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Číslo 1, Rok 2008

V jedličke vôňa pokory.
Betlehem – hviezda lásky.
Viera nám srdce otvorí
a strhne všetky masky.

I deťom svietia očká už všetci sme malé deti,
chlapec i žena, dievča, muž
keď v srdci láska svieti.

Už v žiare hviezdy, mesiaca
rozžala láska sviatky –
jak svieca horiaca
sú otcovia i matky.

Do rúčky rúčku stúlime,
srdce do srdca hladko už nenecháme na zime
to naše Jezuliatko.

(Autor Svetoslav Veigl: prevzaté z kalendára Pútnik svätovojtešský)

Vážení občania!
A znova sa blíži koniec roka. Ako ten čas
neuveriteľne letí. Oslovujem Vás, milí občania,
týmto spôsobom už po šiesty raz. Ako som v tomto
periodiku minulý rok spomenula, náš občasník sa
stal tradíciou. Aj v tomto roku chcem naviazať na
túto tradíciu a chcem Vás oboznámiť a informovať
o dianí v obci, čo nám s dobrým i horším
hodnotením tohto roku vyšlo a načrtnúť pár
zámerov, ktoré budú čakať obec v budúcom roku.
Jednou z priorít obecného zastupiteľstva bolo
doriešenie reklamácie rekonštrukcie ulice na
Záhumní,
známej
ako
„Bratislavská“
a pokračovanie výstavby obecných nájomných
bytov.
„Bratislavská“ cesta sa stala akousi nočnou
morou pre nás všetkých – pre obecné
zastupiteľstvo, pracovníkov obecného úradu a tiež
pre občanov bývajúcich v tejto ulici. Ohľadom
opravy cesty bolo 6 zasadnutí stavebnej komisie,
veľmi veľa stretnutí z dodávateľom L-Trade, s.r.o.
Zvolen, veľa nervov, veľa času a výsledok nie a nie
dosiahnuť. Obec nakoniec musela pristúpiť
k radikálnej forme riešenia prostredníctvom
súdneho znalca v odbore cestných stavieb,
rozborom odobratých vzoriek a tiež využitím
poradenstva
právneho
zástupcu.
Vďaka
nekompromisnému a zásadovému postoju členov
zastupiteľstva firma L-Trade konečne zmluvu
splnila a dokončenie diela zabezpečila inou firmou,
a to firmou Doprastav Žilina. V mene obecného
zastupiteľstva a obecného úradu chcem vyjadriť
poďakovanie nad veľkou trpezlivosťou občanom
„Bratislavskej“ ulice. Dôležitým faktom pritom je,
že zmluvné náklady 5 346 621 Sk neboli
presiahnuté. Voči zmluvnému dodávateľovi fy LTrade, s.r.o. Zvolen bude mať „kauza“ ešte ďalšie
pokračovanie. Dňom dokončenia tohto diela
(11.11.2008) nočná mora prešla a všetci sme si
výrazne oddýchli a už aj konečne pokojne spali.
Ďalšou veľkou investičnou akciou v obci je
prebiehajúca výstavba dvoch obecných bytoviek
v hodnote viac ako 50 miliónov Sk. Stavba
pokračuje už druhý rok a ukončenie sa predpokladá
na konci prvého polroka roku 2009. Na stavbe
pretrvávajú určité čiastkové problémy, avšak podľa
vyjadrenia dodávateľa stavby KM-Stav s.r.o.
Púchov by termín ukončenia mal byť dodržaný.
Pravidelne mesačne sú vykonávané kontrolné dni.
Pri výstavbe sa vyskytli viaceré problémy. Jedným
z nich bola zmena trasy vedenia kanála na
odvedenie odpadových vôd z čističky do potoka ako
aj opätovným vybavením zmlúv na dodávku plynu
pre obidve bytovky, ktoré boli už zmluvne
zabezpečené, ale zmenami v legislatíve sa museli
vybavovať nanovo. Výstavbe obecných bytoviek
bola venovaná pozornosť na každom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Obec sa v minulom roku rozhodla zúčastniť
euroaktivít a získať finančné prostriedky na
rekonštrukciu školy. Všetci dobre vieme, že pre
obec je táto akcia dôležitá nielen z hľadiska
získania prostriedkov na rekonštrukciu školy ale aj
z hľadiska udržania školy v obci. V rámci opatrenia
„Infraštruktúra vzdelávania“ sme predložili v máji
2008 projekt, ktorý bol ako jeden z mála prijatý na
MV a RR SR. Projekt riešil opravu školy, strechy,
výmenu okien a zateplenie tried. Žiaľ, v konečnej
fáze hodnotenia sme na projekt nedostali
prostriedky. Nie z dôvodu zlého projektu, ale preto,
že rozsah požadovaných nákladov na rekonštrukciu
bol vyšší než stanovuje MV RR a zodpovedá
vyššiemu počtu žiakov. Odporučili obci nájsť
spôsob ako obhájiť plánovaný rozsah nákladov
a opätovne podať projekt.
Táto záležitosť nás síce nemilo prekvapila, ale
súčasne donútila hľadať riešenie. Jediným riešením
je zvýšiť počet žiakov ZŠ, a to zlúčením ZŠ a MŠ.
Obecné zastupiteľstvo toto riešenie na svojom
zasadnutí schválilo. V tomto období už prebiehajú
príslušné konania na úradoch štátnej správy.
Následne projekt vo výške 17 miliónov Sk opätovne
predložíme. Vypracovanie projektu pre ZŠ
zabezpečila obec v sume 410 000 Sk. Obec má
záujem využiť i ďalšie výzvy na predkladanie
projektov v rámci euroaktivít. V tomto roku sme
k tomu už urobili prvé kroky.
V roku 2009 plánujeme podať projekty v oblasti:
- rekonštrukcia ZŠ (opätovne podať v II.
kole),
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
- premena tradičnej školy na modernú
(vybavenosť školy),
- infraštruktúra
obce
–
chodníky,
autobusové zastávky, prekrytie kanálov,
- cezhraničná spolupráca a ďalšie.
Pre možnosť čerpania finančných prostriedkov
v rámci cezhraničnej spolupráce sa obci podarilo
po 20 rokoch nadviazať spoluprácu a partnerstvo
s obcou Jablůnka okres Vsetín. Verím, že našej
spolupráci sa bude dariť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo v tomto roku
organizačné zabezpečenie osláv 570. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. Stanovilo príslušnú
komisiu a schválilo plán činnosti tejto akcie.
V rámci osláv bude vydaná monografia obce
Svinná.
Dôležitým bodom rokovaní OZ je otázka vývozu
odpadu, poplatku zaň a otázka miestnych
daní. Miestne poplatky, okrem poplatku za odpad,
teda daň z nehnuteľnosti a daň za psa, sa pre
budúci rok meniť nebudú (rozdiel bude iba zo
zaokrúhľovania z prepočtu na eurá). Okolnosti
donútili obec zaviesť novú daň, a to daň za
ubytovanie, ktorú budú platiť tie osoby, ktoré budú
ubytované v zariadeniach poskytujúcich ubytovacie
služby (v obci sa zriaďuje ubytovňa).
(pokračovanie na str. 3)

(dokončenie zo str. 2)
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu musí obec
zvýšiť. Prevádzkovateľ skládky TKO ENZOVERONIKA-VES Dežerice, na ktorú vyvážame
odpad, zvýšila v priebehu roka 2008 cenu za
uloženie odpadu, ktorú musíme premietnuť do
nášho poplatku za vývoz KO od 1.1.2009. Avšak
nikto nám nezaručí, že táto cena je už konečná.
Z tohto dôvodu sa poplatok zvyšuje na 400 Sk na 1
osobu.
Preto vyzývame občanov, aby viac
pozornosti venovali separácii odpadov (za uloženie
odpadu neplatíme), aby do smetných nádob dávali
iba tie odpady, ktoré sa nedajú separovať. Každý
zber separovaného odpadu je obcou vyhlasovaný
a zverejnený na tabuli pred KD i na internete.
Separujú sa: PET fľaše, elektronika, tvrdé plasty,
pneumatiky, textil a šatstvo, sklo a nebezpečný
odpad
(batérie,
žiarivky,
oleje,
farby
a rozpúšťadlá). I napriek tomu sa stále opakujú
nedostatky a to: vyvážanie odpadu do okolitých
priekop – smerom do Veľkej Hradnej, okolo
železnice, smerom k vodnej nádrži Svinica, do
lesov, ale tiež i za záhrady k potoku. Odstraňovanie
týchto odpadov stojí obec nemalé prostriedky, ktoré
by sa dali využiť na iné potrebnejšie účely. Aj tieto
náklady sa zahŕňajú do poplatku za odpady.
Obecné zastupiteľstvo prijalo ponuku firmy RAL
GROUP s.r.o. na odpredaj pozemku, na ktorom
menovaná firma vybuduje v priebehu roku 2009
čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Obec ponuku
prijala z dôvodu skvalitnenia vybavenosti obce
a získania pracovných príležitostí.
V budúcom roku je nutné začať so spracovaním
územného plánu obce, ktorý po zmene v legislatíve
musí mať spracovaný každá obec nad 1 000
obyvateľov.
Na zlepšenie vybavenosti obecných zariadení
obec poskytla finančné prostriedky na vybudovanie
altánku pre MŠ (82 000 Sk), počítača pre MŠ,
zakúpenie paplónov, vankúšov a posteľnej bielizne
pre MŠ (20 000 Sk), zakúpenie priemyselnej
umývačky riadu pre ŠJ (57 000 Sk), na
rekonštrukciu kúpeľní i WC a výmenu vchodových
dverí ZOS (150 000 Sk), opravu strechy hasičskej
zbrojnice a veže (350 000 Sk), opravu ústredného
kúrenia v ambulancii detského lekára (84 000 Sk)
Spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci
poskytla obec, okrem bezplatného používania
svojich zariadení. dotácie vo nasledovnej výške:
- TJ Štart
- 226 000 Sk
- ZO JDS
5 000 Sk + 6 800 Sk
vlajky na zraz turistov JDS
- MO MS
- 4 000 Sk
- hokejisti
- 6 000 Sk
- volejbalisti - 5 000 Sk + 5 500 Sk za
halu - preplatenie faktúr
- rybári
- 2 000 Sk
- turisti
- 2 000 Sk

Základnej umeleckej škole i naďalej poskytuje
obec priestory bezplatne. Teší nás vysoký záujem
detí a profesionálny prístup vyučujúcich. Aktívne
prispievajú svojou účasťou spolu so žiakmi ZŠ
a deťmi MŠ ku kvalitnej úrovni spoločenských
a kultúrnych akcií obce. Za ich prácu
a reprezentáciu obce im ďakujeme.
Medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské
akcie usporiadané obcou v r. 2008 patria:
- hádankársky a krížovkársky turnaj (celoslovenské)
- Mikuláš pre deti
- veľkonočná výstava
- výstava ovocia a zeleniny
- detský karneval
- stavanie mája a posedenie pri hudbe
- posedenie pre dôchodcov
- vianočná akadémia
Na kultúrno-spoločenských akciách sa stále
podieľajú naši hasiči, ktorí udržiavajú tradíciu
a každoročne poriadajú fašiangový sprievod v obci
a pochovávanie basy. V hasičských súťažiach
dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci Okresnej
ligy a tiež Slovensko-moravskej hasičskej ligy.
Výrazne prispievajú k dobrej reprezentácii obce.
Veľmi zaujímavé podujatie – 4. krajský a 7.
okresný náučno-turistický zraz JDS zorganizovala
ZO JDS vo Svinnej, čím veľmi dobre spropagovala
svoju činnosť a organizačné schopnosti, ale aj našu
obec.
JDS každoročne významne prispieva k bohatému
kultúrno-spoločenskému životu a tiež tvorí základ
brigád na miestnom cintoríne.
V tomto roku sme odmeňovali osoby, ktoré majú
veľké zásluhy na záchrane ľudských životov, a to
darcov krvi – nositeľov Janského plakiet. Za ich
vysoko humánnu činnosť im patrí naše veľké
poďakovanie, ktoré patrí tiež našim už spomínaným
hasičom, dôchodcom, ale aj športovcom –
futbalistom, volejbalistom, hokejistom, z ktorých
každý v rámci svojich možností robí v prospech
obce.
Poďakovanie patrí aj speváckemu zboru, ktorý
sa zúčastňuje kultúrnych podujatí a dôstojne
svojím vystúpením odprevádza na poslednej ceste
našich občanov.
Na záver chcem poďakovať všetkým občanom,
spoločenským organizáciám, školám, politickým
stranám, cirkvi a podnikateľským subjektom za ich
spoluprácu, ktorou prispievajú k činnosti a k
rozvoju našej obce.
Vážim si Váš prístup a Vašu pomoc.

Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

ŽIVOT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
V ŠKOLSKOM ROKU 2008/09
Bezstarostné dva mesiace prázdnin, plné
detských hier, zážitkov a detských táborov,
rodinnej dovolenky pri mori či v horách,
neopakovateľné dni so starými rodičmi prešli
už do spomienok. Na brány školy zaklopal
ďalší školský rok a 201 žiakov začalo
s očakávaním niečoho nového s chuťou
prekonávať školské radosti i starosti.
Prijatím nového školského zákona sa i našej
školy dotkli zmeny, najmä 1. a 5. ročníka.
Škola si vytvorila vlastný vzdelávací program
tak, aby vyhovoval všetkým deťom a rodičom
daných ročníkov a aby sa naplnili hlavné ciele
vo vzdelávacích oblastiach. Chceme, aby
učenie bolo pre deti nové, hravé, zaujímavé
a plné objavov. Tešíme sa na rodičov, ktorí
nám iste budú pomáhať riešiť problémy, ale
hlavne prežívať pekné všedné i sviatočné dni.
V tomto školskom roku žiakom pomáha
pedagogický kolektív v nasledovnom zložení:
Mgr. Mária Kollárová
riaditeľka
Mgr. Božena Chudíková zástupkyňa
Mgr. Jana Malecová
tr. uč. 1. roč.
Mgr. Eva Hromníková
tr. uč. 2. roč.
Mgr. Ingrid Kováčiková
tr. uč. 3. roč.
Mgr. Andrea Jakalová
tr. uč. 4. roč.
Mgr. Tomáš Dlábik
tr. uč. 5. A
Mgr. Alžbeta Bakytová
tr. uč. 5. B.
Mgr. Mariana Zradulová tr. uč. 6. roč.
Mgr. Anna Čapistráková tr. uč. 7. roč.
PaedDr. Jana Kutišová
tr. uč. 8. roč.
Mgr. Dašena Panušková
tr. uč. 9. roč.
Učitelia bez triednictva:
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková
Mgr. Ivana Špániková
Mgr. Zuzana Pavlíková
Mgr. Jozef Šafár
Vychovávateľky v ŠKD:
Zuzana Čapistráková
Veronika Ďurechová
Usilujeme sa byť školou, ktorá má možnosti
uspokojiť túžby detí po nových vedomostiach,
dať priestor a možnosti rozvíjať záujmy
a talent v záujmových útvaroch. Žiaci pod
vedením pedagógov majú možnosť pracovať
v nasledovných krúžkoch: futbal dievčatá,
futbal mladší žiaci, futbal starší žiaci, tvorba
školského časopisu, anglický jazyk, šikovné
ruky, športové hry, tanečný krúžok, chemický
krúžok, počítačový krúžok, turistický krúžok,
výtvarný krúžok.

Touto cestou chceme pozdraviť všetkých
rodičov a priateľov školy, členov miestnych
organizácií. Tešíme sa na každú dobrú radu, na
tvorivé nápady a možnosť spolupráce s Vami.
Prajeme si navzájom plnú náruč zdravia,
šťastia, usilovnosti, zdravej ctižiadostivosti
a tolerancie.
Mgr. Mária Kollárová, riaditeľka ZŠ Svinná

ODMENA PRE DARCOV KRVI
Kvapka krvi, maličkosť. Koľkokrát v živote ste
o nejakú prišli a nič sa nestalo. Ale sú chvíle, keď
kvapky rozhodujú o živote. Krv je vzácna,
nenahraditeľná a nezastupiteľná tekutina. Aj keď
niektoré orgány, alebo časti tela už možno nahradiť
umelými náhradami, napriek vytrvalému úsiliu
vedcov sa umelú krv dosiaľ vyrobiť „nepodarilo“.
Krv pomáha zachraňovať životy dlhodobo
chorým pacientom, ako aj tým, ktorí utrpeli úraz
a prišli o množstvo krvi. To by nebolo možné bez
spolupráce dobrovoľných darcov. Krv chodia
darovať pravidelne bez nároku na odmenu,
v súrnych prípadoch aj na požiadanie.
I v našej obci máme takýchto vzácnych ľudí
a ich snahu a ochotu pomáhať sme sa rozhodli
odmeniť. V spolupráci s obecným úradom sme 7. 5.
2008 pre nich usporiadali spoločenské posedenie.
O kultúrny program sa postarali žiaci našej ZŠ,
o darčeky pracovníčky OcÚ a o malé pohostenie
členky MO SČK. Starostka Ing. Anna Sýkorová
poďakovala prítomným darcom, ktorí sa zapísali do
pamätnej knihy. Pozvaní boli darcovia, držitelia
plakiet: bronzovej: Jozef Farkaš,Viera Farkašová,
Miroslav Galko, Ing. Marcel Reisenauer, Mgr.
Mária Zradulová, Daniel Šiška, striebornej: Emil
Krajčovič, Anna Procházková, Jana Patereková
a zlatej: Mgr. Dušan Čikel a Tibor Šanko.
V minulosti transfúzna stanica v Trenčíne oznamovala MO SČK odmeňovaných darcov, no v súčasnosti už túto činnosť nerobia, takže i túto akciu
sme uskutočnili len podľa získaných informácií. Je
možné že niektorí z menovaných sú už v súčasnosti
držiteľmi hodnotnejších plakiet.
Myslím si, že akýkoľvek počet darovania krvi,
dokonca i ten jediný je vzácny a hodnotný. Tým,
ktorí sme sa snažili usporiadať túto akciu, bolo
ľúto, že sa jej nemohli zúčastniť všetci pozvaní
darcovia, ale veríme, že sa nám podarí uskutočniť
ďalšie spoločné stretnutia a darcov bude pribúdať.
K spoločnej črte darcov patrí, okrem snahy
pomáhať neznámym ľuďom svojou krvou, aj
skromnosť. Keď dávame niečo, má možnosť
obdarovaný nám poďakovať. Preto im chceme ešte
raz poďakovať za všetkých, ktorí dostali ich krv
a tým dostali šancu na ďalší život.
Mgr. Božena Chudíková

VEĽKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŠOU
Do súťaže Medzinárodný deň školských
knižníc sa ZŠ vo Svinnej zapojila po tretí raz.
Za projekt boli zodpovedné vyučujúce SJL a
žiaci z krúžku Tvorba školského časopisu. Do
projektu sa v rámci vyučovacích hodín, ale aj v
rámci prestávok zapojili všetci žiaci prvého i
druhého stupňa ZŠ, na hlavné podujatie –
Veľká rozprávková šou – boli prizvaní i malí
škôlkári. Realizácii hlavnej časti projektu
predchádzali sprievodné akcie na hodinách
literatúry a výtvarnej výchovy konané v
časovom rozpätí jedného mesiaca (október).
Úlohou žiakov 3.-7. ročníka bola tvorba
leporela, tzn. každý žiak si doma prečítal jednu
rozprávku, na výkres formátu A4 ju ilustroval,
vypísal hlavné postavy a dej rozprávky
zaznačil v stručnej osnove. Členovia krúžku
Tvorba školského časopisu potom jednotlivé
výkresy zlepili a vytvorili maxileporelo.
Tvorba leporela si vyžiadala prácu s krásnou
literatúrou, orientáciu v slovenských ľudových
rozprávkach, a napokon dala zabrať i fantázii –
ako odlíšiť jednotlivé výkresy, aby upútali
pozornosť spolužiakov v množstve ostatných
diel? Príjemným prekvapením pre vyučujúcich
bol fakt, že žiaci boli ochotní venovať svoj
voľný čas aj na „vyučovacie ciele“ a vytvorili
hodnotné práce. Tieto použili organizátori
projektu (členovia krúžku Tvorba školského
časopisu) na estetickú výzdobu chodieb školy.
Hlavná časť projektu bola zrealizovaná v
pondelok 27. 10. 2008. Predchádzala jej
rozhlasová relácia odvysielaná dva týždne
vopred. Žiaci sa v rámci nej oboznámili so
základnými informáciami o MDŠK a vypočuli
si výzvu na spoluprácu pri tvorbe Veľkej
rozprávkovej šou. Úlohou každej triedy (od 1.
až po 9.) bolo vybrať si jednu ľudovú
rozprávku a „zamaskovať“ jedného zo žiakov
podľa jej obsahu. Dokreslenie deja,
dorozprávanie príbehu ponechali organizátori
na fantázii a tvorivosti každej triedy. Veľká
rozprávková šou sa odohrávala v športovej
hale, jednotlivé rozprávky uvádzali dvaja
moderátori (deviataci). Zatiaľ čo príprava
scénok vyžadovala čítanie s porozumením, ich
prezentácia
zdôraznila
počúvanie
s
porozumením. Moderátori ľudové rozprávky
nielen uvádzali, ale aj „vyzvedali“, aký dojem
zanechali na divákoch. Tí mali možnosť
preniesť sa do ríše snov a fantázie
prostredníctvom rozprávok: O Červenej

čiapočke, Koza rohatá, Pes a vlk, Trojruža, O
hlúpej žene, Drevená krava, O veternom
kráľovi, O perníkovej chalúpke a Soľ nad
zlato. Každá trieda poňala svoju rozprávku
vlastným štýlom: niektorí stavili na nádherné
kostýmy a zborové scény, iní uprednostnili
pantomímu doplnenú rečou rozprávača.
Originalita jednotlivých hereckých tímov sa
prejavila aj v rôznorodých estetických
doplnkoch,
t.j.
hudobný
sprievod,
napodobňovanie zvukov, kulisy. Príprava i
samotná realizácia podujatia boli náročné,
udržaniu pozornosti divákov napomohli krátke
prestávky, počas ktorých si vymieňali svoje
názory na odohrané rozprávky. Tieto potom
zúročili pred ukončením podujatia, t. j. každý
žiak sa stal členom poroty a hlasoval za dve
podľa neho najlepšie odohrané rozprávky. Po
sčítaní hlasov bol určený víťazný triedny
kolektív (zvlášť za prvý a zvlášť za druhý
stupeň). Víťazom na prvom stupni sa stala 1.
trieda s rozprávkou O Červenej čiapočke,
prvenstvo na druhom stupni si vybojovali
ôsmaci s rozprávkou O hlúpej žene.
s
uskutočnenou
akciou
Spokojnosť
zaznamenal žiacky i pedagogický kolektív,
radosť prejavili aj deti a učiteľky z MŠ.
Príjemne
strávený
Medzinárodný
deň
školských knižníc považujeme za stimulačný
prostriedok, ktorý malých i veľkých čitateľov
opäť pritiahne do školskej knižnice a otvorí
široké možnosti jej využívania vo vyučovacom
procese i vo voľnom čase žiakov.
PaedDr. Jana Kutišová

ÚSPEŠNÉ LITERÁRNE SÚŤAŽE
Inštitúcie na rôznych stupňoch organizačnej
štruktúry, samosprávnymi krajmi počnúc, cez
krajské a okresné knižnice a okresnými či
mestskými organizáciami končiac, organizujú
každoročne viacero autorských literárnych súťaží
aj pre dospelých. Niektorých z nich sa zúčastňuje aj
náš literát Ing. Jozef Páleník, viac-menej úspešne.
Pred rokom v celoslovenskej súťaži Braneckého
Trenčín získal dve tretie miesta v kategórii próza
i poézia a nedávno aj osobitnú cenu Trenčianskeho
samosprávneho kraja za prózu. Porotu zaujal tiež
v Starej Ľubovni, kde v súťaži Poetická Ľubovňa
vybojoval 3. miesto za prozaickú tvorbu.
V rovnakom žánri mu porota udelila 2. miesto aj
v Čadci v duchovne orientovanej súťaži Jurinova
jeseň a druhý skončil i v Trnave v súťaži O cenu
Slovenského učeného tovarišstva. Ocenený bol aj
v literárnej časti súťaže s horskou tematikou
Horalfest vo Vysokých Tatrách.
(kov)

ŠKOLSKÝ
ROK
2007/2008
V MATERSKEJ ŠKOLE
Naša materská škola (MŠ) je celodennou MŠ
a jej hlavným cieľom je príprava detí do života
a do základnej školy. Výchova a vzdelávanie
tu prebieha počas celého dňa vo všetkých
činnostiach.
V školskom roku 2007/2008 bolo zapísaných
46 detí v dvoch triedach, ktoré sme si označili
symbolmi. V 1. triede označenej „usilovné
včielky“ bolo zaradených 21 troj-štvorročných detí a starali sa o ne učiteľky Mgr. Alenka Sýkorová a Eleonóra Kováčová. Druhá
trieda je triedou „smelých mravčekov“, bolo
v nej 25 detí od 4 do 6 rokov a pracovali pod
vedením učiteliek Danky Hanzlíkovej a Lenky
Žákovej. Táto trieda je prípravnou triedou, do
školy odišlo 14 detí.
O čistotu prostredia MŠ sa stará školníčka
Anka Brachtýrová a o prázdne brušká tety
kuchárky zo Školskej jedálne pri ZŠ Svinná.
Cieľ koncepčného rozvoja materskej školy:
Školský rok bol zameraný na:
- realizáciu úloh orientovaných na
podporu zdravia
- ďalšiu obnovu priestorových a materiálno–technických podmienok školy
- na realizáciu projektov v oblasti
zdravej výživy
- rozvíjanie spolupráce s rodičmi
- krúžkovú činnosť (anglický jazyk,
počítače)
Projekty MŠ: - Zdravý úsmev – zameraný
na starostlivosť o detský chrup
- Deň jablka – podpora zdravej výživy
- Týždeň detských radostí – aktivity pri
príležitosti dňa detí
- Angličtina pre predškolákov – „Skoré
začiatky“
- Pohyb je náš kamarát
- vytvorenie
podmienok pre pohybové aktivity detí
- S počítačom veselo a hravo – zameraný
na rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí
- Práca so stavebnicou Lego dacta – rozvíjanie zručností, fantázie a tvorivosti detí.
Aktivity MŠ: - výstava ovocia, zeleniny,
tekvicových panákov a zvieratiek
- aktivity zamerané na podporu zdravia
detí – ovocné a zeleninové dni, pitný režim,
odbúravanie
závislosti
na
cukríkoch, propagačné aktivity pre rodi-

čov, ochutnávky nátierok, „Deň jablka“,
športová olympiáda MŠ v MŠ Dubodiel
- regionálna výchova – Mikuláš, vianočná
besiedka, koledovanie v obci
- účasť na uvítaniach detí do života –
„Hajušky – belušky“
- spevácke súťaže: „Zlatý slávik“ – v MŠ
Veľké Bierovce
- dramatizácia – „Z rozprávky do
rozprávky“ – v MŠ Mníchova Lehota
- návšteva obecnej knižnice
- zapojenie do súťaže výtvarnej tvorivosti
detí – „Žitnoostrovské pastelky“
- výstava: „Veľkonočné vajíčko“ –
v obci i v rámci obvodu v MŠ Bobot
- divadelné predstavenia a výchovné
koncerty (v spolupráci so ZUŠ Svinná,
detské hudobné divadlo zo Žiliny)
- akadémia ku „Dňu matiek“
- exkurzia u hasičov
- rozlúčka s predškolákmi
Materiálno-technické zabezpečenie školy:
V tomto
školskom
roku
sme
v spolupráci
s obecným
úradom
a rodičovským združením kúpili hračky
a učebné pomôcky, odbornú literatúru, 50
ks prestieradiel na ležadlá. V rámci
realizácie projektu „Pohyb je náš kamarát“
bola školská záhrada doplnená o nové
záhradné náradie. Pre športové aktivity
detí sme kúpili malú šmýkačku, pohyblivé
schody, kolotoč, pre oddych kresliacu
tabuľu, pre hru, učenie a zábavu sme
v záhrade umiestnili altánok, ktorý budeme
využívať na aktivity zamerané hlavne na
environmentálnu
výchovu.
V rámci
skrášlenia životného prostredia sme
vysadili 150 ks drevín, čím rozšírime
i plochu zatienenia.
V novom školskom roku 2008/09
nastúpilo do MŠ 46 detí.
Pedagogický kolektív doplnila Danka
Majdiaková,
vystriedala
Mgr.
A.
Sýkorovú, ktorá odišla pracovať do
Trenčína. Za prácu, ktorú odviedla v našej
„škôlke“, jej vyslovujeme veľkú vďaku.
I pre tento školský rok máme pre deti
pripravený zaujímavý a bohatý program,
aby sa v našej MŠ cítili čo najlepšie
a zároveň si rozvíjali svoje vedomosti,
záujmy a talenty. Toto môžeme robiť iba
v zdravom a príjemnom prostredí, ktoré
kolektív zamestnancov vytvára.

Eleonóra Kováčová, riaditeľka MŠ

MATICA PODPORUJE TRADÍCIE
Matica slovenská si stanovuje svoj program
vždy na valnom zhromaždení, a to na 3 roky.
Valné zhromaždenie v dňoch 16. - 17. 11.
2007 prijalo program do roku 2010 s výhľadom do roku 2013. Závery valného zhromaždenia sú pre jednotlivé miestne organizácie
návodom či záväzkom. Napr. z niektorých
hlavných úloh vyplýva omladzovací proces
matičnej členskej základne. Oslovovať mládež,
aby postupne preberala „žezlo“ rozhodovania,
ale aj zodpovednosti je procesom, ktorý je
stálou a dlhodobou záležitosťou. Je zakotvený
taktiež v našom programe, preto sa snažíme
maximálne spolupracovať už s deťmi v ZŠ.
Zaoberáme sa tiež otázkou národného povedomia, ako ďalšou úlohou MS. V tomto smere
sme v roku 2007 a 2008 pripravili Matičný deň
v ZŠ, hlavne vďaka ochotnej spolupráci
s učiteľkou PaedDr. Janou Kutišovou.
Dňa 15.4.2008 pri príležitosti Matičných
dní sa v ZŠ uskutočnil kvíz k 80. výročiu úmrtia spisovateľa Martina Kukučína za prítomnosti oblastnej pracovníčky MS J. Valigurčinovej, ktorá súťažiaich na prvých troch miestach odmenila knihami. Pohostenie zabezpečoval MO MS a odmenou všetkým súťažiacim
bol zájazd do tlačiarne v Nemšovej. Túto akciu sponzoroval OcÚ čiastkou 2 000 Sk.
Čo sa týka plnenia úloh MS v rozvoji
zachovania či regionálnej kultúry opäť sme
zorganizovali „vynášanie Moreny“ a vítanie
jari v sprievode so slovenskými piesňami
v spolupráci so žiakmi ZŠ. Žiaci posolstvo jari
a nového života odovzdali starostke obce.
Ďalšia nezabudnuteľná akcia sa konala
v auguste pod názvom „Matičná vatra“ (pozri
foto). Uskutočnila sa na ihrisku TJ Štart Svinná
v spolupráci s DHZ a JDS so sprievodným
programom, malým pohostením a samozrejme
za zvuku slovenských piesní. Akciu
zorganizovala Mgr. Zuzana Hricková.

„Oslava darov Zeme“ sa konala poslednú
septembrovú nedeľu v miestnom kostole (ktorý
bol vyzdobený ovocím, zeleninou a starými
slovenskými výšivkami ) pri slávnostnej svätej
omši. Oslava pokračovala pohostením vo farskom dvore. MO zorganizoval akciu v spolupráci s DHZ, JDS, OcÚ ako aj s farským
úradom a s pomocou ochotných občanov našej
obce, za čo im patrí veľká vďaka.
Veľkú pozornosť si zaslúži aj naša
charitatívna činnosť pod názvom „Vzdialenosť
zbližuje“. V ZŠ sme zorganizovali zber starších, kníh, školských pomôcok a hračiek pod
názvom „Deti deťom“. V októbri sa uskutočnil
zber ošatenia pre deti do 12 rokov. Celá zbierka putovala slovenským deťom do Rumunska.
Okrem toho sa snažíme plniť úlohy Matice
slovenskej, ktoré sa týkajú národného
povedomia, hrdosti, vzdelanosti a kultúry
reláciami v miestnom rozhlase, napr. 60.
výročie úmrtia Jozefa Škultétyho ako symbolu
slovenskosti a národnej vzdelanosti, 25.
výročie úmrtia Jána Harantu, 90. výročie
Pittsburskej dohody a iné. Ku Dňu matiek sme
pripravili slávnostné posedenie. Aj k mesiacu
úcty k starším sme usporiadali posedenie
s piesňami a programom vo vlastnej réžie
a malými pozornosťami sme si uctili seniorov.
Na mesiac december pripravujeme akciu
pod názvom „Vianočné pastorále“. Uskutoční
sa v miestnom kostole, aby sme sa takto mohli
počas najkrajších sviatkov roka stretnúť a
otvoriť jeden druhému svoje srdce.
Záverom si MO MS dovoľuje poďakovať
všetkým organizáciám, farskému úradu, OcÚ
ako i jednotlivcom, ktorí nám akoukoľvek
formou pomáhali plniť program MO MS
v roku 2008. Sme presvedčení, že sme
spoločne prispeli ku skvalitneniu kultúrnospoločenského života v obci.
Marta Illéšová, predsedníčka MS

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV V OBCI
Rokom 2008 zavŕšila ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) vo Svinnej štvrtý rok svojej
bohatej činnosti. Krédom bolo zabezpečiť
dôstojný a plnohodnotný život našich členov,
aby aspoň na chvíľu zabudli na svoje
každodenné osobné, alebo rodinné problémy.
V tomto duchu sa niesla i hodnotiaca
schôdza, na ktorej bola zhodnotená činnosť za
rok 2007 a prijatý plán činnosti na rok 2008.
Plán
činnosti
bol
zostavený
podľa
pripomienok, aby plne vyhovoval podľa
zdravotných, ako i iných požiadaviek väčšiny
členov.
Plán činnosti bol rozčlenený na tri hlavné
oblasti: spoločenskú, vzdelávaciu, a záujmovú.
V spoločenskej oblasti sa uskutočnilo
slávnostné posedenie z príležitosti MDŽ, ako
i posedenie pri hudbe v areáli požiarnej
zbrojnice. Nesmieme zabudnúť ani na klubovú
činnosť, ktorá bola zameraná na bližšie
spoznávanie, toleranciu, pomoc, aby sme si
každodenný
život spestrili vzájomnou
komunikáciou
a tým
nadobudli
pocit
spolupatričnosti. K tomuto cieľu veľmi
dopomohli „Duchovné odpoludnia“, ktoré boli
zamerané na prednášky o vzájomnom ľudskom
spolunažívaní, ako i premietaním DVD
z významných pútnických miest v celej
Európe. Úprimné poďakovanie patrí Jozefovi
Petrekovi st. za jeho nezištnú pomoc pri
organizovaní týchto odpoludní a z jeho strany
bez nároku na odmenu.
Pripomenuli sme si 25. výročie úmrtia
významného
katolíckeho
básnika Jána
Harantu, ktorý vykonával v našej obci
pastoračnú činnosť od roku 1963 až do jeho
smrti 27.3.1983. Výročie sme si pripomenuli
na mieste jeho posledného odpočinku
v Turzovke, položením kytice kvetov, s trvalou
spomienkou na jeho plodný život, na jeho
pokorný, tichý a láskavý hlas, na jeho básnické
dielo, ktoré nás neustále sprevádza. Pri
oslavách Dňa učiteľov sme úprimne a srdečne
poďakovali učiteľom ZŠ ako i ZUŠ za ich
nezištnú pomoc pri zabezpečovaní kultúrnych
programov na naše spoločenské akcie.
Pripomenuli sme si i Deň detí malými
darčekmi. Vzhľadom na množiace sa
kriminálne prípady, hlavne voči dôchodcom,
bolo zorganizované stretnutie s príslušníkmi
Policajného zboru SR. Na tomto stretnutí boli

naši občania upozornení na najčastejšie
prípady, ktoré sú páchané voči ním, ako
i odporúčania, ako týmto nekalým prípadom
zabrániť. Naši členovia sa jedenkrát mesačne
zúčastňovali na spoločenskom posedení
s hudbou v Dome armády v Trenčíne.
Plánovaný zájazd do Bojníc a Chalmovej sa
nám, žiaľ, nepodarilo zabezpečiť pre malý
záujem zo strany členskej základne.
Hlavnou úlohou našej ZO JDS bolo
organizačne a programovo zabezpečiť 4.
Krajský a 7. Okresný náučno-turistický zraz
JDS v našej obci. Túto úlohu sme prijali
s vedomím, že touto akciou zviditeľníme našu
obec a dáme ju do väčšieho povedomia štátnej
správy
a samosprávy
pre
zohľadnenie
požiadaviek na rozvoj obce.
Zraz sa uskutočnil dňa 11.9.2008 za účasti
152 dôchodcov z celého Trenčianskeho kraja.
Účastníkmi
bola
vysoko
hodnotená
programová štruktúra, ktorá bola rozdelená na
časť náučnú a turistickú. V náučnej časti
účastníci zrazu navštívili obec Uhrovec –
rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka, kde si uctili
pamiatku týchto velikánov Slovenského národa
položením kytice kvetov pri pamätníku Ľ.
Štúra. Veľmi zaujímavo bol podaný výklad
o živote a diele zo strany pracovníkov múzea.
Taktiež sme navštívili pamätník SNP, kde sme
si položením kytice kvetov s pietou uctili
pamiatku účastníkov SNP. Veľmi emocionálne
na účastníkov zapôsobil osobný príhovor
priameho účastníka Slovenského národného
povstania pána Hrubého.
Účastníci turistiky spoznali vodnú nádrž
Svinica ako i prírodnú pamiatku pri turistickej
trase Svinná – Patrovec. Zo strany účastníkov
bol veľký záujem o výskyt živočíchov a rastlín
nachádzajúcich
sa
v lokalite
prírodnej
pamiatky.
V Patrovci bolo sústredenie oboch skupín,
kde sa účastníci zapojili do športových hier,
ktoré sa tešili veľkému záujmu. Boli to
nenáročné súťaže iba pre zábavu a bližšie
spoznávanie sa i nadviazanie nových známostí.
Po skončení športových hier sa účastníci
presunuli do kultúrneho domu vo Svinnej, kde
bolo slávnostné ukončenie hier spestrené
bohatým kultúrnym programom a posedením
pri živej hudbe.
(pokračovanie na str. 9)

(dokončenie zo str. 8)
Na základe hodnotenia účastníkov ako
i Okresnej a Krajskej organizácie
JDS
v Trenčíne zraz splnil nad očakávanie svoju
úlohu, čo svedčí o organizačných schopnostiach našich členov. V rámci hodnotenia činnosti našej ZO sme obdržali od Ústredia JDS
v Bratislave „Ďakovný list“ za obetavú prácu,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu
v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie. Dodatočne výbor ZO
JDS využíva túto príležitosť, aby úprimne
a srdečne poďakoval všetkým členom, ktorí sa
podieľali na úspechu tejto akcie. Úprimné
poďakovanie patrí i našim sponzorom, ktorí
svojimi sponzorskými darmi dopomohli nielen
k úspešnému priebehu zrazu, ale i aktívnej
činnosti našej ZO. Naše úprimné poďakovanie
patrí starostke obce Ing. A. Sýkorovej ako aj
pracovníčkam OcÚ za ich všestrannú pomoc
pri zabezpečovaní zrazu ale i počas celého
roka. Taktiež ďakujeme žiakom ZŠ, ZUŠ
a spevokolu dospelých, ktorí svojimi vystúpeniami spestrili priebeh nielen tohto
podujatia, ale i akcií počas celého roka.
V oblasti celoživotného vzdelávania seniorov sa dvaja naši členovia zúčastňujú akadémie
tretieho veku, ktorú za rok 2007 úspešne
ukončili. V záujmovej činnosti bolo vykonaných niekoľko cyklotúr a peších túr do prírody
v okolí našej obce.

V spolupráci s miestnou organizáciou DHZ
sme v areáli požiarnej zbrojnice založili
spoločný sad ovocných stromov pre stretávanie
sa našich záhradkárov na vzájomnú výmenu
skúseností.
Našim členom boli ponúknuté rekreačnorehabilitačné pobyty so štátnou účelovou
dotáciou cez spoločnosť „SOREA“, ktoré
niekoľkí využili.
Aké plány máme do budúcnosti? Aby
činnosť našej organizácie bola aj v budúcnosti
prínosom pre jej členov ako i obyvateľov obce.
Preto je potrebné našu činnosť neustále
dopĺňať novými nápadmi, s ktorými by sme
spríjemňovali
život
našich
seniorov.
Vyzývame týmto nielen našich členov, ale
i všetkých občanov, aby oživili skrinku
nápadov, ktorá je umiestnená vo vestibule
predajne COOP Jednota, do ktorej môžu
vkladať svoje námety, pripomienky, sťažnosti
a to nielen k činnosti našej ZO, ale i celej obce.
Veríme,
že
svojou
účasťou
–
pripomienkami, nám pomôžete splniť náš
hlavný cieľ pre budúcu činnosť našej
organizácie.
Výbor ZO želá v novom roku všetkým
svojim
členom
a taktiež
všetkým
spoluobčanom veľa zdravia, spokojnosti
a rodinnej pohody.
Výbor ZO JDS

HASIČSKÁ SÚŤAŽ MALA JUBILEJNÝ ROČNÍK
Dobrovoľný hasičský zbor Svinná má
v súčasnosti 141 členov, z toho 14 žien. Radí
sa medzi najväčšie organizácie nielen okresu
Trenčín, ale celého trenčianskeho kraja. Zbor
bol založený v roku 1884 a v budúcom roku
oslávi 125. výročie trvania. Činnosť riadi 15členný výbor pod vedením predsedu Eduarda
Hertla a veliteľa Jozefa Filka. Hlavným
poslaním zboru je chrániť občanov a ich
majetok pred požiarmi a inými živelnými
pohromami. Z tohto pohľadu je však dôležitá
prevencia a tak v rokoch 2007 – 2008 boli
vykonané preventívne protipožiarne kontroly
v malých prevádzkach, kde pri dôslednejšej
kontrole bolo zistených 55 nedostatkov, ktoré
boli odstránené.
V roku 2008 boli zneškodnené štyri požiare,
a to požiar uskladneného papiera v základnej
škole (31. 1.), príčina pravdepodobne úmyselné zapálenie, ďalej požiar smetiska pri
železničnej sanici (12. 4.) a smetiska nad
bývalou tehelňou (25. 4.), kde bol zasiahnutý
aj les a napokon požiar lesa pod Inovcom
v katastri Dubodiela.
Veľa času v činnosti venujú hasiči účastiam
na súťažiach, kde dosahujú rôzne výsledky, vo
väčšine prípadov ich treba hľadať na
popredných miestach výsledkových listín,
nechýbajú
však
ani
umiestnenia
na
pomyselnom stupni víťazov, ba aj víťazstvá.
Maratón v hasičskom športe začali na jar
účasťou na hasičskom trojboji v Kunoviciach
(10. miesto), ktorý sa konal pod záštitou
Európskej únie, pokračovali v Pečeňanoch, kde
boli dve družstvá (4. a 9. miesto), v Poľnom
Kesove (5. miesto), na nočnej súťaži
v Motešiciach opäť dve družstvá (1. a 5.), na
podobnej súťaži v Šišove (1.), rovnako aj na
nočnej v Zlatých Klasoch (1.), v Trenč.
Stankovciach (1.), Trpíne (2.), Čereňanoch
(3.), Topoľčiankach (2.), V. Chlievanoch (7.
a 15.), moravskom Kněžpoli (7.) a Soblahove
(5.). Na Slováckom pohári v Kunoviciach
obsadili 4. miesto.
Niektoré súťaže boli zaradené do Slovenskomoravskej hasičskej ligy (SMHL) a v nich
dosiahli tieto umiestnenia: Krásno (18.),
Moškovec (5.), Ihrište (2.), Lednické Rovne
(9.), Zbora (4.), Nedašova Lhota (12.),
Pravotice (6.), Horenická Hôrka (6.), Ďurďové
(1.), Podlužany (1.), kde dosiahli doteraz
najlepší čas 13,93 s., Nedašov (16.), Lehota p.

Vtáčnikom (3.). Celkovo obsadili v SMHL
spomedzi 19. účastníkov 4. miesto.
V júli usporiadali na miestnom futbalovom
ihrisku jubilejný 20. ročník súťaže „O pohár
VD Nitratex“, ktorého sa zúčastnilo 64
hasičských družstiev. V kategórii mužov (44
družstiev) bolo poradie: 1. Nedašov 14,24 s, 2.
Zbora 14,32 s, 3. Ďurďové 14,82 s, 4. Lehota
p. Vt. 14,84 s, 5. Podhorie 14,84 s, ... 8. Svinná
I. 15,45 s, ... 14. Nitratex Svinná 16,10 s, ... 23.
Svinná II. 17,09 s. V kategórii žien zvíťazili
hasičky z Podlužian časom 18,02 s, pred Tr.
Stankovcami s časom 18,13 s a Nedašovou
Lhotou s časom 18,79 s. Spestrením súťaže bol
požiarny útok domácich amatérskych hasičiek,
ktoré si síce svoju „prípravu“ nechali na
poslednú chvíľu, ale na „pľaci“ to nebolo
takmer poznať.
Na tunajšom futbalovom ihrisku sa v máji
uskutočnilo aj okresné kolo súťaže mladých
požiarnikov, v ktorom sa na prvých dvoch
miestach umiestnili domáce družstvá, víťazné
postúpilo do krajskej súťaže v Krajnom, kde
obsadilo 7. miesto.
V júni sa uskutočnilo okresné kolo súťaže
mužov a dorastu v Záblatí a oba svinnianske
kolektívy získali prvenstvá. Toto umiestnenie
zopakovali dorastenci aj v krajskom kole
v Pruskom.
Hasiči tradične, tak ako každý rok, pripravili
fašiangový sprievod obcou a pochovávanie
basy spojené s delením fašiangovej kravy.
Organizačne i spoluprácou pohmáhali pri
cirkevných akciách (krížová cesta do časti
Malá Neporadzka, služby pri Božom hrobe,
eucharistické sprievody na Vzkriesenie i Božie
telo–oltáriky ale i odovzdávanie darov zeme).
Počas roka niektorí členovia absolvovali
brigády na údržbe techniky, pripravili Aviu
i CAS 25 na technickú kontrolu (obidve
vozidla úspešne prešli TK), upravili okolie
hasičskej zbrojnice, zapojili sa do zberu železa.
Pre škôlkárov pripravili na hasičskej zbrojnici
deň otvorených dverí aj s ukážkou techniky.
Pokračujú aj družobné vzťahy s moravským
mestečkom Kunovice, ktoré trvajú už 20 rokov
a tieto
kontakty
získali ocenenie
za
medzinárodnú
spoluprácu
III.
stupňa.
Organizácia získala ocenenie aj v rámci okresu
a kraja, ako jedna z popredných. Veľmi dobrá
je aj spolupráca s TJ Štart Svinná, MO Matice
(pokračovanie na str. 11)

(dokončenie zo str. 10)
slovenskej (MS) v obci, čo potvrdili oslavy MS
pri vatre v areáli ihriska, ale aj s Jednotou
dôchodocov Slovenska, kde zasa členovia
DHZ pomohli pri organizovaní náučnoturistického zrazu trenčianskeho kraja.
Okrem úspechov v roku 2008 by bola
potrebná vyššia aktivita mladých členov, aby
sa viac zapájali do organizovania a riadenia
činnosti DHZ, aby tak po odchode starších
členov z výboru mohli pokračovať v ich práci
a úspechoch, ktoré sa dosiahli najmä za
posledných 25 rokov v dobrovoľnej práci
hasičského zboru Svinná.
Nezanedbateľné je i vedenie dokumentácie
histórie DHZ, ktoré už 25 rokov zaznamenáva
do viacdielnej kroniky Eduard Hertl. V kronike
je slovom i fotografiami zaznamenaná činnosť
hasičov a v budúcnosti poslúži ako spomienka
na terajšiu ich prácu.
Dávajme príležitosť práce mladej generácii
a veďme ich k dobrovoľnej činnosti, aby boli
našimi budúcimi pokračovateľmi humánnej
práce v prospech občanov našej obce Svinná.
To je želanie staršej generácie, ale aj želanie
moje.
Eduard Hertl, predseda DHZ

SZPB OBNOVIL REALIZÁCIU
NÁVRHOV NA ODŠKODNÉ
Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB) vo
Svinnej vznikla v roku 1987. Jej členovia sú,
okrem občanov
Svinnej, aj občania
z Neporadze a z Horňan. V dňoch 27. – 28. 3.
2008 bola v Dome armády konferencia
k holokaustu. V auguste sme pripravili reláciu
do miestneho k výročiu SNP. Veľkolepé
oslavy boli, tak ako každý rok, na Jankovom.
Nakoľko som bola dlhodobo práceneschopná,
mnohé
akcie
našej
organizácie
sa
neuskutočnili.
Preto
vás
chcem iba
informovať, že Ústredná rada SZPB so sídlom
v Bratislave podala
návrh na odškodné,
nakoľko bola už táto záležitosť uzavretá
a zostalo
veľa
žiadostí
nevybavených.
Podmienkou aby ste odškodné dostali je, že
musíte byť členom SZPB a svoju žiadosť
doložiť dôkazmi. Nárok na odškodné majú iba

priami potomkovia, deti, manžel, manželka.
Nevesta ani zať nárok nemajú. Jedná sa
o odškodnenie z II. svetovej vojny, ak žiadateľ
(žiadateľka) bol väznený v koncentračnom
tábore alebo nejakým spôsobom sa pričinil
o oslobodenie našej vlasti.
Bližšie informácie dostanete na adrese
SZPB, Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01
Trenčín (vybavuje pani Plevová). Cieľom
našej organizácie je, aby sa už zverstvá vojny
nikdy nezopakovali.
Božena Pristachová, predsedníčka SZPB

ZO ŽIVOTA KDH V OBCI
Jednou z mála politických organizácii
v obci
je miestny Klub KDH, ktorý
v súčasnosti má 10 členov. Predseda klubu je
Ing. Ján Lobotka. Členovia tohto klubu
a sympatizanti tohto hnutia sa aktívne
zúčastňujú
kultúrno-spoločenských
akcií
v obci, pomáhajú pri verejno-prospešných
prácach, brigádach na čistení obce, okolia
cintorína, kostola a fary. Pomáhajú svojou
účasťou
i organizačne
pri
tradičných
cirkevných slávnostiach vo farnosti ako sú
krížová cesta obcou na Veľký piatok,
Vzkriesenie, sviatok Božieho tela (oltáriky).
Venujú
sa
aktívne
i organizovaniu
charitatívnych akcií pri zbere ošatenia a členky
sa zúčastnili pri pečení medovníkov v rámci
celoslovenskej akcie
„Boj proti hladu –
pomôžte Haiti“, ktorá v rámci obce priniesla
zisk 17 849 Sk.
V rámci uvedenej akcie bola zorganizovaná
beseda s misionárkou, ktorá pracovala v tejto
krajine. Beseda bola spestrená premietaním
filmových dokumentov zo života Haiťanov a
doplnená osobným svedectvom misionárky.
Tak ako v minulosti i v budúcnosti chceme
ochotne prispieť k dobrej vzájomnej
spolupráci, k vytváraniu dobrých vzájomných
vzťahov i prostredia v ktorom žijeme.
Úprimne ďakujeme všetkým za spoluprácu
a tešíme sa na ďalšiu v rámci našej obce.
Ľudovít Kyselica, člen výboru KDH

VČELÁROM (ZREJME) SVITNE NA LEPŠIE ČASY
Na úvod pohľad do histórie: viete, že
v obci Dežerice žil a pôsobil priekopník
slovenského včelárstva a ovocinárstva Ján
Kišš (rovesník Ľudovíta Štúra)? Priatelil sa
s ním a spolupracoval v národnostnej oblasti.
Bol oddaným Slovákom a podporovateľom
národných podujatí, spoluzakladateľom spolku
slovenských včelárov. Jeho manželka bola
prvou Slovenkou - včelárkou.
V Slovenskom zväze včelárov (SZV) sa
začala vytvárať nová organizačná štruktúra.
V každom kraji bude pri riešení problémov
z oblasti včelárenia pôsobiť regionálny poradca
(vyspelý a prakticky zdatný včelár). Jeho úloha
bude
v poradenstve
a v organizačnom
usmerňovaní včelárskych organizácii v kraji
ako i poskytovanie informácií (na požiadanie)
štátnej správe.
Vo svinnianskom včelárskom obvode
evidujeme i včelárov, ktorí bývajú a včelária
mimo obce Svinná. Je to dané dobrými
vzťahmi medzi včelármi a ich spokojnosťou
s prenosom informácii z okresnej organizácie.
Už roky je známy nezáujem o včelárenie
v obci Svinná – začať sa môže v mladosti,
v strednom veku
i v seniorskom veku.
Odporúčam návštevu miestnej knižnice, kde sa
dá požičať včelárska literatúra.
Včelárom svitá na lepšie časy, presadzuje sa
tendencia vysievania väčších plôch olejnatých
rastlín, a to slnečnice, kapusty repkovej pravej
(známejšia pod názvom repka olejka). Tieto
rastliny sú známe tým, že poskytujú včelám
nektár a peľ.
Aj v oblasti liečiv pre včely sa vyvíjajú
nové liečivá, ktoré bude možné aplikovať
aj počas produkčného obdobia – znášky pre ich
neutrálnosť k medu. V súčasnosti sa môžu
včelstvá liečiť po vytočení posledného medu
(je tu zohľadnené zdravotné hľadisko
a neškodnosť medu).
Pre informáciu nevčelárov uvediem druhy
medu:
- kvetový (získaný z nektáru kvetov)
- medovicový (pochádza zo sekrétov
rastlín a stromov)
- zmiešaný (skladá sa z medu medovicového a kvetového)

Fakty o mede a škorici
Zistilo sa, že zmes medu a škorice lieči
väčšinu chorôb. Súčasní vedci ho odporúčajú
ako účinný liek na veľa ochorení. Týždenník
World News, vychádzajúci v Kanade, uverejnil
ako výsledok štúdií západných vedcov zoznam
chorôb, ktoré môžno liečiť medom a škoricou.
Uvediem niekoľko odporúčaní v kombinácií
med a škorica:
choroba srdca (zmiešať med a mletú
škoricu a natierať na chlieb namiesto džemu
alebo marmelády)
- infekcia močového mechúra (rozpustiť 2
polievkové lyžice medu a kávovú lyžičku
škorice a vypiť)
- bolesť zubov (zmiešať 1 polievkovú
lyžicu škorice a 5 polievkových lyžíc
medu – aplikovať 3x denne, prikladať
na boľavý zub a bolesť ustúpi)
- cholesterol (2 polievkové lyžice medu
a 3 čajové lyžičky škorice zmiešať s 2
dcl teplej vody)
- nachladnutie (užívať 3x denne 1
polievkovú lyžicu vlažného medu so ¼
kávovej lyžičky škorice po dobu 3 dní)
Čo povedať na záver týchto odporúčaní?
Vyskúšajte - určite vám to neublíži !!!
Zo spomienok starších ľudí je známa
pochúťka pre deti - krajec chleba natretý
maslom a posypaný škoricou - patril medzi
obľúbené pochúťky. Asi na tom niečo je!
Viac ako inokedy, s blížiacimi sa sviatkami,
sa obzeráme aj po nákupe medu. Aký med
kúpiť – lacný alebo drahý, ktorý med je dobrý?
Ako včelár vám môžem povedať, že nákup
medu priamo od včelára je v súčasnej dobre
najistejší. Na trhu je veľa medu nepravého
a dovozového. Žiaľ, aj takýto je trhový
mechanizmus. Dovozový med má nebezpečie
vytvorenia nových alergií, pretože náš
organizmus nie je na med z cudzokrajných
kvetov zvyknutý.
Eduard Jánošík, dôverník SZV

AKTÍVNI CHOVATELIA HOLUBOV
Výbor ZO Slovenského
zväzu chovateľov (SZCH)
pracoval v 6-člennom zložení, v uplynulom období sa
zišiel dva razy. Z činnosti
členov ZO SZCH je možné
hodnotiť len aktivitu chovateľov poštových holubov,
ktorí si každoročne udržujú
svoj štandard. Chovatelia
králikov zaostali za svojou
vystavovateľskou činnosťou
z predchádzajúcich rokov.
Aktívne sa do vystavovateľskej činnosti zapojil
mladý chovateľ Peter Laštík,
ktorý vystavoval v Českej
republike v Přibyslavi, kde
získal čestnú cenu vo farbe
striebornej a na celoštátnej
výstave v Nitre, kde získal
cenu Šampión SR a víťaz
farebnej mutácie, čo v histórii chovateľstva v našej
obci ešte nezískal nikto.
Ďalší chovateľ, ktorý sa
zúčastňoval výstav, bol
Stanislav Ševčík, ktorý mal
dve výstavné andulky –
víťazov tried. Jednotlivci sa
zúčastňovali len ako návštevníci miestnych, oblastných a celoslovenských výstav a len kožušinovej zveri.
Treba poďakovať všetkým
aktívnym členom základnej
organizácie
Slovenského
zväzu chovateľov v našej
obci za kvalitný chovateľský
materiál,
aj
keď
ho
nevystavovali, ale verme, že
budú pripravení na ďalšie
výstavné obdobie.
Na záver tohto krátkeho
hodnotenia treba poďakovať
za vykonanú prácu a dosiahnuté
výsledky
našich
chovateľom, najmä tým,
ktorí
našu
organizáciu
reprezentovali na výstavách.
Dúfajme, že
v ďalšom

chovateľskom
roku
sa
dosiahnu lepšie chovateľské
výsledky ako v uplynulom
roku. K dosiahnutiu tohto
cieľa želám všetkým veľa
chovateľských úspechov.
Viliam Brachtýr, predseda
SZCH

PÁR VIET Z ČINNOSTI SPEVOKOLU DOSPELÝCH
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa činnosť
spevokolu za uplynulé obdobie zdá značne chudobnejšia. Je to do veľkej miery
spôsobené odchodom dirigentky Janky Mikulčíkovej
do Trenčína. Napriek tejto
skutočnosti, že naša Janka
ako sme ju familiárne
oslovovali,
už
nerobí
tunajšiu organistku, predsa
spevácky zbor pod jej
vedením
účinkuje
pri
pohrebných obradoch našich
občanov a svojim spevom
určite prispieva k dôstojnej
rozlúčke
so
zosnulými
V uplynulom roku sme
účinkovali na 12 pohreboch
spoluobčanov na miestnom
cintoríne a zúčastnili sme sa
i na
pohrebe
bývalého
obvodného lekára MUDr.
Vincenta
Keblovského
v Trenčíne. Okrem týchto
celoročných vystúpení sme
pod dirigentským vedením
Mgr. Art. Blanky Ježíkovej
zborovým spevom spestrili
Vianoce, Nový rok a Veľkú
noc.
Čerpali sme
so
skladieb, ktoré sme mali vo
svojom repertoári a takýmto
spôsobom sme sa snažili
využiť a zúročiť i úsilie
zboru, ktoré venovali jeho

členovia pri nácviku týchto
skladieb v minulosti.
25. výročie smrti básnika
a spisovateľa prof. Jána
Harantu sme si dôstojne
pripomenuli návštevou jeho
hrobu v Turzovke položením vencov k pamätnej
tabuli na miestnej fare i ku
jeho pomníku. Spolu so
žiakmi ZŠ sme pripravili
i recitačné pásmo z jeho
tvorby a zborové skladby,
ktoré odzneli pri jeho hrobe
i v miestnom kostole. Zvlášť
pôsobivo vyznela skladba
„Ó Matka Pána“, ktorú
zosnulý básnik prebásnil do
slovenčiny.
Veľkonočné sviatky boli
pre spevokol tradičnou príležitosťou účinkovať pri obradoch počas Veľkého týžd–
ňa i počas slávnostnej bohoslužby a sprievodu Vzkriesenia. Pravidelne sme účinkovali aj pri ostatných cirkevných slávnostiach Božieho tela a hodov.
Okrem týchto akcií sme
si spolu s MO MS pripomenuli výročie vzniku
Matice slovenskej. Účasťou
a vystúpením zboru sme
prispeli k dôstojnému priebehu Krajského náučnoturistického zrazu Jednoty
dôchodcov Slovenska. Svoju
činnosť sme bilancovali na
spoločnom posedení, na
ktorom sme poďakovali za
obetavosť s akou sa speváckemu zboru venuje Janka
Mikulčíková i napriek tomu,
že dochádza z Trenčína.
Hoci vekový priemer členov
zboru je značne cez 60 rokov, želáme im aby mali
hodne síl a ochoty svojou
činnosťou prispievať ku kutúrnemu životu obce Svinná.
Ľudovít Kyselica,
zboru

člen

NAŠI MALÍ ŽIAČIKOVIA SA
OBOZNAMOVALI S DOPRAVOU NA IHRISKU ŠKOLY
Dňa 19. 9. a 22. 9. 2008 absolvovali žiaci 15. ročníka Základnej školy vo Svinnej výcvik v
oblasti dopravnej výchovy. Projekt, ktorý sa
realizoval pod vedením Jozefa Padúcha,
zástupcu Slovenského autoklubu v Bratislave,
pozostával z dvoch častí. Prvá – teoretická časť
- prebiehala v jednotlivých triedach. V rámci
jednej vyučovacej hodiny si žiaci zopakovali
nielen dopravné značky, ale aj náročnejšie
vedomosti, napríklad tzv. pravidlo pravej ruky
a pravidlo odbočenia vľavo, ktoré ako
účastníci cestnej premávky musia ovládať, aby
pri vstupe do križovatky neohrozili seba ani
ostatných. V interaktívnom rozhovore mali
žiaci možnosť vyjadriť svoje názory pri riešení
jednoduchších i zložitejších príkladov z praxe.
I keď bola teoretická časť zaujímavá a
podnetná, žiaci nedočkavo očakávali druhú
časť – praktickú. Inštruktori pre nich na
školskom
ihrisku
pripravili
„ozajstnú
križovatku“ s vyznačenými cestnými pruhmi,
priechodom pre chodcov i semaformi, priniesli
bicykle a kolobežky, poukázali na dôležitosť
používania
prilby
cyklistami.
Počas
nasledujúcich
dvoch
hodín
mal každý žiak možnosť vyskúšať si úlohu
cyklistu, chodca aj vodiča kolobežky. Až tu v
plnej miere žiaci pochopili, že pri prechode
križovatkou nie je dôležitá rýchlosť, ale radšej
pomalšie tempo a pozornejšie vnímanie
všetkých faktorov: semafor, smer jazdy, iní
účastníci premávky. Počiatočné problémy s
orientáciou
v teréne a s osvojením si
základných pravidiel napokon všetci žiaci
prekonali. Jazdili s chuťou, s radosťou a čo je
najdôležitejšie - s cieľom naučiť sa chrániť
svoje zdravie, a zároveň neohrozovať druhého.
Zaujímavým oživením jazdy bolo vypnutie
semaforov a riadenie križovatky policajtom –
jedným zo žiakov. Vedenie školy, učitelia i
rodičia spomínaný projekt prijali s nadšením,
pretože mnoho žiakov do školy skutočne
dochádza na bicykli a každý deň prechádza
jednotlivými križovatkami v obci.
PaedDr. Jana Kutišová

OSLAVA DAROV ZEME
Posledný septembrový víkend sa v našej
obci niesol v duchu tohtoročnej úrody. Už v
sobotu od rána si mohli občania pozrieť
nainštalovanú výstavu ovocia, zeleniny a
sušených kvetov v priestoroch vestibulu
kultúrneho domu.
V nedeľu sa po minuloročnom vydarenom
podujatí konali už druhé obnovené Oslavy
darov zeme, ktoré boli spojené so slávením
Eucharistie v kostole Povýšenia svätého Kríža
o druhej hodine popoludní. Sv. omšu
celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Jozef
Šafár za účasti popredných predstaviteľov
obecných organizácii. O slávnostný a dôstojný
priebeh poďakovania za úrodu sa pričinili
členovia
Matice
slovenskej,
Jednoty
dôchodcov Slovenska, Obecného úradu,
Dobrovoľného hasičského zboru, Zboru sv.
Cecílie a žiaci ZŠ Svinná.
Netradičná výzdobu kostola, o ktorú sa
postarali veriaci tým, že priniesli plody svojich
záhrad a aranžérky, ktoré ich všetky uložili na
„to“ správne miesto, pútala pozornosť a obdiv
všetkých prítomných.
Príjemné popoludnie bolo zakončené malým
posedením vo dvore farského úradu.
Poďakovanie však nepatrí Slnku za teplo a
svetlo, dažďu za vlahu, zemi za živiny,
človeku za usilovnosť a pracovitosť... ...ale
Pánovi, že to všetko dovolil...
Ing. Zuzana Murínová

Rok 2008 jednou vetou ...
... ani tohtoročný fašiangový čas nezostal bez
karnevalu pre deti, na ktorom sa zúčastnil rekordný
počet 62 masiek a prítomní rodičia, starí rodičia a
kamaráti si vybrali za najkrajšiu masku Karolínku
Mokráňovú v “koži” slimáka, pričom zvláštnu cenu
za najlepší nápada a najpracnejšiu realizáciu
udelila porota Tučniakovi – Soni Nikovej ...
...Veľkonočný čas spetrila našim spoluobčanom
výstava maľovaných vajíčok, ručných prác a
ďalších inšpiratívnych jarných dekorácií ...
... počas jarných mesiacov si takmer tri mesiace
mamičky na materskej dovolenke zdokonaľovali angličtinu a tie odvážnejšie si svoje zručnosti overili
aj v záverečnom teste ...

(mur)

DVADSIATKOVÝ TURNAJ
S TROŠKOU NOSTALGIE
Obecný úrad vo Svinnej v spolupráci
s autorom krížoviek a hádaniek Ing. Jozefom
Páleníkom pripravili 17. mája tretí ročník
„Dvadsiatkového turnaja“, čo je celoslovenská
súťaž v riešení krížoviek a hádaniek. Jeho
raritou, ktorá nemá na Slovensku obdobu je, že
v jednom súbore hádaniek sa za správne
riešenie rozdávajú bankovky v hodnote 20 Sk,
z čoho vznikol aj názov podujatia. A tak sa aj
tento rok, ale už s troškou nostalgie za našou
menou, rozdávali dvadsaťkorunáčky, ktorých
si najviac odniesol Prievidžan Milan Chudý –
320 Sk. Naposledy...
Okrem tohto malého spestrenia sa súťažilo v
tradičných kolách: úvodná
rozbehovačka,
ktorou bolo 5 netradičných doplňovačiek
(spoločná pre všetkých), ďalej po dve krížovky
v dvoch kategóriách (pokročilí a menej
pokročilí) a po 24 hádaniek z listu tiež v dvoch
kategóriách. Výsledky:
Rozbehovačka:
1. Štefan Tatarko-Poprad (2 chyby), 2. Milan
Chudý-Prievidza (3),
3. Ivan FiladelfiPrievidza (5), 4. Ján Turek-Poprad (11), 5.
Ivan Šuňavec-Ružomberok (18).
Krížovky – pokročilí:
1. Milan Chudý-Prievidza (0 chýb), 2. Ivan
Filadelfi-Prievidza (0),
3. Jozef KontuľBratislava (0), 4. Štefan Tatarko-Poprad (1),
5. Roman Strcula-Martin (2).
Krížovky – menej pokročilí:
1. Štefan Gašpár-Púchov (0 chýb), 2. Elena
Škulová-Zlaté Moravce (0), 3. Ján FarkašMartin (0), 4. Stanislav Plachý-Zemianske
Kostoľany (0), 5. Ľuboš Oravec-Bratislava
(1).
Hádanky – pokročilí:
1. Ján Psotný-Nové Mesto n/V. (22 riešených
hádaniek), 2. Ivan Filadelfi-Prievidza (21), 3.
Ján Turek-Poprad (20), 4. Miroslav HájičekBratislava (20), 5. Roman Strcula-Martin (17).
Hádanky – menej pokročilí:
1. Anton Hnáth-Moravany pri Michalovciach
(24 riešených hádaniek), 2. Ľuboš OravecBratislava (22), 3. Milan Kandrik-Tatr. Lomnica (22), 4. Dušan Škrovina-Martin (18), 5.
Juraj Bubnáš-Prievidza (17).
Víťazný pohár si od starostky obce ako
absolútni víťazi (najnižší súčet umiestnení
v oboch častiach) prevzali Ivan Filadelfi v
kategórii A a Ľuboš Oravec v kategórii B.

CELOSLOVENSKÝ TURNAJ
LOGIKOV
V popoludňajších hodinách (17. mája) sa
v sále KD Svinná konal tretí turnaj v riešení logických úloh zo série pre rok 2008.
Toto podujatie bolo jedným z kvalifikačných turnajov pre zloženie reprezentačného družstva na tohtoročné majstrovstvá
sveta v riešení logických úloh, ktoré boli v
októbri v Minsku. Logici riešili 48 úloh z
autorskej dielne Jozefa Páleníka, s ktorými
sa viac, či menej potrápili a konečná prvá
päťka vyzerá nasledovne:
1. Blanka Lehotská-Bratislava,
2. Štefan
Gašpár-Púchov, 3. Jozef Chano-Púchov, 4.
Miroslav Šuňavec-Liptovský Hrádok,
5.
Martin Kollár-Bratislava.
Súťažiaci, ktorí prišli spod Tatier, ale aj od
Dunaja sa mohli posilniť v improvizovanom
bufete a pochutiť si na výbornom guláši. Toto
podujatie sa mohlo uskutočniť nielen vďaka
autorovi, u ktorého skrsla myšlienka (a potom
veľa ďalších, keď tvoril úlohy), ale aj s
pomocou OcÚ Svinná, SZHaK, sponzorov a
mnohých dobrovoľníkov, ktorí rozdávali,
opravovali, predávali, rozmnožovali...
Už teraz sme zvedaví, ako sa o rok bude za
hádanky rozdávať euro a aké iné lahôdky si pre
riešiteľov autor pripraví.
Sponzori podujatí:

Obecný úrad Svinná – hlavný sponzor,
Ing. Milan Belej Svinná, Dobrovoľný
hasičský zbor Svinná, Jednota dôchodcov
Slovenska Svinná, Peter Posluch –
pohostinstvo „U Froda“, Július Gajdoš –
pohostinstvo „U vodníka“, Miroslav Koršo –
Zmrzlina Svinná, Pohostinstvo Guňovský
Svinná, Mária Tunegová – pekáreň Inovec
Svinná, Konzum – Augustína Murínová
Svinná a SZHaK.
P.S.: Podobných súťaží v rámci Slovenska sa
ako riešiteľ zúčastňuje aj autor nášho podujatia J. Páleník. V roku 2008 dosiahol tieto umiestnenia: Martin – 2. miesto krížovky, Zemian..
Kostoľany – 3. miesto krížovky, Prievidza – 8.
miesto krížovky, 1. miesto hádanky, Poprad
a Žilina – 4. miesta krížovky, Zlaté Moravce –
6. miesto krížovky a 3. miesto hádanky.
Stranu pripravila: Ing. Zuzana Murínová

MLADÍ KRÍŽOVKÁRI - ŠIESTY ROČNÍK, ŠESŤ ŠKÔL
Obecný úrad Svinná usporiadal dňa 14. mája
2008 v spoločenskej sále kultúrneho domu vo
Svinnej 6. ročník krížovkársko-hádankárskeho
„Turnaja všeličoho“ pre žiakov miestnej
základnej školy. Zúčastnilo sa ho 50 vybraných žiakov 6. – 9. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórii – ročníky 6. – 7.
a ročníky 8. – 9. Obe kategórie riešili v prvej
časti po dve krížovky (švédsku a písmenovú)
a v druhej časti jednu osemsmerovku a blok
desiatich hlavolamov. Najlepších päť z každej
kategórie postúpilo do oblastného kola.
Oblastné kolo pripravil opäť obecný úrad
v spolupráci
so
Slovenským
zväzom
hádankárov a krížovkárov (SZHaK) na deň 16.
mája 2008 a zúčastnili sa ho žiaci šiestich
základných škôl, a to
zo
susedného
Trenčianskeho Jastrabia, ďalej Nemšovej,
Trenčína-Kubry, Motešíc, Dubnice nad Váhom
– C I. a samozrejme zo Svinnej. Súťažilo sa
rovnako v dvoch kategóriách a tiež sa riešili po
dve krížovky, osemsmerovka a kolekcia
hlavolamov. Najlepší riešitelia boli odmenení,
podobne ako prvý deň, vecnými cenami.
Organizátori
vyhlásili
a odmenili
aj
absolútnych
víťazov,
teda
riešiteľov
s najlepším súčtom umiestnení oboch častí.
Medzi mladšími
žiakmi dominovala
Kubranka Saša Zubáková, avšak žiaci tejto
školy si vo vekovo nižšej kategórii počínali
vynikajúco a o rok či dva, keď sa posunú do
vyšších ročníkov, bude zaujímavé sledovať ich
možné súperenie s domácimi či jastrabskými
riešiteľmi. Stalo sa totiž už akousi
samozrejmosťou, že medzi staršími žiakmi
o čo najlepšie umiestnenie každý rok srdnato
súperia práve svinnianskí a jastrabskí mladí

lúštitelia. Tentoraz triumfovala domáca Denisa
Kytová.
Všetky súťažné materiály autorsky pripravil
Ing. Jozef Páleník. Počas prestávok si mohli
žiaci „bonusovo“ zalúštiť s predsedom SZHaK
Ing. Jánom Farkašom, ktorý pre nich aj tento
rok pripravil rôzne hádanky, ale aj chytáky.
VÝSLEDKY: Kategória 6. – 7. ročník –
krížovky:
1. Alexandra Zubáková – ZŠ Kubranská,
Trenčín, 2. Simona Kyselicová – ZŠ Svinná, 3.
Ján Štefánek – ZŠ Kubranská, TN, 4. Natália
Malecová – ZŠ Trenč. Jastrabie, 5. Denisa
Schvandtnerová – ZŠ Nemšová.
Kategória 6. – 7. ročník – osemsmerovka +
hlavolamy:
1. Alexandra Zubáková - ZŠ Kubranská, TN,
2. Iveta Bečková - ZŠ Kubranská, TN, 3.
Norbert Sokol - ZŠ Kubranská, TN, 4. Natália
Malecová – ZŠ Tr. Jastrabie, 5. Alžbeta
Saloňová – ZŠ Svinná.
Kategória 8. – 9. ročník – krížovky:
1. Denisa Kytová – ZŠ Svinná, 2. Michaela
Lobotková - ZŠ Svinná, 3. Jakub Koreň – ZŠ
Tr. Jastrabie, 4. Jakub Valko – ZŠ Tr.
Jastrabie, 5. Milan Strempek – ZŠ Motešice.
Kategória 8. – 9. ročník - osemsmerovka +
hlavolamy:
1. Denisa Kytová – ZŠ Svinná, 2. Naďa
Reháková - ZŠ Tr. Jastrabie, 3. Tomáš Masár
– ZŠ Svinná, 4. Jakub Valko - ZŠ Tr.
Jastrabie, 5. Erika Lobotková – ZŠ Svinná.
Absolútne víťazky: Alexandra Zubáková a
Denisa Kytová
Ing. Zuzana Murínová,
predsedníčka kultúrnej komisie

Vážení návštevníci cintorína!
Napriek mnohým výzvam a upozorneniam
zo strany prevádzkovateľa cintorína, ktorým je
obec Svinná, sa osobnou kontrolou na mieste
zistilo, že ešte stále nie sú zaplatené poplatky
a uzatvorené nájomné zmluvy za všetky
hrobové miesta. Prevádzkovateľ z tohto dôvodu zaslal poštou peňažný poštový poukaz tým
občanom, ktorí si doteraz nesplnili svoju
povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 470/2005
Z.z. a neuhradili poplatok za hrobové miesto.
Táto povinnosť sa týka každého občana, ktorý
má hrob príbuzných na miestnom cintoríne.
Výška nájomného za hrobové miesto je
stanovená na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva 129/03 a platného VZN obce
Svinná č. 2/06 o Prevádzkovom poriadku
pohrebísk nasledovne:
1-hrob 500,- Sk
3-hrob 1 000,- Sk
2-hrob 750,- Sk
4-hrob 1 250,- Sk
detský 300,- Sk
Každý nájomca hrobu je povinný
uzatvoriť s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu
čo vyplýva z § 24 zák.č. 470/2005 Z.z.. Táto
zmluva sa uzatvára bezplatne. Hrobové miesto,
za ktoré nie je zaplatené a tiež nie je
uzatvorená nájomná zmluva a uplynula doba
vyvesenia, ktorú určuje § 25 zák. č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve (výpoveď
nájomnej
zmluvy)
môže
prevádzkovateľ zrušiť
a poskytnúť inému záujemcovi. Čas vyvesenia
určený zákonom je nasledovný:
Citujem § 25, ods. 5: Ak prevádzkovateľ
pohrebiska
vypovedal
nájomnú zmluvu
z dôvodu uvedeného v ods. 1, písm. c/ (nájomca ani po upozornení nezaplatil
nájomné za užívanie hrobového miesta)
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie
1 rok odo dňa, od kedy nebolo zaplatené
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve
nájomcu, aby najneskôr do 1 roka odstránil
príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho
prevádzkovateľ pohrebiska predá v dražbe.
Citujem § 25, ods. 6: Ak prevádzkovateľ
pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v ods. 1, písm. c/ - (nájomca ani
po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie
hrobového miesta) a nájomca nie je známy,
uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie 5 rokov odo dňa, od kedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska
ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na

mieste s označením, že ide o 5-ročné uloženie
počas, ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po
uplynutí
výpovednej
lehoty
ho
prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
Zoznam hrobových miest, za ktoré nie je
zaplatený poplatok za prenájom, je zverejnený
v vývesnej tabuli na miestnom cintoríne.
Výpovedná lehota začína plynúť dňom
vyvesenia čiže dňom 15.10.2008.
Bolo by vhodné, keby si každý občan,
ktorý má na miestnom cintoríne pochovaných
svojich blízkych overil, či má vybavené
všetky potrebné doklady, aby nedošlo
k zbytočným nedorozumeniam.
Na záver by sme ešte chceli upozorniť tých
občanov, ktorí doteraz nepochopili likvidáciu
odpadu z cintorína, že do smetných nádob pri
vstupných bránach do cintorína sa dávajú len
kahance, a do kontajnera v zadnej
časti
cintorína kvety, vence, staré vázy, kvetináče
a ostatný odpad z hrobov. V priestoroch
cintorína je na informačných tabuliach
presne napísané a označené, kam sa aký
odpad dáva. Uvítali by sme, keby ste tieto
informácie rešpektovali, a tým zabránili
znečisťovaniu cintorína – napr. nakopením
vypálených kahancov okolo smetných nádob,
v ktorých sú natlačené umelé kvety, vence
a potom sa tam samozrejme nezmestí to, na
čo sú nádoby určené - čiže len kahance.
Verím, že vďaka zodpovednému prístupu
a dodržiavaním určených pravidiel bude náš
cintorín ozaj dôstojným miestom odpočinku
našich najdrahšíc.
(Tel. kontakt: 032/6487232).

Agnesa Kováčová

Rok 2008 jednou vetou ...

... tridsiaty apríl patrí stavaniu mája na námestí
obce, a tak za spevu improvizovanej kapely a
občanov sa už podvečer týčil (nie na dlho) nad
fontánou vyzdobený máj ...
... veselé predstavenie podarovali mamám a
starým mamám k ich májovému sviatku
najmenší škôlkari ...
... ZŠ opustilo tento rok 31 žiakov, s ktorými sa
malým darčekom rozlúčil aj obecný úrad ...
... všetky deti sa so školským rokom rozlúčili
diskotékou v KD ...
... na výstave ovocia, zeleniny a kvetov sa
pochválili pestovatelia plodmi svojej práce a deti z
MŠ panákmi aj z tekvice ...
(mur)

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBÁRNIKOV SVINNÁ
Uplynul tretí rok, kedy ako vlastníci
hospodárime s lesmi v katastrálnom území
Svinná a katastastrálnom území Veľká Hradná.
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov
(PSU) sa schádzal podľa potreby a na svojich
zasadnutiach
riešil
tieto
problémy:
nedokončené vlastnícke vzťahy, výber
odberateľa ťažby, rozhodnutie platby daní
z pozemkov v oboch katastrálnych územiach,
zhotovenie znaleckého posudku k daniam,
priebežné hodnotenie ťažby dreva, predaj
dreva súkromným osobám (vláknina), predaj
haluziny po ťažbe, poriadok v lese po skončení
ťažby, kúpa drtiča konárov, vynútená výmena
pokladníka výboru a organizácia vyplácania
podielov.
Výbor PSU Svinná zvolal tých členov, ktorí
nemajú v poriadku pozostalostné konanie.
Väčšina členov si dala pozostalostné konanie
do poriadku, no zvyšok zostal v pôvodnom
stave. Výbor PSU nemohol vyplatiť podiely zo
zisku tým členom, ktorí svoju povinnosť
zanedbali. Na zomrelých vlastníkov podiely
nemohli byť vyplatené. Ďalším vážnym
dôvodom je, že po určitom časovom odstupe sa
táto výmera lesa dostala do správy
Slovenského pozemkového
fondu
ako
neznámy vlastník. Ústavný súd SR rozhodol,
že aj neznámy vlastník je vlastník. Ale
dokedy? Môže vyjsť zákon, ktorý rozhodne
v neprospech neznámych vlastníkov. Bola by
škoda, keby členovia PSU Svinná ako
následníci prišli o svoju nehnuteľnosť.
Výbor PSU Svinná prijal štyri ponuky
odberu alebo kúpy vyťaženého dreva. Na

svojich zasadnutiach sa rozhodol pre
ekonomicky
najvýhodnejšieho
kupca.
Vyhoveli sme aj požiadavkám našich členov,
ale aj iných občanov Svinnej a vyťažené drevo
(vlákninu) sme im predali za bežné ceny.
Hlavnému odberateľovi sme predali 798,08 m3
a súkromným osobám 114,72 m3. Haluzinu po
ťažbe sme predali v cene 1250 Sk za vlečku,
teda za 5 priestorových metrov.
Daň z nehnuteľnosti sa platí OcÚ Svinná
a Veľká Hradná spoločne za celé PSU na meno
predsedu podľa znaleckého posudku k daniam.
Po ťažkej chorobe a úmrtí pokladníčky
Emílie Čiernikovej nastala zmena a od 25. 1.
2008 vykonáva túto funkciu Gertrúda
Kyselicová (rod. Lacová).
Zostali sme dlžní poriadku v lese po ťažbe,
čomu musíme venovať zvýšenú pozornosť.
Čaká nás aj vysádzanie lesa po veternej smršti.
Podiely zo zisku boli vyplatené členom PSU
na základe výpisu z katastra nehnuteľnosti zo
6. 2. 2008, a to 1 Sk za 1 m2.
Výbor PSU spolupracuje s odborným
lesným hospodárom Vladislavom Scheerom,
najmä čo sa týka samotnej ťažby dreva,
poriadku po ťažbe i vysádzaní lesa. Na
uvedené práce je však veľmi ťažké nájsť
členov i nečlenov. Preto musíme na uvedené
činnosti najímať pracovníkov a za vykonanú
prácu zaplatiť.
Cieľom práce výboru je aj naďalej
maximálny zisk za minimálne náklady.
Ďakujem za spoluprácu členom výboru,
revíznej komisii a odbornému lesnému
hospodárovi.
Jozef Holenda, predseda PSU Svinná

Rok 2008 jednou vetou ...
... zabaviť sa pri živej hudbe sme mohli na
školskom plese, pochovávaní basy, či
katarínskej zábave ...
... bábätkovský “boom” neobišiel ani našu
obec, preto predstavitelia obce a škôlkari
vítali nových kamarátov až tri razy ...
... so začiatkom školského roka sa deti začali
učiť základy štandardných, latinsko-amerických tancov a spoločenského správania ...

... presne v deň svojho sviatku prišiel deti
potešiť Mikuláš, rozdal im sladké prekvapenie a anjel s čertom sa zapojili aj do tanca ...
... sviatočnú vianočnú atmosféru by mala
navodiť výstava betlehemov a akadémia žiakov
ZŠ ...
... kalendárny rok 2008 by sme chceli ukončiť
silvestrovsou veselicou v KD, na ktorú ste
všetci srdečne pozvaní ...
(mur)

SVINNIANSKÝ FUTBAL V ROKU 2008
Tak ako v živote, aj v našom futbale sa
v tomto roku udiali mnohé zmeny. V novembri
2007 odstúpil z výboru predseda TJ Štart
Svinná Jozef Hikel a tajomník Cyril Bucha.
Patrí im veľké poďakovanie za to, že znova
postavili na nohy futbal vo Svinnej v roku
2001. Postupne rekonštruovali areál ihriska
a odovzdali nám fungujúci klub.
Za nového predsedu bol navrhnutý Ing.
Ivan Krchník. De facto prevzal funkciu
v novembri 2007, de jure od 1. januára 2008.
Ďalej vo výbore pracuje Peter Vavro – tréner
mládeže, Rudolf Jakubík - tréner dospelých,
Ing. Jozef Hilčík - tréner prípravky a žiakov,
Oto Košík – hospodár a Ivan Kováč, ktorý sa
stará o trávniky.
Už v zime sme usporiadali pre náš drobizg
4 halové turnaje. Muži vyhrali Bánovskú
halovú ligu a odohrali prípravné zápasy na
umelom trávniku v Novom Meste nad Váhom.
Rozhodli sme sa do súťaže zapojiť aj
prípravku, čo sú chlapci ročníkov 1999 – 2001.
Tým je zabezpečená výchova futbalistov od
útleho veku až po dospelých. Muži skončili
v ročníku 2007/2008 na slušnom 5. mieste v II.
Triede skupiny Sever. Dorast dosiahol pekný
úspech, keď po dramatickej baráži s Lubinou
postúpil do majstrovstiev oblasti. Mladší žiaci
skončili v majstrovstvách oblasti na 5. mieste.
Počas letnej prípravy bolo potrebné
stabilizovať káder mužov. Aktívnu činnosť
ukončil Zradula Radomír. Za odohrané roky
mu patrí naša vďaka. Vzhľadom na to, že
Horňany sa prihlásili opäť do súťaže,
absolvovali sme zložité rokovania o predĺžení
hosťovania Hanusa a Kyselicu. Po operácii sa
zapojil do prípravy Országh, zo zahraničia sa
vrátil Jakúbek a na prestup zo Šale sme získali
Jónisa. Traja dorastenci (Vondra, Vavro,
Košík) majú striedavý štart a postupne sa
stávajú platnými hráčmi „A“ mužstva.
V príprave sme dosiahli veľmi dobré
výsledky s družstvami z vyšších súťaží, čo
pred súťažou vzbudzovalo optimizmus.
Bohužiaľ, na jeseň sme remízoví králi, čím
sme postrácali veľa bodov.
Pred začiatkom súťaží sme sadli za
spoločný stôl s najbližšími susedmi z Veľkej
Hradnej, aby sme vyriešili spoločnú
mládežnícku základňu. My sme nemali starších

žiakov, oni mladších a dorast. Vzhľadom na
malý počet detí v oboch obciach, sme sa
dohodli, že prípravky a dorast budú štartovať
pod vedením TJ Svinná a mladší a starší žiaci
pod vedením TJ Veľká Hradná. Kádre sú
spoločné. V každom je dostatok hráčov
a spolupráca funguje k obojstrannej spokojnosti.
Nežijeme iba futbalom, urobili sme viacero
brigád na dobudovanie areálu. Teraz
montujeme nové sedadlá, v pláne sú striedačky
a svetelná tabuľa.
Ďakujem ústretovosti a finančnej podpore
Obecného úradu Svinná, bez ktorej by
fungovanie športu u nás nebolo možné.
Poďakovanie patrí aj firme Kupas a ďalším
sponzorom, ktorí nám venovali 2% z daní.
A nakoniec vďaka každému, kto pre futbal vo
Svinnej obetuje svoj voľný čas, energiu
a peniaze, napriek frfľaniu svojich polovičiek
a priateliek (aj keď ruku na srdce, niekedy
oprávnene), od menších žiačikov a ich rodičov
cez dorastencov až po mužov, od šoféra Avie
Jaroslava Balaja, cez vedúcich mužstiev pani
Myšákovú a pána Klobušického až po členov
výboru.
Ing. Ivan Krchník, predseda TJ

Zaujímavé čísla z činnosti OcÚ:
- počet overených listín - 145
- počet overených podpisov - 401
- došlá a odoslaná pošta - 830
- komunálny a objemový odpad - 278 t
- separovaný odpad - 39 t
z toho: sklo - 10 t
papier - 11 t
- došlé faktúry - 1415
- odoslané faktúry - 30
- pokladničné doklady - 3575
- bankové výpisy - 225
- počet čitateľov - 211
(Zdroj: Obecný úrad Svinná)

NOVÉ ŠPORTOVÉ VYŽITIE VO SVINNEJ
Po krátkom čase intenzívnej výstavby sa mi
ako-tak podarilo dať do prevádzky tenisové
kurty (multifunkčný areál) vo Svinnej. Je to
športový areál s pôdorysným rozmerom 36 x
36,5 m, pokrytý umelou trávou, na ktorom sú
vyznačené dva tenisové kurty, dve volejbalové
ihriská, ktoré majú štandardné rozmery. Ďalej
je možné zahrať si aj minifutbal, pre ktorý je
tiež čiarami vyznačné ihrisko, avšak rozmery
nie sú v súlade s predpísanými pravidlami. Pre
zahranie si to však stačí. Okrem týchto hier je
možné zahrať si aj ostatné športy, na ktoré
stačí daný rozmer hracej plochy. Otvorením
týchto tenisových kurtov sa občanom naskytla
nová možnosť športovo sa vyžiť. Mnohí sa
tejto možnosti chytili a začali ju plne využívať.
Už počas výstavby sa pri nás zastavovali
ľudia a spytovali sa, čo to budujeme a kedy
bude areál hotový. No a hneď po dokončení
hracej plochy, v júni 2007, sa objavili prví
hráči a mnohí chodia hrávať až dodnes.
Počas roku 2008 sme vybudovali obslužné
priestory a na spomínanom športovisku sa
mohol uskutočniť prvý turnaj, čo sa aj
uskutočnilo. Po rozhovore s členmi miestneho
amatérskeho volejbalového klubu SVIŇASTAR slovo dalo slovo a 21. 6. 2008 sa
uskutočnil prvý volejbalový turnaj.
Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev v správnom športovom nasadení. Hralo sa na dvoch
ihriskách v dvoch skupinách po štyroch družstvách. Výsledkom všetkých zápasov bol finálový zápas medzi Stankovskými Sokolíkmi
a Serenou z Bánoviec nad Bebravou Tento
zápas patril medzi najlepšie v turnaji. Bolo sa
na čo pozerať. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Serena z Bánoviec nad Bebravou. Navaril
sa perfektný guláš, čapovalo sa pivo a iné
občerstvenie. Pohostili sa nielen súťažiaci, ale
aj hostia. Ohlasy na turnaj boli veľmi dobré
hoci priestory neboli ešte úplne dobudované.
A tak sme začali rozmýšľať nad ďalšou
akciou. O necelý mesiac (12. 7. 2008) sme
usporiadali stretnutie Belejovej rodiny. Po
uvítaní na kurtoch sme túto akciu pomenovali
ako BELEJ CUP. Zašportovala si celá rodina.
Tenis hrali všetky vekové kategórie. Najstarší
hráč mal 70 rokov a najmladší 4 roky. Po
odohraní zápasov sme posedeli, porozprávali
sa, pojedli, popili a dobre si zaspievali pri
harmonike.
Na tenisových kurtoch si zorganizovala
firemný turnaj aj firma Preskot z Neporadze.

Myslím si, že účastníci boli spokojní so servisom a aj s povrchom. Viacerí z pracovníkov
spomínanej firmy chodia hrávať tenis dodnes.
Aj pracovníci MODEST DELTA si v tomto
areáli usporiadali stavbársky deň. Lúčili sa tiež
veľmi spokojní.
Dňa 16. 8. 2008 sa uskutočnil na tenisových
kurtoch vo Svinnej nultý ročník amatérskeho
tenisového turnaja štvorhier. Samotný začiatok
bol poznačený nepriaznivým počasím a dlho
ráno sa váhalo či hrať, alebo nie. Vďaka zopár
ľuďom padlo to správne rozhodnutie a o 9.
hod. sme zodvihli telefóny a obvolali
nahlásených súťažiacich. O krátku chvíľu sme
vedeli, že turnaj sa môže začať, pretože účasť
potvrdilo 11 dvojíc. Po organizačnej stránke
začalo fungovať žrebovanie, ako aj prípravy
okolo občerstvenia a ďalších vecí súvisiacich
s úspešným priebehom turnaja.
Súťažilo sa v dvoch skupinách. V modrej
bolo 5 dvojíc a v červenej 6 dvojíc.
V základnej skupine hral každý s každým.
Z každej skupiny postúpili prví štyria, ktorí sa
stretli vo štvrťfinále, kde sa hralo vyraďovacím
spôsobom, podobne ako v semifinále. Na záver
sa uskutočnil finálový zápas a súboj o tretie
miesto. Víťazom sa stala dvojica Peter
Országh - František Čapák. Počas turnaja
sa podával kotlíkový guláš s občerstvením.
V nedeľu dňa 28. 9. 2008 sa uskutočnil
žiacky tenisový turnaj v dvojhrách. Na súboj
medzi sebou nastúpilo 6 hráčov plných
hráčskej energie, čo bolo aj vidieť na
výkonoch. Najskôr sa odohrali vyraďovacie
zápasy a po nich sa uskutočnili semifinálové a
finálové zápasy, ako aj zápasy o umiestnenie.
Víťazom sa stal Erik Myšák. Deti dostali
pohár, medaily a kopec sladkostí .
Stretnutie na kurtoch, v plnom hráčskom
nasadení, si zorganizovala aj rodina Hiklová.
A to by bolo z prvého ročníka fungovania
tenisových kurtov všetko. Chcel by som ešte
raz poďakovať prostredníctvom tohto článku
všetkým, ktorí mi pomáhali pri organizovaní
týchto akcií a turnajov. Ono sa to nezdá, ale
každé usporiadanie takéhoto turnaja zaberie
mnoho času a námahy. Tí, ktorí organizujú
podobné akcie, vedia o čom hovorím.
Na záver chcem vysloviť prianie, aby sme sa
aj v roku 2009 zišli všetci v pevnom zdraví
a usporiadali ešte viac takýchto vydarených
turnajov a akcií ako v tomto roku.
Ing. Milan Belej

Finalisti tenisového turnaja vo štvorhre

Pohľad na športovú časť areálu

Účastníci volejbalového podujatia

Oddychová a spoločenská časť areálu

Pred tenisom a či po ňom?

Účastníci tenisového turnaja žiakov

35 ROKOV TURISTIKY VO SVINNEJ
Začalo to v piatok 13.5.2008 ráno. Všetci turisti a priaznivci turistiky vo
Svinnej (presnejšie tí, čo nie sú babráci) pobalili svoje veci a „kto ako a kedy
ako,“ smerovali na Duchonku. Tu v údolí potoka Železnica bola vybudovaná
vodná nádrž s rozlohou 14 ha a maximálnou výškou hladiny 9 metrov. Nádrž zadržiava prívalové vody, je zdrojom vody a do povedomia ľudí sa dostala, ako známe rekreačné stredisko. Na západnom pobreží jazera v brezovo-borovicom lese, je veľa objektov na rekreáciu.
Neďaleko od priehradného jazera je pekný,
Slovensku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku,
novobarokový,
poľovnícky
zámok.
Bol
Rumunsku, Nemecku, Rakúsku, Slovinsku,
postavený začiatkom 20. storočia rodinou
Chorvátsku, Bulharsku, Grécku, Ukrajine, ale
Stummerovcov. Necelých 5 km od Duchonky, na
aj v horách Aljašky, v Pamíre i Negévskej púšti
vápencovom brale, vypína sa charakteristická
v Izraeli.
silueta Topoľčianskeho hradu. Len pár
Počas stretnutia absolvovali výstup na Panskú
kilometrov ďalej je významné hradisko z doby
Javorinu, v strednej časti hlavného hrebeňa
halštatskej. Východné svahy Považského Inovca,
Považského Inovca, výstup na
Topoľčiansky
kde sa naša lokalita nachádza, sú porastené,
hrad a Úhrad i botanickú exkurziu na kvitnúcich
v nižších polohách dubo-hrabovými lesmi
stráňach a svahoch blízkeho okolia. Tradičné
a smerom do vyšších polôh, prechádzajú do
rozhovory pri táboráku i teraz striedal spev
javorových bučín. Zvyšky starých, dubových
ľudových piesní. Súčasťou hlavného programu
lesov sa nachádzajú v lokalite Kulháň. Tu je
bol aj „bagandžový bál“ pred chatou, kde sa
mimoriadne dobre zachovalá pôvodná dubina.
o hudbu
postarali kamaráti z dediny pod
V chránenom území sa nachádzajú až 600-ročné
taktovkou Milana Beleja. Na tomto podujatí sa
exempláre duba zimného s obvodom od 200 až
stretlo necelých 60 účastníkov, medzi ktorými
670 cm. Svojim dominantným postavením v
privítali i starostku obce Ing. Annu Sýkorovú,
poraste vytvárajú nádhernú prírodnú kulisu.
ktorá sa tiež počíta medzi pravidelných
Osada Kulháň bola významným strediskom
účastníkov turistických podujatí. Chvályhodné je
i to, že medzi už šedivými hlavami vidieť
baníckej činnosti a spracovania kovov v oblasti.
i mladú generáciu. Najmladšou turistkou je Peťka
Dnes je známa chovom rýb, špecifickým
Rešetková, ktorá napriek svojmu mladému veku
spracovaným a konzumáciou v miestnom štýlom
(3,5 roka) je stabilnou súčasťou turistického
zariadení.
kolektívu. Všetci zúčastnení si pochutili na guláši
Asi 200 m pred vyústením potoka Železnica
a na pamiatku si odniesli pamätnú vlajku a tričko
do nádrže, na chate Javorina sa uskutočnilo
s emblémom stretnutia.
stretnutie
pri
príležitosti
35.
výročia
Záverom len treba zaželať turistom pevný
organizovanej
turistiky
v obci
Svinná.
krok, dobrú navigáciu a entuziazmus na všetkých
V priebehu svojej činnosti sa do turistickej
trasách života. Tešíme sa na ďalšie stretnutia
kroniky zapísalo desiatky ľudí a tak pričuchli
a pekné túry nielen v najbližšom období, ale aj
k potu, ktorý preniká do odevu pri výstupoch na
v nasledujúcich rokoch.
horské masívy i pri šliapaní do pedálov, či
Rudolf Šuňal
v pohybe bielou stopou. Turistov odchovaných
v tejto „stajni“ sme mohli stret núť nielen na

GEMEX Trade, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným GEMEX
Trade, s.r.o. bola založená 8.9.2000 a do
obchodného registra zapísaná dňa 01.02.2001,
avšak korene tejto spoločnosti siahajú až do
roku 1992, nakoľko GEMEX Trade, s.r.o.
vznikla transformáciou verejnej obchodnej
spoločnosti Guňovský, v.o.s..
Svoju podnikateľskú kariéru začala práve
v obci Svinná, v ktorej má dodnes svoje sídlo, a
v ktorej v roku 1992 otvorila pohostinstvo
„Guňovský“ pri železničnej stanici a následne
v roku 1993 aj veľkoobchod, prostredníctvom
ktorého zásobovala okolité prevádzky najmä
alkoholickými a neal-koholickými nápojmi.
V roku
2003
spoločnosť
utlmila
veľkoobchodnú
činnosť,
ponechala
si
pohostinskú činnosť, ktorú rozšírila o ďalšiu
prevádzku v obci Trenčianske Jastrabie a svoje
podnikanie zamerala na medzinárodnú cestnú
nákladnú dopravu, ktorá je v súčasnosti
hlavnou
podnikateľskou
činnosťou.
V medzinárodnej doprave posledné roky rýchlo

expanduje, o čom svedčí fakt, že v súčasnosti
poskytuje svoje služby v medzinárodnej
doprave prostredníctvom nového vozového
parku, s počtom 130 nákladných áut, ktorý sa
neustále obnovuje a rastie.
GEMEX Trade, s.r.o. teší skutočnosť, že
k rozvoju spoločnosti prispel a stále prispieva
svojou svedomitou prácou nejeden obyvateľ
obce Svinná, či už v pohostinskej činnosti (...že
Mirec, Erika, Monička, Janka, Rozália), alebo
v doprave (...pozdravujeme Paľka, Viliama).
Ďakujeme všetkým, s ktorými sme spolupracovali, spolupracujeme a všetkým, ktorí navštevujú a využívajú našu krčmičku na osvieženie, relax, zábavu, oslavy a iné spoločenské
akcie (disco, tanečné zábavy, akcia-otvorenie
letnej sezóny, mariášový turnaj, ...).
Veríme a budeme robiť všetko preto, aby ste
sa u nás cítili dobre, boli s nami spokojní - či
už ako zákazníci alebo ako zamestnanci.
Ďakujeme a dovidenia.
Juraj Guňovský, konateľ GEMEX Trade

PROCAS a.s. Spracovanie káblového odpadu
Rozmarínova 6, 911 01 Trenčín, prevádzka Svinná 385

Akciová spoločnosť PROCAS a.s., so sídlom
v Trenčíne si týmto dovoľuje predstaviť Vám
jej profil.
Akciová spoločnosť PROCAS a.s. vznikla
v roku 2007 ako súkromná akciová spoločnosť
bez zahraničného kapitálu. Jej nosným
programom je recyklácia káblového odpadu na
báze medi alebo hliníka klasifikovaného ako
nie nebezpečný odpad. Výrobná technológia
spracovania káblového odpadu je postavená
vo vlastných výrobných priestoroch prevádzky
v obci Svinná a využíva najmodernejšie
spôsoby separácie kovov, plastov, gumy
a priemyselných prachov a pod.
Spôsob spracovania odpadových káblov je
mechanické mletie a granulácia. Kovy a
ostatné zložky sa separujú na báze fluidnej
separácie. Táto technológia neohrozuje
ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára
tak environmentálnu záťaž prostredia v ktorom
pracuje. Podiel recyklovaných zložiek sa
pohybuje na hranici 95 %. Technológiu tvorí
výrobná linka, ktorá je riadená automaticky,
jej
riadiaca elektronika nepretržite
zabezpečuje plynulý chod samotnej linky,
trvalú bezpečnosť obsluhy pri práci a znižuje

podiel namáhavej fyzickej práce. Pre vstupný
materiál a finálnu produkciu granulovaných
kovov sú ďalej vybudované samostatné
skladové, obslužné a manipulačné priestory.
Prevádzka je technologicky pripravená
spracovať káblový odpad s obsahom medi
alebo hliníka do priemeru kábla 60 mm
a kapacitne je schopná spracovať cca 1 000
ton odpadových káblov ročne. Spoločnosť,
okrem samotnej recyklácie káblového odpadu
zabezpečuje aj manipuláciu a dopravu
materiálu
vlastnými
mechanizmami
a dopravnými prostriedkami.
Spoločnosť PROCAS a.s. má schválenie EIA
– Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
(Environmental Impact Assessment) podľa
zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Tento dokument je
považovaný za jeden z hlavných nástrojov
medzinárodnej environmentálnej politiky na
uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.
Firma je v procese zavedenia
Systému
manažérstva kvality podľa ISO 9001 : 2000
a Systému environmentálneho manažérstva
podľa ISO 14001: 2004.
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V ROKU 2008 SA NARODILI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lucia ŠTEVANKOVÁ
Kristína KUČEROVÁ
Adam HEJTMÁNEK
Tobias NEMEC
Tamara BÁČIKOVÁ
Lukáš KRAJČO

7. Soňa MARKOVÁ
8. Jozef BEŇO
9. Filip KŇAZE
10. Matúš KOBYDA
11. Zuzanna KUCHŤÁKOVÁ

V ROKU 2008 NÁS OPUSTILI OBČANIA

1.
2.
3.
4.
5.

Štefan BACO
Emília ČIERNIKOVÁ
Vilma SCHMIDTOVÁ
Terézia JAKUBÍKOVÁ
Agáta MIŠÁKOVÁ

6. Anton ŠEBÍK
7. Jozef WYRWA
8. Antónia BEJDÁKOVÁ
9. Štefan LOVIŠKA
10. Magdaléna BÚBELOVÁ

V ROKU 2008 UZATVORILI MANŽELSTVO

1.
2.
3.
4.

Dana BRACHTÝROVÁ a Eduard MAJDIAK
Jana KRPELANOVÁ a Peter ĎURIŠ
Martina RICHTÁRECHOVÁ a Martin SMOLKA
Jana BÉREŠOVÁ a Stanislav PAVLE

ŠPORTOVÉ VYLOMENINY
Funkcionári z Dynama Kolimahy prišli s prevratnou novinkou. Postavili zimný štadión s vyhrievanou
ľadovou plochou.
Najlepším strelcom v histórii je šľak. Vždy trafí.
Víťazom pretekov v cezpoľnom behu sa stal zajac poľný.
Najvytrvalejšie bránia svoje partnerky šachisti. Nie a nie si nechať vziať dámu.
Nezdolateľní golfisti sú tí, ktorým jamky pripravujú hrobári.
Keďže Johny Utopenec neuspel v plaveckej disciplíne 100 m motýlik, rozhodol sa skúsiť šťastie
v disciplíne 50 m kravata.
Jedinou príčinou neuskutočneného behu na 100 m cez prekážky boli chýbajúce prekážky.
Protiklady sa vraj priťahujú. Potom nechápem, ako niektorí futbalisti nemôžu guľatou loptou trafiť
hranatú bránku.
Jozef Páleník

ŠOPA NA OŠTARU
(humoreska)

Predseda hasičského zboru vo Veľkých Máloviciach Ignác Trápny sedel v zasadačke a toporne
hľadel do prázdneho papiera. Snažil sa aj o nejaké súvislé a fundované, vierohodné vety, no nič
presvedčivé mu neprichádzalo na um. Mal totiž za úlohu napísať na nadriadený orgán, akým
spôsobom chcú zlikvidovať starú šopu pri splave, ktorá kedysi dávno slúžila ako prístrešok pre ručnú
hasičskú striekačku, no v súčasnosti je už na oštaru. A „zdobí“, čo v preklade znamená špatí obec.
Teda ako šopa. Striekačka nie, tú si hasiči ochraňujú ako historický kus a sem-tam ju prevetrajú pri
nejakom okrúhlom výročí v okolí, ale stará hnilá šopa, tá im leží v žalúdku, na srdci a ktovie kde ešte,
len ľahnúť sa jej veru nechce. Už sa ju aj pokúšali niekoľkokrát podpáliť, že ju budú aj akože hasiť,
aby sa nepovedalo, ale je taká hnilá, že ani horieť nechce. „Chytiť“, ergo horieť nechcela ani
chýrnemu podpaľačovi Lotrovi, občianskym menom Lotharovi, ktorý prišiel odkiaľsi z južného
Nemecka a hrdil sa, že má špeciálne nemecké podpaľačské skúšky. No i on si pri nej ani neškrtol.
Vlastne škrtal zápalkami ostošesť, germánsko-saské podpaľačské fígle vyťahoval zo svojho arzenálu,
lež šopa sa rozhodla, že ešte nejaký piatok zostane na tomto svete. Možno do budúcich volieb. Ktovie.
Na dvere hasičskej zasadačky ktosi mocne zaklopal.
„Nie som tu!“ zlostne odvetil Ignác. „Ba vlastne som tu, ale nevyrušujte ma, mám súrnu
termínovanú prácu!“
„To som ja, veliteľ Lajoš,“ ozvalo sa nesmelo spoza dverí.
„Lajoš, povedal som ti, keď som sem išiel, že nechcem aby ma nikto vyrušoval. Ani keby horelo,
rozumel si?“
Lajoš asi rozumel, hoci ešte urobil pár chatrných pokusov skontaktovať sa so svojim predsedníckym
kolegom. Napokon to vzdal, keď mu Ignác rázne oznámil, že ak svoju „správovskú“ povinnosť splní,
nájde si ho, to ako Lajoša, niekde v dedine.
Opäť sa teda pustil do hľadania riešenia, ako stopiť starú vyslúženú šopu. Skon zhorením si
nechcela vybrať, na zbúranie by bolo treba búracie povolenie, na rozoberanie rozoberacie povolenie,
možno by stálo za uváženie osloviť Davida Copperfielda, aby ju nechal zmiznúť, no ten by si zrejme
veľa „zapýtal“. A tak si Ignác lámal hlavu ďalej, až sa mu konečne po dlhých strastiach podarilo akétaké riešenie „zbuchnúť“. Nasmerujú k nej kanál, ktorý privádzal vodu k starému mlynu a keď príde
lejak, voda stúpne, ešte doň z cisterny nejakú doplnia, aby vody bolo viac, nuž a tá by mala starú šopu
odplaviť. Ohromný nápad!
Ignác spokojne dopísal, podpísal, opečiatkoval, vložil papier do obálky, zalepil, správne ofrankoval
a s úľavou vhodil do poštovej schránky pricapenej na budove hasičskej zbrojnice. Listonoš Poštík to
na druhý deň vyberie, ak nájde správny kľúčik a zariadi odoslanie na správnu adresu.
Predseda Ignác Trápny teda sadol na starý ukrajinský bicykel a pobral sa hľadať veliteľa Lajoša
tak, ako mu prisľúbil. Rozmýšľal, ktorým smerom sa vybrať, keď zbadal, že od západu sa nad dedinou
stelie dym. Zas nejaký truľo páli zelinu, pomyslel si a zamieril tým smerom, že ho ide pokarhať. Keď
sa však blížil k epicentru zadymenia, začal mať tušenie a keď sa k nemu priblížil na dohľad, tušenie sa
pretavilo do pravdy. Horela stará šopa a hasičskí chlapi ju hasili, aj to len akože a len vedrami, lebo
vraj tam je s cisternou zlý, ba žiadny prístup. Veliteľ Lajoš ho privítal čoby ustarostene a pripomenul
mu, že o tomto požiari mu chcel zvestovať, keď ho vyrušoval na zbrojnici pri písaní. Mohol mu, teda
ako predsedovi, ušetriť námahu s písaním.
„A komu sa to podarilo?“ spýtal sa Ignác Lajoša.
„Bezdomovcom,“ odvetil veliteľ. „Potom ti bližšie poviem, ale aj tak napíšeme – príčina neznáma,“
dodal a pobral sa usmerniť hasiacich chlapov, aby sa tak veľmi neangažovali, lebo sa im tú starú šopu
napokon ešte podarí zahasiť.
Jozef Páleník
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