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VIANOČNÁ
Zasa sa čas preteká s časom
srdcia sa o chvíľu naplnia jasom.
Na stole s bielym obrusom jabĺčko, oblátka
čakajú už len na dozretie času štedrého večera.
Vo všetkom cítiť vôňu zeleného ihličia
a kdesi v diaľke cinkot zvončekov.
To nie sú zvončeky ozajstné, to naše srdcia
radosťou naplnené vianočnou idylou.
Zamrznutý potôčik i cesta je biela
v snehobielom rúchu je všetko okolo.
Zasnežený stromček – borovica, jedľa
túlia sa k sebe.
Iba vyšliapaný chodník, zanechané stopy
a zima podľa zákona prírody.
To teplo v izbe nášho domova
sa nikdy zabudnúť nedá.
V hľadaní pokoja si sadáme k vianočnému stolu
veď sa nás zmestí veľa a budeme celá rodina spolu.
Mária Drugdová
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Vážení občania,
blíži sa čas, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej
hovoríme rodinné puto. Blíži sa čas vianočný.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa
každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité,
aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou osobným uplatnením,
dosahovaním vytýčených cieľov. Dúfajme, že
onedlho naše ulice a okolie zasype biela
perina jemného snehu. Belosť, symbolizujúca
čistotu duše, vždy priťahovala predstavivosť
človeka a s ňou spoločne aj svetlo z blikajúcej
sviečky – symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré
určite rozžiari a plápolavým plameňom osvieti

Vážení občania,
ani sa to nezdá, ale už je to rok, čo som sa
Vám takto prihovárala. Rok, ktorý máme za
sebou, bol plný významných udalostí nielen
z hľadiska celospoločenského, ale aj z toho
nášho – teda čo sa tu udialo alebo neudialo,
či sme dokázali urobiť zas niečo navyše,
prípadne sa nám podarilo veci aspoň udržať,
či sme ľuďom skvalitnili život alebo opačne.
Teraz niečo o tom, čo sa udialo.
Začiatok roka 2009 sa niesol v znamení
udržiavania tradícií, a to najmä fašiangovým
sprievodom masiek po obci a následne pochovávaním basy s delením fašiangovej
kravy.
31. január sa niesol v tanečnom duchu –
záverečným „venčekom“, ktorý ukončil kurz
spoločenských tancov.
Matičiari „oprášili“ v obci tradičný akt
„topenia“ Moreny.
Potom nasledovalo už tradičné stavanie
mája, ktoré sa konalo na námestí obce za účasti našich občanov, ktorým na dobrú náladu vyhrávala skupina Comeback. Krásny,
vysoký máj potom celý mesiac zdobil naše
námestie (tento rok nám ho nespílili).
V máji sa konalo taktiež tradičné trojdňové
podujatie, kedy si zmerali svoje sily
krížovkári a logici. Najskôr súperili medzi

naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás
s vďakou prijíma teplé ľudské slovo
pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu
krajším.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho
druhého, svojim postojom a činmi vyjadriť
svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom.
V mene celého obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu ale i osobne –
za seba – želám Vám do nastávajúcich
krásnych vianočných dní nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem
Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života.
Veľa zdravia, lásky a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Krásne Vianoce.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

sebou žiaci ZŠ, potom víťazi postúpili do
oblastného kola (základné školy z okolia).
Zlatým klincom bol tretí turnaj logických
úloh a Eurový turnaj v riešení krížoviek
a hádaniek za účasti popredných riešiteľov
z celého Slovenska. Toto podujatie sa podarilo uskutočniť aj za významnej pomoci
sponzorov, ktorým touto cestou ďakujeme.
Najdôležitejším a zároveň najnáročnejším
podujatím boli príprava a samotné oslavy
570. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Svinná, spojené s vydaním a prezentáciou
prvej monografie o obci. Autorom monografie je Ing. Jozef Páleník a bola vydaná pod
názvom „Potulky stáročiami obce Svinná“.
Podľa účasti občanov na oslavách sa dá
povedať, že oslavy a sprievodné kultúrne
akcie splnili svoj účel – oslovili ľudí – a tak
sme účasťou na nich prispeli k dôstojnému
charakteru tejto akcie. Škoda len, že nám
neprialo počasie a podujatia sa nemohli
konať na námestí obce tak, ako sme
plánovali.
Ku kultúrnu-spoločenskému životu v obci
prispeli svojimi akciami aj podnikatelia, a to
Štefan Guňovský a Ing. Milan Belej so
skupinou Comeback.
Naše školy, teda ZŠ s MŠ a ZUŠ, podporili
mnohé akcie, usporiadané v obci. K úspešnému priebehu týchto akcií prispeli aj naši

dôchodcovia, matičiari, hasiči, speváci a
ďalší.
V rámci príprav cintorína na sviatok
Všetkých svätých dala obec postaviť nový
kríž, ktorý nahradil, predchádzajúci, už
schátralý kríž spred 40. rokov. Zhotovil ho
O úpravu a čistenie cintorína sa postarali
opäť naši dôchodcovia (tak ako po minulé
roky), za čo im patrí naše srdečné
poďakovanie.
Chcem poďakovať za vykonanú prácu aj
všetkým organizáciám, ktoré sa podieľali na
kultúrno – spoločenskom rozvoji našej obce.
Veľmi významnou udalosťou v obci bolo
odovzdanie 38. nájomných bytov v dvoch
nových bytovkách pre približne 105
nájomníkov, ktorí tu bývajú od 1.9.2009.
Na budove ZŠ s MŠ sme zrekonštruovali
strechu. Podarilo sa nám získať prostriedky
z havarijného fondu Ministerstva školstva
SR.
Na miestnej komunikácii na „Kamienke“
bol položený nový asfaltový koberec.
Taktiež bolo dokončené parkovisko v areáli
ZŠ s MŠ. Na budovách Kultúrneho domu
a Zariadenia opatrovateľskej služby boli
vykonané nevyhnutné opravy strechy –
všetky šablóny strešnej krytiny boli
upevnené novými skrutkami.
V rámci získavania finančných prostriedkov sme podali viacero projektov a žiadostí:
- najvýznamnejší a finančne najnáročnejší
bol projekt na rekonštrukciu základnej školy
s materskou školu, ktorý bol aj úspešný. Zo
štrukturálnych fondov EU sme získali viac
než 597 490 € (18 mil. Sk). V rámci tohto
projektu budú na budove ZŠ s MŠ vymenené okná, zateplené obvodové múry, na
budove materskej školy sa zrealizuje sedlová
strecha s podkrovím, pre základnú školu
bude zakúpené určité technické vybavenie.
- na Ministerstvo školstva SR bol podaný
projekt na riešenie havarijného stavu strechy
základnej školy, ktorý bol úspešný
a rekonštrukčne je strecha už ukončená
(celková hodnota 44 479,85 € čo je 1 340 tis.
Sk).
- na Ministerstvo kultúry bol podaný
projekt na finančné prostriedky na vydanie
monografie o obci – nebol úspešný

- na eurofondy – projekt na výmenu elektrických rozvodov na verejné osvetlenie –
zatiaľ nevieme výsledok
- na Trenčiansky samosprávny kraj – na
vydanie monografie – získali sme 1 500 € (
45 189 Sk)
- z Ministerstva financií SR sme získali
4 647,15 € (140 tis. Sk) na vybavenie Zariadenia opatrovateľskej služby v obci.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku
2009 pravidelne, doteraz 6-krát. Na svojich
zasadnutiach riešilo najdôležitejšie otázky,
a to rozpočet obce, dane a poplatky,
hospodárenie obce, oslavy výročia obce,
znečisťovanie ovzdušia v obci močovkovým
zápachom, rušenie nočného pokoja občanov
a ekonomické opatrenia dopadov krízy,
vysporiadanie pozemkov a iné problémy.
Prvé dopady ekonomickej krízy pocítili
niektorí občania obce už začiatkom roka.
Celospoločenská hospodárska kríza postihla
obec od apríla 2009, kedy štát začal znižovať
výnos z podielu dane z fyzických osôb.
Oproti pôvodnému rozpočtu obce 364 926 €
nám štát kráti príjem o 16,5 % čo
predstavuje 60 045 € (1 808 916,- Sk). Táto
čiastka nám chýba v obecnom rozpočte.
Bohužiaľ, pre budúci rok je avizovaný
pokles na príjmoch obce od štátu až o 20 %.
Konkrétne údaje zatiaľ nie sú známe.
Na riešenie dopadov krízy prijalo obecné
zastupiteľstvo určité opatrenia a to:
- od 23.30 hod. do 4. hod. ráno sa vypína
verejné osvetlenie v určitých častiach obce,
- pracovníkom obce boli znížené platy,
- s jedným pracovníkom obce bol ukončený
pracovný pomer,
- presťahovanie kancelárií obecného úradu
na starú požiarnu zbrojnicu.
Také isté problémy postihli aj ostané
obce, no my ich nevyriešime, musia sa
riešiť na najvyššej úrovni štátu.
Dopad týchto udalostí nebude ľahký pre
obec, ale tiež nebude ľahký ani pre rodiny
našich občanov. Neľahkú situáciu musíme
všetci riešiť každodenne a želať si, aby sme
nastávajúce nepriaznivé obdobie čo najskôr
prekonali.
K tomu mi dovoľte zaželať Vám oporu
u svojich blízkych a priateľov, dobré
zázemie v rodine a veľa pevného zdravia.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

KAUZA „MOČOVKA“
V tomto roku nám začal robiť problém veľký
zápach, ktorý sa šíril po celej obci. Jeho zdrojom bola močovka, ktorú poľnohospodársky
podnik v obci - Agrotria vyvážala na okolité
polia. S týmto javom sme sa stretli prvý raz.
Veď doteraz Agrotria hnojila iba maštaľným
hnojom, ktorý sa produkoval u nás, vo Svinnej.
Čo alebo kto je za tým?
Agrotria s.r.o. Svinná zmenila svojho majiteľa. Vlastníkom Agrotrie sa stala firma Polnovar Agrar s.r.o. Bratislava, ktorej konateľom je
Ulrik von Hansen. Ten istý človek, ktorý spoluvlastní Agrovýkrm Rybany, kde sa vo veľkej
miere chovajú ošípané a produkuje sa veľké
množstvo močovky. Túto močovku privážajú
v cisternách ku nám a tu je používaná na hnojenie. Keďže sa nám všetkým táto skutočnosť
nepáči, začali sme sa sťažovať a situáciu riešiť.
Sťažnosť smerovala na Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, ktorý ako prvý začal
preverovať vývoz močovky. Všetky náležitosti, ktoré musí Agrotria mať na to, aby mohla
hnojiť organickým hnojivom, aj má. Má schválený prevádzkový poriadok nakladania s tekutými a tuhými exkrementami na rok 2009,
ktorý schválili príslušné inštitúcie – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.
Ďalej tu bola pozvaná Inšpekcia životného
prostredia, opätovne Obvodný úrad životného
prostredia v Trenčíne. Následne bol prizvaný
k riešeniu problému Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodárstva, ktorý taktiež
skonštatoval, že ich činnosť je v súlade s platnou legislatívou. Ten najväčší problém
(zápach) zákon nerieši. Keďže v našej legislatíve nie sú stanovené normy zápachu, nikto ich
nemôže porušiť – prekročiť. Záverom v tejto
veci je možné prijať iba jedno opatrenie, a to
občiansko-právneho charakteru, kedy vlastníci
pôdy na ktorú sa močovka vyváža zakážu
nájomcovi túto činnosť vykonávať, alebo s ním
ukončia nájomnú zmluvu o prenájme pôdy.

Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
(informácia o priebehu vykonávania)
Vážení účastníci pozemkových úprav,
Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne (ObPÚ)
využíva aj túto možnosť informovať Vás s aktuálnym stavom prebiehajúcich pozemkových úprav

v katastrálnom území Svinná prostredníctvom
vášho občasníka Sviňan.
Na začiatku mi dovoľte stručne zhrnúť v čom
spočíva hlavný význam pozemkových úprav pre
vlastníka pozemkov. Pre Slovensko je charakteristická veľká rozdrobenosť pozemkov (veľký počet
parciel na jedného vlastníka) spolu s veľkým počtom spoluvlastníkov pripadajúcich na jednu parcelu. Tento stav výrazným spôsobom sťažuje
a v mnohých prípadoch až znemožňuje vlastníkovi
nakladať so svojím vlastníctvom. Odstránenie tohto
nepriaznivého stavu je jedným z dôvodov vykonávania pozemkových úprav. Výsledkom pozemkových úprav má byť aj zjednodušenie a sprehľadnenie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Celý proces
pozemkových úprav sa riadi zákonom NR SR č.
330/1995 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
V prvej polovici roka 2009 bol zverejnený rozdeľovací plán - Register nového stavu (RNS) ku
ktorému sa mohli všetci dotknutí účastníci vyjadriť
a v súčasnosti končí pripomienkové konanie a
PPÚ - RNS bude ObPÚ Trenčín schválený.
Upozorňujeme, že čísla parciel uvedené v nových
mapách a vo výpisoch sú pracovné a na zápis do
katastra nehnuteľností bude použité nové
číslovanie – čísla parciel pridelí Správa katastra
Trenčín.
Teraz sa nachádzame v etape Plán prechodu
na nové usporiadanie a vytýčenie nových
pozemkov a stabilizácia význačných lomových
bodov na vybraných vlastníckych hraniciach.
Cieľom plánu prechodu na nové usporiadanie je
dohodnúť a zadefinovať postup a zásady, podľa ktorých vstúpia vlastníci do držby a výkonu ich vlastníckych a užívacích práv na navrhnutých nových
pozemkoch. Postup bol podľa zákona dohodnutý so
združením účastníkov pozemkových úprav (ZÚPÚ) prerokovaný na riadnom zasadnutí predstavenstva
ZÚPÚ dňa 08.10.2009. Na zasadnutie boli prizvaní
zástupcovia obce, Slovenského pozemkového fondu,
správcov Lesov SR, Agrotria, s.r.o., zástupcovia
združení vlastníkov, spracovateľa projektu PU ako aj
ObPÚ Trenčín. Tento postup sa zverejní spolu s
nariadením ObPÚ na vykonanie projektu PÚ.
V rámci projektu PÚ aktuálne prebieha stabilizácia význačných a podrobných lomových bodov vlastníckych hraníc. Vytyčovať sa budú hranice pozemkov hlavne na rozhraní druhov pozemkov lesných a poľnohospodárskej pôdy, vybraté spoločné zariadenia a opatrenia a pozemky vlastníkov,
ktorí o to požiadali a vstupujú do držby týchto
pozemkov.
V prípade nejasností sa môžete obrátiť na členov
predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových
úprav alebo na ObPÚ v Trenčíne.
Tento projekt je spolufinancovaný ES

ObPÚ Trenčín, november 2009

EŠTE STÁLE TO NEVIEME. KEDY SA TO NAUČÍME?
Asi sa pýtate čo sa to vlastne máme naučiť.
Nuž úplne jednoduchú vec - správne separovať
odpad. Cestou pravidelného vyhlasovania
v miestnom rozhlase a taktiež doručením letáčikov do každej domácnosti v minulom roku
sme občanov poučili o tom, ako správne triediť
odpad. Bohužiaľ, ako napokon ukázal čas, naša
snaha bola opäť márna. Väčšina našich občanov buď upozornenia nerešpektuje, alebo ich
nedokáže pochopiť. Je to veľká škoda, pretože
nakoniec na to doplatia všetci - aj tí poctiví
„triediči“. Zle roztriedený odpad, napr. plasty
nám firma, ktorá pre nás zabezpečuje ich odvoz jednoducho neodvezie. Často nám nechajú
na zbernom dvore 200 – 300 ks vriec so zle
roztriedeným plastovým odpadom. Obec potom musí zabezpečiť iný spôsob likvidácie,
ktorý tiež nie je zdarma. Ešte by som chcela
upozorniť na to, že dôsledné triedenie odpadu
nebol výmysel obce, ale podmienky separácie
si určuje firma, ktorá zabezpečuje jeho odvoz.
Rada by som, pre správnu separáciu, uviedla
rozpisy, čo a ako treba triediť.
Do vriec na plasty sa môžu dávať:
- PET fľaše z nealkoholických nápojov
v stlačenom stave
- obalové fólie, fólie na potraviny
- plastové nákupné tašky
- fólie pre domácnosť
- stavebné fólie, ochranné fólie
Nič viac sa tam nesmie dávať.
Do vriec na plasty sa nesmie dávať:
- tégliky od mliečnych výrobkov
a jogurtov
- tácky na ovocie, mäso a pod.
- tvrdé plastické látky, penové plastické
látky, plastikové nádoby, vrstvené
obalové materiály (škatule od mlieka,
nápojov a pod.)
- plastové pivové fľaše
Veľkým problémom je aj triedenie skla.
Niektorí občania sú schopní do veľkoobjemového kontajnera umiestneného v areáli požiarnej zbrojnice, ktorý je určený na sklo (ale aj do
malých umiestnených po obci), nahádzať
všetko možné aj nemožné. Nájdu sa tam
igelitové tašky, plastové fľaše, čelné sklá
z automobilov, sklá s výstužou z oceľových
vlákien, betóny a pod. Je samozrejmé, že vodič
ktorý odváža sklo potom takto naplnený

kontajner nechce zobrať, lebo uvedený nevhodný odpad musí ručne z kontajnera
vyhádzať, inak mu sklo spracovateľská firma
nepreberie.
Do kontajnerov na sklo teda dávajte len:
- biele i farebné nevratné sklo
- fľaše
- zaváraninové fľaše – poháre
- poháre
- sklenené črepy, table
Do kontajnerov na sklo sa nesmie dávať:
- zrkadlá a črepy z nich
- porcelán, keramika, plastové fľaše
- ochranné a obalové fólie
- auto sklá
- betóny
- sklá s výstužou z oceľových vlákien
Z dôvodu nesprávneho triedenia skla musí
obec pristúpiť k jedinému možnému opatreniu
ako zabrániť vstupu motorových vozidiel do
areálu požiarnej zbrojnice a „vláčeniu veľkého
množstva nevhodného odpadu a to uzamknutím hlavnej brány. Osobne môžem potvrdiť, že
odpad nám do tohto kontajnera vozia aj cudzí
ľudia - nielen naši občania. Uzamknutím brány
chceme tomuto predísť, veď tých pár fliaš sa
dá odniesť aj v ruke cez malú bráničku.
Zber papiera, ktorý zabezpečujeme prostredníctvom základnej školy s materskou školou taktiež prešiel zmenami v separácii.
Osobitne sa zberajú:
- noviny, časopisy, katalógy
- prospekty a reklamné letáky
- listy, staré zošity, bloky knihy,
telefónne zoznamy
- papierové tašky a vrecká
Takto vytriedený papier treba len previazať
špagátom, nesmie sa baliť do igelitových
tašiek a kartónových škatúľ. Osobitne sa
zberajú aj kartóny.
Nedá mi nespomenúť v súvislosti triedením
odpadu miestny cintorín. Veľa razy sme občanov upozorňovali na to, že do smetných nádob
pri vstupných bránach do cintorína treba dávať
len a len vypálené kahance. Na ostatný odpad
(kvety, trávu, vence ...) je určený kontajner
umiestnený v zadnej časti cintorína. Aj tu sme
však niektorí nedisciplinovaní a do smetných
nádob hádžeme všetko, čo nám príde pod ruku.
Obec pravidelne zabezpečuje vysýpanie smetných nádob, ale stačia 2 – 3 vhodené vence a

„smetiak“ je opäť plný. Potom robíme kôpky
vedľa „smetiaka“ s poliehame sa, že to niekto
uprace. Pre istotu si ešte aj zanadávame.
O čom je to všetko – o ľahostajnosti, ignorancii, či schválnosti? Ani to človek nevie
schválne definovať. Každý z nás chce mať
hrob svojho blízkeho pekne upravený, čistý.
Horšie je to však s čistotou s poriadkom na
celom cintoríne a v jeho blízkom okolí. Možno
si poviete, že cintorín má svojho správcu –
obec – tak nech sa stará. Žiaľ, nie je možné,
aby to obec zvládla sama. Nebyť nezištnej
pomoci našich dôchodcov – podotýkam, že

stále tých istých, nechcem si ani predstaviť
ako by to s čistotou cintorína vyzeralo.
Ako teda riešiť tieto nie malé problémy
ďalej? Môj názor je ten, že každý jeden z nás
by mal svojou troškou prispieť do mlyna. Tak
ako sa máme snažiť rešpektovať jeden druhého, rešpektujme aj upozornenia a nariadenia,
ktoré prinášajú prospech všetkým nám. Nech
sa našim hlavným cieľom stane čisté a zdravé
životné prostredia v obci.

ČO NOVÉ V KNIŽNICI?

Do druhej kategórie patria (podľa mňa)
zábudlivci :
– platia až po upozornení, do knižnice občas
alebo skôr pravidelne zabúdajú prísť, čím
blokujú obeh kníh, ale napriek tomu sa s
nimi dá dohodnúť a urobiť nápravu.
Tretia (najhoršia) kategória (postrach každého knihovníka), sú totálni ignoranti, ktorí
hrubo porušujú knižničný a výpožičný poriadok:
– nemajú zaplatené poplatky (niektorí aj
niekoľko rokov)
– ignorujú niekoľkonásobné upomínanie,
majú doma knihy, ktoré nie je možné za
žiadnu cenu od nich získať späť,
– keď sa im konečne podarí navštíviť OK
polovicu kníh stratili, alebo tak zničili, že
ich treba len vyradiť – nedajú sa používať
Čo s takýmito „čitateľmi“ robiť? Najlepším
riešením by bolo zverejnenie ich mien, no
bohužiaľ „Zákon o ochrane osobných údajov“
takéto riešenie neumožňuje. Je to veľká škoda,
pretože v minulosti sa mi tento spôsob
osvedčil, podarilo sa mi získať späť aj knihy,
ktoré mali doma čitatelia aj 10 rokov.
Týmto článkom by som chcela vyzvať všetkých čitateľov, ktorí majú nejaké podlžnosti
voči knižnici, aby si ich prišli v čo najkratšom
čase dať do poriadku.
Uvedomte si, že svojou nezodpovednosťou
a lajdáckosťou bránite ostatným čitateľom
v používaní vami doma držaných kníh. Cena
kníh v súčasnosti nie je malá, preto nám záleží
na každom jednom titule, aby sa nám vrátil do
knižnice.
Žiadame Vás „VRAŤTE NÁM NAŠE
KNIHY“.

Obecná knižnica sa nesťahovala.
Vážení čitatelia, ako ste mali možnosť
v uplynulých dňoch zistiť, pracoviská obecného úradu prešli radikálnymi zmenami. Všetky
kancelárie sa z úsporných nákladov na kúrenie
presťahovali do priestorov starej požiarnej
zbrojnice. Na svojom stálom pôsobisku v suteréne kultúrneho domu zostala iba obecná
knižnica. Pri tom množstve kníh, ktoré má vo
svojom fonde 11 000,- nie je možné ju niekam
sťahovať.
Takže, čo bude po novom ? Snáď len to, že
pri návšteve obecnej knižnice (OK) sa bude
treba teplejšie obliecť, pretože sa bude
vykurovať len vstupná miestnosť, a to len
počas otváracích hodín OK a iba elektrickým
ohrievačom. Pravidelní návštevníci knižnice
vedia, že služby knižnice sa poskytujú podľa
potreby aj v dopoludňajších hodinách. Teraz to
bude trošku komplikovanejšie, pretože ak
budete chcieť knižnicu navštíviť dopoludnia,
musíte prísť zavolať vedúcu knižnice na nové
pracovisko – čiže na požiarnu zbrojnicu.
Otváracie hodiny knižnice sa nemenia:
pondelok a štvrtok 13.00 hod. – 15.30 hod.
a v stredu 13.00 hod. – 16.30 hod.
Čo urobiť s neporiadnikmi – poraďte. Používateľov knižnice, čiže čitateľov, možno
rozdeliť do troch kategórií.
Do prvej patria poctivci, ktorí si plnia svoje
záväzky a povinnosti vyplývajúce z knižničného a výpožičného poriadku:
– platia včas členské poplatky –
– pravidelne navštevujú OK, čím umožňujú
ten správny obeh kníh medzi čitateľmi.

Agnesa Kováčová, referent kultúry

Agnesa Kováčová, vedúca OK

V DEŇ VAŠICH
VZÁCNYCH NARODENÍN
PRIŠLI SME K VÁM
S POZDRAVENÍM
Udalostí, na ktoré sa v živote spomína
a hlavne nezabúda, býva pomerne veľa, ale
niektoré z nich sú predsa len o niečo
výnimočnejšie.
Takouto udalosťou v našej obci bolo krásne
životné jubileum. Vzácneho životného jubilea
100 rokov sa dožila dňa 25.6.2009 naša
občianka pani Hedviga Cimprichová. Pri tejto
príležitosti starostka obce Ing. Anna Sýkorová
a pracovníčka kultúry Agnesa Kováčová
s kyticou kvetov navštívili milú jubilantku, aby
jej v mene všetkých našich občanov, ale aj
v svojom mene, popriali veľa zdravia a lásky
v kruhu najbližších, taktiež veľkú dávku
trpezlivosti a Božej pomoci – veď babička už
dlhé roky prežíva svoj život pripútaná na
lôžko.
Veľký obdiv patrí aj jej stálym opatrovateľom – synovi Drahomírovi a jeho manželke,
ktorý sa o ňu starajú s veľkou láskou.
Hedviga Cimprichová je našou najstaršou
občiankou.

Agnesa Kováčová, referent kultúry

VIANOCE KLOPÚ NA
DVERE
Komisia pre kultúru, šport a školstvo pri
Obecnom úrade Svinná v minulom roku usporiadala „Výstavu Betlehemov a vianočných
dekorácii“, ktorá zožala veľký úspech, takže ju
plánujeme zopakovať aj v tomto roku.
Sprievodnými podujatiami výstavy bude
vianočná akadémia a vianočné trhy.
Kedy sa to všetko udeje?
1/ Výstava bude otvorená:
v sobotu 19.12.2009 od 8.00 hod. do 12.00
hod.
v nedeľu 20.1.02009 od 9.00 hod. do 18.00
hod.
2/ Predajné vianočné trhy, na ktorých si
budete môcť zakúpiť vianočné „maličkosti“ –
výrob-ky našich žiakov, budú otvorené:
v sobotu 19.12.2009 od 8.00 hod. do 12.00
hod.
v nedeľu 20.1.02009 od 9.00 hod. do 18.00
hod.
3/ Súčasťou trhov bude aj predaj vianočného
punču, ktorý pre Vás ukuchtia učiteľky ZŠ
s MŠ. V minulom roku veľmi chutil nielen
deťom, ale aj „dospelákom“ ktorí mali punč
vylepšený kvapkou (alebo dvoma ?) alkoholu.
Som presvedčená, že aj v tomto roku uspejú
so svojou špecialitou.
Všetky výrobky a taktiež punč sa budú
predávať za symbolické ceny a výťažok bude
použitý opäť pre našich školák na nákup
materiálu pre ich tvorivú prácu. Dúfame, že ich
podporíte.
4/ Vianočná akadémia sa uskutoční v nedeľu
20.12.2009 so začiatkom o 16.00 hod. So
svojim programom sa predstavia žiaci ZŠ s MŠ
a ZUŠ. Určite sa bude na čo pozerať.
Usporiadaním tohto podujatia Vám chceme
spríjemniť prichádzajúce vianočné sviatky
a aspoň na chvíľu Vás odpútať od množstva
každodenných povinností a starostí. Svojou
hojnou účasťou odmeníte všetkých, ktorí sa
akokoľvek podieľali na tomto peknom
a náročnom podujatí.
Srdečne Vás všetkých pozývame!

Agnesa Kováčová, referent kultúry

TANEČNÝ KURZ
Deň 31. január 2009 bol pre mnohých našich
obyvateľov rovnaký ako každý iný, pre našu
mládež a ich rodiny však nie. Bol to deň plný
napätia, očakávania a zaiste i opodstatnených
obáv a trémy. Konal sa totiž „venček“, teda
slávnosť, ktorá bola vyvrcholením 4mesačného úsilia svinianskej mládeže preniknúť do tajov tanca. Dievčatá a chlapci, ktorí
nabrali odvahu a už v septembri sa prihlásili na
tanečný kurz, sa naučili základné, ale aj ťažšie
tanečné kroky nielen našich národných tancov,
ale aj tancov svetového charakteru, či tancov,
ktoré upadajú do zabudnutia.
No nielen to. Našim cieľom bolo pripraviť
absolventov kurzu do spoločenského života
dospelých. Po ukončení školy sa budú stretávať s rôznymi spoločenskými vrstvami, či už
na stužkovej slávnosti, svadbách, plesoch,
rodinných či pracovných podujatiach, súčasťou
ktorých býva aj tanec, a na ktorých sa vyžaduje
aj určitá úroveň správania. Preto sme sa, okrem
tancovania, často snažili deťom priblížiť aj
rôzne životné situácie, v ktorých by sa mohli
ocitnúť, priúčali sme sa spoločenskej etike a
vzájomnému rešpektu.
Dovolím si povedať, že sa nám to spoločne
aj podarilo, o čom sme sa mohli presvedčiť už
na spomínanom venčeku, na ktorý boli pozvaní
rodičia a príbuzní našich tanečníkov, ale aj
predstavitelia obce Svinná.
Aby sme sa cítili ako na naozajstnom plese,
už v piatok sme vyzdobili tanečnú sálu kultúrneho domu rôznymi vlastnoručne vyrobenými
ozdobami, balónmi a sviečkami. Naše maminy
zatiaľ vypekali sladké i slané pečivo, aby sme

si mali v prestávkach do čoho zahryznúť.
Všetci sme sa tešili na nasledujúci večer. Večer
pre všetkých, na ktorý sme tak tvrdo dreli.
V sobotu popoludní sa začala celá akcia
slávnostným nástupom. Chlapci v tmavých
oblekoch, dievčatá v krásnych róbach a
účesoch len umocňovali slávnostnú atmosféru
a vohnali slzy do očí nejednej mamičke.
Po úvodných príhovoroch učiteľov tanca
a Majky Beňovej nasledoval tzv. rodičovský
tanec, kedy si mohli rodičia našich tanečníkov
na vlastnej koži overiť ich tanečné schopnosti.
Samotnú prehliadku spoločenských tancov sme
zahájili krásnym anglickým valčíkom. Po ňom
sa striedali latinsko-americké tance ako ča-ča,
jive, tango s našimi národnými tancami – polka, valčík, čardáš. Našim hosťom sme predviedli aj tance, ako je foxtrot, blues, rockenroll, country, moderný tanec. Aby si rodičia
tanečníkov pospomínali aj na takmer zabudnuté tance, vyzvali sme ich na tanečný parket, a
spolu so svojimi deťmi si zatancovali mazurku
a letkis.
Po
samotnej
prehliadke
národnospoločenských tancov nasledoval venčekový
tanec, tzv. dámska volenka, pri ktorej dievčatá
odmeňovali svojich tanečníkov malými
venčekmi, ktoré si vlastnoručne vyrobili.
Poďakovanie za podporu a kladný postoj
k tejto významnej kultúrnej akcii v obci vyslovujeme každému, kto sa akokoľvek pričinil
k dôstojnému priebehu venčeka, ale hlavne
starostke Ing. Anne Sýkorovej a vtedajšej
riaditeľke ZŠ Svinná Mgr. Márii Kollárovej.
manželia Ondrášoví

ŽIVÁ ŠKOLA VO SVINNEJ
Každá sekunda nášho života je novou
a jedinečnou chvíľou vesmíru, chvíľou, ktorá
sa už nikdy nezopakuje... A čo my učíme naše
deti? Učíme ich, že dva a dva sú štyri, a že
Paríž je hlavným mestom Francúzska. Kedy
ich začneme učiť aj to, čím sú ony?
Každému dieťaťu by sme mali povedať:
„ Vieš, čo si? Si zázrak. Si jedinečný. Čo svet
svetom stojí, ešte tu nikdy nebolo také dieťa,
ako si ty. Tvoje ruky, šikovné prsty, tvoje
pohyby... Možno sa z teba stane ďalší
Shakespeare, Michelangelo alebo Beetho-ven.
Môžeš dokázať, čo len chceš. Áno, ty si zázrak.
A keď vyrastieš, dokážeš ukázať cestu niekomu,
kto je takisto zázračný, ako ty. Musíš preto
pracovať – my všetci musíme pracovať, aby bol
svet hoden svojich detí...“
(Pablo Casals)
Nová éra školy sa začala písať v januári
2009, kedy sme v obci zlúčili základnú
a materskú školu. V novej podobe naberáme
nový dych. Budeme sa snažiť otvárať pre
žiakov čo najširšiu paletu možností a pomáhať
im sa v nich zorientovať. Zriadili sme webovú
stránku www.zivaskola.sk, kde počas tohto
roka budeme postupne dolaďovať podobu
a obsah stránky. Veríme, že tak zvýšime
informovanosť rodičov i občanov Svinnej
a dopomôžeme
k zlepšeniu
vzájomnej
komunikácie. Našim cieľom nie je iba splniť
si pedagogické povinnosti. Chceme, aby sa
všetci v priestoroch školy cítili dobre a zároveň
aby bola škola súčasťou obce ako živý
a prínosný článok. Veď ak budeme neustále
pracovať
na
vylepšovaní
podmienok
a priestorov školy, budeme zároveň prispievať
i k rozvoju obce. Komornosť prostredia
Svinnej má svoje čaro. A my sa pokúsime
vyčarovať cez naše deti trochu radosti pre
všetkých.
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
Pedagogický zbor v tomto školskom roku bude
pracovať v nasledovnom zložení:
Vedenie školy
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
Mgr. Božena Chudíková, zástupkyňa pre
Základnú školu

Eleonóra Kováčová, zástupkyňa pre Materskú
školu
Učitelia
Materská škola:
Dana Majdiaková (zast. Katarína Syrná)
Daniela Hanzlíková
Lenka Žáková
(k januáru 2010 Veronika Ďurechová)
Základná škola:
Mgr. Eva Hromníková (1. roč.)
Mgr. Jana Malecová (2. roč.)
Mgr. Mária Kollárová (3. roč.)
Mgr. Ingrid Kováčiková (4. roč.)
Mgr. Andrea Jakalová (5. roč.)
Mgr. Tomáš Dlábik
(6. A)
Mgr. Alžbeta Bakytová (6. B)
Mgr. Mariana Zradulová (7. roč.)
Mgr. Anna Čapistráková (8. roč.)
PaedDr. Jana Kutišová (9. roč.)
Netriedni učitelia ZŠ:
Bc. Jana Paláková
Mgr. Zuzana Pavlíková
Mgr. Jozef Šafár
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková
Vychovávateľky v školskom klube:
Zuzana Čapistráková
Veronika Ďurechová
Prevádzkoví pracovníci školy:
Mgr. Renáta Danková – ekonóm, Gertrúda
Kyselicová – vedúca školskej jedálne, Dana
Zaťková – hlavná kuchárka, Eva Ondrášová –
kuchárka, Mária Vondrová – pomocná kuchárka, Milan Trněný - školník, Anna Brachtýrová
- upratovačka, Magdaléna Buchová – upratovačka, Mária Kachlárová - upratovačka, Anna
Urbanovská - upratovačka
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy

EUROMÁNIA – 24. 2. 2009
Eurománia zachvátila celé Slovensko. Ani my žiaci ZŠ Svinná,
nesmieme byť výnimkou.
Usporiadali sme súťaž, ktorá upriamila našu
pozornosť na novú menu - euro.
Hlavným cieľom tejto súťaže bolo nadobudnúť
viac informácií o našom novom platidle. Najskôr sa
konali triedne kolá. Každý žiak dostal od triedneho
učiteľa menší test. Traja najlepší riešitelia
spomínaného testu reprezentovali svoju triedu ako
tím. Kvízu sa zúčastnili žiaci piateho až deviateho
ročníka. Publikum tvorili tí, ktorí sa v triednom
kole umiestnili na 4. a 5. mieste.
Na
súťaži
bola
výborná
atmosféra.
Prostredníctvom DATA-projektora boli premietané
otázky typu „Riskuj“. Súťažné tímy si najskôr
vyžrebovali poradové číslo, potom si podľa poradia
volili ľubovoľné otázky. Niektoré boli ľahšie, iné
dali viac zabrať. Všetci lovili v pamäti poznatky,
ktoré mohli získať z nástenky o eure alebo si ich
jednoducho naštudovali z internetu. Otázky sa
rýchlo míňali. Vedomosti súťažiacich hodnotila
trojčlenná žiacka porota: Barborka a Natállia z 8.
tr. a Katka zo 7.tr. Jednotlivým tímom napokon k
víťazstvu pomohli prémiové otázky obsahujúce
zlatú, striebornú a bronzovú tehličku.
Ani publikum neobišlo naprázdno. Súťažili ako
jednotlivci. Najskôr mali napísať čo najviac slov,
ktoré obsahujú euro, potom zasa vymenovať členov
EÚ. Túto úlohu najlepšie zvládol Matej Matušech
z 8.triedy.
Konečne nastal čas oceniť i hlavných súťažiacich.
Už počas súťaže sa všetci tešili na hodnotné ceny:
puzzle, knihy, obaly na CD. Na prvom mieste sa
umiestnila 7. trieda - Katka Lobotková, Ivetka
Kojdová a Peter Strieženec. Druhé miesto získala

8. trieda - Andrea Ševčíková,
Dominika
Ševčivová a Marek Masár. Na treťom mieste
skončili deviataci - Radovan Halás, Martin Kyjac
a Lukáš Beňo.
Mrzelo ma však, že sme nemohli odpovedať aj na
otázky, ktoré si vybrala druhá skupina a nevedela
na ne správne odpovedať. Často sa stalo, že sme si
vybrali otázku, ktorá nám „nesadla“. Bolo to viacmenej o šťastí, ale i tak sa mi to veľmi páčilo.
Andrea Ševčíková, 8. tr.

Víťazky súťaže eurománia

ŠKOLA V PRÍRODE A MY
V dňoch 30. 3. 2009 až 3. 4. 2009 sa žiaci
tretieho a štvrtého ročníka ZŠ vo Svinnej
zúčastnili Školy v prírode v Patrovci.
Ich päťdňový pobyt bol spojený s hrami
a zábavnými činnosťami v prírode, plnením
rôznych netradičných úloh, ale i zabezpečovaním poriadku v izbách či v jedálni. Každý deň
žiaci absolvovali štyri vyučovacie hodiny.
Súčasťou školy v prírode boli športové a vedomostné súťaže. Deti sa zúčastnili i zaujímavej
besedy s pracovníčkami Environmentálneho
centra v Trenčíne, na záver ktorej mohli svoje
nové poznatky uplatniť pri zhotovovaní rôznych
predmetov z prírodnín. Výsledkom boli krásne
darčekové vrecká, dózičky a ozdoby. Milým
spestrením
pobytu
bol
i karneval.
Zo
zaujímavých masiek bolo ťažké vybrať tie

najkrajšie. Žiaci napokon sami rozhodli a masky,
ktoré získali najviac detských hlasov, boli
ocenené peknými cenami. Všetci sa dosýta
vytancovali a výborne zabavili.
Posledný deň pani vychovávateľka poprosila
deti, aby samé zhodnotili školu v prírode. Ich
úlohou bolo formou anonymných listov napísať,
čo sa im páčilo, prípadne nepáčilo na ich pobyte.
Výsledkom bolo kladné hodnotenie pobytu,
z čoho sa tešili nielen deti, ale aj učitelia.
Dni prežité v škole v prírode otestovali
samostatnosť žiakov, a zároveň v nich prehĺbili
lásku k prírode. Každodenný život v kolektíve
prispel i k väčšej ohľaduplnosti, spolupráci
a utužil kolektív detí.

Mariana Zradulová, Veronika Ďurechová

BOLI SME V UHROVCI
Dejepis ôsmeho ročníka je zameraný aj na
slovenské dejiny, v literárnej výchove zasa
dominujú ukážky z tvorby štúrovcov. Preto sa
tradíciou na našej škole stáva organizovanie
exkurzie do rodného domu Ľudovíta Štúra v
Uhrovci.
Naša exkurzia začala v dedinke Uhrovec, kde
vyrastal a žil nielen Ľudovít Štúr, ale aj Alexander
Dubček. Zaujímavosťou je, že obaja sa narodili
v tom istom dome. Tento domček (fotografia
vpravo) dnes slúži ako múzeum. Je rozdelený na
dve časti. Jednu časť obývali Štúrovci, rodina
Ľudovíta
Štúra. Pôvodný nábytok rodiny sa
nezachoval, ale mali sme možnosť pozrieť si knihy
a rukopis Štúrovho otca. Z rodokmeňa a obrazov
sme sa o Ľudovítovej rodine mnoho dozvedeli.
Druhú časť domu tvorila škola. V tejto škole učil
Štúrov otec. Keďže bol učiteľ, nemal to vôbec
jednoduché. Ľudia za ním chodili, keď potrebovali
prečítať alebo napísať list. Týmto si zároveň
privyrábal. Na Vianoce bolo zvykom napiecť
a poslať do každej rodiny oblátky. Expozícia, ktorá
je inštalovaná v tejto časti domu, obsahuje veľa
obrazov, zachovaných tlačív, novín, máp i celé
súborné dielo Ľudovíta Štúra. Okrem iného sú tu
vystavené aj všetky podpisy štúrovcov, t. j.
Štúrových spolupracovníkov a nasledovníkov.
V rámci exkurzie sme navštívili aj Jankov vŕšok.
Tam nás najviac zaujali bunkre. Boli to malé
prázdne miestnosti ukryté v lese. Slúžili ako úkryt

partizánov v bojoch počas druhej svetovej vojny.
Iných zaujala samotná mohyla a ťažké stroje.
Z Jankovho vŕšku sme sa opäť vrátili do Uhrovca.
Navštívili sme etnografické múzeum ponúkajúce
rôzne zaujímavosti: starodávne odevy, predmety
dennej spotreby, sklárske skvosty. Upútali nás tiež
rezbárske diela. Mali sme možnosť nahliadnuť do
dejín obce a oboznámiť sa s aktivitami, ktoré tam
prebiehajú.
Po návšteve tohto múzea sa naša exkurzia skočila.
Aj keď niektorých nezaujala tak ako napr. návšteva
Dinoparku, bola zaujímavá. Dozvedeli sme sa také
fakty a informácie, ktoré by nám učebnica dejepisu
určite neposkytla.

Andrea Ševčíková, 8.tr.

DEŇ ZEME
Počas vyučovania si žiaci najprv vypočuli
rozhlasovú reláciu v školskom rozhlase. Žiaci
9. ročníka vysvetlili mladším spolužiakom, aké
sú príčiny vzniku ozónovej diery, čo to ozónová diera je, aký má vplyv na živé organizmy
a človeka.
Neskôr si žiaci mohli vyskúšať svoje zručnosti pri zašívaní symbolickej ozónovej diery.
Nainštalovali sme ju na školskom dvore. Išlo

o dieru vystrihnutú v plachte. Plátali ju žiaci 36. ročníka (na fotografiách Nikoly Ježíkovej z
9.tr.). Nie všetkým sa darilo záplatu prišiť,
nebolo to jednoduché, nešlo to ľahko. Rovnako
je to aj s ozónovou dierou v skutočnosti.
Vyrobiť dieru bolo veľmi jednoduché, no
zaplátať ju trvá veľmi dlho.

Andrea Jakalová, učiteľka ZŠ

Plátanie ozónovej diery - žiaci 3. triedy

TO TU EŠTE NEBOLO
(Prvý ročník vianočného trhu)
Odbila štvrtá hodina. Dvere v kultúrnom dome sa
otvorili, pomaly sa začali schádzať občania Svinnej.
Začal sa dlho pripravovaný vianočný trh. Veliteľky
tohto trhu boli pani učiteľky A. Vozníková a J.
Kutišová. Na predaj boli výrobky, ktoré vytvorili
žiaci základnej školy. Na trhu sa dali kúpiť rozličné
pozdravy, vianočné gule z farieb na sklo, sadrové
odliatky, svietniky, záložky do kníh, medovníčky,
anjelici, ...
My - teda naša trieda (na fotografiách) sme
vyrábali zaujímavé, pestré vianočné ozdôbky.
Chalani väčšinou vyrábali záložky, niektoré
dievčatá farbili vianočné gule, ďalší žiaci zasa
plietli anjelikov.

Najprv sa pletenie zdalo ťažké, potom vysvitlo, že
to vôbec nie je také
namáhavé, ako sa zdalo na prvý pohľad. Výrobky,
ktoré neboli na predaj, ale na obdivovanie boli
betlehemy - priniesli ich občania Svinnej, ale
niektoré vytvorili aj žiaci na „výtvarnej“ (na
estetickú stránku starostlivo dozerala pani učiteľka
A. Čapistráková). Okrem majstrovských diel sa tu
dal kúpiť aj vianočný punč, ktorý sa delil na dve
skupiny: Jeden pre deti, druhý pre dospelých. V
tom pre dospelých bol recept obohatený troškou
alkoholu,
nebol teda dostupný neplnoletým
osobám .

Kolektív 8. triedy

ODDYCHOVALI SME AKTÍVNE
Žiaci ZŠ s MŠ Svinná sa v sobotu 26. 9. 2009
vybrali po stopách slávnych predkov. Podobne ako
štúrovci i oni vystúpili na Devín, miesto úzko späté
s našimi národnými dejinami. Okrem historických
faktov, ktoré si žiaci spoločne zopakovali, ich na
Devíne zaujali aj zaujímavosti, napr. značne
viditeľný sútok Moravy a Dunaja, hradná studňa,
hĺbku ktorej odhadovali podľa šplechotu vyliatej
vody zhora alebo povesť o vežičke nazývanej tiež
Mníška alebo Panenská veža. Výstupu na Devín
predchádzala 90-minútová plavba loďou, ponúkajúca pohľad na dominanty Bratislavy – hrad, parla-

ment, most so slávnou kaviarňou, atď. Výlet sa
uskutočnil v rámci projektu Hodina deťom, ktorý
v predchádzajúcom školskom roku vypracovalo
vedenie školy spolu s manželmi Ondrášovými.
I takýmto spôsobom sa vyučujúci snažia motivovať
žiakov k aktívnemu oddychu, ukázať im cieľavedomé využitie voľného času, vzbudiť záujem o historické pamiatky, rozvíjať národné povedomie
a v neposlednom rade aj odbremeniť rodičov
žiakov počas víkendu.

PaedDr. Jana Kutišová

PRÁVE DNES JE POTREBNÉ VYTLÁČAŤ CHODNÍKY
KU POZNÁVANIU DEDOVIZNE
O toto sa Matica slovenská (MS) prostredníctvom miestneho odboru (MO) MS snaží už
od svojho založenia (1863). Štefan Moyses si
to uvedomoval už pri zakladaní MS spolu
s Karolom Kuzmánym. Už Veľkomoravské
knieža Rastislav požiadal v roku 862 cisára
Michala III., aby poslal učiteľa, ktorý by ľudu
vysvetľoval kresťanskú vieru v jemu zrozumiteľnej reči. Slovanské písmo - hlaholika, ktoré
bolo zostavené v rokoch 862-863, zabezpečovalo preložiť časti evanjelií. Sv. Cyril a Metod
bránili a posilňovali kultúrnu nezávislosť
Veľkej Moravy. Celé duchovné dedičstvo sv.
Metod odovzdal svojmu žiakovi Gorazdovi,
rodákovi z Nitrianska.
Prečo toto spomínam? No preto, že udržanie
kultúry a mravov je posvätným príkazom pre
naše generácie. MS je najstaršou kultúrnou
ustanovizňou. Preto sa už od svojho vzniku
snaží o to, aby si slovenský ľud udržal svoju
kultúru, mravy i zvyky.
Náš MO MS sa toto snaží plniť natoľko,
koľko je v jeho silách. Už od svojho vzniku má
v pláne svojej činnosti akcie, ktoré priamo
súvisia so vzdelávaním, kultúrou s tým, že sa
snažíme uchovávať zvyky, mravy a obyčaje
nášho ľudu, aby neostali bez povšimnutia
dnešnej generácie. Ba dokonca, aby nezarástli
trávou surovosti. Niektoré naše akcie - činnosti
už akoby ostali trvalé. Robíme ich za dobrej
spolupráce OcÚ, DHZ, ZO JDS, ZŠ s MŠ
i SČK, spevokolu dospelých i Zboru svätej
Cecílie. Spomeniem napríklad vynášanie
Moreny, matičné dni v ZŠ, výstava veľkonočných symbolov, Deň narcisov, 90. výročie
úmrtia generála M. R. Štefánika, oslava darov
Zeme, Mesiac úcty k starším. Dopĺňame aj
izbu kultúrneho dedičstva našich rodičov.
Okrem toho približujeme občanom niektoré
osobnosti, pamätné dni, či výročia pomocou
reklamnej tabule alebo v miestnom rozhlase.
V novembri sme pripravili výstavu výrobkov
žiakov ZŠ z odpadových a prírodných materiálov s názvom „Deň plný nápadov“. Zhotovovali vtáčie búdky, ikebany a pod. Zástupcovia
MO MS a ZŠ s MŠ vyhodnotili najoriginálnejšie nápady a MO MS ich ocenila.
Päť najkrajšie vyhotovených vtáčích búdok
mali Radovan Masár, Filip Vondra, Samuel
Zvalo, Milan Krpelan, a Miroslav Galko.

Tri najkrajšie ikebany urobili Iveta Kojdová,
Gabriela Vondrová, Radoslava Gajdošová.

V decembri sme pripravili spomienkovú
slávnosť k 100. výročia narodenia ThLic. Jána
Harantu v miestnom kostole spojenú so svätou
omšou.
Na 26.12.2009 pripravujeme, podobne ako
minulý rok, „Vianočné pastorále“, ktoré budú
o 15.00 hod v miestnom kostole.
Žiaľ, je nás málo, ktorí chceme túto činnosť
vykonávať. Preto by sme radi prijali ďalších podobných nadšencov, žiakov, študentov
i dospelých, ktorí budú ochotní ukrajovať zo
svojho voľného času pre našu obec bez nároku
na finančné ocenenie, aby obec rástla do krásy,
kultúry
a vzdelanosti
so
zachovaním
a rozširovaním kultúry našich rodičov.
Dovoľujeme si poďakovať starostke obce
Ing. Sýkorovej, pánovi farárovi Mgr. Šafárovi,
ZŠ s MŠ. Ďakujeme aj spoločenským organizáciám, ktoré s nami spolupracovali, speváckym zborom, všetkým členom a v neposlednej
rade všetkým ochotným občanom.

Marta Illéšová, predsedníčka MO MS
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Čo s našou kultúrou sviňanci?
Vážení spoluobčania,
už dlhšie obdobie sa sťažujeme na chýbajúcu, žiadnu, topiacu sa, ale azda najlepšie by
bolo povedať už utopenú kultúru v našej obci Svinná. Ako sa môže kultúra utopiť? Buď je
v nej diera ako v lodi, alebo ju vetry zavejú, kde ony chcú a tam ju prevrátia, až sa utopí ako
tá loď. No a ako tomu je v našom prípade? Z môjho pohľadu je to takto. Začalo to

nesprávnymi vetrami od nás občanov a keď už loď nemala síl a stratila stabilitu, tak sa
prevrátila. Ale ešte nie je utopená!!!
Sťažovať sa sťažujeme ale kto proti tomuto stavu niečo robí? Dovolím si povedať, že
nám sviňancom stav našej kultúry nič nehovorí a že nám to je úplne ľahostajné – až na
niektoré výnimky. Ale budem konkrétny a budem písať o akciách, ktoré sa ma týkajú a ktoré
poriadala aj Komisia pre kultúru, šport a školstvo pri OcÚ Svinná. Stavanie mája. Každý rok
sme sa snažili zorganizovať stavanie mája a potom májovú veselicu. Koľkí ste sa prišli
zabaviť do kultúrneho domu? Odpoveď iste poznáte. Isté leto sme Vám, vážení spoluobčania,
ponúkli 3 krát v sobotu večer „malú tanečnú zábavu“. Koľkí ste toto využili? Odpoveď taktiež
poznáte. Oslavy 570. výročia 1. písomnej zmienky o obci Svinná. Koľkí ste zostali na
vystúpení excelentnej DH Vlčovanka po oficiálnom kultúrnom programe. Tí, ktorí zostali, tí
ktorí nezostali a aj tí, ktorí tam vôbec neboli, odpoveď tiež veľmi dobre poznajú. Vážení
dôchodcovia, ako ste odišli z Vašich osláv pri príležitosti mesiaca úcty k starším? Bolo Vám
medzi svojimi priateľmi zle? Alebo sa azda nepotrebujete raz za čas niekde spoločne stretnúť
a zabaviť sa vo vašej organizácii JDS Svinná? Vysoko si vážim vaše predsedníctvo
a vyzdvihujem prácu p. Mgr. Zuzany Hrickovej, pretože má stále chuť pracovať pre Vás aj
napriek tomu, že pre ňu by najväčšou odmenou mala byť početná a aktívna účasť na týchto
vašich podujatiach. No a pozrime sa na organizátorov. Začnem Komisiou pre kultúru, šport
a školstvo pri OcÚ Svinná, ktorej som členom. Je pravda že by sme mohli ponúknuť aj viac.
Ale pre koho, keď aj to, čo je ponúknuté, nie je dostatočne využité? A toto isté platí pre
všetky organizácie v našej obci, ktoré čo len raz niečo pre našu kultúru urobili. Tieto posledné
dve vety nie sú žiadne uľahčovanie si pozície či zodpovednosti, ale uznajte sami, je to tak.
Vážení spoluobčania, nie je mojim cieľom kritizovať, ale napraviť v spomínanej oblasti,
čo sa dá. Ale sám to nikto nedokáže. Preto skúsme sa zamyslieť každý sám nad sebou, či sa
dá v našom postoji k obci, v ktorej žijeme, niečo urobiť, aby sa náš spoločenský život
vo Svinnej stal takým, akým býval kedysi, keď u nás vo Svinnej mali vystúpenia poprední
slovenskí umelci ako Ivan Krajíček, Oldo Hlaváček, keď boli organizované tradičné tanečné
zábavy s veľmi vysokou účasťou a keď aj deti a mládež mali oveľa pestrejší kultúrny a
športový život v našej Svinnej. Ak má niekto z vás, vážení spoluobčania, dobrú myšlienku
„čo urobiť“, nemusí byť ani starosta ani poslanec, ba nemusí byť ani v kultúrnej komisii,
stačí, ak s touto myšlienkou príde – viete kde – a spoločne sa pokúsime dať jej reálny rozmer.
S končiacim sa rokom 2009 Vám vážení spoluobčania prajem príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia, pohody a osobných aj pracovných úspechov.
Ing. Radoslav Ondráš – člen komisie pre kultúru a šport pri OcÚ Svinná

Ukážka z vlastnej tvorby:
A padák sa mi neotvoril
(Rozprávanie)
Jedného letného augustového dňa som sa s partiou kamarátov z
futbalového tímu vybral za veľkým dobrodružstvom do Amazónie.
Počasie nám prialo. Ani cesta lietadlom nebola taká zlá, keďže nás
obsluhovala pekná „babenka“ s dlhými nohami. Po príchode do osady uprostred

Amazónie sme sa spriatelili s tamojším obyvateľstvom, ktoré pochádza zo
starovekého kmeňa Sivých vlkov. Od nich sme sa dozvedeli o poklade na
najvyššej hore Amazonského pralesa. Najskôr nám to pripadalo smiešne
a detinské — ísť hľadať poklad. Ale potom nám napadlo, že by to mohol byť
začiatok veľkého dobrodružstva s neskutočnými protivníkmi a s krásnymi
Indiánkami, ktoré by nás cestou sprevádzali. Nadšení sme začali prípravy na
ďalekú cestu.
Netušili sme, že to bude také jednoduché. Keďže žijeme v 21. storočí –
prenajmeme si lietadlo. Peniaze hýbu svetom, a tak pohli aj majiteľom lietadla,
tak trochu pripomínajúceho šamana. Po dvojhodinovej príprave sme boli
konečne pripravení vzlietnuť. Všetci sme mali na chrbtoch padáky a netrpezlivo
sme čakali, kedy príde naša chvíľa. Keď sme sa dostali nad horu, kde mal byť
poklad, zoskočili sme. Ja som skákal ako posledný. Padal som stále nižšie
a nižšie, stále som padal ... A v tom som si zmyslel, že by som mal roztvoriť
padák. Potiahol som šnúrku. Nič. Skúsil som znovu. Opäť nič. Čoraz rýchlejšie
som sa približoval k zemi a padák stále nie a nie otvoriť. Mysľou sa mi začal
preháňať celý môj život. V duchu som sa lúčil s priateľmi. Tresk! Zobudil som
sa. Bol to len sen.
Od tej doby snívam o letných prázdninách kdekoľvek a s kýmkoľvek len
nie v Amazónii a s Indiánkami.
Stanislav Lobotka, 8.tr.
Práca získala ocenenie v súťaži
Literárne Košice Jána Štiavnického

Niečo zaujímavé pre mladých
WORKOUT - Posilňovanie s vlastnou váhou
Možno ste si všimli, že v našej obci sa snažím ponúkať mladým ľuďom
aktivity, ktorým by sa mohli venovať a rozumne využívať svoj čas. Donedávna
to boli krúžky breakdancu a parkouru. Teraz by som vám rád predstavil niečo
iné, pre niekoho možno úplne nové. Ide o „workout“. Je to anglický názov,
ktorý označuje posilňovanie s vlastnou váhou.
Posilňovanie s vlastnou váhou je niečo, čo poznáme už stáročia. Jeho vznik sa
dá predpokladať už v dobe praveku, kedy človek každý deň musel prekonávať
prekážky – stromy, pohoria, nosenie bremien a pod. Hoci si to ani
neuvedomoval, každou jednou činnosťou posilňoval svoje telo. Vďaka tomu sa
stával silnejším a odolnejším, ľahšie dokázal čeliť nástrahám prírody.
Ďalšími, ktorí asi najviac prispeli k rozvoju posilňovania, boli starovekí
Gréci. Práve oni sa začali zaujímať o ľudské telo a snažili sa o dosiahnutie
„kalokagatie“ - dokonalosti tela a mysle. Aj vďaka nim vznikli mnohé športy,
najmä olympiáda.
Ako plynuli roky človek stále objavoval nové a nové spôsoby, ako posilniť
svoje telo, začal hľadať spojenie medzi stravovaním a cvičením, pretože jeho
cieľom bolo stať sa silným a mocným. Aj to bol dôvod, prečo začali vznikať
posilňovne, miesta priamo stavané na precvičovanie tela. Pre niektorých však
mohli byť posilňovne dosť drahé, preto v Amerike prevažne černošská časť
obyvateľstva rozvinula „workout“ – posilňovanie s vlastnou váhou. Na cvičenie
začala používať všetko , čo im ponúkla ulica - lavičky, zábradlia a detské
ihriská, ktoré im dokonale nahradili drahé posilňovne. Zo začiatku ich bolo pár,
časom sa však pridávali noví a noví, až nakoniec začala cvičiť veľká časť
komunity. Časom aj štát pochopil význam a obrovský prínos tejto aktivity a
začali sa výstavby špecializovaných ihrísk na cvičenie. Odmenou bolo zníženie
kriminality, závislosti mladých ľudí na alkohole a drogách.
Ako vidíte tento druh aktivity je veľmi prínosný nielen pre spoločnosť, ale
v prvom rade pre naše zdravie. Oproti posilňovaniu s činkami má viacero výhod.
Keďže ide o posilňovanie s vlastnou váhou, ide o prirodzený spôsob, ako
posilniť telo. Tým, že sa nepoužívajú závažia, je tento druh aktivity určený
všetkým záujemcom – mužom, ženám a dokonca aj deťom. Cvičí sa len s váhou

nášho tela, na ktorú sme stavaní, čo zaručuje aj vyššiu bezpečnosť ako
posilňovňa, kde sa pracuje niekedy aj s dvojnásobkom váhy tela. To však
neznamená že „workout“ je ľahší ako cvičenie s činkami! Z vlastnej skúsenosti
môžem potvrdiť , že je to presne naopak. Vo „workoute“ nie sú potrebné žiadne
investície do závaží, činiek, lavičiek ani strojov. Ďalšou výhodou je, že celú jar,
leto a jeseň sa cvičí vonku, to znamená na čerstvom vzduchu a nie v nevetranej a
stiesnenej posilňovni. Toto je len pár výhod „workoutu“ .
Ja osobne sa „workoutu“ venujem už 5 mesiacov. Samozrejme aj predtým
som používal niektoré cviky s vlastnou váhou, ale až teraz som objavil ich čaro
a najmä užitočnosť pre ľudské telo. Začiatky boli ťažké. Začínal som sám, ale
vďaka internetu a médiám som sa rýchlo zorientoval a prenikol do tajov
„workoutu“. Postupne sa ku mne pridávali aj iní a teraz nás je asi desať, ktorí
chodíme aktívne a pravidelne cvičiť. Vekové rozmedzie je od 14 do 22 rokov.
Zatiaľ cvičia prevažne chalani, ale chodí s nami cvičiť aj jedno dievča a radi
privítame každého, kto by mal záujem sa pridať. Som veľmi rád, že sa mi
podarilo touto činnosťou zaujať také množstvo ľudí, či už u nás, alebo aj v
neďalekom Trenčíne. Nesnažím sa len o to, aby cvičili, ale snažím sa im ukázať
aj zdravý životný štýl, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dnešného života. Sám
sa im snažím byť príkladom.
Naše tréningy sa momentálne konajú na v areáli základnej školy s materskou
školu, v ktorej sa nachádzajú aspoň čiastočne náhrady cvičebných náradí. Touto
cestou by som sa chcel poďakovať pani riaditeľke Základnej školy s materskou
školu vo Svinnej PaedDr. Ingrid Ondruškovej, ktorá nám tieto aktivity dovolila
a podporuje nás. Tréningy prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme dobrá partia,
ktorá si navzájom pomáha. Princíp je to založený na tom, že každý učí
každého. Je síce pravda, že ja trénujem najdlhšie, ale často krát sa stane, že
niekto, kto s nami ešte len začal cvičiť, vymyslí niečo nové, niečo dobré.
Najkrajšia na tréningoch je motivácia a zdravá súťaživosť. Tí, ktorí sú noví, sa
snažia dobehnúť nás a naopak my, ktorí trénujeme dlhšie, sa snažíme „makať „
aby nás nedobehli. Tréningy v škole sú však len dočasné riešenie.
V budúcom roku na jar by som chcel pokúsiť o to, aby sa v našej obci
vybudovalo ihrisko na cvičenie. Ide v podstate o bežné ihrisko pre deti, mierne
upravené pre naše účely. Myslím, že je to dobrý projekt, nakoľko v našej obci
takéto ihrisko chýba. Takto by ho mohli využívať všetci, nielen my, čo cvičíme.
Ak by bol záujem zo strany mládeže o cvičenie, viedol by som aj krúžok, kde
by sa každý mohol naučiť ako cvičiť, ako sa stravovať atď.
Rád by som už len spomenul ľudí ( mojich kamarátov), ktorí na sebe poctivo
„makajú“ a môžu slúžiť ako príklad ostatným vo svojom okolí : Matej Kollár,
Dominik Rokaši, Štefan Lobotka, Peter Laštík, Róbert Cíger, Peter Kopecký,
Adam Strhársky, Jakub Ševčík, Oliver Krchník, Viki Strhárska a ja (Peter
Kováč). Sú to ľudia, ktorých poznám už dlhšie, ale až „workout“ nás spojil
silným putom! Všetkých ich obdivujem a sú pre mňa veľkou oporou , ale najmä
motiváciou v tom, čo robím!!

Na záver by som uviedol krátky citát a k nemu pár viet:
„Jedného dňa sa ti celý život premietne pred očami, uisti sa už teraz , že to bude
pekné pozeranie“! (neznámy autor)
K tomuto krásnemu citátu by som už dodal len toto: „Myslím si, že v
dnešnej dobe veľa mladých ľudí holduje alkoholu a drogám. Nie je nič horšie,
ako sledovať ľudí, ktorých ste predtým poznali a mali radi, že sa odrazu menia
pred vašimi očami na neznáme bytosti, ktoré zahadzujú svoju budúcnosť. Aj to
je jeden z dôvodov, prečo robím to, čo robím. A nielen ja, ale aj tí, čo so mnou
cvičia. Našim cieľom je ukázať najmä mladým ľudom, že sú aj vhodnejšie
spôsoby ako tráviť voľný čas a žiť dlhý a plnohodnotný život“

Rušná sezóna 2009 na tenisových kurtoch
Po zimnom odpočinku a dobití energie sme sa pustili do vylepšenia
športového areálu tak, aby sa zúčastnení športovci mali kam schovať pred
nepriaznivým počasím. To sa nám podarilo postavením prístrešku a
teda súťaženie a športovanie v areáli mohlo začať.
Tak sa aj stalo a prvý začínajúci turnaj sa uskutočnil 9. mája. Bol to
tenisový turnaj vo štvorhrách. Prihlásilo sa 12 dvojíc, ktoré vo dvoch skupinách
predviedli medzi sebou pekné športové divadlo. Turnaj vyhral Róbert MYŠÁK
- Filip CERULÍK. Samozrejme víťazi boli ocenení. Počasie bolo perfektné a po
skončení sme sa mohli tešiť na ďalšiu akciu.
Tá nedala na seba dlho čakať a 13. 6. 2009 sa uskutočnil druhý ročník
volejbalového turnaja O cenu Sviňastar. Tento turnaj, ktorý zvolalo sviňanské
volejbalové družstvo patril tiež k výborným akciám, kde bolo vidieť pokroky
jednotlivých družstiev spred roka. Prvé miesto si obhájilo Bánovské družstvo
síce so zmeneným názvom, ale s tými istými kmeňovými hráčmi VVV team Bánovce nad Bebravou. V jednotlivých zápasoch sa bolo na čo pozerať.
Ďalší turnaj, ktorý sa konal v športovom areály, bol Žiacky tenisový
turnaj, ktorý dostal názov BEMY Cup a konal sa 5. júna 2009. Zúčastnilo sa na
ňom 10 súťažiacich. Víťazom turnaja sa stal Erik Myšák. Môžeme povedať, že
aj táto akcia sa vydarila. Hlavnému organizátorovi sa podarilo zohnať
sponzorov, ktorý podporili naše deti hodnotnými cenami takmer za 500 € a
každý zúčastnený bol ocenený. To však nie je všetko. Vďaka mojim priateľom
paralelne s tenisom prebiehala aj lukostreľba mimo kurtov. Pod dohľadom
skúsených ľudí v tomto športe, si mohol každý zúčastnený, bez rozdielu veku,
zastrieľať z luku aj s odborným komentárom, čo sa v plnej miere využívalo.
Ďalším spestrením programu bolo vystúpenie Novozélandských domorodých
obyvateľov - MAUROV, ktorí nám predviedli asi pol hodinový program. Ich
vystúpenie bolo skvelé.
No a bol tu 22. august, kedy sa uskutočnil tenisový turnaj pod názvom
BELEJ Cup. Je to rodinný turnaj, ktorého, ako to hovorí názov, sa zúčastňuje
výlučne iba rodina Belejová od 5 až po 70 rokov. Konal sa tri dni - od piatku do
nedele. Postavil sa vojenský stan, ktorý poslúžil ako hotel. Hlavný turnaj sa
uskutočnil v sobotu a bol spojený aj s rodinnou oslavou životného jubilea.

O zábavu bolo postarané. V kuse sme sa smiali, až na to počasie, kedy nám
zábavu prekazil dážď. V nedeľu sa zábava a športovanie ukončilo.
Posledný turnaj, ktorý sa konal 15.9.2009 ako posledný v tomto roku, bol
Rozlúčkový tenisový turnaj vo štvorhrách. Zúčastnilo sa ho 16 dvojíc, ktoré
boli rozdelené do štyroch skupín po štyroch. V skupine hral každý s každým
a podľa bodového vyhodnotenia sme spravili dvoch pavúkov, kde sa hrali
vyraďovacie zápasy. Víťazom sa stala dvojica Róbert Myšák + Peter Bielik.
Turnaja sa zúčastnili aj dvojice z okolitých miest a dedín. K týmto všetkým
turnajom treba povedať iba to, že počas každého turnaja bolo vďaka kamarátom
a rodinným príslušníkom postarané o občerstvenie, ozvučenie a vždy bol
navarený kvalitný guláš, prípadne sa ugrilovali klobásky. Nechýbalo ani dobré
čapované pivo.
Rád by som ešte spomenul, že v tomto športovom areáli sa 25. 7. 2009
uskutočnil Ančabál, na ktorom sa prezentovala nová rocková skupina
COMEBACK. Myslím si, že napriek chladnému a vlhkému počasiu, bola
celkom dobrá účasť a taktiež vynikajúca zábava. Hralo sa do skorých ranných
hodín a veru mnohým sa ani ráno nechcelo ísť domov. Odohnala ich až veľká
zima. Taktiež sa podával guláš, grilovali sa klobásky a samozrejme nechýbalo
čapovaná pivo. Pravdepodobne Ančabál zorganizujeme aj na budúci rok, len
musíme dúfať, že bude lepšie počasie.
Na záver mi dovoľte, aby som aj touto cestou poďakoval všetkým tým
kamarátom a rodinným príslušníkom, ktorí mi veľmi pomohli pri organizovaní
týchto podujatí. Dúfam, že ich ten kopec práce okolo organizácie a chodu akcií
neodradil, a môžem s nimi počítať aj na budúci rok.
Ing. Milan Belej

Pôsobenie rockovej skupiny COMEBACK v roku 2009
Na úvod ba som chcel spomenúť, že vo Svinnej začala pôsobiť rocková
skupina COMEBACK. Vznikla asi takto: Vo februári 2008 som so svojim
synom Matejom oslovil bývalého spoluhráča Štefana Strieženca, s ktorým som
hrával v skupine IMPULZ pred 20 rokmi, či nemá chuť znovu si zahrať.
Stačilo len oslovenie a už sme boli traja. Začali sme sa stretávať a vyberať
vhodné skladby na hranie. V máji bolo naše prvé vystúpenie. Hrali sme pre
našich kamarátov turistov na ich zraze na Duchonke. Tu sme boli už piati.
Rozrástli sme sa o Tomáša Kyselicu a na záskok bol aj jeho starší brat Milan.
Hrali sme spolu po prvý krát a zistili sme, že by z toho mohlo niečo byť. Od
vtedy sa stretávame a hrávame. Zloženie skupiny je nasledovné:
Milan BELEJ
- kapelník, basová gitara, spev
Matej BELEJ
- bicie, spev
Patrik BELEJ
- akustická gitara, spev
Tomáš KYSELICA
- sólová gitara, spev
Štefan STRIEŽNEC
- sprievodná gitara, spev
Katarína PÁLENÍKOVÁ - klávesy, spev
Rocková skupina, pokiaľ sa dá, nacvičuje v kinosále KD. Snažíme sa o to, aby
naša hudba bola počúvateľná a pritiahla najmä mladých ľudí.
Kvôli tejto mládeži sme usporiadali v decembri rockový koncert, ktorý mal
celkom dobrú odozvu. Potešilo nás to a v máji, presne 1.5.2009, sme usporiadali
v kinosále KD druhý rockový koncert, na ktorý sme si pozvali aj hostí. Bola to
rocková skupina SEM A TAM z Nitry a folkové zoskupenie PREMENY
z Nového Mesta nad Váhom. Tu s nami hrala už aj Katka PÁLENÍKOVÁ.
Skúšali sme ďalej čoraz intenzívnejšie, pretože sme od obce dostali ponuku
zahrať si na ihrisku pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci. Hrali sme do neskorých večerných hodín a skončili sme iba preto, lebo na
druhý deň sme museli ísť do práce.

Potom prišlo účinkovanie na ANČABÁLE a neskôr aj tanečné zábavy v areáli
pohostinstva pána Guňovského. Všetky tieto akcie boli na dobrej úrovni
a hlavne sa oťukali mladí hudobníci, ktorí hrajú v skupine.
Dúfam, že rockové koncerty sa nám podarí zorganizovať aj v budúcom
roku a že naša hudobná produkcia sa bude stále iba zlepšovať. Pokiaľ by mal
niekto záujem o vystúpenie, kontakt na Ing. Milana Beleja: 0903/800964.
Ing. Milan Belej

Čo nového u chovateľov?
Správa o činnosti ZO SZCH Svinná za rok 2008.
Vážení priatelia, dovoľujem si vás oboznámiť s činnosťou ZO SZCH za rok
2008. Výbor pracoval v dvojčlennom zložení – Viliam Brachtýr ako predseda
a Štefan Laštík ako hospodár. V uplynulom roku sa výbor zišiel dva krát. Na
výborových schôdzach sa riešilo hlavne prijímanie nových členov, ktorí prejavili
záujem o prácu v našej organizácii. V súčasnosti má organizácia 8 členov. Na
poslednom zasadnutí sa výbor zaoberal okrem iného aj objednávkou krúžkov na
rok 2009.
Z činnosti členov ZO je možné hodnotiť aktivitu chovateľa poštových
holubov a chovateľa anduliek Stanislava Ševčíka, ktorý vystavoval na výstave
v Bošáci.
Najaktívnejšie sa do vystavovateľskej činnosti zapájal mladý chovateľ zo
Svinnej Peter Laštík. V Přibyslavi vystavoval 4 ks nutrií: 1 ks štandard 96
bodov, 1 ks striebro 97 bodov, 2 ks Groland –1 ks 97 bodov 1 ks 99 bodov
Šampion výstavy.
Ďalšej výstavy sa zúčastnil v Prahe Letňanoch 5 ks nutrií avšak išlo to cez
SZCH, nebol mu dodaný ani katalóg, ktorý bol zaplatený a len z počutia
druhých chovateľov mu bolo povedané, že 3 ks mali po 98 bodov. Groland mal

najviac bodov z Grolandov. Taktiež sa zúčastnil aj výstavy XII. celoštátna
výstava zvierat Nitra na ktorej vystavoval 9 ks nutrii – 4 ks štandard, 2 ks 97
bodov, 2 ks 98 bodov z toho 1 ks Čestná cena, 2 ks strieborná – jeden ks 97
bodov, 2 ks 98 bodov – najviac bodov zo všetkých strieborných, 1 ks biela 96
bodov a 2 ks Groland – 1 ks 97 bodov, 2 ks 98 bodov majster Slovenska.
Ďalší chovatelia sa len zúčastňovali ako návštevníci miestnych, oblastných
a celoštátnych výstav. Je potrebné poďakovať všetkým aktívnym členom ZO za
kvalitný chovateľský materiál, aj keď ho nevystavovali, ale veríme, že budú
pripravení na ďalšie výstavné obdobie.
Na záver si dovoľujem vyzvať občanov, ktorý majú záľubu v chovateľskej
oblasti, aby sa pridali k nám a podelili sa o svoje skúsenosti a poznatky,
prípadne rozšírili rady našej členskej základne.
Veľmi rád by som poďakoval hlavne našim vystavovateľom, ktorí tak
úspešne reprezentovali nielen našu základnú organizáciu, ale aj Obec Svinná.
Prajem im, aby aj budúci chovateľský rok bol tak úspešný, respektíve ešte
úspešnejší ako tento. K dosiahnutiu tohto cieľa vám všetkým v mene výboru
želám veľa zdravia, pohody a chovateľských úspechov.
Viliam Brachtýr
predseda ZO SZCH

Chcete vedieť o nás viac ?
História speváckeho zboru
Činnosť speváckeho zboru sa začala ešte v 70-tych rokoch minulého
storočia pod vedením pani Janky Mikulčíkovej, vtedy ešte mladej učiteľky
hudby s čerstvým diplomom z Pražského konzervatória. Zo začiatku viedla
spevácky a hudobný krúžok detí pri Ľudovej škole umenia, ktorý mal 40 členov.
Postupom času sa ujala našich žien v obci a vytvorila z nich krásne spevácke
teleso. Ich vystúpenia boli sviatkom nielen v obci, ale aj v blízkom okolí.
Postupom času boli do tohto zboru priberaní i muži a vznikol zmiešaný
spevácky zbor. Žiaľ, tento sa každým rokom zmenšuje, členov (dôchodcov)
ubúda a zo strany mladých ľudí nie je záujem.
V súčasnej dobe tvorí zbor 12 žien a 6 mužov. Napriek skutočnosti, že pani
Janka Mikulčíková už nebýva v obci, predsa sa zúčastňuje pri pohrebných
obradoch a tak spevácky zbor prispieva k dôstojnej rozlúčke s občanmi našej
obce. I touto cestou chceme pani Mikulčíkovej vyjadriť úprimnú úctu za jej
ochotu a obetavosť a úprimnú snahu o zachovanie speváckeho zboru. Právom jej
patrí titul „Čestný občan Svinnej“. V tomto roku sme účinkovali na 9
posledných rozlúčkach s našimi občanmi v dome smútku a na miestnom
cintoríne. Zbor sa zúčastňuje náboženských i spoločenských podujatí.

V náboženskej oblasti sa pravidelne zúčastňujeme sprievodov po obci pri
„Vzkriesení“ a „Oltárikoch“ ako i pri svätých omšiach v tunajšom kostole.
V spoločenskej oblasti zbor naposledy vystúpil pri oslavách 570. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Svinná dvoma piesňami, čím spestril program
osláv. Zúčastnil sa i osláv 90. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika pri
pamätnej tabuli pred kostolom.
Všetci členovia zboru sú členmi SČK, MO MS ako i Jednoty dôchodcov
a tvoria jadro týchto občianskych združení.
A plány do budúcnosti? V daných možnostiach chceme pokračovať
v činnosti zboru a tak nemalým podielom prispievať k rozvoju kultúry v našej
obci. V najbližšom období sa zúčastníme osláv 100. výročia narodenia
významného básnika a kňaza prof. ThLic. Jána Harantu, ktorý pôsobil 20 rokov
ako správca farnosti.
Každé vystúpenie zboru vyžaduje určitú prípravu a veľa hodín strávených pri
nácvikoch. Chcem i touto cestou všetkým členom zboru vyjadriť úprimné
poďakovanie a popriať im veľa zdravia životného optimizmu a tvorivých síl do
ďalších ich činností.
Anton Hikel
člen spev. zboru

Zo života Kresťansko-demokratického klubu vo Svinnej
Na budúci rok si pripomenieme 20. výročie vzniku tohto hnutia v našej obci.
Hnutie vzniklo ako jedno z prvých a v začiatkoch, vzhľadom na porevolučnú
situáciu vo vnútropolitickom živote, zaznamenalo veľkú podporu (malo okolo
150 členov). Neskôr v dôsledku veľkých vnútropolitických zmien počet hlasov
klesal tak, že v súčasnosti má klub iba 10 platiacich členov. Hoci je to malé
percento z počtu občanov, uvedomujeme si, že i toto politické hnutie má miesto
v kultúrno-spoločenskom živote obce. Aktívne sa podieľame na všetkých
spoločenských podujatiach. I v tomto roku sme organizačne pomáhali pri
uskutočňovaní osláv 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svinná.
Vzhľadom na blížiace sa budúcoročné parlamentné i komunálne voľby si
uvedomujeme nezastupiteľnú úlohu tohto politického hnutia pri ich
organizovaní. Kresťansko-demokratický klub vo Svinnej vždy deleguje člena do
okrskovej volebnej komisie (čo sme urobili i v nedávnych novembrových
voľbách do VÚC) a pri komunálnych voľbách aj kandidátov na poslancov do
obecného zastupiteľstva.
V príprave volieb využívame možnosť osloviť vhodných a schopných
spoluobčanov ako kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva. O tom,
že sa snažíme vyberať naozaj schopných kandidátov svedčí skutočnosť, že nami

navrhnutí kandidáti tvorili v minulosti vždy takmer polovicu obecného
zastupiteľstva. Pri výkone ich poslaneckého mandátu vždy plne rešpektujeme
slobodné rozhodovanie každého z nich a nikdy sme sa nesnažili ovplyvňovať ich
poslanecký mandát. Touto cestou chceme ubezpečiť čitateľov, že v našej
činnosti sa budeme i naďalej snažiť, aby sme v osobnom i občianskom živote
žili a správali sa tak, ako to kážu zásady kresťanského života, ktorými sú láska
vzájomná úcta porozumenie a ochota pomôcť, vždy v rámci svojich možností.
Hoci v súčasnosti cítime, že nedostatok finančných zdrojov obmedzuje
akýkoľvek rozvoj, snažíme sa budovať to, čo môžeme i v súčasnosti, k čomu je
potrebné mať ochotu a dobrú vôľu a to je budovanie lepších medziľudských
vzťahov. S vďakou za vašu doterajšiu priazeň podporu, a s prianím zdravia
pokoja a lásky do ďalších rokov.
Ing. Ján Lobotka
predseda KDK Svinná

Zo života JDS Slovenska
Rokom 2009 zavŕši naša organizácia piaty rok svojej činnosti. S uspokojením
môžeme konštatovať, že tých 5 rokov naplnených rôznorodými činnosťami
priniesol zmenu do života našich seniorov. Jednoznačným dôkazom toho je
z roka na rok stúpajúci počet členov a ich bohatá účasť na jednotlivých
podujatiach. Podujatiam tohto roka by sme mohli posunúť myšlienku životného
kréda významného slovenského lekára prof. J. Ležoviča „Pohybom proti
stareckým neduhom“.

Tanečné kreácie seniorov – členov skupiny „Aj tak sme stále frajeri“
Vystúpenie na tohtoročnej oslave MDŽ.
Pokročilý vek nadbytočné kilečko, naštrbené zdravie.
Na všetko sa zabudne v príjemnej spoločnosti seberovných.

5
7

6
8

Zábery z turistickej vychádzky na Lúčky, návštevy termálneho kúpaliska
Vincov les pri Sládkovičove, Prvých športových hier na Patrovci.
Nitra – výstup ku Katedrále sv. Emeráma
Výbor ZO JDS ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne čo i len malou mierou podieľali
na príprave a uskutočnení jednotlivých podujatí pre našich členov.
Mgr. Zuzana Hricková
predseda ZO JDS

Rybári vo Svinnej
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín sa skladá zo
šiestich obvodných organizácií. Jednou z nich je aj Obvodná organizácia č.6 vo
Svinnej, ktorá má svojich členov od Trenčianskej až po Bánovce nad Bebravou.
Riadi ju sedem členný výbor. Celkovo má organizácia 211 členov, z toho je 179
dospelých rybárov (10 žien) a 32 detí. Z tohto počtu je 34 rybárov zo Svinnej.
Našimi revírmi sú Vodná nádrž Svinná a pstruhový potok od železničného
mosta v „Kostrieni“ až po pramene. O svoj revír sa vzorne staráme, o čom
svedčia aj násady rýb, ktoré sme dali do vody nasledovne:
kapor
3000 kg
pstruh potočný
50 kg
amur
50 kg
šťuka
50 kg
karas
200 kg
lieň
70 kg

zubáč
1 500 ks
Pre zaujímavosť uvediem čo všetko a v akom množstve sa nám podarilo uloviť
za rok 2008:
kapra
1 761 ks o váhe 3 217 kg
lieňov
23 ks o váhe
7 kg
šťúk
66 ks o váhe 128 kg
zubáča
66 ks o váhe 113 kg
pstruha potočného 27 ks o váhe 14 kg
pstruha dúhového 152 ks o váhe 62 kg
Z týchto výsledkov výlovu je ozaj vidieť, že sa o svoj revír staráme vzorne,
o čom svedčia aj odpracované brigádnické hodiny. Celkovo 96 členov
odpracovalo 994 hodín na kŕmení rýb, úprave okolia vodnej nádrže, ako aj na
príprave a realizácii pretekov mladých rybárov, ktoré sa pravidelne konajú
každý rok. Ako máte možnosť posúdiť – rybárska organizácia vo Svinnej je živá
a akcie schopná.
Petrov zdar
Jozef Belej
predseda obvod. org. č.6

Neľahká práca, ktorá prináša výsledky
Škola - od minulého roku ako Základná umelecká škola Karola Pádivého poskytuje primárne umelecké vzdelanie (absolvovaním prvej časti prvého stupňa
základného štúdia, ktorá má štyri ročníky) a nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie (absolvovaním druhej časti prvého stupňa základného štúdia, ktorá má
päť ročníkov). V súčasnosti sa na škole vzdeláva 73 žiačok a žiakov, 38 v
hudobnom odbore a 35 v tanečnom odbore. Hoci sme školou základnou, vekové
rozpätie našich žiakov je široké - od detí v predškolskom veku až po študentky
stredných a vysokých škôl.
Naše hudobníčky, hudobníci a tanečnice nás reprezentujú na regionálnej,
celoslovenskej až medzinárodnej úrovni.
Z významnejších úspechov spomeniem
- Máriu Krajčovičovú, ktorá v silnej konkurencii získala 2. miesto v
renomovanej Súťaži klaviristov trenčianskeho kraja 2008, s čím súviselo
pozvanie na jej účinkovanie v rámci odovzdávania prestížnych ocenení na
úrovni mesta Trenčín i VÚC a v rámci vernisáží popredných umelcov; Mária
získala aj 2. miesto v klavírnej súťaži Študentskej odbornej a umeleckej činnosti
Univerzity
Mateja
Bela
v
Banskej
Bystrici
na
jar
2009
- účasť Martina Bočáka na regionálnej súťaži v hre na klávesových nástrojoch
Mladé talenty Topoľčany 2008
- účasť Martiny Jasnickej a Martiny Koreňovej na celoslovenskej klavírnej
súťaži Piano Bojnice 2009
- nedávnu tanečnú súťaž „Tanečný pohár Žiliny – tancom proti drogám“, na
ktorej Mária Beňová, Denisa Hertlová, Darina Jakubíková, Lucia Konečná a
Andrea Ševčíková získali 1. miesto v mnohopočetnej konkurencii účastníčok zo
Slovenska i Česka; mimochodom, tieto talentované tanečnice predviedli svoju
pôvabnú choreografiu aj na slávnostnom galavečeri pri príležitosti 60. výročia
vzniku ZUŠ v Trenčíne v júni tohto roku

Jedinečný spôsob videnia a myslenia
Dovolím si citovať pána Petra Čermana, riaditeľa Konzervatória v
Bratislave: „Pri umeleckom vzdelávaní mladý človek získava jedinečný spôsob
videnia, myslenia a nové rozmery citového prejavu. Získava schopnosť
pochopiť abstrakciu tým, že vytvára hudobné znenie skladby a učí sa s ním
stotožniť. Získava schopnosť logicky uvažovať, nakoľko pri hudobnej
interpretácii je nevyhnutné analyzovať skladbu. Dospeje ľahšie k hodnotiacemu
úsudku - dieťa, mladý človek, ktorý sa naučil pochopiť a hodnotiť skladbu,
dokáže oveľa ľahšie urobiť uvedomelé rozhodnutia aj v iných oblastiach života.
Používa symboly - cez hudbu sa dostáva k neverbálnemu svetu myslenia a
nadobúda schopnosť používať aj iné systémy symbolov, napr. v matematike
alebo pri výučbe cudzích jazykov. Už malé dieťa, ktoré sa začína učiť hrať na
hudobnom nástroji, získa sebaúctu, dôveru vo svoje sily, schopnosť
koncentrácie, schopnosť zastaviť sa, počúvať, zamyslieť sa. Prežíva potešenie
a uspokojenie z neľahkej práce, ktorá prináša výsledky. Zo štúdia hry na
nástroji, ktoré je stále náročnejšie, má potom človek celoživotný prospech.
Naučí sa organizovať čas, usporiadať priority, rozvíjať sebadisciplínu
a akceptovať zodpovednosť“.
Ľubica Gurinová
vedúca pobočky ZUŠ

Sviňanský futbal v roku 2009
Futbalový život beží ešte rýchlejšie, ako ten osobný a tak sa Vám opäť po roku
prihováram so „ správou o stave nášho športu.“
Začneme našou budúcnosťou - tými najmenšími. Chcem sa aj týmto poďakovať
Zdenke Myšákovej a Rudovi Jakubíkovi, ktorí začali učiť základy hry
predprípravkárov – chlapcov ročníkov 2001a mladších. Trénovali 2x do týždňa
a aj rodičia uznali, že dosiahli také pokroky, aby už na budúci rok mohli súťažne
nastúpiť za prípravku.
Tá v konkurencii Brezovej pod Bradlom, Trenčianskych Stankoviec a Starej
Turej obsadila veľmi pekné 2.miesto. Na jeseň hráme v skupine s Veľkou
Hradnou a Trenčianskymi Stankovcami, kde sme najlepší.
Po roku sme ukončili úspešnú žiacku spoluprácu s Veľkou Hradnou a sily sme
spojili s Trenčiansky Jastrabím, čím možno ako jediní napĺňame myšlienku
spolupatričnosti mikroregiónu.
Mladší žiaci, čo sú chlapci ročníkov 1997 – 1998, obsadili v majstrovstvách
oblasti 2. miesto, kde nestačili iba na postupujúce Nové Mesto nad Váhom.
V prebiehajúcej súťaži vedú suverénne tabuľku, keď vyhrali všetky zápasy.
Starší žiaci, ročníky 1995 a mladšie, ešte s Veľkou Hradnou, skončili v 2 triede
na 8. mieste. V tomto ročníku už v majstrovstvách oblasti prehrali jediný zápas
v Častkovciach.
Dorastenci po minuloročnom postupe, skončili v majstrovstvách oblasti (MO)
na 14. mieste. Vzhľadom na to, že veľa chlapcov z vekových dôvodov už
nemohlo pokračovať v doraste, neprihlásili sme túto kategóriu do nového
ročníka.
Je to škoda, lebo je to najbližší medzistupeň k mužom. Bohužiaľ prejavila sa
generačná medzera a najbližšia reálna možnosť založenia dorastu je 3 – 4 roky.
Zostali traja dorastenci, ktorí sú na hosťovaní vo Veľkej Hradnej.

Okrem dlhodobých súťaží absolvovali naši žiaci aj množstvo halových turnajov.
K nezabudnuteľným patria aj dva v Bratislave, kde boli vyrovnaným súperom aj
prvoligovým mužstvám ( napríklad zo Slovanom 2:2 ). Už sme nemuseli
vysvetľovať, kde to tá Svinná vlastne je. Iste táto príprava stála peniaze, ale tým
chlapcom už nikto nezoberie zápasy s „veľkými“ mužstvami, návštevu
prvoligových hráčov Petržalky v šatni, zábery v televízii. Fungovanie žiackych
družstiev by nebolo možné bez zapálenosti a obetavosti p.Hilčíka, veď často to
znamenalo byť 5x v týždni na ihrisku.
Predchádzajúcu sezónu skončili muži na 9. mieste pri 8 víťazstvách, 6 remízach
a 12 prehrách so skóre 37:42. Verte, bolo nám v mnohých zápasoch ťažko, keď
sa nás zišlo ledva jedenásť, keď sme sa takmer namočili do boja o záchranu.
Hotoví futbalisti z neba nepadajú, buď si ich vychováte, alebo „kúpite“. Mnohí
Sviňanci, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami, často aj z nepochopiteľných
dôvodov skončili s futbalom a „kupovanie“ nie je cestou.
Takže aj napriek veľmi dobrým podmienkam, úzky káder často nepotešil našich
fanúšikov
Preto sme sa v krátkej letnej prestávke zamerali na rozšírenie kádra. Bolo
radosťou pozerať prípravu a zápasy na ktorých bolo 16 – 18 futbalistov.
Bohužiaľ, nepodarilo sa mi vybaviť predĺženie hosťovania našich dlhoročných
hráčov Kyselicu a Hanusa z Horňan, takisto Praženca z Trenčianskeho Jastrabia.
Posilami sa napokon stali Dorička a Jandák z 5. ligy, takisto traja dorastenci
Lukáš a Mário Vondrovci a Košík, ktorí sa stali kmeňovými hráčmi základnej
zostavy.
Nebyť zranení, červených kariet a troch „výkonov“ rozhodcov v zápasoch
vonku, mohli sme byť aj vyššie ako na 4. mieste po jeseni, ale to je keby.
„A“ mužstvo trénuje Rudolf Jakubík, vedúcim mužstva je Peter Vavro.
Okrem hrania futbalu sme snažili aj čo – to vylepšiť v areály TJ. Dokončili sme
sedadlá a pribudol ďalší stĺp osvetlenia tréningového ihriska. Areál TJ
prepožičiavame aj ostatným spoločenským organizáciám a občanom, najradšej
by sme boli, aby ihrisko bolo využité každý deň.
Podarilo sa nám v spolupráci s obecným úradom zorganizovať futbalový deň pri
príležitosti osláv 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktorý vyvrcholil
zápasom s „Mufuzom“. Večer z ihriska odchádzalo cca 800 usmiatych
a spokojných divákov. Takisto ohlasy na minuloročnú Katarínsku zábavu boli
pozitívne.
Štart Svinná nie sú už iba futbalisti, pribudol aj volejbalový oddiel.
Našou úlohou v zimnej prestávke je rozšíriť káder mužov a zabezpečiť financie
na ďalšie fungovanie športu vo Svinnej.
Apropo financie. Najčastejšie tohtoročné slovné spojenie finančná kríza, sa
dotklo aj nás. Z 2% daní sme dostali podstatne menej ako minulý rok. Takisto
obecný úrad dostal príspevok z rozpočtu znížený o 20% a tým aj na našu
činnosť mohol uvoľniť menej financií.
Verte, peniaze sa tento rok zháňali ťažko a bez nich sa dnes futbal robiť nedá .

Neviem si predstaviť fungovanie klubu bez hospodára Ota Košíka, ktorý zavesil
kopačky na klinec a Ivana Kováča, veď taký trávnik nám závidia všetci a taktiež
bez Jaroslava Balaja, ktorý ešte udržiava Aviu v prevádzkyschopnom stave.
Ešte raz ďakujem všetkým, ktorých som už v príspevku spomenul, bez Vás by
fungovanie športu v dedine nebolo možné. A čo by to bolo za dedinu bez
futbalu?
Poďakovanie patrí aj obecnému zastupiteľstvu, ktoré uvoľnilo na našu činnosť
toľko finančných prostriedkov koľko mohlo. Ďakujem aj
pohostinstvu
Guňovský a ďalším sponzorom, ktorí nám finančne i materiálne prispeli na našu
činnosť.
Nakoniec Vám všetkým želám pekné sviatky a teším sa na všetkých Sviňancov,
s ktorými sa na jar rád stretnem pri zápasoch na našom ihrisku.
Ing. Ivan Krchník
predseda TJ

a prvý nádherný tvoj plač...
Bianka Miklošová
Laura Kováčová
Jakub Kučera
Kristína Kojdová
Simona Hláveková
Karin Jandáková
Samuel Farkaš
Alex Myšák

Matej Ďuriš
Matúš Jakubík
Timea Gáliková
Viktor Murín
Laura Čučková
Emma Špačková
Samuel Anton Ďobek
Michal Hrnko

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––...

Tak teda vymenili ste si prstienky...
Tatiana Porubská a Marek Szabo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prepáčte, moji najmilší, ja už musím ísť...
Oľga Viskupová
Mária Dovičinová
Margita Košíková
Miroslav Gregor

Michal Mišina
Vendelín Bucha
Jozef Kardián
Emília Kováčová
Milan Galko

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

