov
domáceho a zahraničného odboja, ktorí objasnili
žiakom dejinné súvislosti, spojené s bojom za
demokraciu a porážku fašizmu.
Zúčastnili sme sa krajských osláv 68. výročia
Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku
a taktiež ústredných osláv v Banskej Bystrici.
Z iniciatívy nášho občana Ľudovíta Kyselicu sme
v spolupráci s obecnými úradmi Svinná a Dubodiel
dňa 7. júla uskutočnili pietnu spomienku na mieste,
kde v roku 1944 zahynul príslušník Americkej
armády seržant La Fontay. V tento deň uvedeného
roku bolo vo vzdušnom priestore Trenčína zostrelené
americké bombardovacie lietadlo B-29 LIBERATOR.
Jeho posádka sa zachraňovala zoskokom padákmi –
členovia posádky sa zachránili a prežili aj vojnu. Ako
posledný vyskočil pilot, ktorý lietadlo nasmeroval do
pohoria Inovca. Strelec lietadla, seržant La Fontay,
také šťastie nemal. Padák sa mu neotvoril a pri
dopade do poľa v katastri obce Dubodiel zahynul. Bol
pochovaný na cintoríne v Trenčíne. Po skončení
vojny boli jeho pozostatky prevezené do Spojených
štátov amerických. Považovali sme za potrebné uctiť
si pamiatku mladého človeka, ktorý aktívne bojoval
proti fašizmu a v tomto boji obetoval svoj život.
Poďakovanie za prípravu a dôstojný priebeh
spomienky patrí členom speváckeho zboru zo
Svinnej, delegácii Oblastného zväzu SZPB vedenej
predsedom zväzu pánom Holičkom, ako aj všetkým
zúčastneným občanom.
V súlade s uznesením z výročnej členskej schôdze
naši členovia, v spolupráci s obecným úradom,
prispeli k renovácii Pamätníka obetiam 1. svetovej
vojny, ktorý vo veľkej miere poznačil zub času
a nastávajúcu zimu by, obrazne povedané, neprežil.
Ako sme sľúbili v minulom roku, aj tento rok sme
si 11. 11. o 1100 hod. – v tradičný deň padlých
veteránov – uctili pamiatku občanov našej obce, ktorí
v nezmyselnej vojne položili svoje mladé životy.
Týmto podujatím sme sa pripojili k obciam a mestám

Plk. v. v. Ing. Milan Baláž, predseda SZPB

Z ČINNOSTI ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU
CHOVATEĽOV
V roku
2012 výbor Základnej organizácie
Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) pracoval
v 3-člennom zložení. Na vysokej úrovni je možné
hodnotiť vystavovateľskú činnosť chovateľov nutrií.
Teší nás, že sa do nej zapojili aj noví členovia. Dvaja
naši členovia Peter Laštík a Ľubomír Ďurček sa
zúčastnili na výstave v Českej republike v meste
Přibyslav, kde Peter Laštík vyhral čestnú cenu
„Štandard“ a Ľubomír Ďurček 4 čestné ceny
a najťažšiu nutriu. Ďalšej výstavy v Trenčianskych
Stankovciach sa zúčastnili Pavol Kišš, Peter Laštík
a Ľubomír Ďurček. Ľubomír Ďurček vyhral
„Šampión“ a čestnú cenu, Peter Laštík čestnú cenu
„Striebro“. Na celoštátnej výstave v Nitre sa opäť
zúčastnil Ľubomír Ďurček, ktorý aj tam získal čestnú
cenu. Na výstave v českých Holiciach ten istý
chovateľ získal dve čestné ceny. Na výstave anduliek
v Trenčianskej Turnej a Bošáci nás reprezentoval
chovateľ Stanislav Ševčík. Ostatní členovia sa
zúčastňovali len ako návštevníci miestnych
a oblastných výstav a taktiež stredoeurópskej výstavy,
ktorá sa konala v Nitre. Ďakujeme všetkým aktívnym
členom za kvalitný chovateľský materiál, aj keď ho
v tomto roku nevystavovali. Pevne veríme, že budú
pripravení na ďalšie výstavné obdobie.
Na záver chcem poďakovať najmä tým, ktorí na
výstavách úspešne reprezentovali našu základnú
organizáciu, a tým aj našu obec. Dúfajme, že v tomto
chovateľskom roku sa dosiahnu ešte lepšie
chovateľské výsledky ako v roku uplynulom.
K dosiahnutiu tohto cieľa Vám všetkým v mene
výboru želám veľa zdravia a pohody.
Viliam Brachtýr, predseda ZO SZCH

11

INOVOVANÁ PREDAJŇA POTRAVÍN = NOVÝ SUPERMARKET
Členská základňa COOP Jednoty Spotrebného družstva
(SD) Svinná má v súčasnosti 21 členov. Ich počet nie je
možné teraz zvyšovať, o čom rozhodlo predstavenstvo
družstva vzhľadom na pripravované organizačné
úpravy.
V našej obci bola v prvom polroku 2012 jedna
prevádzková jednotka – potraviny. Vzhľadom na
nevyhovujúce predajné priestory sa až v tomto roku
realizovalo prebudovanie celého objektu a na I.
nadzemnom podlaží bol v pomerne krátkom čase
zriadený supermarket. Slávnostné otvorenie a uvedenie
do prevádzky sa uskutočnilo 16. novembra za
prítomnosti členov vedenia COOP Jednoty SD Trenčín,
zástupcu Obecného úradu Svinná, predsedu dozorného
výboru Jednoty SD Svinná, pracovníkov supermarketu
a prítomných občanov. Otvorením supermarketu v našej
obci dostali obyvatelia darček v podobe krásnej
predajne, kde skutočne nájdu všetko, čo potrebujú pre
svoj každodenný život, ba možno aj čosi navyše.
Predajňa je vybavená exkluzívnym obchodným
zariadením, ako sú prehľadné moderné regály, pulty
a boxy na pečivo, chladiace a mraziace zariadenia,
oddelenie mäsa a mäsových výrobkov, lahôdkarské
výrobky a zákusky, rôzne druhy zeleniny, drobné
doplnky textilných tovarov a pomôcok na menšie
remeselné práce. Na slávnostnom otvorení bola
vyjadrená oprávnená a úprimná vďaka občanov
prostredníctvom zástupcu OcÚ a zástupcu DV COOP
Jednoty SD Svinná. Vzhľadom na kultúrne zariadené
a vybavené priestory, umiestnenie budovy v centre obce
je predpoklad, že predajňa bude využitá, a spokojnosť
bude obojstranná, občanov Svinnej i okolitých obcí,
zamestnancov predajne a vedenia COOP Jednoty
Trenčín. K spokojnosti prispieva i možnosť využívania

nákupných poukážok. Inventarizácia v prevádzkovej
jednotke za II. polrok 2011 a I. polrok 2012 bola bez
nedostatkov.
Ďalšie využitie budovy COOP Jednoty SD bude po
zriadení pohostinstva v priestoroch I. podzemného
podlažia s možnosťou využitia priestranstva dvora vo
vstupnej časti. Prebudovanie tohto priestoru by malo
byť ukončené v decembri 2012. Pri rekonštrukcii
budovy sa upravili aj priestory na II. nadzemnom
podlaží, ktoré ponúka COOP Jednota SD Trenčín do
prenájmu na možnosť zriadenia predaja rôznych druhov
tovarov.
Členovia COOP Jednoty SD vo Svinnej sa v roku
2012 zúčastňovali na obecných kultúrno-spoločenských
podujatiach, na tvorbe a ochrane životného prostredia,
najmä pomocou pri skrášľovaní a upratovaní na námestí
obce, ako aj v okolí budovy COOP Jednoty.
V roku 2012 sa významného životného jubilea dožilo
5 našich členov, čo si pripomenuli na spoločnom
posedení .
Ostatné činnosti v roku 2012 sa uskutočňovali
väčšinou v spolupráci s organizáciami v obci – Jednota
dôchodcov, Matica Slovenska, DHZ, TJ, SČK, pretože
väčšina členov sú aj členmi týchto organizácii.
Z podujatí možno spomenúť zájazd na Oravský zámok
a Oravskú priehradu, prehliadku Oravskej dediny
a Liptovskej Mary, športové hry a posedenie na
Jankovom vŕšku, prednáška o zdravej výžive, divadelné
predstavenie v Nitre, pobyt i športové hry na Inovci
a ďalšie menšie akcie. Veríme, že táto vzájomná
spolupráca zotrvá aj naďalej.
Ing. Ivan Mokráň, predseda DV COOP Jednota SD

OSLAVA DAROV ZEME
Začiatkom jesene už tradične v našej obci prinášame
dary do kostola Povýšenia sv. kríža, aby sme si uctili a
poďakovali Pánovi za dary, ktoré vďaka Jemu a našej
práci nám dala zem. Veď iba vďaka Božej štedrosti
môžeme i napriek tohtoročným suchám požívať plody
zeme v hojnosti. Slávnostnú svätú omšu, ktorú inicioval
MoMS a celebroval vdp. Jozef Šafár za prítomnosti
predstaviteľov OcÚ Svinná, DHZ Svinná, ZŠ Svinná,
Zboru sv. Cecílie a veriacich, otvorila Marta Illéšová
básňou od Jaroslava Rezníka Pieseň o vlasti. V mene
všetkých farníkov poďakovala za úrodu a vyzdvihla
krásy našej Zeme. Spoločne sme chválili a prosili
nebeského Otca o požehnanie pre nás i prinesené dary.
Po slávení Eucharistie bolo v kultúrnom dome malé
posedenie, kde sme oslávili i okrúhle výročie nášho
duchovného otca vdp. J. Šafára.
Zuzana Murínová
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Žiaci ZŠ s MŠ Svinná každoročne s radosťou
očakávajú podujatie, vďaka ktorému sa pobavia,
prejavia svoju tvorivosť a fantáziu a, samozrejme,
trochu sa „ulejú“ z vyučovania. Organizátorky –
vyučujúce slovenského jazyka – sa nechali inšpirovať
heslom „Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti“,
pričom za ten „správny“ kľúč zvolili rozprávky. Ide
predsa o diela patriace medzi najstaršie prejavy ľudovej
slovesnosti, diela, ktoré ani dnes nestrácajú svoje čaro,
a napokon sú to diela, ktoré pretrvajú až do budúcnosti,
pretože svojím obsahom i formou lákajú a priťahujú
nielen detského čitateľa. Aj dospelí mnohokrát túžia
vrátiť sa do detských čias, radi spomínajú na
bezstarostné chvíle a nezabudnuteľné lapajstvá.
O pravdivosti našich slov sme sa presvedčili na krste
detskej knihy Ja Maco (dočítate sa o nej na inom
mieste). Žiaci druhého stupňa neboli 22. 10. o nič
ukrátení: čítali, kreslili, vymýšľali prestrojenie, súťažili
a dokonca niektorí aj spievali. Každá trieda spolu so
svojím triednym učiteľom vytvorila súťažné družstvo.
V rámci spoločného úvodu sme žiakom predstavili
heslo a náplň nášho podujatia. Naším cieľom bolo
upriamiť pozornosť na rozprávky (kľúč k minulosti,
prítomnosti a budúcnosti), ale i samotné čítanie ako
také. Moderátorka z radov žiakov predstavila program
a následne sa každý žiak zaradil do skupiny, v ktorej
zastupoval svoju triedu a zbieral pre ňu body.
Prvá trojica žiakov súťažila v rámci literárneho kvízu.
V jednej učebni sa stretlo sedem súťažných družstiev
(5.A, 6.A, 7.A., 7.B, 8.A., 9.A, 9.B) a ich spolužiaci,
ktorí ich povzbudzovali a zároveň dohliadali na
regulárny priebeh kvízu. Keďže medzi súťažiacimi bol
značný vekový rozdiel, kládli sme dôraz nielen na
vedomosti z oblasti literatúry, ale predovšetkým na
zručnosti: úlohou žiakov bolo rozlúštiť prešmyčky,
rébusy, doplňovačky, atď. Body získané v ôsmich
súťažných kolách určili poradie jednotlivých tried tak,
že tí najlepší vybojovali pre svoju triedu 7 bodov, žiaci
na poslednom mieste 1 bod.
Druhá trojica žiakov preukázala svoje zručnosti pri
práci s mapou.

Najprv v rámci úloh zameraných na čitateľskú gramotnosť mali uhádnuť názov rozprávky a podľa indícií
v texte aj krajinu, z ktorej rozprávka pochádza. Následne pomocou špagátu spojili text rozprávky s krajinou na mape.
Tretia a štvrtá skupina žiakov pracovala vo svojich
triedach. Trojica žiakov si počas predchádzajúceho
týždňa vyžrebovala krajinu, ktorej členov bude
predstavovať na „medzinárodnej konferencii“, napr.
Francúzsko, Amerika, Mexiko, Česko, atď. Ich úlohou
bolo prečítať úryvok slovenskej rozprávky, zvoliť si
k tomu čo najvýstižnejšie oblečenie, zhotoviť si znak,
nacvičiť reč danej krajiny. Prezentácia sa udiala po
ukončení všetkých disciplín (kvíz, mapa, plagát) za
účasti všetkých žiakov. Predstavitelia jednotlivých
krajín postupne prichádzali a zdravili svojich fanúšikov.
Spoločne im prečítali slovenskú rozprávku Janko
Polienko. Najmä táto časť nášho podujatia sa stretla
s obrovským úspechom. Žiaci vložili do svojich
výkonov maximum – čítali ako „o dušu“.
Posledná (štvrtá) skupina, zložená z ostatných žiakov
tried, tvorila plagát. Námetom bola akákoľvek rozprávka, forma plagátu vyžadovala prepojenie ilustrácie s textom, stručnosť, výstižnosť, adresnosť. Po súťaži poslúžili plagáty ako estetická výzdoba na chodbe školy.
Vyvrcholením nášho školského podujatia bola
záverečná prezentácia spojená s čítaním rozprávky
Janko Polienko (v predchádzajúcom texte). Žiaci
postupne prichádzali zo svojich tried, vymieňali si
dojmy z predchádzajúcich súťažných úloh a netrpezlivo
očakávali výkon svojich spolužiakov. I keď fandili
predovšetkým svojej triede, neboli skúpi ani na prejavy
uznania „iným národom“. Príchod Čechov, Američanov, Mexičanov, Číňanov, Francúzov, Indiánov a Eskimákov sprevádzal neutíchajúci potlesk. Takto sme
zároveň podporili myšlienku medzinárodnej spolupráce
a tolerancie. V závere podujatia sme si všetci spoločne
zaželali, aby sa naše snahy a úsilia vo vyučovaní i mimo
neho končili šťastne – tak ako v rozprávke.
PaedDr. Jana Kutišová
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NOVÉ KNIHY
V roku 2012 vyšli, okrem iných titulov, aj dve knihy autorov, ktorí majú určitú príslušnosť k obci Svinná.
Mgr. Eva Tunegová, rod. Hiklová z nej pochádza a Ján Maršálek v nej už takmer desaťročie býva.
Nazreli sme teda do oboch noviniek a čo-to vám o nich prezradíme.

Eva Tunegová:

Ja Maco

Ilustrácie: Alexandra Hudecová
Brněnec, Ivana Chalabalová Megová, 2012
viaz., 32 strán

Eva Tunegová s vnučkou
Ako sa dočítame v podtitule,
táto kniha je veršované čítanie
pre deti predškolského veku, ale
pobaví aj žiakov najnižších
ročníkov základnej školy. Je
súčasne aj maľovankou, takže
deti môžu realizovať aj svoju
farebnú predstavivosť.
Autorka Mgr. Eva Tunegová,
zhodou
okolností
bývalá
učiteľka z našej školy, pripravila
prezentáciu svojej rozprávkovej
knižky v priestoroch základnej
školy. Tejto zaujímavej a jedinečnej akcie sa zúčastnili všetci

žiaci prvého stupňa a malí
škôlkari. Po úvodnej Power
Pointovej prezentácii s ilustráciami z knižky Ja Maco riaditeľka školy PaedDr. I. Ondrušková
predstavila deťom autorku.
Následne sa žiaci z úst samotnej
autorky dozvedeli, prečo sa
takáto významná udalosť deje
práve vo Svinnej: psíka, ktorý
dostal meno Maco, jej daroval
žiak našej školy - Kristián
Mikulík. Na rad prišlo predstavenie knižky. Rozprávanie
o psíkovi a jeho šibalstvách
dopĺňali deti svojimi otázkami a
autorka na ne odpovedala.
Knižku
napokon
cukríkmi
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pokrstil Kristián. Veršovaná
maľovanka Ja Maco si našla
cestu
k malým
čitateľom
pútavými príbehmi aj peknými
obrázkami, ktoré si deti sami
môžu vymaľovať.
Knihu Ja Maco si možno
objednať
v internetovom
kníhkupectve Martinus.
Ešte dodávame, že toto nie je
autorkina prvotina, pretože pred
niekoľkými rokmi, u rovnakého
vydavateľa ako teraz, vydala
odbornú knihu špecializovaných
receptov s názvom „Ako sa
chutne stravovať pri bezlepkovej a bezlaktózovej diéte.“

Ján Maršálek:

Priečny rez

Ilustrácie: autor
Bratislava, Post Scriptum, 2012
viaz., 80 strán
zaradil tri básnické
kompozície
–
rozsiahlejšie
než
ostatné texty, z toho
vyplynul spoločný
názov Väčšie plátna.
Zbierku
uzatvára
Božský
rez
esejisticky
ladený
text poukazujúci na
inšpiračné
zdroje
a tiež smerovanie jeho básnickej tvorby.
Zodpovedný redaktor vydania Pavol Stano na margo
zbierky napísal (citujem z prebalu): „Autorova piata
zbierka básní prináša prierez tvorbou z posledných
rokov, ale i návraty k starším básňam, čo možno vnímať
ako prejav konzistentnosti jeho literárnej tvorby
a kontinuity hodnotových východísk. V knižke nachádzame vyvážený celok lyrických reflexií vnútorných
zážitkov a vnímania okolitého sveta so silným meditatívnym akcentom i poukazom na transcendentné polohy
bytia...“Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum,
kde si ju možno aj objednať.
J. Kutišová, J. Páleník

V júli 2012 uzrela svetlo
sveta piata knižka básní Jána
Maršálka, ktorej dal názov
Priečny rez a vydal ju
vlastným nákladom. Zbierka
je rozdelená na niekoľko
častí. Básne zaradené do prvej
časti
Cesty
a
návraty
predstavujú
jeho
staršiu
tvorbu v priereze uplynulých rokov; usporiadané sú
chronologicky, pričom prvá báseň je z roku 1991
a posledná z roku 2007.
Druhá časť s názvom Časokruhy obsahuje novšie
verše, napísané v období rokov 2007 až 2011.
Tieto básne (ako aj básne nasledujúcich častí zbierky)
patria do spomenutého časového obdobia a sú
usporiadané tematicky, resp. žánrovo.
V časti Drobnice majú svoje miesto jednak drobné
básne inšpirované východným umením tvorby miniatúrnych krajiniek – saikei, jednak poetické zápisky, ktoré
vníma
ako
úlomky
nedopísanej,
načrtnutej,
nedokončenej básne. Do štvrtej časti zbierky autor

ÚSPEŠNÝ AUTORSKÝ ROK JOZEFA PÁLENÍKA
Rôzne kultúrne združenia, knižnice,
mestá, obce či iní organizátori
usporadúvajú
v priebehu
roka
viaceré autorské literárne súťaže,
spravidla s celoslovenskou pôsobnosťou a náš literát Ing. Jozef
Páleník sa niektorých z nich
zúčastňuje so svojou zväčša prozaickou, no niekedy i poetickou
tvorbou.
V roku 2012 sa mu mimoriadne
darilo, veď z trinástich účastí sa 12krát ocitol na popredných miestach
medzi ocenenými. So svojimi
poviedkami či humoreskami zaznamenal
víťazstvo
v štyroch
súťažiach, a to v Dubnici nad
Váhom v súťaži „Literárny boom“,
v neďalekej Ilave, kde sa konala
„Literárna Ilava“, v Podhorí pri
Žiline, ba i v medzinárodnej súťaží
národností a etník „Rozhľady“
v Bratislave, kde sa porote páčili
aj jeho básne a ocenila ich 2.

miestom, rovnako tak iná porota iné
básne v súťaži „Inšpirácie spod
Sitna“ v Banskej Štiavnici. Ďalšie
druhé miesta si „vypísal“ v Čadci
v súťaži
„Jurinova
jeseň“
s poviedkou „Ružencove stopy
v snehu“, ktorá odznela aj v rádiu
Lumen a v arboréte Tesárske Mlyňany s poviedkou „Zhojené rany“.
Patrí aj medzi tradičných
účastníkov súťaže „O cenu
Slovenského učeného tovarišstva“
v Trnave, kde tentoraz z rúk
Mariána Tkáča prevzal cenu
predsedu Matice slovenskej a cenu
matičiarov získal aj v PlevníkuDrienovom v súťaži „O cenu
Dominika Tatarku“. Osobitnú cenu
odboru kultúry Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
prevzal
v trenčianskej súťaži „Studňa sa
tajne s dažďom zhovára“ a čestným
uznaním ocenili poroty nielen jeho
humoresky v Starej Ľubovni, ale aj
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poviedku „Štedrovečerný cintorín“
na nedávnej súťaži „Gorazdov literárny Prešov“ v metropole Šariša.
Okrem literárnej tvorby sa J.
Páleník venuje aj tvorbe krížoviek,
hádaniek, osemsmeroviek a logických úloh, ktoré publikuje spravidla časopisecky, no v roku 2012
sa autorsky spolupodieľal nielen na
tvorbe
diela
„Veľká
kniha
krížoviek“, ale jeho krížovky,
osemsmerovky a hlavolamy sú
uverejnené aj v knihe „Krížovky
z pohovky“, ktorá sa v týchto
dňoch dostáva na knižné pulty,
respektíve je v predaji v niektorých
internetových
kníhkupectvách.
Okrem toho momentálne dokončuje
vlastnú
knihu
netradičných
krížovkárskych útvarov s názvom
„Krížovkárske vylomeniny“, ktorá
by mala vyjsť v roku 2013.
Agnesa Kováčová, referent kultúry

VIANOČNÉ VARIÁCIE

PASTORÁLE 2011

Program Vianoc 2011 začal už 16.12. akadémiou
žiakov ZŠ s MŠ Svinná v kinosále KD. V nedeľu nám
vianočnú atmosféru priniesli žiaci ZUŠ Karola
Pádivého. V programe zazneli koledy Štedrý večer,
Veselej vianočnej doby, Jak si krásne Jezuliatko,
Šťastie zdravie, Pôjdeme my do Betléma, Čo to za
svetlo, Narodil sa Kristus Pán. Z ľudových piesní
žiaci zahrali Zajačik, Doliny, doliny, Mesiačik svieti a
Ďatelinka. Tanečníčky vystúpili s choreografiami
Žabka princezná, Stredoveké Vianoce, Čo o mne vieš,
Kovbojka, Free, Rusian hip-hop. V programe
účinkovali: Valéria Barišová, Natália Bebjaková,
Martina Beláková, Erika Bročková, Katarína
Brosková, Linda Čačková, Katarína Čahojová, Lucia
Čahojová, Bronislava Dobiášová, Jesika Furdanová,
Patrícia Gregorová, Kristína Hiklová, Viktória
Hodálová, Katarína Illová, Monika Jakubíková,
Dominika Jánošíková, Martina Jasnická, Dominika
Kardošová, Justín Kojda, Paulína Kontová, Monika
Kováčiková, Karolína Kováčová, Magdaléna
Kuchťáková, Tereza Lachká, Klaudia Laššová,
Pavlína Lobotková, Zuzana Marková, Karolína
Marušincová, Janka Masárová, Karolína Mokráňová,
Soňa Niková, Samuel Ondruško, Monika Osúchová,
Nikoleta Pšenáková, Lenka Roháčová, Sabina
Rychtárechová, Katarína Strempeková, Mariana
Sýrna, Alexandra Šestáková, Nina Šimnová, Karolína
Špačková, Vanesa Varhaníková, Tammy Vondrová,
Viktória Žáčiková, Martin Žofčík. Moderovala: Viky
Strharská.
Ing. Zuzana Murínová

Druhý sviatok vianočný sa prišli novonarodenému
Jezuliatku do nášho rímskokatolíckeho kostola
pokloniť vinšovníci, hudobníci a speváci zo Svinnej a
Bánoviec nad Bebravou. V hodinovom programe
„Vianočné pastorále“, ktorý pripravil MO Matice
slovenskej, zazneli rôzne piesne a vinšovačky
v podaní týchto účinkujúcich: Vladimír Kopecký,
Kristián Mikulík, Zbor sv. Cecílie, Justín Kojda,
Marián Krpelan, Ingrid Ondrušková, hudobné
zoskupenie Občas inak, Katarína Illová, Klaudia
Laššová, Adelka Mikulíková. Sprievodné slovo znelo
v podaní Jolany Mokráňovej.
(len)

VÝSTAVA STAREJ ZIMNEJ ŠPORTOVEJ VÝSTROJE
V posledný týždeň pred Vianocami sme si mohli vo
vestibule KD pozrieť nainštalovanú výstavu starých
lyží, saní, lyžiarok, korčúľ, hokejok a ostatných
doplnkov, ktoré neodmysliteľne patria k zimným
športom. Všetky exponáty však boli z čias minulých a
dnes si už len ťažko vieme predstaviť, ako by sme s
takými lyžami čakali v rade na vlek. Napriek tomu, že
vonku vládlo skôr jarné počasie, mohli sme sa tak
aspoň na chvíľu preniesť na klziská či čerstvo
zasnežený svah.
Za zapožičanie historických exponátov ďakujeme:
Jozefovi Holendovi, Milanovi Belejovi, Zuzane
Hrickovej, Jozefovi Páleníkovi, Márii Kollárovej,
Dušanovi Mokráňovi, Františkovi Zajačkovi, Ľudovítovi Kyselicovi, Helene Subjakovej, Ivete Kojdovej.

Z. Murínová
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SILVESTROVSKÝ ZÁBAVNÝ VEČER
Po predošlých skúsenostiach a po úspechu
Silvestrovských večerov, ktoré organizovala Jednota
dôchodcov, sa skupina ľudí dohodla, že zorganizujú
Silvestrovský večer pre všetkých občanov. Prišiel deň
„D“ - 31. 12. 2011- Silvester a zábava sa mohla
začať. Vo vyzdobenej tanečnej sále KD o 19.00 hod.
to všetko vypuklo. Do tanca hrala skupina
COMEBACK a pred koncom bola aj zábava pri disco
skladbách, ktoré si mixovali zúčastnení sami podľa
svojho gusta. Občerstvenie fungovalo tak, že každý si
priniesol vlastné jedlo a pitie. Káva sa samozrejme
varila a pre zábudlivcov bolo na predaj aj vínko
a šampus. Ten nám dobre padol na druhý deň pri
upratovaní sály.
Samozrejme, že o polnoci nechýbala Slovenská
hymna a skvelý ohňostroj. Podaktorí sme mali na
parkete aj smetné nádoby, na ktorých sme si
zaspomínali na predošlé roky, keď sme odbavovali
Silvestra pred domami vonku na ulici a smetiaky nám

Temno do tohto večera vnieslo iba dobrovoľné
vstupné, pretože nájom za sálu bolo potrebné
z niečoho financovať. No aj tak sa napokon museli na
nájom sály poskladať organizátori. Nevadí, aj tak
bolo super.
Týmto článkom som sa chcel poďakovať všetkým
tým, ktorí pomáhali organizovať tento večer
a zároveň by som chcel všetkých občanov pozvať na
Silvestrovský zábavný večer 2012/2013, ktorý by
sme chceli aj tento rok zorganizovať v podobnom
duchu.

slúžili ako odkladacie stoly.
My starší sme sa vrátili o 25 rokov späť do našich
20-tich, kedy sme sa spolu s kamarátmi zabávali pri
vlastnej ľudovej hudbe. Mnohí si to veľmi dobre
pamätajú. Skupina v zložení gitara, ozembuchy,
kontrabas, husle a akordeón vytvorili neopakovateľnú
skvelú atmosféru, v ktorej pri tejto hudbe
vyspevovala celá sála. Skoro sme premeškali polnoc.

Príďte sa spolu s nami zabaviť. Tešíme sa na Vás!
Ing. Milan Belej
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MAŠKARNÝ PLES PRE DETI

a tretie miesto získala Kvetinka – Alica Niková.
Medzi školákmi najviac hlasov získala Chobotnica –
Samko Krchník, druhé miesto obsadil Vták Ohnivák
– Soňa Niková a tretie bezdomovec Kristián Mikulík.
Špeciálna cena bola udelená za mimoriadny nápad a
zároveň najprácnejšiu doma vyrobenú masku, ktorú
tento rok získala Viktória Žáčiková za strom a
realizátor masky - mamina. Deti, ktorých masky sa
neumiestnili v prvej desiatke mohli sladkú odmenu
získať v súťažiach, do ktorých sme sa snažili zapojiť
aj rodičov.
Zuzana Murínová

Tohtoročný maškarný ples pre deti bol opäť plný
fantázie. Samozrejmosťou boli zvieratká, kvetinky,
princezné, či iné rozprávkové postavičky. Ale
prekvapili aj úplne nové nápady ako strom, Avatar, či
bezdomovec. Súťažné masky boli rozdelené do dvoch
kategórií – deti do 6 rokov a väčší, školáci od 6
rokov. Z každej kategórie sme odmenili po 10
masiek, ktoré prítomných najviac zaujali. U menších
detí sa na prvom mieste umiestnil strom – Viktória
Žáčiková, na druhom mieste Vodník – Jakub Majdiak

VÍKEND

PLNÝ UMENIA

V dňoch 23. až 25. marca sa uskutočnila výstava
ručných prác šikovných domácich majstrov. Mohli
sme obdivovať výrobky z dreva, prútia, mydla,
výšivky a veľkonočné vajíčka na tisíc spôsobov.
Načerpali sme tak inšpiráciu, ako si skrášliť svoj byt s
prichádzajúcou Veľkou nocou.
V nedeľu 25.3. sme mali možnosť okrem výstavy
navštíviť v kinosále KD divadelné predstavenie.
Ochotnícky divadelný súbor z Lúk sa nám predstavil
s veselohrou od J. C. Hronského "Ženský zákon".
(zum)

Milan Hertl a Peter Mikuš. Podujatie už tradične
sprevádza ľudová zábava. Na prvom ročníku nám
zahrala skupina Comeback, potom prebral starosť o
hudbu Roman Čiernik a dúfame, že nám pomôže aj
vo štvrtom ročníku. O občerstvenie sa už tradične
postarali Karol Jakubík a Zuzana Dranačková.
Touto cestou ďakujem aj sponzorom, ktorí prispeli
cenami do tomboly a priateľom, ktorí mi pomáhali
pri organizácii tohto vydareného podujatia. Boli to
Mária Galková, Alena Kutišová, Sylvia Mikušová,
Eva Galková, Miroslav Galko a ďalší. Teším sa na
spoluprácu v ďalšom ročníku v roku 2013.

GULÁŠ CUP
Dňa 9.6.2012 sa uskutočnil tretí ročník súťaže vo
varení guláša a napriek nie najlepšiemu počasiu
prišlo osem súťažných tímov. Víťazom tretieho
ročníka sa stal tím Miroslava Zámečníka z Trenčína,
na druhom mieste skončil Michal Čačko a tretí Peter
Mikuš a Milan Hertl. Pre pripomenutie uvediem, že
na prvom ročníku sa zúčastnilo šesť tímov. Zvíťazili
Milan Hertl s Petrom Mikušom. Druhý ročník bol
zatiaľ najbohatší na účasť - varilo dvanásť tímov.
Víťazom sa stal Rudolf Jakubík a Marián Púčik,
druhí skončili Martin Zvonek a Roman Forro, tretí

Ľubomír Galko
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NAŠA OLYMPIÁDA
XXX. letné olympijské hry, ktoré sa tento rok
konali v Londýne sme v menšom rozsahu
uskutočnili aj v našej obci. Pozvali sme všetky deti
na ich sviatok – Deň detí na ihrisko, aby sme si tak
spoločne zašportovali v olympijských disciplínach.
Tých, ktorí chceli súťažiť sme rozdelili
symbolicky do 5 družstiev – podľa farieb
olympijských kruhov, ktoré by mali symbolizovať 5
svetadielov. Olympijský oheň symbolicky zapálil
kapitán nášho najúspešnejšieho oddielu TJ Štart J.
Myšák a olympijskú vlajku priniesla reprezentantka
v karate Soňa Niková. Po odznení olympijského
sľubu od rozhodcu Jána Krajčíka sme začali so
športovými disciplínami. Tie sme sa snažili
skombinovať tak, aby si mohli zasúťažiť všetky
vekové kategórie – teda od škôlkarov po rodičov.

Zlaté medaily na hrudi sa nakoniec leskli tímu
žltých pod vedením kapitána Martina Furdana. Deti,
ktoré ešte mali dostatok energie, sa po OH mohli
zapojiť do zápasu vo vybíjanej, ktorý napokon
skončil nerozhodne.
Diváci sa počas povzbudzovania mohli občerstviť,
zakúpiť si cukrovú vatu, či naučiť sa spolu
s tanečnicami krátku choreografiu. Deti však najviac
prilákalo maľovanie na tvár a ukážky disciplín zo
súťaže mladých požiarnikov – Plameň.
Ďakujem všetkým spoluorganizátorom za pomoc
pri príprave a realizácii pestrého programu
a rodičom a deťom za nadšenie, ktoré preukázali
počas celých hier. Spoločne sa nám tak podarilo
vytvoriť aktívne a príjemné nedeľné popoludnie.
Ing. Zuzana Murínová
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KRÍŽOVKÁRSKE TURNAJE DOSPELÝCH A ŽIAKOV
Obecný úrad Svinná v spolupráci so Slovenským zväzom hádankárov a krížovkárov (SZHaK) a autorom úloh Ing.
Jozefom Páleníkom zorganizoval už po niekoľký raz májové krížovkárske trojdnie v našej obci (10. – 12. 5. 2012).
Prvé dva dni patrili žiakom druhého stupňa základných škôl v 10. ročníku Turnaja všeličoho. Najskôr si mozgové
závity ponamáhali žiaci ZŠ Svinná. Kvôli rozdielnej náročnosti boli súťažiace deti rozdelené do dvoch kategórií –
mladší žiaci a starší žiaci. Druhý deň májových krížovkárskych turnajov si mohli najlepší lúštitelia svinianskej školy
zmerať svoju šikovnosť so žiakmi okolitých škôl. V tomto roku prijali pozvanie len dve školy – ZŠ Kubranská
Trenčín a ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou. Keďže súťaž v žiackej kategórii je na Slovensku jedinečnou,
pricestovala jedna súťažiaca so svojim otcom až z Púchova. Po vyhodnotení boli odmenení (aj) vecnými cenami títo
najlepší riešitelia:
Mladší žiaci – krížovky :1. Michal Staník – ZŠ Kubra, 2.
Mladší žiaci – hádanky: 1. Janka Masárová – ZŠ
Dominik Laššo – ZŠ Svinná,3. Nina Masaryková – ZŠ
Svinná, 2. Michal Staník – ZŠ Kubra,
Duklianska
3. Viera Puchorová - Duklianska
Starší žiaci – krížovky :1. Pavlína Lobotková, 2. Mirka Detková, Starší žiaci-hádanky: 1. Imrich Nagy, 2. Petra
3. Imrich Nagy (všetci ZŠ Svinná)
Ševčíková, 3. Mirka Detková (všetci ZŠ Svinná)
Obecný úrad Svinná a SZHaK pripravili na 12. 5. 2012 v poradí už VII. Eurový turnaj v riešení krížoviek
a hádaniek za účasti 40 popredných riešiteľov z celého Slovenska. Po úvodnej rozbehovačke nasledovali krížovky
v dvoch kategóriách, kde si obe skupiny hneď v tej prvej lámali hlavu, čo za texty to autor Jozef Páleník Žartovný
opis výrazov v "slabšej" skupine a doslova opísaný príbeh, v ktorom musela hľadať zadanie ťažšia skupina,
predznačili, že to tento rok bude zase o niečom inom. Nápaditosť zadaní však nebrala na príjemnej atmosfére a keď sa
všetci zapozerali do krížoviek, postupne začali chápať, o čo vlastne autorovi išlo. Čím viac plynul čas, tým viac sa
zaplňovali krížovkárske obrazce a tým viac bolo zreteľnejšie, ako sa daná krížovka dá vylúštiť. Hádanky z pera R.
Moška z Trenčína, boli tiež v dvoch kategóriách, kde tá slabšia mala polovicu hádaniek už vyčíslenú, čo im do
značnej miery zľahčovalo ich riešenie. Všetci sa ale predsa len viac tešili na hádanky eurové. Hrať o reálne peniaze je
vždy akýmsi lákadlom a nebolo tomu inak ani tento rok. Veď tomu zodpovedala aj účasť, ktorá bude pravdepodobne
ašpirovať na "výkon" roka.
Sponzori podujatia:
generálny sponzor Obec Svinná, hlavný sponzor Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov,
ostatní sponzori: Potraviny Konzum - Gabriela Judínyová, Miroslav Koršo - Zmrzlina Svinná, Marcela
Kopecká - pekáreň Inovec Svinná, Zuzka a Kajo - pohostinstvo „U spiaceho muža“ Svinná, Kvety a záhrada
Jana Tunegová, REAL BAU s.r.o. Ing. Ľubomír Kopecký, K&F s.r.o. Svinná, GGG s.r.o. Štefan Guňovský,
PROFIL Ľubomír Guňovský Svinná, Jozef Hikel, Svinná, Milan Belej, Svinná, AUTO-MIXSERVIS Ján
Čižmarovič, RAL group s.r.o. Tomáš Soóky Svinná, STAFIS, s.r.o. Trenčín, Ing. Jozef Páleník, Richard
Hošták a ostatní nemenovaní sponzori, mediálny partner RELAX
Výsledky:
celkový víťaz hlavnej kategórie Pavol Tibenský
celkový víťaz vedľajšej kategórie Peter Gašpár
hádankárska rozbehovačka: 1.Milan Chudý-Prievidza, 2.Jozef Kumičík-Trenčín, 3.Štefan Tatarko-Poprad .
krížovky pokročilí: 1.Milan Chudý-Prievidza 2. Ján Turek-Poprad, 3.Dušan Vojník-Prešov, 4.Pavol TibenskýBrezová p/Br, 5.Štefan Tatarko-Poprad.
hádanky pokročilí: 1.Ladislav Žitňák-Šaľa, 2.Pavol Tibenský-Brezová, 3.Štefan, 4.Ivan Filadelfi-Prievidza, 5.Ján
Psotný-N.Mesto n/V.
krížovky menej skúsení: 1.Peter Gašpár-Púchov, 2.Anton Hajovský-Svit, 3.Jozef Kumičík-Trenčín, 4.Stanislav
Plachý-Zem. Kostoľany, 5.Jozef Pavlík-Prešov.
hádanky menej skúsení: 1.Peter Gašpár, 2.Jiří Sýkora-Vsetín,3.Juraj Struňák-Michalovce, 4.Jozef Pavlík, 5.Rudolf
Čačko Košice
euro hádanky: 1. Ladislav Žitňák, 2. Ján Turek, 3. Peter Paďour-Žilina, 4. Jozef Pavlík, 5. Štefan Tatarko.
Podobných krížovkársko-hádankárskych turnajov sa v priebehu roka zúčastňuje aj autor svinianských podujatí, inde
riešiteľ Jozef Páleník, a to so striedavými úspechmi. Posúďte sami: Martin – krížovky (7. miesto), hádanky (1.
miesto), Púchov – logické úlohy (7.), Prievidza – krížovky (6.), Zemianske Kostoľany – krížovky (8.), hádanky (2.),
Brezová pod Bradlom – krížovky (4.), hádanky (3.), Poprad – krížovky (8.), hádanky (8.), logické úlohy (4.), Banská
Bystrica – krížovky (6.), hádanky (3.), Žilina – krížovky (8.), hádanky (7.).
Zuzana Murínová , Ján Farkaš
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AKTIVITY NA TENISOVÝCH KURTOCH V ROKU 2012
bravčové kolená. Ešte teraz sa mi slinky zbiehajú.
No a sezónu sme ukončili v sobotu pred hodami, kedy
sme usporiadali turnaj v zmiešaných štvorhrách. Stretli
sa väčšinou manželské, ale zmiešané páry, bolo ich 5.
Po ťažkom súperení napokon zvíťazil Robo Myšák
s manželkou Ivanou.
Akcie na tenisových kurtoch v roku 2012 prebehli bez
akýchkoľvek problémov a nám nezostáva nič iné, ako sa
tešiť na novú sezónu 2013 a dúfať, že bude minimálne
taká dobrá, ako tá posledná.
Ing. Milan Belej

Ako už býva tradíciou aj tento rok sa na tenisových
kurtoch začala sezóna amatérskym turnajom vo
štvorhrách. Za perfektného počasia, na čo nie sme
zvyknutí, sa zišlo 12 dvojíc, ktoré sme rozdelili do
dvoch skupín a tie zohrali medzi sebou jednotlivé
zápasy. Tradične sa bolo na čo pozerať, výkony
súťažiacich boli na vysokej úrovni a ako to už u nás
býva zvykom, na tieto zápasy sa prišlo pozrieť veľmi
málo ľudí. Hralo sa až do večerných hodín
a, samozrejme, potom nechýbalo ani malé posedenie
a oslávenie víťazov.
Umiestnenie na prvých troch miestach:
1. Boba Skalíková + Juraj Hankoci 2. Peter Országh +
Pavol Vavro 3. Stanislav Varhaník + Matúš Varhaník
Ďalšími akciami na kurtoch boli dve svadby, ktoré sa
konali pod holým nebom. Jedna bola spojená aj
s oslavou narodenín a druhá bola ladená v športovom
duchu. Dá sa povedať, že svadobčania boli spokojní,
k čomu prispelo aj príjemné prostredie a atmosféra.
Nechýbala harmonika a spev do neskorých hodín.
Začiatkom júla sme zorganizovali BELEJ Cup 2012.
Koniec mesiaca bol v znamení Ančabálu. Samotný
program sa začal už o 16 hodine, kedy p. Žáková z Tr.
Jastrabia došla s trampolínami a naše deti, a neskôr aj
mamy, si mohli dosýta zaskákať pri perfektnej hudbe
a skúsených predcvičovateľkách.
Program bol
spestrený aj nafukovacím hradom, ktorý nám zabezpečil
P. Koval, kde sa deti mohli vyšantiť do neskorých
večerných hodín, samozrejme pod dozorom. No
a k samotnej zábave len toľko, že počasie, ako každý
rok, nesklamalo ani teraz. V noci pršalo ako z krhle.
Začalo práve vtedy, keď sa ľudia začali najlepšie baviť.
No neodradilo nás to a pri gitare a harmonike zábava
pokračovala až do skončenia dažďa do ranných hodín.
Teda na záver sme mohli skonštatovať, že aj napriek
zlému počasiu sme dokázali udržať ľudí a zabaviť sa aj
pri daždi.
Spomeniem ešte prvý ročník Balon Cupu, ktorý
zorganizoval Braňo Pavlas pre tenistov zo Svinnej. Bol
to turnaj vo štvorhrách, kde si každý žreboval partnera,
s ktorým bude hrať a aj protihráčov. Celkovo sa
zúčastnilo 5 dvojíc, zvíťazili Martin Šimno + Ján
Országh. Nechýbalo občerstvenie, kapustnica a varené
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SVINIANSKY FUTBAL V ROKU 2012
Tento futbalový rok začal pre nás
už 8. januára, keď sme v športovej
hale pripravili turnaj mužov
a pozvali sme si mužstvá zo
susedných dedín (poradie na inom
mieste). Najlepším strelcom bol
Zdeno Jandák.
Žiaci hrali zimné turnaje takmer
každý týždeň. Doma sme ich
zorganizovali sedem a často nás
pozývali aj von. Väčšinu sme
vyhrali
a chlapci
získali
aj
individuálne ocenenia.
Prípravné obdobie ubehlo rýchlo
a jarná časť súťaží začala 25. 3.
2012 prehrou mužov v Melčiciach
3:2. Potom prišli vysoké prehry,
ktoré bolia najviac, susedských
derby s Bobotom a Neporadzou. Za
celú jar sme získali iba 10 bodov
a bojovali až do konca o záchranu.
Ešteže zo súťaže vypadávalo iba
jedno mužstvo. Nakoniec sme
skončili až na 12. mieste s bilanciou 8 víťazstiev, 5 remíz a 13
prehier s pasívnym skóre 41:61.
Boli to najslabšie výsledky a najmä
hra za posledné roky. Hlavným
dôvodom bol úzky káder, ale bez
tréningu sa hrá ťažko.
Starší žiaci,
ako nováčik,
pokračovali v spanilej jazde. Jar
začali tiež v Melčiciach, ale víťazstvom 4:2 a do konca súťaže už
nestratili ani bod. Majstrovstvá
oblasti vyhrali suverénne, keď z 26
zápasov 25 vyhrali, iba jeden
remizovali a skóre 159:7 hovorí za
všetko. Tým sme získali právo
postupu do III. ligy.
Prípravka
ukončila
sezónu
víťazstvom vo svojej skupine
a účasťou na veľkom turnaji
v Novákoch.
Futbal bol u nás bez letnej
prestávky, už 24. 6. sme usporiadali
turnaj výberov oblastí starších
žiakov, susedných okresov a
o týždeň nato turnaj víťazov
Majstrovstiev
oblastí
starších
žiakov. Na obidvoch turnajoch
ukázali naši chlapci, že právom
postúpili do III. ligy.

Ďalší víkend už patril oslavám
80-teho výročia futbalu vo Svinnej.
Slávili sme, ako inak, futbalom.
Súperom našich mužstiev bol AS
Trenčín. Sklamaním osláv bola
neúčasť „A“ mužstva AS Trenčín,
ale aj slabý divácky záujem.
Leto bolo hektické pre výbor,
ktorý pracuje v zložení Ivan
Krchník, Jozef Hilčík, Oto Košík,
Lukáš Vondra, Oliver Krchník,
Pavol Vavro a Zdenka Myšáková.
Najdôležitejšie bolo rozhodovanie, či založiť dorast a prihlásiť
mladších a starších žiakov do III.
ligy. Napriek problémom s financiami a úzkym hráčskym kádrom,
rozhodli sme sa pre krok, ktorý je
pre ďalší rozvoj futbalu vo Svinnej
nevyhnutný. Káder dorastu nám
pomohol doplniť Bobot a žiaci
hrajú historicky najvyššiu súťaž
počas existencie nášho klubu.
Takže jesennú časť nového ročníka
2012/2013 sme začali hrať už so
štyrmi tímami od 4. augusta. A to
ešte prípravka hrá pod hlavičkou
Malej Hradnej.
Muži začali nad očakávanie,

víťazstvom v Omšení 6:3, pokračovali opäť v slabých výkonoch, až
prišiel zlom po domácom víťazstve
nad Bobotom. Posilnili sme sa o 5
nových futbalistov a hra už
vyzerala úplne inak, aj keď
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výsledky mohli byť určite lepšie.
Jeseň sme ukončili na 6. mieste, pri
šiestich víťazstvách aj prehrách
a troch remízach so skóre 39:42.
Dorast, ako mužstvo vytvorené na
základoch
generácie úspešných
žiakov, uhral na jeseň 4 víťazstvá, 2
remízy a 6 prehier pri skóre 35:45
a je na 9. mieste.
Obavy z výsledkov v III. lige
rozptýlili starší žiaci, keď uhrali 4
víťazstvá, 3 remízy a prehrali 7
zápasov so skóre 28:40 a prezimujú
na 10. mieste. Určite im to prospeje
viac ako 10 gólové víťazstvá
v okresnej súťaži.
Mladší žiaci vyhrali z 13 zápasov
iba 2, majú skóre 24:82 a zimujú na
12. mieste. Ich tréner Majo Haviernik ale súperí s chlapcami zväčša
o dva roky staršími.
Teší nás, že trénerovi prípravky
Lukášovi Vondrovi, pribudlo 14
nových detí a už úspešne hrajú na
svojich turnajoch v prievidzskej
oblasti.
Jesennú časť sme ukončili
spoločným posedením pri guláši na
ihrisku a hneď sme začali halovú
sezónu našich žiakov.
Počas zimnej prestávky nám
zostáva stabilizovať káder mužov
a hlavne začať s nimi trénovať,
rozšíriť počet hráčov u žiakov,
absolvovať
kvalitnú
prípravu
a jarný kolotoč sa môže začať.
Ako vždy veľké poďakovanie
patrí OcÚ za finančnú podporu
a príspevok na turnaje a dorast,
pánovi Krškovi, bez ktorého
sponzorstva by sme nemohli mať 5
družstiev a žiakov v III. lige. Bez
podpory vás, členov, a ďalších
darcov, by fungovanie TJ Štart
Svinná nebolo možné. Ďakujem aj
členom výboru, trénerom a všetkým 93 hráčom a teším sa na
stretnutie s priaznivcami futbalu na
prvých jarných zápasoch.
Ing. Ivan Krchník,
predseda TJ Štart Svinná

TURNAJE
TJ Štart Svinná usporiadala 8.1. halový turnaj mužov pre
najbližších susedov. Po vyrovnaných a dramatických
zápasoch, z ktorých každý bol derby, skončili mužstvá v
tomto poradí:
1. Trenčianske Jastrabie 13 b., 2. Svinná 10 b.,
3. Veľká Hradná 9 b., 4. Bobot 5 b., 5. Neporadza 4 b.,
6. Horňany 0 b.
Najlepším strelcom turnaja sa stal domáci Zdenko
Jandák.
●●●
TJ Štart Svinná pripravila dňa 14.1. halový turnaj pre najmenších futbalistov - prípravkárov, chlapcov ročníkov
2001 a mladších.
Poradie:1. FK Levice 16 b., 2. Štart Svinná "1" 14 b., 3. ŠKF Sereď 13 b., 4. Junior Kanianka 9 b., 5. FO
Rybany 6 b., 6. Trenčian. Stankovce 3 b.,7. Štart Svinná "2" 0 b.
Najlepším hráčom bol Šimon Tariška z Levíc, brankárom Lukáš Šipoš zo Serede a strelcom domáci Patrik
Ševčík.
Ivan Krchník
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ SLOVENSKO - MORAVA – seniori
Slovensko verzus Morava. Približne po roku si opäť
oba národy zmerali sily na zelenom volejbalovom
trávniku vo Svinnej. Ako býva dobrým zvykom,
Róbert Myšák v spolupráci s Občianskym združením
BRATINOVEC zorganizovali II. ročník turnaja skôr
narodených vo volejbale. Toto medzinárodné
športové podujatie sa uskutočnilo 25. augusta 2012
v areáli futbalového ihriska TJ Štart Svinná.
Podmienkou účasti mužov bolo mať aspoň 30 rokov,
avšak po niektorých pripomienkach družstiev mohol
jeden hráč mať pod 30 rokov a hrať mohla aj jedna
žena. Štyri moravské a štyri slovenské tímy doplnili
žiaci zo Svinnej – KINDER, ktorí svojou hrou
nesklamali, dokonca vyhrali jeden set. Herný systém
bol rovnaký ako minulý rok – v základnej skupine sa
každé moravské družstvo stretlo so slovenským.
Hralo sa na dva sety, pričom každý vyhraný set sa
pripočítal na moravskú, respektíve slovenskú stranu.
Body sa zároveň zapisovali do základnej skupiny,
z ktorej vzišli víťazi. Z moravských tímov zahrali
najlepšie družstvá z Květnej, keď o víťazovi musel
rozhodnúť žreb. Na 1. mieste skončilo mužstvo U
Žida, druhý skončil Dringteam, tretie boli Nezdenice
a štvrtý Zlín. V slovenskej skupine sa na 1. priečku
dostali Trenčianske Teplice, za nimi skončila Svinná,
tretia Stará Turá a štvrtý Trenčín. Nasledovalo
štvrťfinále, kde sa víťaz moravskej stretol so štvrtým
zo slovenskej atď. Štvrťfinálové zápasy rozhodli, že
v semifinále si zahrali družstvá Trenč. Teplice
a Dringteamu s výsledkom 0:2 a Nezdenice s tímom
U Žida (0:2). V zápase o tretie miesto sa na opačných
stranách siete stretli Nezdenice a Trenč. Teplice (2:0)
a napínavé finále zostalo na družstvá z Květnej kde
Dringteam porazil U Žida 2:1. Všetky zápasy sa po
dohode kapitánov družstiev odohrali na dva víťazné
sety. Pre úplnosť dodajme, že v počte vyhraných
setov Morava zas porazila Slovensko 26:19.
Konečné poradie:
1. miesto – Dringteam Květná
2. miesto – U Žida Květná
3. miesto - Old Stars Nezdenice
4. miesto - Trenčianske Teplice
5. miesto - GMG Zlín
6. miesto - Byrokrati Trenčín
7. miesto - A je to SVINNÁ
8. miesto – VK Stará Turá
Moje poďakovanie za vydarený turnaj chcem
vyjadriť hudobnému hosťovi Petrovi Paulovi
Pačutovi z Košíc, ktorý prijal moje pozvanie a svojim
hlasom nám dal zaspomínať na obrovské hity

skvelého speváka Freddieho Mercuryho zo skupiny
QUEEN. Ďalšie ďakujem patrí sponzorom turnaja:
Milan CHUDADA, Zemné a výkopové práce
Lednické Rovne, KITANI s.r.o., Částkovce,
OMOSTAV s.r.o., Bratislava, TRENAB s.r.o.,
Trenčín, EℓP group s.r.o. Prievidza, restaurant
PIZZA u ZAKA, Trenčianska Teplá, Pekáreň
Inovec Svinná, Andrej Kolár generálny manažér
Dukly Trenčín,
ktorí podujatie podporili darmi alebo finančnou
hotovosťou, čím prispeli k skvalitneniu turnaja. No
a ďakujem patrí mojej mame za upečenie koláčov
(ako vždy boli super), ako aj mojej rodine.
Treba spomenúť aj tých, čo mi pomáhali pred
turnajom a počas neho: Ivanovi Krchnikovi za
poskytnutie
futbalového
ihriska,
Romanovi
Miškólcimu za postavenie ihrísk, Romanovi
Čiernikovi za požičanie hudobnej aparatúry,
manželom Galkovcom za uvarenie guláša, Zuzke
Dranačkovej a Kajovi Jakubíkovi za výčap
a popoludní aj za komentovanie, Alene Kutišovej za
obsluhu, Lukašovi Rosenbergovi a deťom zo Svinnej
za pomoc pri stavaní a upratovaní ihrísk. Vďaka patrí
aj ľuďom, ktorí prišli reprezentovať Svinnú, ktorí mi
vždy povedia „áno“– Mirke Ferencovej, Evke
Fabianovej, Marianovi Hajasovi, Stanovi Košikovi,
Daliborovi Pelejovi, Romanovi Miškólcimu a Otovi
Suchmanovi. Len to umiestnenie ... No a nakoniec
ďakujem zúčastneným družstvám za predvedený
výkon (v takom veku). Všetci ste boli super. So
všetkými som sa cítil veľmi dobre, bolo mi fajn,
takže ahoj a dovidenia niekedy v roku 2013 vo
Svinnej.
Róbert Myšák
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ZÁPAS HOKEJISTOV
Dňa 10.2.2012 sa na zimnom štadióne v Bánovciach nad
Bebravou uskutočnil zápas medzi hokejovými seniormi
Svinnej proti ich mladším nástupcom. V mrazivom
počasí však zohrievalo športové nasadenia a snaha uhrať
čo najlepší výsledok. Seniori ukázali juniorom, že majú
roky skúseností, a to sa odzrkadlilo aj v konečnom skóre
16:2 v ich prospech. Verím, že sa zúčastneným táto
akcia páčila a že pri odvete prídu znova povzbudiť
svojho favorita.
Juniori: Igor Paška, Juro Sýkora, Vlado Brožek, Tomáš
Kovaľ, Lukáš Valach, Berco Ďurech, Daniel Em, Marek
Žák, Majo Vondra, Martin Žáčik.
Seniori: Marek Vávra, Marcel Reisenauer, Braňo Ruda,
Milan Hertl, Rasťo Farkaš, Maťo Šimno, Rasťo
Adamus, Juro Čahoj, Peter Országh, Peter Mišák.
Vladimír Brožek

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI CINTORÍNA!
obecný úrad a takýto hrob môže byť poskytnutý
ďalšiemu záujemcovi, ktorý sa oň aj bude starať. Určite
je všetkým známe, že každý občan, ktorý má na našom
cintoríne pochovaných príbuzných, je povinný zaplatiť
tzv. poplatok za hrobové miesto a uzatvoriť nájomnú
zmluvu (Občiansky zákonník
§ 663 až 684).
Upozorňujem aj tých
občanov, ktorým len nedávno niekto z rodiny zomrel, že
uvedený poplatok treba zaplatiť. Nemýľte si, prosím,
poplatok za hrobové miesto s poplatkom za dom smútku.
Každý poplatok sa týka niečoho iného:
● poplatok za hrobové miesto je poplatok za konkrétne
miesto na cintoríne, kde je niekto pochovaný (alebo
bude pochovaný)
● poplatok za dom smútku je poplatok za chladiace
zariadenie, obradnú sieň, katafalk a hudbu.
Ak nie ste si istý, či máte zaplatený poplatok za
hrobové miesto, je potrebné pozrieť si doma
v dokladoch potvrdenku o zaplatení hrobového miesta
a podpísanú nájomnú zmluvu na hrobové miesto
(prenajímateľ a nájomca). Zmluva musí byť uzatvorená
na každé hrobové miesto, čiže sa týka aj
novovybudovaných hrobiek. Hroby, pri ktorých nie je
možné zistiť majiteľov (nájomcov), je možné podľa
zákona č. 470/2005 (tento sa nás týka) po 5 rokoch od
zverejnenia oznamu zrušiť a poskytnúť ich ďalšiemu
nájomcovi.
Aby
sme
predišli
akýmkoľvek
nedorozumeniam, veríme, že naši skôr narodení občania
- pamätníci nám pomôžu ku spokojnosti nás všetkých
vyriešiť túto nie jednoduchú situáciu. V prípade
akýchkoľvek otázok, pripomienok, či
informácii
týkajúcich sa hrobových miest a poplatkov kontaktujte
pracovníčky obecného úradu v kancelárii č. 20 Alicu
Masárovú, alebo Agnesu Kováčovú.
(OcÚ)

Obraciame sa na Vás
občanov s prosbou o pomoc
pri zisťovaní „majiteľov“
hrobov,
ktorých
zoznam
nájdete vo vývesnej tabuli na
miestnom cintoríne. Sú tam uverejnené čísla hrobov
a mená (mimochodom už niekoľko rokov), ktoré nám nie
sú známe, alebo ich rodinní príslušníci zomreli.
Nevieme, koho máme vlastne osloviť. Viacero hrobov je
zanedbaných – nemá sa o ne kto starať a udržiavať ich.
Niektoré sú s pomníkom, no veľa ich je buď len
s rozpadajúcou sa obrubou alebo sú skoro zrovnané so
zemou a zarastené trávou pomaly po kolená (pracovníci
obecného úradu ich samozrejme podľa potreby kosia).
Radi by sme už konečna dali miesto posledného
odpočinku našich najbližších „do poriadku“. Myslíme
si, že každému z nás by malo záležať na tom, aby sme
mali všetky hroby pravidelne kosené a udržiavané.
Z tohto dôvodu je potrebné zistiť akúkoľvek osobu
(potomok, príbuzný a pod.), ktorá toto všetko zabezpečí.
Hroby treba poriadne zaevidovať, udržiavať
a samozrejme uzatvoriť Nájomnú zmluvu na hrobové
miesto a zaplatiť poplatok. Z tohto dôvodu Vás opätovne
prosíme, ak poznáte niekoho z potomkov, z blízkych
alebo vzdialených príbuzných, či priateľov – poskytnite
nám o nich akékoľvek informácie (meno a priezvisko,
bydlisko alebo telefónne číslo), aby sme sa mohli s nimi
skontaktovať. Na tabuli sú uvedené aj čísla hrobov,
ktoré evidujeme len podľa mapy cintorína, kde sú
zakreslené hrobové miesta a vôbec nevieme komu
patria. Ak máte v blízkosti hrobu, ktorý navštevujete,
opustený a zanedbaný hrob a niečo o ňom viete,
informujte nás. Taktiež môže nastať situácia, že už
nemáte záujem starať sa o hrob niekoho z vašej blízkej
či vzdialenej rodiny. Túto skutočnosť treba oznámiť na
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!!! DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH !!!
Často sa na nás, pracovníčky obecného úradu, obraciate s prosbou o poskytnutie informácií ohľadom
ordinačných hodín jednotlivých lekárov, prípadne o poskytnutie telefonického kontaktu. Pre lepšiu
informovanosť vás všetkých (aj tých, ktorí nevlastnia internet) uverejňujeme nasledovné dôležité informácie.
ZDRAVOTNÉ STREDISKO SVINNÁ:
Privátna ambulancia pre dospelých Svinná
Ošetrujúci lekár:
MUDr. Igor Godál
Zdravotná sestra:
Marta Galková
Ordinačné hodiny:
denne 7:30 – 12:30 (vo štvrtok sa ordinuje len v ZS Bobot)
Telefónne číslo:
032/ 6487 213
Privátna ambulancia pre deti a dorast Svinná
Ošetrujúci lekár:
MUDr. Peter Harinek
Zdravotná sestra:
Margita Saloňová
Ordinačné hodiny: utorok: 7:30 – 11:00
piatok: 7:30 – 12:00
Poradňa:
utorok 11:00 – 12:30
Prevencia:
piatok 11:00 – 12:30
(len na pozvánky)
Telefónne číslo:
032/6487 484
Privátna ambulancia pre deti a dorast Trenčianske Jastrabie
Ošetrujúci lekár:
MUDr. Peter Harinek
Ordinačné hodiny: pondelok, streda, štvrtok 7:30 – 12:00
Poradňa:
štvrtok 11:00 – 13:00
Prevencia:
pondelok 11:00 – 13:00
(len na pozvánky)
032/6595 325
Telefónne číslo:
Zubná ambulancia Svinná
Zubný lekár:
MUDr. Pavol Marko
Ordinačné hodiny:
pondelok
7:30 – 12:00 12:30 – 14:30 administr., dezinfekcia
utorok
ordinuje v ZA Bánovce n/B
streda
7:30 – 12:00 12:30 – 14:30
štvrtok
ordinuje v ZA Bánovce n/B
piatok
7:30 – 12:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
Telefónne číslo:
0948056441
www.markodent.sk
Gynekologická ambulancia Svinná
Ošetrujúci lekár:
MUDr. Alexej Fedorňák
Zdravotná sestra:
Mária Šebíková
Ordinačné hodiny:
utorok
7:00 – 8:00 laboratórne odbery
8:00 – 12:30 ordinácia
12:30 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 ordinácia
14:00 – 15:30 administratíva a príprava ambulancie
V dňoch pondelok, streda, štvrtok a piatok pacientky vybavíme v gynekologickej ambulancii
ul. Veľkomoravská 9, Trenčín (budova OZETA NEO). Tel. číslo 032/6562 418
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LEKÁREŇ INOVECKÁ SVINNÁ:
Vedúca lekárne:
Mgr. Ľubica Škovierová
Otváracie hodiny:
Pondelok:
7:45 – 13:45 (obedňajšia prestávka 12:50-13:10 hod.)
Utorok – Piatok:
7:45 – 14:00 (obedňajšia prestávka 12:50-13:10 hod.)
Telefónne číslo: 032/6487 323
Dúfame, že naša snaha a ústretovosť Vám pomôže bez problémov sa zorientovať v ordinačných hodinách
našich lekárov. Zároveň Vám však prajeme, aby ste uvedené informácie využívali čo najmenej – čiže všetkým
Vám želáme hlavne veľa zdravia a čo najmenej návštev u lekára. Páni doktori - prepáčte .
Agnesa Kováčová

Spoločenská kronika 2012
Narodení :
Laura Haláková
Michaela Hrabovská
Tobias Chlup
Zuzana Škorvagová
Hugo Smolka
Matej Kašša

Maxim Vondra
Lukáš Kopčan
Ján Bondra
Richard Ali
Miriam Kopecká
Jakub Ďuriš

Zomrelí:
Július Malák
Hedviga Ďurechová
Pavol Syrný
Oľga Danková
Mária Šuňalová

Ondrej Maťokár
Serafín Kovaľ
Františka Pojezdalová
Ivan Zaťko
Jozef Mokráň

Manželstvo uzavreli:
Michal Rychtarech
Tomáš Mateáš
Ing. Juraj Jánošík

a
a
a

Adriana Zaťková
Ivana Kováčová
Ing. Lenka Púčiková

Počet obyvateľov: 1564
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