NEZÁVISLÝ OBČASNÍK OBYVATEĽOV OBCE SVINNÁ , ročník 8, číslo 1, rok 2010

Vianočný čas
sú krásne chvíle,

čas znovu zažiť niečo milé,

rodinu objať, stretnúť priateľov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.
Je to chvíľa, keď si spolu

sadáme k štedrovečernému stolu.
Na oblátky rozdáme si med

a tichú hudbu necháme znieť.

Keď v tme len sviečka sa mihoce,
vtedy všetci prajeme si
prekrásne Vianoce.

Vážení občania,
už po ôsmy raz, pravidelne s príchodom konca
roka, vychádza občasník
Sviňan.
Opäť konštatujeme, že
rok ubehol veľmi rýchlo.
Bol to rok pre všetkých
nás veľmi náročný a ťažký. Určite aj preto, lebo
sme museli znášať a prekonať
viac
zložitých
situácií a problémov než
v minulosti. Slovné spojenie „finančná hospodárska kríza“ sa na nás valí
zo všetkých médií.

Bohužiaľ kríza postihla
i našu obec a našu samosprávu – najviac finančne.
Výpadok financií od štátu
znížil
naše
príjmy
o 37 563,- €. Preto sme
museli prijať obmedzujúce a šetriace opatrenia.
Hľadali sme, kde sa dá
ušetriť. Možno sa niektorí
cítia ukrivdení, že sa tieto
opatrenia dotkli práve ich
(príspevky združeniam),
ale mali sa dotknúť školy,
škôlky, zdravotného strediska, alebo sme snáď
mali zvýšiť dane?

Život však ide ďalej. Nedá
sa zastaviť. Ani v našej
obci sa nezastavil. Naďalej sa konajú rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia určené pre
občanov i hostí našej obce. Tiež pokračujú akcie
na obnove a rekonštrukcii
obecného majetku. Zrekonštruovali sme vykurovanie v zubnej ambulancii a v ambulancii všeobecného lekára (koniec
minulej zimy sa už nedalo
kúriť),
v
zariadení
(dokončenie na str.2)

(pokračovanie zo str. 1)
opatrovateľskej
služby
boli
vymenené
rúry
a odkvapy, zvody (ríny),
zaizolovali
sme
a zrenovovali celý balkón.
Pre ubytovaných dôchodcov
bol
postavený
záhradný altánok.
Významnou investičnou
akciou v obci bol začiatok
rekonštrukcie základnej
a materskej školy. Finančné prostriedky na rekonštrukciu sme získali
z eurofondov.
Nemálo úsilia nás stál
súdny spor s firmou LTrade, s. r. o., Zvolen,
(rekonštrukcia „bratislavskej“ cesty), ktorým sme
si nárokovali poplatok
z omeškania za oneskorené odovzdanie diela. Tento spor skončil v prospech
našej obce.
Podľa zákona o sociálnych službách sa obce
stali inštitúciami, ktoré
posudzujú občanov o ich
odkázanosti na sociálne
služby, čo znamená, či
občania
musia
byť
umiestnení v centrách sociálnych služieb, v Domovoch pre seniorov alebo
v zariadeniach opatrovateľskej služby. V tomto
roku bolo posudzovaných
7 občanov, bohužiaľ 6
z nich sa nepodarilo
umiestniť v zariadeniach.
Pre zabezpečenie tejto
služby obec spolupracuje
s posudkovým
lekárom
a sociálnou sestrou.
Pre zabezpečenie úloh
vyplývajúcich zo stavebného poriadku obec je

členom Spoločného stavebného úradu Trenčín,
ktorý zabezpečuje vydávanie rozhodnutí (stavebných, kolaudačných, o odstránení stavieb) ako aj
štátne stavebné dohľady.
V tomto
roku
bolo
vydaných 24 rozhodnutí.
V oblasti odpadového
hospodárstva počas roka
nenastali žiadne zmeny.
Vývoz odpadu ako aj
separovaný zber zabezpečuje pre obec firma
BORINA EKOS, s.r.o.,
Livinské Opatovce. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu na 1
osobu a 1 rok vo výške
17,- € zostáva nezmenený
aj pre budúci rok.
Ako som už spomínala,
kultúrne,
spoločenské
a športové
akcie
sa
konajú aj naďalej. Tento
rok sme prvý raz zabíjali
„fašiangovú sviňu“ a robili
sme
zabíjačkové
špeciality. Vďaka šikovným mäsiarom, Ľubošovi
Lobotkovi a Jozefovi Zaťkovi i celému ostatnému
pomocnému
personálu
sme pripravili zaujímavú
ochutnávkovú
akciu.
Verím, že táto akcia sa
stane v obci tiež
tradíciou, tak ako aj fašiangový sprievod masiek, delenie fašiangovej
kravy
a pochovávanie
basy. Aj tento rok sa
konali turnaje v riešení
krížoviek
a hádaniek
(žiaci oblastný turnaj 7.
ročník, dospelí celoslovenský turnaj 5. ročník) a tiež jeden z no-

minačných turnajov na
majstrovstvá sveta v riešení
logických
úloh.
Pripravili sme krásnu
sviatočnú akadémiu ku
Dňu matiek, vianočnú
akadémiu, oprášil sa
Mikuláš.
Do
vienka
kultúrno-spoločenských
podujatí prispela Jednota
dôchodcov, Miestny odbor Matice slovenskej
a tiež všetky naše školy.
Naši hasiči ako aj
futbalisti (všetky kategórie) robili dobré meno
našej obci na rôznych
súťažiach. Spevácky zbor
dospelých dôstojne odprevádzal našich občanov
na ich poslednej ceste.
Mladí speváci – Zbor sv.
Cecílie sa zapájal i do
občianskeho diania a to
účasťou na civilných
obradoch. Všetkým aktívnym združeniam, ako aj
jednotlivcom, za ich prácu srdečne ďakujem.
Ako som spomenula,
rok ubehol veľmi rýchlo,
je adventný čas, predo
dvermi máme vianočné
sviatky a koniec roka. Je
to čas na spomalenie
a uvedomenie si danej
chvíle aj v tejto hektickej
dobe. Je to čas na trochu
nostalgie, smútku a radosti zároveň. Preto, vážení
občania, spomaľme trochu i my a prežime v kruhu svojich najbližších
krásne Vianoce naplnené
zdravím, pokojom a šťastím.
Ing. Anna Sýkorová,
starostka obce

FONDY EÚ
Pre možnosť čerpania
finančných
prostriedkov
z fondov Európskej únie pre
roky 2007 - 2013 je OcÚ
Svinná zaradená do tzv.
Kohézneho
pólu
rastu.
Musíme však konštatovať,
že čerpanie z fondov pre
obce sa nevyvíja tak, ako
bolo
deklarované
na
začiatku obdobia 2007 –
2013. Za prvé roky obdobia
bolo vydaných málo výziev,
do ktorých sa mohli obce
zapojiť. Navyše neustále sú
menené podmienky pri
predkladaní žiadostí. Do
niektorých výziev sa obec
nemohla vôbec zapojiť, pretože nespĺňala počet obyvateľov (pre výstavbu Domov
sociálnych služieb iba obce
nad 5000 obyvateľov, do
kanalizácií do r. 2010 obce
nad 10 000 obyvateľov a od
r. 2010 obce nad 2000
obyvateľov), alebo sme
neboli vybraní ministerstvom vnútra (rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice).
Mohli sme sa zapojiť do
výziev v rámci Regionálneho operačného programu.
Pre vypracovanie projektov
sú stanovené presné a prísne
kritériá a podmienky, ktoré
treba bezpodmienečne dodržať. A tak sa stáva, že
darmo chceme robiť veci,
ktoré sú potrebné, ak to nie
je v podmienkach výzvy,
nemôžete o to žiadať. K projektom
treba
dokladať
povinné prílohy, v ktorých
sa vyžaduje množstvo potvrdení od rôznych orgánov
a inštitúcií. V neposlednom
rade je potrebné mať
vysporiadané
majetkovoprávne vzťahy, teda pozemky, na ktorých sa má projekt

realizovať musia byť vo
vlastníctve obce, alebo obec
musí mať s vlastníkom pozemku dlhodobú nájomnú
zmluvu. Okrem toho obec
musí mať vlastné finančné
prostriedky. Z vlastných financií musí zaplatiť celý
technický projekt a spracovanie
europrojektu.
Po
schválení projektu musí
obec znova zo svojich
prostriedkov urobiť proces
verejného obstarávania na
výber dodávateľa stavby
a doložiť ďalšie požadované
potvrdenia. Až potom možno podpísať zmluvu medzi
obcou a ministerstvom. Pri
podpísaní zmluvy sa obec
opätovne zaviaže, že 5 %
ceny europrojektu uhradí
z vlastných
prostriedkov.
Celý tento proces trvá
pomerne dlho. Čerpať prostriedky možno asi po 1,5 až
2 rokoch. A to musíme
preinvestovať 20 % objemu
prostriedkov a až potom
prichádzajú prvé peniaze
z ministerstva.
Napriek tomuto veľmi
zložitému procesu sa zapájame a chceme aj naďalej
zapájať do vyhlásených
výziev. Je to veľa práce, ale
v prípade úspešnosti aj veľa
potrebných financií pre
obec.
Ing. Anna Sýkorová,
starostka obce

Po štyroch rokoch sme opäť
volili ...
... starostu a členov miestneho
„parlamentu“, čiže obecného
zastupiteľstva. Po štyroch
rokoch boli voľby opäť živšie
a zaujímavejšie, keďže kandidovalo
dostatočne
viac
kandidátov než sa volilo
(obecné zastupiteľstvo má
v súčasnosti 9 poslancov).
Ako to celé dopadlo, je už
dávnejšie známe, avšak pre
oživenie pamäti a najmä pre
archív, uvádzame, že ...
... v zoznamoch voličov obce
Svinná je zapísaných 1296
voličov,
... do volebnej miestnosti
prišlo 740 voličov (57,09 %),
... pre voľby starostu odovzdali 726 platných hlasovacích lístkov a po ich zrátaní
volebná komisia zistila, že
Ing. Ivan Krchník získal 75
hlasov, Božena Pristachová
20 hlasov a Ing. Anna
Sýkorová
631
hlasov.
Zaujímavosťou bolo, že všetci kandidáti boli nezávislí,
teda neboli podporovaní
žiadnou politickou stranou.
... pre voľby do obecného
zastupiteľstva odovzdali 712
platných hlasovacích lístkov
a po ich spracovaní volebná
komisia zistila, že voliči dali
jednotlivým kandidátom nasledovný počet hlasov:
Ing. Milan Belej 477, Ing.
Jozef Illa 412, Ing. Štefan
Baco 362, Ing. Miroslav
Valach 311, Ing. Radoslav
Ondráš 267, Ján Krajčík
255, Ing. Jozef Scheer 244,
Ing. Ján Lobotka 230, Ing.
Zuzana Murínová 224,
Ing. Peter Podstavek 221,
Jozef Hikel 217, Mgr. Ivana
Myšáková 199, Ing. Rudolf
Loviška
190,
Vladimír
Brožek 181, Eduard Hertl
176, Mgr. Iveta Kojdová 169,
Janette Strhárska 151, Jozef
Holenda 130.
(pál)

ĎAKUJEME VÁM
ZA POMOC...
...ako iste viete, v júni
postihlo našu rodinu veľké nešťastie, kedy mal
môj manžel Michal úraz,
ktorý ho vážne zdravotne
postihol. Lekári označujú
jeho stav ako bdelá kóma.
Jeho liečba si vyžadovala
a neustále vyžaduje nemalé finančné prostriedky.
Pri ich získavaní sme sa
obrátili aj na Vás, spoluobčanov Svinnej a tiež
na iných dobrých ľudí,
ktorí nám boli ochotní
pomôcť. Aj vďaka Vašej
finančnej
pomoci
sa
zdravotný stav môjho
manžela pomaly zlepšuje.
Týmto chcem všetkým
dobrodincom, ktorí akoukoľvek finančnou čiastkou, ale aj inak pomohli
našej rodine, zo srdca
poďakovať a pevne verím, že aj vďaka Vám raz
budú mať moje deti zdravého otca, ktorý sa bude
o ne s láskou starať.
Ešte raz ďakujem a dúfam, že aj takéto nešťastia
sú pre nás všetkých určitou výzvou nezostať ľahostajnými voči iným
a vedieť si vždy pomáhať.
Ďakujem...
Jana Mináriková so synmi Lukáškom a Miškom

POĎAKOVANIE
Sú chvíle v živote človeka, na ktoré sa ťažko
spomína, ale sú aj chvíle,
na ktoré si radi spomenieme. Aj my máme takého

obdobie za sebou a sme
radi, že sme sa z tejto
ťažkej situácie dostali. Je
to aj vďaka ľuďom, ktorí
nám veľmi pomohli. Preto
sa chceme touto cestou
poďakovať pani starostke,
najbližšej rodine, najlepšej kamarátkinej rodine
a aj všetkým občanom našej obce, ktorí nám pomohli akoukoľvek formou. Človek, keď sa dostane do takýchto zložitých
a nezávideniahodných situácií zistí, že pomoc
druhých je veľmi dôležitá.
Vážime si preto všetkých,
ktorí nám pomohli, lebo
sme to v danej chvíli veľmi potrebovali. Chceme
sa poďakovať aj ľuďom
z okolitých miest a obcí,
ktorí nám prispeli na
opravu nášho rodinného
domu, ktorý nám poškodil
požiar. Preto ešte raz veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa lásky a spokojnosti.
Martin a Anna
Furdanovci s deťmi

ZARIADENIE
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
ZOS je v prevádzke od
r. 1991. Kapacita zariadenia je 11 lôžok. Počet
miestností: 5 jednoposteľových izieb, 3 dvojposteľové izby, kancelária.
kuchyňa,
spoločenská
miestnosť, 2 kúpeľne, 5
WC, 2 sklady a žehliareň.
Mesačné úhrady v ZOS
sú nasledovné:
■ úhrada za bývanie od
51 € do 80 € (podľa veľ-

kosti obývanej miestnosti)
■ úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočítava
podľa poskytovaných úkonov krát pracovné dni
■ úhrada za obedy, cena
obeda je 2,17 € (obedy sa
dovážajú počas pracovných dní zo Školy v prírode v Patrovci)
Podmienky prijatia do
zariadenia:
– starý osamelý občan,
ktorého zdravotný stav
a sociálne pomery odôvodňujú poskytovanie opatrovateľskej služby alebo manželská dvojica ak
ide o osoby 60 a viacročné a možno predpokladať
potrebu opatrovateľskej
služby vzhľadom na postupné ubúdanie samostatnosti. Predmetom činnosti
ZOS je poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti,
ktorou je ubytovanie stravovanie, zaopatrenie mobilným občanom, ktorí sú
poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku.
V roku 2009 prešlo zariadenie rekonštrukciou:
■ oprava strechy
■ oprava balkóna a položenie dlažby na balkón
■ výstavba vonkajšieho
prístrešku na oddych pre
klientov zariadenia
■ úprava spoločenskej
miestnosti – rozdelenie na
žehliareň a spoločenskú
miestnosť.
V súčasnej dobe máme
ubytovaných 5 klientov.
Personál: vedúca zariadenia Erika Láslopová,
opatrovateľka
Andrea
Šanková.

ŽIVÁ ŠKOLA V NOVOM ŠATE
„Zjavila sa mi hlboká, temná studňa
a nad ňou na povraze vedro.
Videla som, ako vedro
klesá do studne, a keď bolo z temnoty
vytiahnuté, bolo až po okraj plné
čistej, priezračnej vody.
Začula som tieto slová:
Hlboko v každej duši je čistota ducha.
Nájdi si čas hľadať ju, a keď ju nájdeš,
Vynes ju na povrch.“
(Eileen Caddyová)

Tento rok sa niesol v znamení zmien, ktoré
zavŕši stále prebiehajúca rekonštrukcia školy.
Niektoré zmeny sú viditeľné na pohľad, mnohé
však ostávajú skryté. Veríme, že čokoľvek sa
vylepšuje a mení, slúži k zlepšeniu celkovej
atmosféry školy. Snažíme sa, aby žiaci mali
radosť z nového objavovania a z učenia sa, aby
sa v prostredí školy cítili príjemne. Pretože
dobrú
atmosféru
navzdory
všetkým
podmienkam dokáže vykúzliť predovšetkým
dobrý pedagóg. A ten môže rozvíjať svoj talent
len s podporou vedenia školy a rodičov. Preto
všetkým tým, ktorí prispeli a naďalej
prispievajú k tomu, aby sa tento ušľachtilý
zámer naplnil, patrí poďakovanie. Osobitná
vďaka patrí manželom Ondrášovcom, ktorí
s pani učiteľkou Mgr. Máriou Kollárovou
pripravili projekt „Bavíme sa generačne“
v spolupráci s nadáciou „Hodina deťom“,
vďaka ktorému sa uskutočnilo veľa aktivít vo
veľmi atraktívnych podmienkach. Mnohé deti
sa tak pozreli aj za hranice nášho domova
a strávili spoločne voľný čas aj mimo školy.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí
sa venovali žiakom aj v mimopracovnom čase.
V neposlednom rade patrí veľká vďaka
rodičom, ktorí nás podporujú v spoločnom úsilí
odovzdať deťom nielen vedomosti, ale aj veľký
kus srdca a ľudskosti.
Pedagogický zbor v tomto školskom roku
pracuje v nasledovnom zložení:
Vedenie školy
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
Mgr. Božena Chudíková, zástupkyňa pre
Základnú školu
Eleonóra Kováčová, zástupkyňa pre Materskú
školu
Výchovná poradkyňa - PaedDr. Jana Kutišová

Učitelia - materská škola:
Katarína Sýrna
Dana Hanzlíková - triedna učiteľka „Smelí
mravčekovia“
Lenka Žáková - triedna učiteľka „Usilovné
včeličky“
Učitelia - základná škola:
Mgr. Jana Malecová
(1. roč.)
Mgr. Eva Hromníková
(2.roč.)
Mgr. Ingrid Kováčiková
(3. roč.)
Mgr. Mária Kollárová
(4. roč.)
Mgr. Ivana Špániková
(5. A)
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková (5. B)
Mgr. Andrea Jakalová
(6. roč.)
Mgr. Tomáš Dlábik
(7. A)
Mgr. Alžbeta Bakytová
(7. B)
PaedDr.. Mariana Zradulová (8. roč.)
Mgr. Anna Čapistráková
(9. roč.)
Netriedni učitelia ZŠ:
Mgr. Juraj Gregor
Mgr. Jana Paláková
Mgr. Jozef Šafár
PaedDr. Jana Vašková
Vychovávateľky ŠK:
Bc. Beata Punová
Mgr. Marcela Nemcová
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

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA OBCE SVINNÁ
POČAS ROKA 2010
JANUÁR
o Novoročný koncert skupiny Comeback
o Futbalový turnaj – Slovenský orol
o Futbalový turnaj – Slovenský orol – veteráni
o Futbalový turnaj – mladší žiaci
o Futbalový turnaj – prípravky
o Futbalový turnaj – starší žiaci
o Zápis do 1. ročníka ZŠ
o Panshopia – prednáška pre ZŠ
(fyzika + zdravá výživa)
o Tvorivé dielne v ZŠ:
– stavanie snehuliakov
– batikovanie
o Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
o Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ
o Fašiangový karneval v MŠ

FEBRUÁR
o Cisárove nové šaty – divadelné
predstavenie pre žiakov ZŠ
o Futbalový turnaj – prípravky
o Futbalový turnaj – mladší žiaci – Stará
Turá
o Futbalový turnaj – starší žiaci – Trenčín
o Futbalová príprava na umelej tráve –
Nové Mesto nad Váhom
o Tvorivé dielne v ZŠ – pečenie šišiek
o Cvičenie s hudbou pre rodičov a deti
o Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
o Fašiangový karneval v ZŠ
o Obecná zakáľačka + ochutnávka zabíjačkových špecialít
o Fašiangový sprievod masiek po obci .
o Fašiangová zábava + pochovávanie basy
o Ranná história našej obce – prednáška –
Múzeum Trenčín

MAREC
o Futbalové prípravné zápasy
o Brigáda TJ ŠTART – oprava podlahy
tribúny
o Začiatok jarnej futbalovej sezóny
o Exkurzia žiakov – Uhrovec

Vzdelávanie v práci s internetom - seniori
Deň učiteľov
Škola v prírode – Stará Myjava
Návšteva predškolákov v školskom klube
„Chceme dýchať čerstvý vzduch“,
realizácia projektu – boj proti fajčeniu
o „Morena“ – vítanie jari
o Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici pre žiakov ZŠ

o
o
o
o
o

APRÍL
o Futbalové súťažné zápasy
o Tvorivé dielne – výroba kraslíc
– kurz studených mís
o Výlet – ZOO Lešná
o Návšteva u hasičov – pre deti MŠ
o „Deň narcisov“ – humanitárna zbierka
o Brigáda – upratovanie obce + cintorína
o Cvičenie s hudbou pre rodičov a deti
o Koncert hudobného odboru ZUŠ
o Týždeň zdravia – aktivity na podporu
zdravia v MŠ
o „Deň environmentálnych hier“ – Mesiac
lesov + Deň Zeme
o Stavanie mája

MÁJ
o Futbalové súťažné zápasy
o Tvorivé dielne :
– výroba darčekov ku Dňu matiek
– výroba ozdôb z marcipánu
o Akadémia – Deň matiek
o Ukončenie projektu – Hodina deťom –
záverečný ples
o Publikovanie časopisu Bociany
o Koncoročné školské výlety
o Súťaž hliadok mladých zdravotníkov
o Týždeň zdravia – aktivity zamerané na
podporu zdravia detí MŠ
o Obvodové kolá detí MŠ:
– Rapotačky – recitácia
– Detský slávik – spev
o Pešia vychádzka – kostol Motešice

o Krížovkársky turnaj žiakov ZŠ Svinná
o Oblastný krížovkársky turnaj žiakov
o Celoslovenský krížovkársky turnaj –
dospelí
o Oslavy 65. výročia oslobodenia obce
Svinná – akadémia
o Tenisový turnaj – kurty

SEPTEMBER

JÚN

OKTÓBER

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ukončenie futbalového ročníka
Deň detí – podujatia pre deti
Deň otcov – diskotéka + grilovačka
Školské výlety žiakov
Cvičenie v prírode
Plavecký kurz žiakov ZŠ
Obvodové kolo športovej olympiády detí
MŠ
Uvítanie detí do života
Rozlúčka s predškolákmi
J. C. Hronský – vedomostný kvíz pre
žiakov ZŠ
Týždeň detských radostí – MDD v MŠ
Letný kokteil – hudobno-tanečné vystúpenie žiakov ZŠ
Kniha je môj kamarát – súťaž o najlepšie
spracovaný čitateľský denník

JÚL
o
o
o
o
o

Tanečná zábava v areáli TJ ŠTART
Súťaž vo varení gulášu – areál TJ Štart
Brigáda na úprave športového areálu
„Anča bál“ – tenisové kurty
Pohárová súťaž hasičských družstiev o
Pohár starostky obce

AUGUST
o Letný futbalový turnaj – muži
o Deň Matice – relácia
o „Milanov memoriál“ – pešia vychádzka
na Lúčky na počesť Milana Galku,
zakladateľa JDS Svinná
o Začiatok jesennej časti súťaže

o
o
o
o
o
o

Súťažné zápasy – futbal
Dary zeme – výstava OZ v kostole
Týždeň zdravej výživy – aktivity v MŠ
Cvičenie v prírode
Tekvicová party v MŠ
Tenisový turnaj – kurty

o Dary zeme – výstava OZ v kostole
o Mesiac úcty k starším posedenie pre
členov JDS
o Cvičenie v prírode
o Tekvicová party v ZŠ
o „Týždeň jablka“ – aktivity na podporu
zdravia – súťaž o najkrajšie jablko
o Brigáda – čistenie okolia kostola
o Brigáda na úprave cintorína
o Koncert hudobného odboru v ZUŠ
o Súťažné futbalové zápasy

NOVEMBER
o
o
o
o
o
o

Šarkaniáda
Príprava adventných vencov
Bábkové divadlo pre deti MŠ
Humanitárna zbierka ošatenia – Broumov
Humanitárna zbierka – Rumunsko
Ukončenie jesennej časti – futbal

DECEMBER
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Futbalový turnaj – prípravky – ŠH
Futbalový turnaj mladší žiaci – ŠH
Futbalový turnaj starší žiaci – ŠH
Rodinný turnaj – športová hala
Stretnutie s Mikulášom
Výchovný koncert ZŠ s MŠ
Vianočné besiedky v ZŠ a MŠ
Vianočný koncert – hudobný odbor
v ZUŠ
Vianočná akadémia
Výstava betlehemov a vianočných
dekorácií
Predaj punču a vianočných ozdôb
Výstava vianočných stromčekov v ZŠ
Vianočné pastorále – kostol

ZACHOVÁVAJME ODKAZ NAŠICH RODIČOV

Žime družne, pomáhajme
si, poznávajme a ochraňujme to, čo nám naši rodičia
zanechali. Veď bez poznania minulosti nie je možné
budovať budúcnosť. Miestny odbor Matice Slovenskej (MO MS) sa o toto
všemožne snaží, ale nemôže byť v tom snažení
iba sám. Budúcnosť, to je
dobrá spolupráca so samosprávou a všetkými kultúrno-spoločenskými organizáciami obce, školami
i farským úradom a, pravdaže, tiež so všetkými
občanmi obce. Len tak
dokážeme zachovávať odkaz našich rodičov.
Je potrebné, aby sa dostalo do povedomia ľudí –
širokej verejnosti, že matičná práca má svoje historické korene, ale má aj
kontinuitu so súčasnosťou.
Musíme spoločne obhajovať, že Slovensko patrí
Slovákom, ale musíme
mať záujem poznávať
a poznať jeho korene.
Naozaj sme všetci dedičmi
utrpenia i radosti našich
predkov. Sme rozkošatenou korunou, ale naši
predkovia sú kmeňom
i koreňom.
Určité sumarizovanie, či
hodnotenie našej činnosti,
napríklad za rok, či iné
obdobie, by bolo v MO
MS iba symbolické, pretože prevažná väčšina mnohých podujatí, ktoré navrhol a následne aj pripravoval MO MS, zväčša

v spolupráci s obecným úradom, základnou školou
materskou školou, farským
úradom, Dobrovoľným hasičským zborom, základnou organizáciou Jednoty
dôchodcov
Slovenska
i Slovenským
červeným
krížom, má už svoje tradície. Akcie sa pripravujú
v kontinuite – sú väčšinou
každoročne v tom istom
čase, o čom občania vedia.
Všetky akcie sú v rámci
Programu činnosti MO MS
a aktuálne sa orientujú na
udalosti, výročia osobností, či témy, ktoré v danom roku MS zvýrazňuje.
Zvyčajne súvisia so zachovávaním odkazu našich
predkov. Ale opakovane aj
také, ktoré zaujali našich
občanov a teda želajú si,
aby sa aj v ďalšom roku
organizovali, napr. oslava
darov zeme, vianočné
pastorále, ale aj iné.
Za jednotlivými akciami
sa skrýva množstvo ochotnej, iniciatívnej a samozrejme dobrovoľnej práce
organizátorov a usporiadateľov. Žiaľ, sú aj takí
spoluobčania, ktorí o práci
MO MS vedia málo, lebo
sa na mnohých akciách
nezúčastňujú. Potom sa
domnievajú, že v našej
obci akosi kultúra pokrivkáva. Asi si vôbec
neuvedomujú, že do kultúrno-spoločenskej
činnosti v obci patrí aj
upratovanie obce (brigády). Domnievajú sa, že
takáto práca patrí len
určitej časti niektorých

členov kultúrno-spoločenských organizácií, farského
úradu, či iných organizácií.
Lenže čistá a upravená
obec dokazuje veľa o kultúre jej obyvateľstva. A napriek tomu, mnohí spoluobčania si pravdepodobne myslia, že úprava
a skrášľovanie obce nesúvisí s kultúrou človeka,
alebo s kvalitou života človeka i jeho zdravia. Pri
tejto príležitosti si dovolím
pripomenúť, že „Životné
prostredie (ŽP) je tá časť
sveta, s ktorou je človek vo
vzájomnej interakcii, t.j.
ktorú používa, ovplyvňuje
a ktorej sa prispôsobuje“.
Túto definíciu prijalo
UNESCO na svojej konferencii o ŽP ešte v roku
1967. Takže o ŽP sa dá
hovoriť ako o vzťahoch
človeka a prírody i o vzájomných vzťahoch vo
vnútri akejkoľvek spoločnosti, čiže aj obce.
Nedovoľme preto, aby sa
naše deti, mládež a hlavne
rodičia týchto detí a mládeže – rodiny domnievali,
že sa ich toto netýka.
Prispôsobiť sa prostrediu,
hoci teda aj neupravenému,
je oveľa pohodlnejšie pre
mnohých, ako sa na jeho
úprave podieľať. Myslime
na naše deti, veď ŽP, v
ktorom žijú, vplýva na ich
rozvoj, ale aj na rozvoj
každého z nás.
V tomto roku 17. marca
bola v MO MS udalosť,
ktorá sa uskutočňuje každé
3 roky - VZ MO MS, kde
sa bilancuje trojročná

práca a volí sa výbor MO
MS. V ďalšom trojročnom
období bude pracovať výbor v tomto zložení :
Predseda: Marta Illéšová,
podpredseda: Mgr. Anna
Čapistráková, tajomníčka:
Bc. Mária Hiklová, hospodárka: Ľubomíra Jakubíková, členka: Marta Mokráňová, (náhradníčka: Jolana Mokráňová).
Dozorný výbor MO MS predsedníčka: Jana Lobotková, členka: Mgr. Zuzana
Hricková, členka: Helena
Mikušová, (náhradníčka:
Anna Holodová).
Milí priatelia !
Iste vám záleží na našej
obci - svojom bydlisku, aby
sa vzmáhalo – rástlo do
krásy – nielen fyzickej, ale
aj duchovnej. Toto však
súvisí s kultúrou všetkých
jej obyvateľov a tá sa
prejavuje aj v spolupatričnosti a v dobrom spolunažívaní. Úroveň kultúry
je ale závislá skoro vždy od
lásky k práci – akejkoľvek.
Veď sv. apoštol Jakub
povedal : „Kto vie dobre
robiť a nerobí, má hriech“.
Rozšírte naše rady prihlásením sa na spoluprácu ktorejkoľvek členke
výboru, či dozorného
výboru MO MS. Veď platí
tiež, že len život, ktorý
žijeme pre iných, stojí za
to!
Výbor MO MS

Celoročné akcie –
podľa príležitostí a ponúk

Dary zeme
Tohtoročné
počasie
nasvedčovalo tomu, že
úroda na poliach a
záhradkách nebude taká
ako obvykle. Našej obci sa
však povodne vyhli, a tak
by sme mali o to vrúcnejšie chváliť Hospodina
za jeho štedrosť. MoMS
pripravil 10. 10. 2010
ďakovnú svätú omšu, ktorú
celebroval správca farnosti
vdp. Jozef Šafár. Obetné
dary na oltár prinášali za
hudobného sprievodu Zboru sv. Cecílie deti a
členovia
Dobrovoľného
hasičského zboru. Kňaz na
záver bohoslužby posvätil
dary zeme a práce ľudských rúk a prítomným
udelil slávnostné požehnanie.

 účinkovanie
speváckych zborov pri spoločenských podujatiach a
náboženských obradoch
 dôstojné rozlúčky v prípade úmrtia členov jednotlivých zložiek
 blahoželania jubilantom
 zdravotné
prednášky
a predvádzacie akcie –
podľa ponuky
 turistické podujatia
 futbalové
súťaže
TJ
ŠTART Svinná počas
futbalovej sezóny
 požiarnické súťaže DHZ
Svinná (aj zahraničná
účasť)
 halové turnaje a športové
podujatia v športovej hale
– podľa ponuky
 návštevy chorých členov
jednotlivých zložiek
 asistenčné hliadky hasičov pri veľkých podujatiach
 všeobecná pomoc zložiek
pri organizovaní podujatí,
kde je pomoc potrebná
 práce žiakov ZŠ a MŠ na
výstavách a pomoc pri
uskutočňovaní dobrovoľných
humanitárnych
zbierok.
 A čo účasť zuš

Agnesa Kováčová,
referent kultúry

KRÍŽOVKÁRSKE TURNAJE
TURNAJ VŠELIČOHO (žiaci ZŠ)
Žiaci základných škôl mali dňa 14.5.2010
opäť možnosť zmerať si sily v lúštení
krížoviek, osemsmerovky a hádaniek v
oblastnom "Turnaji všeličoho". Pozvanie
prijali: domáca ZŠ s MŠ Svinná, tradične ZŠ
Trenčianske Jastrabie, ZŠ Kubranská Trenčín,
ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou a
nováčik ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina. O deň skôr
sa uskutočnil rovnako zameraný turnaj,
v ktorom súperili školáci z miestnej ZS s MŠ.
Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií, v
mladšej (6.-7. roč.) súperilo 15 detí, v staršej
kategórii (8.-9. roč.) bola konkurencia vyššia a
súťažilo 31 študentov. Samotný turnaj bol
rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa
riešili švédska krížovka a písmenová
polovyplňovačka. V druhej samostatne
vyhodnotenej časti sa súťažiaci popasovali s
osemsmerovkou a 11 úlohami z rôzneho súdka
v bloku hlavolamov.
Každoročná účasť niektorých súťažiacich sa
podpísala aj na konečnom poradí a v kategórii
mladší žiaci boli ceny a diplomy rozdelené
nasledovne:
Krížovky:
1. Miroslava Detková – Svinná
2. Imrich Nagy - Svinná
3. Dávid Koreň – Tr. Jastrabie
4. Radovan Fatura - Svinná
5. Eva Šišková - Svinná
6. Pavlína Lobotková - Svinná
7. Kristína Kopecká – Tr. Jastrabie
Hlavolamy a osemsmerovky:
1. Miroslava Detková – Svinná
2. Katarína Kopecká – Svinná
3. Pavlína Lobotková – Svinná
4. Dávid Koreň – Tr. Jastrabie
5. Imrich Nagy – Svinná
6. Eva Šišková – Svinná
7. K. Kopecká – Tr. Jastrabie
V kategórii starší žiaci bol jednoznačný len
absolútny víťaz a o odmeňovaných pozíciách
rozhodovala často len rýchlosť odovzdania.
Vecné ceny si tak mohli odniesť a konečná
tabuľka odmenených vyzerala nasledovne:

Krížovky:
1. Iveta Bečková - Kubra
2. Mária Beňová – Svinná
3. Daniela Danková – Kubra
4. Natália Malecová – Tr. Jastrabie
5. Alžbeta Saloňová – Svinná
6. Alexandra Zubáková – Kubra
7. Simona Kyselicová - Svinná

Hlavolamy a osemsmerovky:
1. Iveta Bečková – Kubra
2. Alexandra Zubáková - Kubra
3. Dominika Ševčivová - Svinná
4. Adriana Mahríková - Bánovce n/B
5. Simona Kyselicová - Svinná
6. Mária Beňová - Svinná
7. Alžbeta Saloňová – Svinná
Nevýherné pozície boli odmenené sladkou
drobnosťou. Veríme, že o rok sa aj iné školy
zapoja do tohto na Slovensku jedinečného
a jediného podujatia.

TURNAJ HLAVOLAMOV
(dospelí)
V poradí tretí zo štyroch kvalifikačných
turnajov na Majstrovstvá sveta v riešení
logických úloh do Poľska sa konal v sobotu
15.5.2010 v dopoludňajších hodinách v
spoločenskej sále KD vo Svinnej. Turnaj
navštívili a do riešenia úloh sa pustili
slovenské špičky, ktoré mali našu krajinu
reprezentovať na MS, ale aj súťažiaci, ktorí
lúštili hlavolamy a logické úlohy len pre
vlastné potešenie. Novým tváram iste neušlo,
že vôbec nejde o matematiku, ale skôr o
schopnosť logicky spájať súvislosti.
Poradie trojice najúspešnejších:
1.Štefan Gašpár-Púchov
2.Matúš Demiger-Zlaté Moravce
3.Štefan Gyürki-Šalov

EUROVÝ TURNAJ
(dospelí – V. ročník)
Krížovkárske trojdnie vo Svinnej zakončil v
sobotu 15.5.2010 V. eurový turnaj dospelých.
Zišli sa najlepšie krížovkárske mozgy z
každého kúta Slovenska, aby sa „rozbehli“,
vylúštili
krížovky,
uhádli
hádanky,
porozprávali sa pri guláši a prípadne si domov
odniesli diplom, víťazný pohár, nejaké to euro,
či drobnú cenu. Už úvodná rozbehovačka
s hádankami - jednohubkami naznačovala
formu niektorých riešiteľov a o prvé tri miesta
sa podelili:
1. Ladislav Žitňák (Šaľa),
2. MUDr. Pavol Tibenský (Brezová p. Bradl.)
3. Ján Turek (Poprad).
Rozbehnutí súťažiaci sa potom rozdelili na
obvyklé dve kategórie, a to A-pokročilí, Bmenej pokročilí, aby sa mohli pustiť do prvej
časti turnaja - riešenia krížoviek. Pre „áčkarov“
bola pripravená najskôr striedavá dokresľovka
a druhá čiastočne mozaiková dokresľovka.
Menej
pokročilí
lúštili
písmenovú
polodokresľovku a striedavú polodokresľovku.
Autor Ing. Jozef Páleník sa s riešiteľskými
úlohami tento rok naozaj pohral a súťažiacim
pripravil skutočné delikatesy, tí najlepší sa
však nenechali zaskočiť a diplomy s vecnými
cenami si mohli odniesť:
Kategória A:
1. Milan Chudý-Prievidza
2. Pavol Tibenský- Brezová pod Bradlom
3. Štefan Gašpár-Púchov
Kategória B:
1. Jiří Sýkora-Vsetín
2. Juraj Struňák-Michalovce
3. Elena Škulová-Zlaté Moravce
Po krátkej prestávke sa začala druhá časť
turnaja, ktorá bola zameraná na riešenie 24
hádaniek z dielne trenčianskeho spolupracovníka (ostatné dva ročníky) Ing. Rudolfa Moška.
Autor vtipne a príznačne do nich nezabudol zakomponovať názov obce Svinná, či podobizeň
usporiadateľa turnaja Ing. Jozefa Páleníka.
Najlepší medailisti:
Kategória A:
1. Ladislav Žitňák-Šaľa
2. Štefan Tatarko-Poprad
3. Pavol Tibenský-Brezová pod Bradlom

Kategória B:
1.Ivan Pastucha-Ružomberok
2. Peter Gašpár-Púchov
3. Juraj Struňák-Michalovce
Po sčítaní umiestnení sa absolútnymi víťazmi

stali a víťazný pohár mohli nad hlavu zdvihnúť:
-MUDr. Pavol Tibenský – (v kategórii skúsení
– na foto vľavo) a Jiří Sýkora – (kategória
menej zdatní – na foto vpravo).
Jedinečnosť tohto turnaja (z toho aj názov
podujatia) spočíva v záverečnej súťaži, a to v
riešení hádaniek o eurá. Tento rok bolo pripravených 10 hádaniek, ktoré sa riešili jednotlivo,
tzv. preborovým spôsobom na troch víťazov.
Najviac(8eur)si vylúštil Šaľan Ladislav Žitňák.
Záverečný darček (posúchy z miestnej pekárne) bol pripravený pre všetkých zúčastnených
bez rozdielu úspešnosti a všetkým chutili znamenite, čo väčšina aj slovne potvrdila.
Ďakujeme sponzorom, lebo aj s ich pomocou
sa mohlo podujatie uskutočniť:
Generálny sponzor - Obecný úrad Svinná,
ďalší sponzori -Slovenský zväz hádankárov a
krížovkárov, SAD Trenčín, REAL-BAU, s.r.o.
Ing. Ľubomír Kopecký, pekáreň Inovec
Marcela Kopecká Svinná, Zmrzlina Miroslav
Koršo Svinná, ZO JDS Svinná, Potraviny
Konzum Augustína Murínová Svinná,
Pohostinstvo „U spiaceho muža“ Zuzka a
Kajo Svinná, hudobná skupina Comeback
Svinná, RAL group s.r.o. Tomáš Soóky, Kvety
a záhrada Jana Tunegová, Ghetto Hip-Hop
shop Richard Hošták, Pohostinstvo „U
vodníka“ Július Gajdoš, GGS spol.s r.o.
Štefan Guňovský, Jozef Hikel, Ing. Jozef
Páleník, nemenovaní sponzori.
Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa v
našej obci budú konať rovnako vydarené
podujatia.
Dvojstranu pripravila Ing. Zuzana Murínová,
predsedníčka kultúrnej komisie pri OcÚ
Svinná

Najvýznamnejšie príjmy a výdavky v rozpočte obce Svinná za rok 2010
(k 30. 11. 2010)
VÝDAVKY OBCE A ZÁKLADNEJ
ŠKOLY celkom 768 067,- €, z toho:

PRÍJMY OBCE A ZÁKLADNEJ
ŠKOLY celkom 890 473,- €, z toho:
Daňové a nedaňové príjmy:
1) Výnos dane z príjmov FO – z
avizovaného podielu 302 990,- € bol
výnos krátený na 265 427,- €, ale
skutočnosť 241 547,- €,
2) Daň z nehnuteľností – 27 880,- €,
3) Za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – 28 359,- €.
4) Z prenajatých
budov,
priestorov
a objektov – 49 339,- €, z toho za
bytovky 43 416,- €,
5) Penále z omeškania odovzdania diela –
70 490,- € od firmy KM-Stav za
bytovky a 8 250,- od firmy L-Trade za
„Bratislavkú cestu“.
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu:
1) Dotácia pre ZŠ (normatív, dopravné,
vzdelávacie poukazy) – 237 650,- €,
2) Dotácia pre MŠ (predškoláci) – 2 280,€,
3) Dofinancovanie obce z dôvodu výpadku na dani z príjmov (rok 2009
a 2010) – 18 923,- €,
4) Dotácia pre zariadenie sociálnych služieb – 16 361,- € na prevádzku a
6 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia.
Prijaté bankové úvery:
1) Čerpanie
bankového
úveru
(rekonštrukcia budovy ZŠ) – 71 268,- €.
Príjmy Základnej školy odvedené do rozpočtu
obce:
1) Z prenajatých
budov,
priestorov
a objektov (športová hala, školská
jedáleň) – 10 197,- €,
2) Poplatky za materskú školu a školský
klub detí – 3 965,- €
3) Za stravné v školskej jedálni – 6 108,- €,

Bežné výdavky:
1) Financovanie obce a obecného úradu –
111 866,- €,
2) Financovanie ZŠ – 234 211,- €,
3) Financovanie MŠ – 47 958,- €,
4) Financovanie školského klubu detí –
12 863,- €,
5) Financovanie školskej jedálne – 33 032,€,
6) Financovanie športovej haly – 6 556,- €,
7) Splácanie istiny dlhodobého bankového
úveru (cesty, škola) – 10 000,- €,
8) Splácanie istiny ŠFRB (výstavba bytoviek) – 30 789,- €,
9) Splácanie úrokov za dlhodobý úver –
3 062,- €,
10) Splácanie úrokov za ŠFRB – 9 787,- €,
11) Výdavky na separovaný a komunálny
odpad – 24 067,- €,
12) Výdavky na verejné osvetlenie – 4 423,- €,
13) Výdavky na požiarnu ochranu – 3 512,- €,
14) Výdavky na zdravotníctvo – 5 669,-€
(vrátane rekonštrukcie kúrenia),
15) Príspevky miestnym združeniam a spolkom – TJ Štart 4 560,- €, hokejisti 200,- €,
rybári 50,- €, volejbalisti mali od januára
do júna zľavu z ceny za prenájom
športovej haly z pôvodných 17,- € na 10,€ (4 hodiny/týždeň), čo činí 672,- €,
16) Výdavky na kultúrne služby – 12 872,- €,
17) Výdavky na cintorínske služby – 2 692,- €
(vrátane
rekonštrukcie
chladiaceho
zariadenia),
18) Výdavky na zariadenie sociálnych služieb
– 21 239,- € (vrátane opatrovateľky).
Kapitálové výdavky:
1) Výdavky obce – zhotovenie zástavky pri
Alfrédovi Galkovi, úprava pozemku Jany
Kovalíčkovej, vybudovanie kanála pri
Petrovi Nemcovi v hodnote 2 076,- €,
2) Výdavky na bytovky – dokončenie prác
v celkovej výške 81 187,- €,
3) Výdavky na rekonštrukciu budovy ZŠ s
MŠ – 71 585,- €,
4) Rekonštrukcia budovy zariadenia sociálnych služieb – 9 087,- €
(lašš)

HASIČI TRADIČNE AKTÍVNI

Dobrovoľný hasičský
zbor už dlhé roky patrí
medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie nielen v obci ale aj v okrese
či dokonca v kraji. Aj
v roku 2010 sa hasiči
zapájali
do
rôznych
aktivít, zúčastňovali sa
súťaží
v požiarnickom
športe a keď bolo treba aj
hasili požiare.
Čo sa týka hasičských
súťaží, tak muži obsadili
1. miesto v Poľnom Kesove, Motešiciach, Krásne,
Moškovci, Dežericiach,
Rybanoch, Dolných Ozorovciach a v Šišove, 2.
miesto si zaknihovali
v Soblahove, tretie v Pečeňanoch, ďalej sa zúčastnili súťaží v Zlatníkoch (5. miesto), Ihrišti
(20.), Lednických Rovniach (6.), Zbore (7.),
Nedašovej Lhote (16.),
Pravoticiach, Horenickej
Hôrke (16.), Podlužanoch,
Topoľčiankach, Nedašove,
Ďurďovom
a vo
Veľkých
Chlievanoch.
Viacero
súťaží
bolo
zaradených do Slovenskomoravskej hasičskej ligy
(SMHL), kde obsadili
celkové 6. miesto so
ziskom 124 bodov, keď
na prvé Podhorie strácali

38 bodov a na piaty Brumov len 3 body. V SMHL
súťažilo 32 mužských
a 18 ženských družstiev.
V Turčianskych
Tepliciach sa uskutočnila súťaž
najlepších družstiev zo
všetkých slovenských hasičských líg, čo je považované za neoficiálne
majstrovstvá Slovenska
v požiarnom útoku a naši
muži tam skončili na 3.
mieste.
Do súťaží sa zapájalo aj
družstvo žien, ktoré napríklad v Zlatníkoch obsadilo 3. miesto a 7. miesto
v Pečeňanoch.
Usporiadali sme aj domácu pohárovú súťaž, ktorá
má od tohto roku nový
názov „O putovný pohár
starostu obce“ a zúčastnilo sa jej rekordných 66
družstiev (46 mužských
a 20 ženských). Naši muži
obsadili 4. miesto a ženy
15.
Mladí požiarnici sa
zúčastnili okresného kola
hry Plameň v Trenčianskych Stankovciach, kde
chlapci i dievčatá obsadili
prvé miesta. Následne
v krajskom kole v Krajnom obsadili dievčatá 3.
miesto a chlapci skončili
na siedmom mieste.
Naši hasiči zasahovali aj
pri troch požiaroch, a to
v priestoroch firmy Denisart (v bývalej tehelni),

hasili
horiacu
búdu
i studňu pri železničnej
stanici.
Brigádami si zveľaďovali hasičskú zbrojnicu,
pripravovali techniku na
technickú kontrolu i na
súťažnú sezónu. Niektorí
členovia sa zúčastnili aj
výročných
členských
schôdzí
v družobných
moravských Kunoviciach
či Pravoticiach.
V kultúrno-spoločenskej
oblasti usporiadali tradičný fašiangový sprievod
masiek (25 členov) i následnú fašiangovú zábavu
spojenú s delením fašiangovej kravy a pochovaním basy.
Členovia
asistovali aj pri strážení
Božieho hrobu (20 členov) počas Bielej soboty,
večer sa zúčastnili procesie po Vzkriesení, asistovali aj pri birmovke
a zúčastnili sa sprievodu
pri sviatku Božieho tela
(oltáriky). Okrem toho
mali aj asistenčnú hliadku
počas veľkonočnej zábavy
a pri pálení Moreny.
Dôstojne sa rozlúčili aj so
zomrelými členmi, nezabúdali ani na jubilantov či
starších členov. V podobnej aktivite chcú svinianski hasiči pokračovať
aj v budúcom roku.
Ján Krajčík ml., predseda
DHZ

Literárne úspechy JOZEFA PÁLENÍKA
Prozaik Jozef Páleník, ktorý sa venuje
aj tvorbe krížoviek, hádaniek či logických
úloh a okrajovo aj poézii, sa každoročne
zúčastňuje viacerých literárnych súťaží,
kde úspešne zviditeľňuje nielen svoju
tvorbu, ale aj obec Svinná. V uplynulom
roku sa mu najviac darilo v súťaži „O cenu
slovenského učeného tovarišstva“ v Trnave, kde zvíťazil po piaty raz (okrem toho
dve druhé miesta), 2. miesto obsadil v Banskej Štiavnici v súťaži nazvanej „Inšpirácie
spod Sitna“, 3. miesto v Podhorí v súťaži
„Odkaz Karolíny Brüstleovej“, získal
osobitnú cenu odbornej poroty v Trenčíne

v súťaži Jozefa Braneckého „Studňa sa
tajne s dažďom zhovára“ a čestné uznanie
v súťaži „O cenu Dominika Tatarku“
v Plevníku-Drienovom. Medzi najlepšími
troma prozaikmi bol ocenený aj v Žiline
v súťaži „O dúhovú lampu krajiny Zázračno“, a to hneď dva razy – v tvorbe pre
dospelých i v tvorbe pre deti s rozprávkou
„Osobáčik dobráčik“. V porovnaní s minulými rokmi sa mu menej darilo v Čadci či
Starej Ľubovni, kde sa neprebojoval medzi
najlepšiu trojicu. Avšak nie každý deň je
nedeľa.
Agnesa Kováčová

VIANOČNÝ KONCERT
MO MS vo Svinnej po minuloročnom
výbornom ročníku zorganizoval už po
druhý raz koncert vianočných piesní po
názvom „Vianočné pastorále“. O radosť z
narodenia Ježiška sa na druhý sviatok
vianočný
(26.12.2009)
do
kostola
Povýšenia sv. Kríža vo Svinnej prišli
podeliť rôzne hudobné telesá a sólisti.
Stále v menšej, ale naďalej vitálnej zostave
sa predstavil Zbor dospelých pod vedením

Janky Mikulčíkovej, ktorého členovia
uviedli latinskú vianočnú Adeste fideles a
tajomnú noc ospievali v piesňach: „Za noci
hlbokej“ a „Presvätá noc“. Vinšom zapriali
milostiplné vianočné sviatky koledníci

Tomáško a Justínko Kojdovci a Tonko
Kuchťák. Vianočná ária zaznela z fláut
Katky Illovej a Ivetky Kojdovej. Hudobné
zoskupenie Občas inak, tentoraz v zostave
V. Kopecký (basa, fujara), T. Kyselica
(gitara), L. Varík (husle), A. Ďuriš (husle)
ľudovou úpravou kolied „Dobrý Pastier sa
narodil“, „Vstávajte pastieri“ a „Narodel sa
nám Kristus Pán“ nás preniesli do skoro už
zabudnutých čias minulého storočia a
najlepšie tak vystihli pravý význam slova
pastorále. Na celý chrám sa rozozvučalo
sólo Ave Mária a Jsi Můj Pán v podaní
Ingrid Ondruškovej. Zbor sv. Cecílie
vynovil piesne Dar lásky a Dnes narodil sa
Ježiš a Kráľovi kráľov vzdal úctu v piesni
„Veľký Pán“. Slávnostný ráz koncertnému
popoludniu dodalo husľové sólo Lukáša
Varíka z Bánoviec nad Bebravou, ktorý
študuje vo 4. ročníku na Konzervatóriu v
Bratislave. Minuloročný účastník Dominik
Sirný sa pre chorobu nezúčastnil.
Na záver všetkým účinkujúcim poďakoval správca farnosti vdp. Mgr. Jozef Šafár
za krásne obohatenie sviatočných dní
s prianím
požehnaných
vianočných
sviatkov.

Verím, že aj tento rok si prídete pozdraviť
Ježiška v jasličkách a spolu s nami si

Lukáš Varík
Ingrid Ondrušková a Zuzana Pavlíková

vychutnať
neopakovateľnú
vianočnú
atmosféru plnú čarovných melódií.
Ing. Zuzana Murínová

„Občas Inak“ Vlada Kopeckého
Ivetka Kojdová a Katka Illová

AKTÍVNA ČINNOSŤ ZBORU SV. CECÍLIE

Spievať, to nás baví.
Spievať Bohu na chválu
ešte viac. A tak sa pravidelne stretávame, aby sme
hrali, spievali a tvorili.
Radosť zo spoločne prežitých chvíľ sa snažíme vložiť do našich piesní. Sväté
omše dotvárame textami
tematicky súvisiacimi s
liturgiou daného dňa.
Okrem nedeľných svätých omší, ktoré sprevádzame
„dvojnásobnou
modlitbou“ (veď ako sa
vraví: „kto spieva, dvakrát
sa modlí“), sme tento rok
mali v našej obci, resp.
farnosti aj vysluhovanie
sviatosti birmovania. Slávnostný ráz sv. omše mladých birmovancov sme
nemohli podporiť inak ako
mládežníckymi piesňami.
Donútilo nás to zároveň
pouvažovať
o rozšírení
zboru o nových spevákov.
Pokúsili sme sa osloviť
niekoľkých potenciálnych
spevuchtivých. Pokus vyšiel a my sa môžeme tešiť
z nových speváckych posíl,
ktoré, ako čas plynul a ich
chuť do spevu neuhasínala,

sa stali aktívnou súčasťou
zboru.
Aktuálnu zostavu tvoria:
Katarína Páleníková,
Tomáš Kyselica,
Mária Podstavková,
Peter Podstavek,
Marta Páleníková,
Marek Ševčík,
Zuzana Pavlíková,
Kristínka a Mária Hiklové,
Ivetka Kojdová,
Gabika Vondrová,
Katka Kyselicová,
Radka Gajdošová,
Klaudia Laššová,
Agátka Beňová a ak im to
materské povinnosti dovolia, tak i dvojnásobné maminy Zuzana Murínová
a Soňa Kňazeová.
Pri slávnostných príležitostiach nám vypomáhajú
Vladimír a Peťo Kopeckí
(Bánovce n/B.) a Terézia
Trenčanová (Dubnica n/V)
Okrem birmovky sme
spievali, vo viac či menej
okresaných zostavách aj
nedeľu Božieho milosrdnestva (apríl), prvé sv. prijímanie (jún), hodovú poklonu mladých (september)
a sv. omšu pri príležitosti

poďakovania za dary zeme
(október). Aktivity zboru
siahajú aj za hranice obce
a na pozvanie spievame
i sobáše v Prusoch a Bánovciach n/B. i civilné
sobáše na OcÚ Svinná.
Momentálne sa pripravujeme na vianočné obdobie. Okrem „pracovných
stretnutí“ – skúšok - sme
na konci školského roka
strávili spoločné chvíle aj
pri opekačke. Všetci sme
sa pri nej dobre bavili 
a už sa tešíme na naše
ďalšie spoločné akcie!
Kto by ešte v sebe cítil
túžbu pridať sa k nám,
dvere sú mu „otvorené“ na
nácvikoch každú sobotu o
18.00 (v zime 17.00) hod.
v kultúrnom dome a v
nedeľu o 9.00 hod. v kostole. Konkurz je bezbolestný, veková hranica neobmedzená, vstupenkou sú
piškóty .
S akýmikoľvek nápadmi,
pripomienkami a otázkami
sa môžete obrátiť na mňa.
Bc. Katarína Páleníková,
neformálna vedúca zboru

NA VLNE KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
V uplynulom volebnom
období pracovala komisia
pre školstvo, kultúru a
šport v zložení: predseda:
Ing. Zuzana Murínová,
členovia: Jozef Hikel,
Mgr. Anna Čapistráková,
Ing. Radoslav Ondráš a
referent kultúry Agnesa
Kováčová.
Komisia úzko spolupracuje s takmer všetkými
organizáciami a školami v
obci: Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor
Matice Slovenskej, Slovenský červený kríž,
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko,
Kresťansko-demokratické
hnutie, Základná škola s
materskou školou, Školský klub pri ZŠ s MŠ,
Základná umelecká škola,
Telovýchovná
jednota
Štart, Základná organizácia Jednoty dôchodcov

Slovenska,
Slovenský
zväz
protifašistických
bojovníkov.
Na realizácii podujatí
usporiadaných v našej obci sa vždy ochotne podieľali členovia združení
podľa potreby a požiadaviek hlavného usporiadateľa tej-ktorej akcie. Tak,
ako v obci pôsobia rôznorodé organizácie, bola
rôznorodá aj ponuka pripravovaných
podujatí.
Nechceli sme opomenúť
žiadnu vekovú kategóriu.
Snažili sme sa zachovať
časom overené tradičné
akcie, ale aj priniesť niečo
nové, zaujímavé, čo by
nás vytrhlo od každodenných povinností.
Nie sme taká veľká
obec, aby sme si mohli
dovoliť organizovať podujatia, kde vystupujú
platení hostia a preto plán

komisie pozostával skôr
z domácej „kuchyne“.
Pokus pozvať aj „nesvinianske“ telesá (Žihľavník
z Omšenia, Trenčan, Vlčovanka z Hornej Súče...)
oslovil len neveľkú hŕstku
priaznivcov, naopak akcie
poriadané „vlastnými pre
svojich“ (našimi občanmi
pre našich občanov) sa
tešia stále veľkej obľube.
Chcem preto poďakovať
všetkým členom komisie,
členom organizácií, ale aj
ďalším neorganizovaným
zapáleným jednotlivcom
(nadšencom), ktorí nestrácajú chuť, energiu a chrlia
stále nové nápady, zlepšenia a nezištne priložia
ruku k dielu, aby skultúrnili a spríjemnili život
nám „Sviňancom“.
Ing. Zuzana Murínová

SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
– OBVOD SVINNÁ
Po minuloročnom výpadku príspevku do občasníka Sviňan za úsek včelárstva, sa vám opäť prihováram so zámerom určitého
informovania a rozšírenia si
vedomostí z tejto oblasti
alebo majúci k nej určitý
vzťah.
V obvode Svinná došlo
v roku 2010 vo včelárskej
základni k určitým pohybom. Dlhoročný včelár Ing.
Ervín Mokráň ukončil včelárenie vo Svinnej. Novým
členom sa stal Peter Zifčák.
Nosnou témou tohto
príspevku bude vo všeobecnosti med. Keď si kupujete med v supermarketoch, pozorne si preštudujte
nálepku. Ak pochádza
z krajiny európskej únie,
mal by byť v poriadku.
Najväčšiu istotu však máte,
keď si kúpite med priamo
od slovenského včelára. Na
Slovensku ich síce ubúda,
ale tí, čo zostali tomuto remeslu verní, dbajú o dobrú
povesť svojho mena a svojho medu. Schválili normu,
ktorá je ešte prísnejšia ako
európska.
Kvalitný med zostáva
kvalitným veľa rokov. To,
že med je potravina, ktorú
možno v priaznivých podmienkach bez problémov
skladovať aj 2-3 roky, je
všeobecne známa skutočnosť. Je to spôsobené tým,
že kvalitný med má obsah
vody do 18 % a hlavne má
vysoký obsah cukrov (až
okolo 75 %), čo tvorí prirodzenú bariéru pre rast

a rozmnožovanie baktérií.
Čo je však menej známe,
skladovateľnosť medu je
možná nielen niekoľko rokov, ale aj polstoročie či
dokonca aj dlhšie. Med uložený v zemi, uzatvorený
v mliekarenskej nádobe, sa
našiel v oblasti Kremnice
pri kopaní základov. Výsledky fyzikálno-chemických analýz ukazujú, že aj
takto dlhodobo (66 rokov)
uskladnený med si zachováva
svoje
najcennejšie
zložky. Analýzu vykonal
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín.
Z uvedeného vyplýva, že ak
je med správne získaný
a najmä vhodne uskladnený
– v podmienkach tmy, sucha a chladu (a to nemám
na mysli jeho zakopanie do
zeme), vydrží niekoľko
rokov bez výraznejšej straty
svojich cenných vlastností.
Pastovanie medu je proces, ktorým predlžujeme
tekutosť medu. Med miešame niekoľko minút pomocou varešky alebo iného
miešacieho zariadenia každých 12 hodín až dovtedy,
kým nezíska jemnú krémovú konzistenciu, ale stále
ešte
mierne
tečie.
Kryštalizácia je prirodzenou
vlastnosťou medu a zárukou jeho pravosti. Medy
obsahujú približne rovnaké
množstvá glukózy a fruktózy, napr. repkový med –
kryštalizuje do 1-3 týždňov
a je predurčený k pastovaniu (nie je podmienkou).
Pastovanie uvádzam z dô-

vodu oboznámenia sa s touto metódou spracovania
medu pred uskladnením
a tým chcem odstrániť nedostatočnú informovanosť
zákazníka o takto spracovanom produkte.
Prečo chýba kryštál?
Podľa viacerých občanov je
problém objaviť v obchodnej sieti najpraktickejší
hrubozrnný kryštál vyrábaný v Trenčianskej Teplej.
Bolo to praktické pre gazdinky na zdobenie zákuskov, aj pre včelárov na
zakrmovanie – nebolo ho
treba roztápať. K uvedenej
problematike sa vyjadril
pán Ľubomír Fišer, marketingový manažér zo spoločnosti Považský cukor, a. s.,
Trenčianska Teplá, člen
skupiny Nordzuker:
- Uvedený cukor sa v súčasnosti nevyrába z dôvodu
vysokej energetickej náročnosti, s čím súvisí aj jeho
vysoká cena.
- K otázke sladivosti predtým a teraz. Zo zvýšenej energetickej a tým i finančnej náročnosti vyrába cukor
cukrovar s jemnejšími podielmi, ktorý má inú podielovú hmotnosť ako predtým vyrábaný hrubo-zrnný
kryštál. Cukor je skoro 100
% sacharóza – to znamená,
keby sme porovnali hmotnostné množstvá jemného
a hrubého cukru, tak sladivosť bude rovnaká. Ale keď
porovnáme objemové množstvá, tak tam môže byť
rozdiel. Dôvodom je odlišná
veľkosť
zrna
v cukre.

Recept pre gazdinky:
MEDOVÝ TVAROHOVÝ
KRÉM S JABLKAMI

Suroviny: 120 g medu,
400 g jabĺk,
200 g tvarohu,
50 g posekaných orechov,
1 ks citrón
(postrúhaná
kôra + šťava),
trošku škorice
Postup:
Neošúpané celé jablká
upečieme v rúre a ešte
teplé pretlačíme cez sitko
a necháme vychladnúť.
Potom masu vložíme do
elektrického šľahača, pridáme citrónovú kôru +
šťavu, škoricu a tvaroh
a šľaháme. Počas šľahania
pridáme med a nakoniec
primiešame
posekané
orechy.

Pomôžete?
1. V súvislosti s prípravou publikácie o včelárskej
paseke v Kráľovej pri Senci, ktorú plánuje vydať
Slovenský zväz včelárov pri príležitosti 80. výročia
jej vzniku (r.1932) prosí o pomoc pri zhromažďovaní materiálov majúcich vzťah k tomuto zariadeniu.
Jedná sa o písomné materiály, dobové fotografie,
prípadne články v novinách či časopisoch. Budeme
vďační aj za prípadné informácie, kde by sme sa
mohli takéto materiály získať. Všetky materiály sa
po skenovaní vrátia v úplnom poriadku pôvodným
majiteľom.
2. Pri organizovaní výstavy „Včelár“ v Trenčíne
každoročne spolupôsobí ZO SZV Trenčín, ktorá
prosí o zapožičanie zaujímavých včelárskych
exponátov. V prípade, že ste vlastníkom alebo
dedičom (po rodičoch , prípadne starých rodičoch)
takýchto zaujímavých včelárskych pomôcok, budú
vďační za ich požičanie.
V minulosti pôsobilo v našej obci približne dvadsať
včelárov, no v súčasnosti zo starých včelárskych rodín už
nevčelári nikto.
Eduard Jánošík, dôverník

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
Obvodná organizácia č. 6 vo Svinnej

Členská základňa sa
v Obvodnej
organizácii
č.6 vo Svinnej, do ktorej
patria
i okolité
obce
Ruskovce, Veľká Hradná,
Dubodiel,
Trenčianske
Jastrabie,
Neporadza,
Trenčianske
Mitice

a Motešice, rozrástla z
počtu členov 129 z roku
2001 na počet 164
dospelých a 35 detí.
O naše revíry, ktorými sú
Vodná nádrž (VN) Svinica
a okolité potoky, sa naši
členovia vzorne starajú.
Pravidelným čistením brehov, zbieraním odpadkov
a kosením trávnatých porastov sa snažíme spríjemniť pobyt nielen rybá-

rom, ale aj ostatným
návštevníkom tohto prekrásneho prostredia.
V jarných
mesiacoch
boli vysádzané do našich
revírov tieto druhy rýb:
- VN Svinica – kapor
K2, kapor K3, šťuka
severná, zubáč veľkoústy a lipeň sliznatý
- okolité
potoky
–
pstruh potočný

K vydareným a obľúbeným podujatiam
na VN Svinica patria už tradičné detské
preteky, ktoré sa v tomto roku konali
9. mája. Pretekov sa zúčastnilo 71 detí
a mládeže do 14 rokov. Aj napriek tomu,
že počasie nebolo ideálne a taktiež aktivita
rýb bola slabá, až 51 detí dokázalo uloviť
rybu. V úlovkoch prevládal kapor, plotica,
belica a pleskáč. Najväčšiu rybu – kapra
(63 cm) - ulovil Filip Kubík.
Umiestnenie pretekárov bolo nasledovné:
Kategória chlapci:
1. miesto: David Vacula

Body
3 383

2. miesto: Filip Kubík
3. miesto: Braňo Beňo

3 090
1 715

Úlovok
14 kaprov
+1 ostriež
12 kaprov
7 kaprov
+1 piest

Kategória dievčatá:
1. Viktória Chlpeková
2. Diana Herbrichová
3. Adriana Konečná

Body
1 250
705
566

Úlovok
5 kaprov
3 kaprov
2 kaprov
+2 plotice

Pre všetkých pretekárov bolo pripravené
občerstvenie zdarma a všetky deti boli
odmenené zaujímavými vecnými cenami.
Vďaka štedrosti sponzorov bolo až 131
cien v celkovej hodnote 1 085.- € a tak sa
každému niečo ušlo.
Touto cestou chcem poďakovať za
všetky súťažiace deti našim sponzorom,
bez podpory ktorých by sme preteky nemohli zrealizovať v takej forme, ako boli.
Sponzori:
- Slovenský rybársky zväz TN
- OBCE: Svinná, Trenč. Turná, Trenč.
Mitice, Trenč. Jastrabie, Trenč . Mitice
a Dubodiel
- Rybárske potreby: Ladislav Vacula,
Sedge. Peter Baránek TN, Fish-hunt
Peter Šipka TN, Pavol Varhaník Bánovce
nad Bebravou
- Jozef Krška, Štefan Guňovský Trenčín,
Textil Svinná Viera Chlpeková, Potraviny
Jaroslav Novomestský Horná Súča a
spoločnosť ZEOTOP TN.

Moje poďakovanie patrí i kolegom
z výboru obvodnej organizácie č. 6 vo
Svinnej,
taktiež
členom,
ktorí
spolupracovali pri príprave trate či
zabezpečení vynikajúceho gulášu.
NIEČO PRE ČLENOV...

Na rok 2011 sme rozvrhli brigády
našej organizácie nasledovne:
MAREC
APRÍL

MÁJ

19.3.2011
26.3.2011
2.4.2011
9.4.2011
16.4.2011
23.4.2011
30.4.2011
7.5.2011
8.5.2011
28.5.2011
18.6.2011

JÚN
/k – kaprová/
/p – pstruhová/

k-p
k-p
k-p
k-p
k
k
k
k
preteky
k
k

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!:
Zraz pred brigádou je vždy pred 750
hod. na VN Svinica. Po 815 hod.
nebude príchod na brigádu akceptovaný v plnom počte brigádnických
hodín. Po odpracovaní brigády je
potrebné podpísať odpracované hodiny, čím predídeme nedorozumeniam pri uzatváraní brigádnických
hodín.

Pozvánka
Pozývame všetkých členov na
Výročnú členskú schôdzu
Obvodnej organizácie č.6 vo
Svinnej, ktorá sa bude konať
dňa 20. 2. 2011 o 8 0 0 hod.
v Trenčianskom Jastrabí.
Účasť všetkých členov je povinná!
Martin Chlpek, predseda organizácie

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV

Výbor ZO SZCH pracoval v 3-člennom
zložení. V uplynulom roku sa zišiel dva
razy. Z činnosti členov je možné hodnotiť
chovateľov nutrií na vysokej úrovni. Do
vystavovateľskej činnosti sa zapojili aj
noví členovia organizácie. Na výstave
v Českej republike v meste Přibyslav sa
zúčastnili
členovia
Peter
Laštík
a Ľubomír
Ďurček.
Peter
Laštík
vystavoval 5 kusov, Ľubomír Ďurček 10
kusov nutrii. Peter Laštík vyhral Šampión a
Čestná cena Štandard nutria, Ľubomír
Ďurček - Čestná cena Štandard nutria a
Čestná cena Zlatá nutria.
Zorganizovali sme prvú Česko-slovenskú
výstavu v Trenčianskych Stankovciach,
ktorá sa konala 6.10.2010. Výstavy sa
zúčastnilo 12 chovateľov – 4 chovatelia

z Českej republiky a 8 chovateľov zo
Slovenska, pričom bolo vystavených 51
kusov nutrií. Na výstave sa dobre
prezentoval Peter Laštík, ktorý vyhral
Víťaz farebnej mutácie a Čestnú cenu
Štandard nutria. Ďalší náš člen Ľubomír
Ďurček získal 2 Čestné ceny Štandard
nutria.
Chovateľ
Viliam
Brachtýr
vystavoval 2 kusy nutrií, kde mal dobre
obodovanú Štandard nutriu – mal o bod
menej ako víťazi. Výstavy anduliek, ktorá
sa konala v Bošáci, sa zúčastnil náš člen
Stanislav
Ševčík
z Trenčianskeho
Jastrabia, ktorý získal štyri druhé miesta,
dve tretie miesta, dve štvrté miesta a jedno
siedme miesto v triede, čo je veľmi dobré.
Ostatní jednotlivci sa zúčastňovali len ako
návštevníci miestnych a oblastných výstav
a taktiež stredoeurópskej výstavy, ktorá sa
konala v Nitre. Treba poďakovať všetkým
aktívnym členom ZO za kvalitný chovateľský materiál, aj keď ho nevystavovali,
ale veríme, že budú pripravení na ďalšie
výstavné obdobie.
Viliam Brachtýr, predseda ZO SZCH

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
Tento rok sme si pripomenuli 65. výročie oslobodenia našej obce. Pri
tejto príležitosti sme v obci
usporiadali slávnostnú akadémiu. Na úvod odznela
štátna hymna Slovenskej
republiky
a nasledovala
príležitostná báseň. Zarecitovala ju predsedníčka
ZO SZPB Božena Pristachová, ktorá predniesla aj
slávnostný prejav. Za hostí
vystúpil s prejavom predseda Oblastného výboru
SZPB v Trenčíne plukovník Ing. Ján Holička. Milé
posedenie nám spríjemnili
svojim programom deti zo
základnej školy, materskej
školy, základnej umeleckej
školy a hudobná skupina
Comeback.
Ohne vojny tlejú i naďalej na rôznych miestach
sveta. Vojna striehne na
naše zlyhania. Strážme si
slobodu a myslime na
vlastnú budúcnosť. Žiadajú
nás o to tisíce mŕtvych,
ktorí našli pokoj v našej
zemi a my sklonení nad ich

hrobmi
prosíme,
aby
odpustili tým, ktorí ich
zabili. Patria k nám, sú to
naši pokrvní príbuzní. Česť
ich pamiatke!
Výročie oslobodenia si
odbojári pripomenuli spoločne s predstaviteľmi samospráv obcí a miest po
celom Slovensku. V mesiaci august sme si pripomenuli 66. výročie Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku
– tradičnom mieste krajských osláv. Klub vojenskej histórie Dukliansky
priesmyk z Trenčína predviedol pri bunkroch autentické ukážky bojových akcií z druhej svetovej vojny.
Originálne uniformy, zbrane a vynikajúce výkony
aktérov zaujali predovšetkým deti. Potom nasledoval koncert vojenskej hudby ozbrojených síl z Bratislavy. Vojaci sprevádzali
i pietny akt kladenia vencov na mohyle. Tu sa prítomným prihovoril vtedajší
podpredseda vlády Róbert
Fico. Pozornosť účastníkov
sa sústredila na program
v amfiteátri. Na úvod reci-

toval čestný občan Uhrovca Juraj Sarvaš. Po čestných príhovoroch nasledoval kultúrny program,
v ktorom sa predstavili Šuriansky tamburáši a folklórne skupiny. Na konci
programu sa rozhorela vatra a pri melódiách hudobnej skupiny Dostavník sa
slávnosť skončila. Členovia SZPB nie sú vo svojom
boji osamotení. Majú silného spojenca v strane Smer
SD. Podpísali dohodu
o vzájomnej
spolupráci
a podpore pri podujatiach
smerujúcich k potláčaniu
prejavov násilia, útlaku,
fašizmu, rasizmu a iných
ideológií
smerujúcich
k potláčaniu
základných
ľudských práv a slobôd.
Rovnaký vzťah máme
s prezidentom SR. Oporou
sú nám aj iné inštitúcie
napr. ZMOS, Jednota dôchodcov Slovenska, naše
školy a iní. Účastníci protifašistického odboja si
zaslúžia Váš obdiv, Vašu
úctu a vďaku.
Božena Pristachová,
predsedníčka SZPB

SVINIANSKÝ FUTBAL V ROKU 2010
Dedina bez futbalu nie je
dedina a nám sa, chvalabohu, aj napriek permanentnému nedostatku financií,
podarilo prežiť úspešný
športový rok.
Minulú sezónu sa začali
učiť hrať s loptou tí naj-

menší, prváci až štvrtáci
a v tomto roku štyria z nich
už začali hrávať za prípravku. Trénovali dvakrát
do týždňa na ihrisku pod
vedením Rudolfa Jakubíka,
neskôr si ich zobral na starosť Lukáš Vondra. Vďaka
ústretovosti obce a školy

môžu športovať aj počas
zimy v športovej hale.
Spomínaná
prípravka
zvíťazila v minulej sezóne
vo svojej kategórii, ktorá
sa hrávala turnajovým spôsobom, pred Veľkou Hradnou a Trenčianskymi Stankovcami. V tomto ročníku

sme ich prihlásili do prievidzskej oblasti, ktorá je
podstatne kvalitnejšia a má
aj viac účastníkov. Preto
hrávajú pod hlavičkou Malej Hradnej, kde nás reprezentujú Laššo, Bednár,
Ševčík, Lobotka, Hertl,
Masár a Myšák.
Po dvoch rokoch, keď
žiaci hrali vo Veľkej
Hradnej a v Trenčianskom
Jastrabí, sme sa rozhodli
prihlásiť ich v lete do súťaží, konečne ako reprezentantov Svinnej. Umožnil nám to hlavne prísľub
sponzorov a podpora obecného úradu, lebo nie je
lacné mať dve žiacke mužstvá. Dúfame, že sa nám
táto investícia do budúcnosti vráti.
Mladší žiaci suverénne
vyhrali Majstrovstvá oblasti 2009/2010, keď prehrali
zo 16-tich zápasov jediný,
s úctyhodným skóre 79:4.
Najlepším strelcom súťaže
sa stal s 27 gólmi Filip
Krajčík. Starší žiaci skončili v uplynulom ročníku
Majstrovstiev oblasti druhí
pri 22 víťazstvách a 4
prehrách so skóre 155:19.
Pri týchto umiestneniach
sme mohli postúpiť do tretej ligy ako dvojička. Ale
muselo by to byť pod
Trenčianskym Jastrabím,
no ako som spomínal, to
sme už nechceli. Samozrejme, bol by potrebný autobus, keďže obidve mužstvá
by cestovali súčasne, nehovoriac o financiách a počte
hráčov.
Preto boli starší žiaci,
ako nové družstvo, zaradení v prebiehajúcom roční-

ku do najnižšej súťaže. Po
jeseni sú prví, keď vyhrali
všetkých deväť zápasov zo
skóre 46:2, s reálnou šancou na postup do majstrovstiev oblasti. Za starších žiakov, ročníky 1996
a mladší, hrajú: Uher,
Smreček, Tomáš, Bročko
a Koreň z Trenčianskeho
Jastrabia, Saloň z Veľkej
Hradnej a Strhársky, Subjak, Kuchtiak, Myšák,
Krajčo, Farkaš a Krajčíkovci Paťo s Filipom zo
Svinnej.
Mladší žiaci sú tretí, keď
nad ich sily je iba Stará
Turá a Dolná Súča. Po jeseni sú tretí zo šiestimi výhrami, tromi prehrami
a skóre 73:14. Káder tvoria
chlapci ročníkov 1998
a mladší – Mikuš, Vondra,
Varhaník, Hodál, Rychtárechovci Vilo a Matúš,
Hrabal, Bolfa, Bilčík, Saloň, Kováč, Bočák, Hrnko
a ďalší. Žiaci sa v zimnom
období prakticky každý
týždeň, zúčastňujú aj halových turnajov, kde tiež
úspešne reprezentujú klub
a obec.
O dobrej práci s mládežou svedčí aj prestup Bošanského do Bánoviec nad
Bebravou a Jakala do
Trenčína, chceli by aj
ďalších, ale ... Nemám rád
mudrovanie typu: Načo
vychovávame „cudzárov“
pre iných! Treba si stiahnuť klapky z očí a pozrieť
sa na dobré skúsenosti aj
inde. Jednak Sviňanov nemáme toľko a pri tých
„cudzároch“ vyrastajú aj
naši. Ale, prosím, aj to je
názor.

Rozvoj žiackeho futbalu,
bez zapáleného, v dobrom
zmysle slova „fanatika“
Jozefa Hilčíka by nebol
možný. Jeho práca bola
ocenená aj tým, že sa stal
predsedom komisie mládeže pri Oblastnom futbalovom zväze. Pri deťoch
mu pomáhajú aj Jaroslav
Hrabal, Gabriel Vondra,
Zdenka Myšáková a Lukáš
Vondra, za čo im patrí
moja vďaka.
Vrcholom tejto pyramídy
sú muži, na ktorých zápasy
v II. triede Sever bolo zvedavých v priemere 150 divákov. Predchádzajúcu sezónu skončili muži na 4.
mieste pri 14 víťazstvách,
2 remízach a 10 prehrách
so skóre 58:48, čo bolo
mierne zlepšenie. Najlepším strelcom mužstva bol
Paťo Dorička s 18 gólmi.
Jesennú časť tohto ročníka
sme ukončili na 3. mieste,
9 víťazstiev, 4 prehry, skóre 31:15. Nebyť zbytočných prehier so Súčou,
Porubou,
v Opatovej,
v Mníchovej Lehote, tak ...
Na druhej strane v ostatných zápasoch chlapci divákov potešili, spomeniem
aspoň Neporadzu a Drietomu, nad ktorou sme
vyhrali po vylúčení aj desiati. Po týchto výkonoch
sa ušiel hráčom aj zaslúžený potlesk. Reprezentovali nás Myšák, Zápotočný, Országh, Klobušický,
Dorička, Jakúbek, Palák,
Szabo, Krpelan, Báčik,
Pavlas, Jandák, Vondrovci
Lukáš a Mário, Laštík, Košíkovci Oto a Andrej, Ševčík a Zradula. Trénerom

bol Rudolf Jakubík, ktorý
po prehre v Opatovej abdikoval, odvtedy vedie
mužstvo
Peter
Vavro
s Otom Košíkom.
Zostala nám nesplnená
úloha, posilniť sa o dvoch
– troch hráčov a zlepšiť
tréningovú morálku. Po
kvalitnej zimnej príprave
by sme radi mútili vodu na
špici tabuľky. Začiatkom
roka prestali pomáhať
klubu zo zdravotných dôvodov Jaroslav Balaj a Ivan Kováč. Za ich dlhoročnú spoluprácu im patrí
moje poďakovanie. Nenahraditeľným človekom vo
svinianskom futbale zos-

táva Oto Košík, ktorý často
bez nároku na odmenu,
obetuje pre ihrisko a hráčov všetok voľný čas. Ešte
raz ďakujem všetkým, ktorých som už v článku spomenul.
Poďakovanie opäť patrí
aj obecnému úradu, ktorý
aj napriek výpadku podielových daní, poskytol z dotácie koľko mohol a všetkým sponzorom, ktorí si
neželajú byť menovaní.
Mimoriadne dobrá spolupráca bola v uplynulom
roku z hasičmi, ktorí nám
pomohli s drenážou a so
základnou školou s materskou školou.

Takisto bez Vás, fanúšikov
TJ Štart Svinná, ktorí ste
nemalým členským prispeli na chod klubu, si neviem
predstaviť, ako by sme
prežili koniec minulého
roka. Spoločne sme sa
stretli na priateľských zápasoch a pri guláši, keď
sme ukončili jesennú časť
súťaže.
Nakoniec Vám 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

SEN, KTORÝ SA STAL SKUTOČNOSŤOU
Každý človek má svoje
sny a túžby, ktoré by si rád
v živote splnil. Aj náš
„Team Workout
Fanatics“ mal takýto sen. Bol
ním park na posilňovanie
s vlastnou váhou. Niečo, čo
je v iných štátoch (napr.
Amerika) bežná vec a nájde sa pomaly na každom
kroku, na Slovensku zatiaľ
nebol ani jeden. Až donedávna. Svinná sa môže,
myslím si že ako prvá obec
na Slovensku, pochváliť takýmto parkom. Veľká vďaka za realizovanie nášho
sna patrí Ing. Milanovi Belejovi, ktorý bol a stále je
patrónom celého projektu.
Celou dušou sa zapálil pre
dobrú vec pre mladých
ľudí po všetkých stránkach
– ľudskej, odbornej, ale
hlavne finančnej. Spravil
pre nás to, čo by pre nás

spravil
len
málokto.
S pokojným srdcom môžem
povedať, že nikto. Všetci
nás len kritizovali, vyháňali nás z rôznych miest,
ale nepomohol nikto – až
na jedného neskutočne dobrého človeka. Ing. Belej
splnil sen aspoň časti našej
mládeže. Aj vďaka tomuto
projektu je u nás viac mladých ľudí, ktorí nemrhajú
voľným časom v krčmách,
ale „makajú“ na sebe.
Do parku chodia nielen
mládežníci zo Svinnej, ale
aj chalani a baby z Trenčína, Nového Mesta nad
Váhom, Dubnice nad Váhom a blízkeho okolia. Pre
niekoho
nezainteresovaného je náš park len kopa
železných trubiek, ale pre
nás, nadšencov, sa stal
druhým domovom. Je to
miesto, ktoré nám umož-

ňuje rozvíjať sa po všetkých stránkach. Telesnej –
dobrou kondičkou, ale aj
duševnej – nadväzovaním
nových priateľstiev. Učíme sa pomáhať jeden druhému, nielen pri cvičení,
ale aj pri súkromných
problémoch, kedy pomoc
druhého
potrebujeme.
Všetko toto nás posúva
ďalej dopredu. K tomuto
všetkému nám dopomohol
náš veľký kamarát a človek
s veľkým Č.
Viem, že sa budem opakovať, ale na záver ešte
raz z celého srdca v mene
nášho tímu ďakujem – pán
Ing. Milan Belej.
Ďakujeme, že vďaka
dobrote človeka, sa sny
stávajú skutočnosťou!
Peter Jamal Kováč a spol.

ČO ŤA (NE)PÁLI, (NE)HAS ...
Som človek, ktorý má rád
čerstvý vzduch, prírodu
a prakticky všetky ročné
obdobia. Aspoň si to vždy,
na začiatku každého jedného
obdobia, myslím. Potom som
už taká, ako všetci ostatní.
V lete mi je veľmi teplo,
v zime zasa zima, alebo prší
či veľmi fúka vietor – proste
„frflem.“ Všetci to dobre
poznáme.
Nočnou morou väčšiny
našich občanov sa stalo
jesenné obdobie, kedy sa
likviduje burina či opadané
lístie zo stromov. Hoci je
podľa zákona prísne zakázané spaľovanie buriny, slamy, lístia a rôznych iných
odpadov a taktiež vypaľovanie trávnatých porastov,
drvivá väčšina z nás tento
zákon vedome porušuje.
Uvedomujem si, že likvidácia tohto druhu odpadu je
obrovský problém. Ale...
Skutočne to musíme robiť
tak, ako to robíme? Mnohí z
nás spaľujú burinu a lístie
mokré, ktoré potom neskutočne dymí a hlavne smrdí.
Občas, len tak pre istotu,
prihodíme zopár starých
topánok a handier a pre
vylepšenie „arómy“ aj zopár igelitových obalov či
vriec, prípadne nejakú tú
pneumatiku. Keď už, tak
poriadne... Na celej veci ma
najviac „vytáča“ tá skutočnosť, že nikto z týchto
„paličov“ si nezaloží oheň
pod vlastnými oknami. Čím
ďalej od svojho domu, tým
lepšie. Že susedia pre hustý
a smradľavý dym nemôžu
otvoriť okno, vyvesiť bielizeň, prípadne si vypiť
kávičku či čaj na dvore, to

už nikoho netrápi, hlavne že
to svoje „hospodárstvo“
máme TIP –TOP.
Páľte si (hoci sa to nesmie), ale nechajte zelinu, lístie a neviem čo ešte poriadne usušiť. Oheň potom
rýchlo vzbĺkne, zhorí a hlavne nedymí. Všetci vieme, že
tieto „dymové signály“
často zahaľujú celú našu
dedinu. Niektorí „kúria“ pomaly od začiatku septembra
(niekedy aj skôr) až pokiaľ
nenapadne sneh. Pahreby
dymia a smradia deň aj noc
bez
prestávky.
Tento
„scenár“ prebieha v každom
jednom „kúte“ našej obce.
Vôbec si pri tom neuvedomujeme, že všetok ten
dym a smrad všetci bez
výnimky dýchame. Je to radosť, keď mamina môže dať
spinkať
svoju
malinkú
ratolesť v kočíku na dvor, na
čerstvý vzduch. Po chvíli
však s hrôzou zistí, že celý
dom i dvor sú zahalené
hustým
dymom
a košík
pomaly ani nevidno.
Viem, že problém o ktorom
píšem je problémom nielen
našej obce, ale asi celej
našej republiky. Skúsme
však na tom niečo zmeniť.
Verte mi, dá sa to, len treba
chcieť, záleží len na nás ľuďoch. Pokúsme sa byť
ohľaduplnejší a chápavejší
nielen voči svojim susedom,
ale hlavne voči našej živiteľke – prírode. Je mnoho
faktorov, ktoré znečisťujú
ovzdušie a veľkou mierou
ohrozujú naše zdravie, nebuďme aj my jedným z nich.
Nezodpovedným prístupom
nás, ľudí, k ochrane ovzdušia
a celkovo
prírody,

podporujeme vznik množstva
ochorení ľudského organizmu.
Rada by som sa zmienila
o vývoze močovky, ktorá
nám taktiež znepríjemňuje
život. Keď sa vyváža na
polia, každý z nás šomre,
nadáva a chodí sa sťažovať,
no už o pár dní založíme
oheň, smradíme, dymíme
a myslíme si, že všetko je v
poriadku. Bohužiaľ - nie je.
Je to presne to isté, len
z iného
uhla
pohľadu.
Možno väčšinu z vás môj
príspevok pobúri (určite
však osloví aj spriaznené
duše), ale sú to všetko holé
fakty a konštatovania udalostí, ktoré sa skutočne
v našej obci dejú. Viem, že
tento názor a problém mám
nielen ja, je nás viac, len
nevieme ako ho vyriešiť
k spokojnosti nás všetkých.
Berme už konečne prírodu
ako našu matku, ktorá nás
živí. Nezabúdajme, že čo
prírode dáme, to nám
hojnou mierou vráti.
Čo ťa (ne)páli (ne)has –
každý z nás má možnosť
slobodne sa rozhodnúť: páli
ma to ? – mám hasiť? nepáli ma to? - nemám
hasiť? Alebo treba slová
ešte inak prekombinovať?
Ani sama neviem. Viem však
jedno – treba sa zamyslieť
a hlavne správne rozhodnúť,
čo je prospešné pre zdravie
všetkých nás.
Chráňme
si
životné
prostredie a zdravý vzduch
v našej obci.
Agnesa Kováčová, referent
kultúry

MIKULÁŠ
V predvečer svojho sviatku – sviatku sv. Mikuláša zavítal tento dobrosrdečný biskup aj
medzi naše deti vo Svinnej. Jeho príchodu však predchádzal krátky program, v ktorom
zhromaždených pobavili piesňami – Zbor sv. Cecílie, na najznámejšiu zimnú rozprávku –
Mrázika zatancovali dievčatá z tanečného odboru ZUŠ a deti nám v krátkej scénke ukázali
ako robiť aj drobné radosti najbližším a snažiť sa tak podobať sv. Mikulášovi.
Hudobnú prosbu „Príď k nám svätý Mikuláš“ vypočul aj vzácny svätec, ktorý do sály
zavítal s anjelmi a s čertom v pätách čím vyčarili úsmev i obavy na tvárach detí plných
očakávania. Odvážlivcov, ktorí mu zaspievali, či zarecitovali, obdaroval, ale rovnako aj
všetky ostatné deti a už sa ponáhľal potešiť iných maličkých v ďalších obciach.
Ing. Zuzana Murínová,
predseda kultúrnej komisie

POZÝVAME VÁS NA...
1/ Výstavu betlehemov a vianočných dekorácií, ktorá sa bude konať v dňoch
15.-17.decembra 2010 v kultúrnom dome Svinná.
Výstava bude otvorená nasledovne:
Streda 15.12.2010 15.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok 16.12.2010 15.00 hod. – 17.00 hod.
Piatok 17.12.2010 15.00 hod. - cca 20.00 hod.
2/ V piatok 17.12. budú počas výstavy ( čiže od 15.oo hod.) tradičné vianočné trhy, na
ktorých budú žiaci základnej školy predávať svoje vlastnoručne zhotovené výrobky, ktoré
svedčia o ich fantázii a šikovnosti. Predaj bude založený na dobrovoľnom finančnom
príspevku, ktorý bude venovaný na nákup materiálu pre výrobu ďalších zaujímavých
vianočných dekorácií. Na zahriatie a občerstvenie sa bude predávať vynikajúci punč, ktorý ste
mali možnosť „okoštovať“ už v minulých rokoch. Učiteľky ZŠ s MŠ opäť pripravia pre vás
dve varianty - prvá bude bezalkoholová pre naše deti a mládež a druhá bude so „štipkou“
alkoholu pre dospelákov. Punč a taktiež výrobky našich školákov sa budú predávať aj po
skončení Vianočnej akadémie. Akadémia sa bude konať v piatok 17.12.2010 o 17.00 hod.
v kinosále kultúrneho domu. S programom sa predstavia žiaci našich škôl.
3/ Dôležité upozornenie:
Chcela by som vás upozorniť aj na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať v budove
základnej školy: v stredu 15.12. od 14.00 hod. do 16.00 hod. a vo štvrtok 16.12. od 14.00 hod.
do 16.00 hod.
Som presvedčená, že hlavne rodičia žiakov ocenia snahu svojich detí vytvoriť niečo pekné
a zaujímavé a podporia ich snaživé úsilie. Verím, že výrobky vašich detí si s radosťou
zakúpite. Nezabudnite – robíte to pre svoje milované ratolesti.
4/ Vianočná atmosféra bude pokračovať aj v nedeľu 19.12.2010 o 16.00 hod. v kinosále
kultúrneho domu, kedy vás pozývame na „VIANOČNÉ VARIÁCIE“, hudobno – tanečné
pásmo detí základnej umeleckej školy.
Aby sme Vianoce oslávili aj duchovne MO MS pre vás pripravil Vianočné pastorále, ktoré
sa budú konať „na Štefana“, teda 26.12.2010 v miestnom kostole.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Buď si svetlom v očkách mamy, a vitaj nám medzi nami...

Lucia Vančová
Martina Mišáková
Alex Mokráň
Juraj Kučera
Šimon Beďač
Aneta Mokráňová
Dávid Omachel

Vladimír Bačík
Ondrej Bačík
Matúš Šaray
Tomáš Szabo
Simona Kňazeová
Matúš Ďobek
Michal Minárik
Vivien Ondrášová

... kráčam s tebou ruka v ruke...
Ing. Rudolf Loviška a Kristína Bujnová
Róbert Ali a Dana Puchríková
Roman Trněný a Andrea Válková

...utíchol les, osirel háj, na cestu dnes, zbohom ti dám...
Jozefína Lučivňáková
Štefan Bôrik
Mária Malečková
Hedviga Cimprichová
Ján Lengyel
Alžbeta Gavorová
Zděnka Trněná
Filoména Rešetková
Anna Michaliková
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Jozef Rosa
Valéria Syrná
Jozef Furdan
Ján Syrný
Štefan Laštík
Jozef Paterek
Ladislav Kováč
Margita Chlpeková
Emília Belejová

