NEZÁVISLÝ OBČASNÍK OBYVATEĽOV OBCE SVINNÁ, ročník 12, číslo 1, rok 2014

Vôkol vábne rozvoniava vôňa ihličia,
vanilky a škorice - neklamný to znak,
že prišli najkrajšie sviatky roka,
vytúžené VIANOCE.
Keď nadíde kúzlo Štedrého večera,
prúd citov zo sŕdc ľudu vyviera.
Ľúbezné tóny tichej noci,
pojmú nás do svojej čarovnej moci.
Vyzývajú zabudnúť na krivdy,
nedorozumenia, hnevy, škriepky a sváry,
ktorým sa počas roka tak veľmi darí.
Nabádajú nás dať si predsavzatie,
hľadať a dávať prosté ľudské šťastie,
ponúknuť úprimne dlaň istú,
priateľstvo a lásku čistú.
Nuž vitaj nám opäť kúzelný vianočný čas,
zažni svetlo betlehemské, na jedličke i v nás.

Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc,
najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku, čas radosti, veselosti, lásky, pokoja. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom
a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému akosi viac záleží
na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda zväčšený rozmer. Tak isto sa blíži koniec
starého roka, ktorý sme prežili v každodenných
radostiach i trápeniach a ktorý zostáva už len v
našich spomienkach a v našich osobných činoch.
Určite ho každý z nás napĺňal podľa svojich
vlastných predsavzatí, či už v rodinnom, osobnom
alebo v pracovnom živote. Na prahu nového roku
sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na
rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku
akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a

zveľadenie, a o obohatenie jej kultúrneho
i duchovného života.
V novembri tohto roka sme si zvolili vedenie
našej obce na obdobie rokov 2014 až 2018.
Dovoľte mi, ako staronovej starostke, vysloviť
poďakovanie všetkým občanom našej obce za to,
že využili svoje občianske právo a prišli k
volebným urnám a svojou účasťou jasne prejavili
aktívny záujem o veci verejné a taktiež záujem
o našu obec. Novozvoleným poslancom, ako aj
mne, ste voľbou prejavili svoju dôveru na ďalšie
štyri roky. Ja to osobne považujem za veľkú
poctu, ale tiež aj za veľkú zodpovednosť. Chcem
poďakovať končiacemu zastupiteľstvu za dobre
odvedenú prácu a novozvoleným zástupcom obce
v obecnom zastupiteľstve popriať, aby v novom
volebnom období, tak ako tradične, správne a
rozumne rozhodovali v obecných záležitostiach.
(pokračovanie na str. 2)

(dokončenie zo str. 1)
Máme za sebou úspešný rok 2014, za týmto
úspechom obce stojí veľa občanov, ktorí majú na
dosiahnutí tohto výsledku nemalé zásluhy. Nebudem menovať akcie, ktoré sme uskutočnili, tie
sú vám už všeobecne známe z môjho predvolebného letáka. Rok 2014 je takmer za nami.
Želajme si, ak v roku 2014 boli aj tienisté a zlé
dni, aby sa už neopakovali. Verme si navzájom
a podporujme sa, aby sme obstáli v skúškach,
ktoré nám môže priniesť rok 2015, či už na
pracoviskách alebo v našich domácnostiach. Žijeme veľmi modernú, rýchlu, ale nekompromisnú a
náročnú dobu. Je v prvom rade na každom z nás,
ako sa s ňou vysporiadame a dokážeme pomôcť
starším a tým, čo pomoc potrebujú. Žiadna spoločnosť nedokáže dať úctu človeka k človeku, láskavé slovo či pohladenie a už vôbec nie pocit užitočnosti a nenahraditeľnosti v rodine. To dokáže len
rodina, malé spoločenstvá a obce. A preto navzájom si pomáhajme, buďme k sebe pozorní a úctiví, len tak prispejeme k lepšiemu osobnému životu a životu v obci.

Sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace
ale aj roky od nepamäti plynú svojim tempom a
ukazujú ubiehajúci čas. Čas, ktorý svet prežil vo
všetkých radostiach a strastiach. Nájsť správnu
cestu si vyžaduje umenie kompromisov, umenie
presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a
prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojich konaní a vedieť niesť aj
zodpovednosť. Som presvedčená, že spoločne s
vami sa nám bude dariť túto neľahkú úlohu
správne realizovať. Nech nastávajúci rok prinesie
akékoľvek problémy, sme tu pre to, aby sme ich
riešili a prijímali ich so vztýčenou hlavou.
Vážení spoluobčania,
k blížiacim sa vianočným sviatkom a novému
roku želám vám všetkým, vašim rodinám, deťom,
príbuzným, starým a osamelým ľuďom žijúcim
bez rodín v našej obci, veľa zdravia, pohody, radosti, šťastia a pracovných a osobných
úspechov.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

Bilancia účasti poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ktoré sa počas volebného obdobia
2010 – 2014 konalo 29-krát:
Ing. Milan Belej 28-krát,
Ing. Zuzana Murínová 25-krát,
Ing. Štefan Baco 26-krát,
Ing. Miroslav Valach 23-krát,
Ing. Jozef Illa 26-krát,
Ján Krajčík 21-krát,
Ing. Peter Podstavek 26-krát,
Ing. Radoslav Ondráš 18-krát
Ing. Jozef Scheer 25-krát,

Výsledky volieb na starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 15.11.2014
v obci Svinná
Počet zapísaných voličov
1 299
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 797
Počet odovzdaných obálok
797
Počet platných hlasov do OZ
755
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
9
Počet platných hlasov pre starostu obce
783
Kandidáti na starostu obce získali nasledovný
počet hlasov:
1. Ing. Anna Sýkorová
590
2. Ing. Radoslav Ondráš
193
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ
podľa počtu získaných hlasov:
1. Ing. Milan Belej
455
2. Ing. Jozef Illa
388
3. Ján Krajčík
317
4. Ing. Štefan Baco
293

5. Ing. Radoslav Ondráš
272
6. Ing. Peter Podstavek
272
7. Ing. Miroslav Valach
268
8. Ing. Zuzana Murínová
260
9. Vladimír Brožek
247
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva:
10. Ing. Radoslav Ďurčo
236
11. Marián Púčik
233
12. Gabriela Belejová
232
13. Ján Baco
229
14. Ing. Štefan Lobotka
224
15. Mgr. Bc. Ivana Myšáková
224
16. Jozef Hikel
219
17. Jana Žáčiková
203
18. Ing. Jozef Scheer
197
19. Drahomír Cimprich
126

HASIČI FORMUJÚ NOVÉ SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO
Aj táto skutočnosť, ktorá
je uvedená v titulku
príspevku sa podpísala pod fakt, že súťažné
družstvo hasičov sa síce zúčastňovalo podujatí
v rámci Slovensko-moravskej hasičskej ligy, aj
pohárových súťaží, nedosahovalo však také dobré
výsledky a popredné umiestnenia, na aké sme boli
v minulosti zvyknutí. Sú to väčšinou bývalí
dorastenci a medzi seniormi, kde súperili neraz
s družstvami s oveľa bohatšími skúsenosťami, sa
snažili vždy dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Sporadicky sa im to aj podarilo, no veria, že pri
usilovnosti a pravidelnejších cvičeniach sa budú
postupne zlepšovať. Družstvo tvorili: Martin
Kovalíček, Nikolas Kyta, Ondrej Strieženec,
Matej Kollár, Miroslav Galko ml., Patrik Krajčík,
Filip Krajčík a Jozef Myšák ml.
Nové súťažné družstvo sa vytvorilo aj medzi
žiakmi a tvorili ho: Nina Šimnová, Justín Kojda,
Dominik Laššo, Marián Krpelan, Samuel Krchník,
Timotei Durčo, Aleš Bariš, Katarína Panáčková,
Linda Čačková, Natália Kyselicová, Dominika
Balaštíková, Nikolka Mikušincová, Adam Balaj,
Maroš Rybár, Adam Sýrny, Martin Tilleš. Tí pod
vedením Ľubomíra Galka obsadili na okresnom
kole hry Plameň v Trenčianskych Stankovciach 2.
miesto. Okrem toho v branných pretekoch žiakov
v Selci obsadili chlapci 6. miesto a dievčatá 4.
miesto.
Prioritou v budúcnosti nemá byť zameranie sa
na požiarnicky šport, ale na to, aby hasičská organizácia fungovala v širokom spektre od zabezpečovania prevencie, cez ochranu majetku až po
udržiavanie tradícii. V tomto duchu sa v roku
2014 niesla aj ostatná činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru, ktorý eviduje vyše 130 členov.
V auguste sa uskutočnilo taktické cvičenie na
Patrovci za účasti všetkých hasičských zborov
nášho okrsku, ktoré bolo zamerané na nácvik
diaľkovej dopravy, vody z vodného zdroja
k miestu možného požiaru. Dĺžka hadicového
vedenia s použitím šesť striekačiek PS 12 bola cca
550 m. Z nášho zboru sa cvičenia zúčastnilo 8
členov s cisternovým vozidlom CAS 25.
Z „ostrých“ zásahov možno spomenúť
vyťahovanie uhynutého zvieraťa z potoka za
hasičskou zbrojnicou a následné čistenie cesty od
blata a tiež odstraňovanie zlomených stromov,
jedného
z potoka
a druhého
z miestnej
komunikácie po búrke s prudkým vetrom, ako aj
ich následné spílenie a likvidácia. Požiar sa v obci
ani v okolí nevyskytol. V apríli sa traja členovia

zdokonaľovali na školení základnej prípravy
hasičských jednotiek a toto aj úspešne zvládli,
o čom
svedčia
aj
vydané
osvedčenia
o spôsobilosti. Z dotácii sa podarilo významne
doplniť aj výstroj a výzbroj pre členov.
V tradičnom letnom termíne sme usporiadal 26.
ročník súťaže O Pohár starostky obce za účasti
takmer 50 družstiev. Záver súťaže ovplyvnil
prudký lejak, kvôli ktorému bola aj prerušená, no
napokon sa ju podarilo dokončiť. Víťazom sa stali
hasiči z Ďurďového (čas 13,89 s), na nimi skončili
moravské tímy z Vrbětic (13,93 s) a Brumova
(14,13 s). Medzi ženami boli najrýchlejšie Nosice
(16,00 s), na pomyselnom stupni víťazov ich
dopĺňali Dežerice (16,69) a Mikušovce (16,80 s).
Keďže súťaž sa konala v rámci osláv 130. výročia
založenia DHZ (členovia dostali pamätné medaily
a občerstvenie zdarma), spestril ju svojim vystúpením (ťahanie auta na krku, ležanie na klincoch a
pod.) aj silný muž Marcel Šerý z Púchova.
Z ostatných aktivít možno spomenúť slávnostnú
svätú omšu pri príležitosti sviatku sv. Floriána,
patróna hasičov spojenú so slávnosťou pri
pomníku padlých v I. svetovej vojne na počesť M.
R. Štefánika, účasť uniformovaných členov na
strážení Božieho hrobu počas Bielej soboty i účasť
na eucharistickom sprievode po Vzkriesení, účasť
na procesii Božieho tela (oltáriky), účasť na
podujatí Dary zeme, aj pri slávnosti „Červené
maky“ na počesť padlých vo svetových vojnách,
zabezpečenie dopravy pri pálení Moreny na moste
v strede obce, podobne zabezpečenie dopravy pri
medzinárodných cyklistických pretekoch, pri
miestnych oslavách Mikuláša, ale aj účasť hliadky
s cisternovým vozidlom pri pálení Jánskych ohňov
či pravidelné hasičské hliadky na kultúrnych
podujatiach. Naša delegácia sa zúčastnila aj
slávnostnej
výročnej
členskej
schôdze
v družobných Kunoviciach, kde oslavovali 140.
výročie založenia ich SDH.
Hasiči sa dôstojne rozlúčili aj so zomrelými
členmi Jozefom Belejom, Eduardom Hertlom
a Jozefom Rešetkom, nezabudli ani na jubilantov,
či svadbu členky Ivany Nápokej. Okrem obce,
ktorá sa prostredníctvom obecného úradu
významne podieľala na našej činnosti, podporili
chod organizácie aj sponzori Ing. J. Krška, Ing. Ľ.
Kopecký, PSU Svinná a Agrotria Svinná.
Prioritou v blízkej budúcnosti je získanie nového
zásahového vozidla, pretože stará cisternová
striekačka je už zastaraná a vekom opotrebovaná.
Ján Krajčík ml., predseda DHZ

SO ŽIAKMI SA TREBA ROZPRÁVAŤ
Ak máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi“.(Martin Luther)

Deti sú veľmi vynaliezavé.
Hneď nájdu mnoho spôsobov,
ako obísť pravidlo, alebo si niečo uľahčiť. Chodiť
dnes do školy je jednoduchšie ako pred 20-30
rokmi. Netreba chodiť do knižníc a lúštiť
informácie medzi množstvom riadkov, netreba
kupovať časopisy kvôli článkom o spisovateľoch
alebo zaujímavostiach. Stačí internet a počítač,
alebo aspoň mobil. Dokonca netreba ísť ani von,
aby sme strávili chvíľku s kamarátmi, stačí ísť na
„pokec“ a netreba sa zo stoličky ani pohnúť. Čo na
tom, že vonku svieti slnko a už ani kondíciu
nemáme. Veď na choroby nájdeme všakovaké
lieky, a to sa dnes tiež cez internet dá.
Nakupovanie? Aj to je hračka, dnes si už aj žiaci
na základnej škole to, čo potrebujú, hravo kúpia
cez internet. Stačí pár klikov a je to. Nudiť sa
vlastne nestihnú, na „nete“ je predsa toľko hier...
pri všetkej pozornosti a zručnosti sa treba len
naučiť správne klikať. Len si treba dať pozor, kde
sa kliká vysávač, kým príde mama z práce, kde

kliknúť brata, keď ide na nervy, a kde odkliknúť
mamu, keby sa nebodaj chcela nahnevať... Ani
učitelia sa nikde neklikajú, ani žiaci. My tu v škole
prosto musíme nájsť spoločnú reč. Preto sa
snažíme o tomto všetkom so žiakmi rozprávať.
A potrebujeme aj pomoc rodičov, aby usmernili
dĺžku pobytu žiakov na počítačoch. Lebo láske,
priateľstvu, tolerancii, pomoci, spolupatričnosti
nás počítače nenaučia. Sú skvelými pomocníkmi,
isteže. Rovnako ako je pre človeka oheň. To
príslovie je pre nás všetkých známe. Preto občas
načrime aj do starších praktík a neuľahčujme
deťom všetko, najlepšia škola je totiž škola života,
škola vlastnej skúsenosti.
Želám všetkým - žiakom, rodičom, starým
rodičom, učiteľom, obyvateľom obce a nám
všetkým, aby sme pri naberaní skúseností
a vzájomnom obohacovaní sa nepotrebovali iba
počítač. Aby sme obrnení veľkou dávkou
trpezlivosti a ľudskosti dokázali pri hľadaní
spoločných riešení nájsť spoločnú reč.

Plánované akcie pre šk. rok 2014/2015:
Akadémie, vystúpenia, akcie ZŠ: Vystúpenie pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším,
Tekvičkové popoludnie, Imatrikulácia prvákov, Vianočná akadémia, Karneval, Sánkovačka, Akadémia ku dňu
matiek, Uvítanie do života, Vynášanie Moreny, Noc v škole, Zábavné popoludnie ku dňu otcov, Exkurzie,
Triedne a školské výlety, Výchovné koncerty, Divadelné predstavenia.
Akadémie, vystúpenia, akcie MŠ:
Vystúpenie pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, Gaštanové tvorivé variácie s rodičmi, Mikulášska
besiedka, Vianočná akadémia, Sánkovačka, Stavanie snehuliakov, Karneval, Akadémia ku dňu matiek, Zábavné
popoludnie ku dňu otcov, Exkurzie, Triedne a školské výlety, Rozlúčka s predškolákmi, Divadelné predstavenia.
Humanitárne akcie:
Červené stužky, Deň narcisov
Športové aktivity a súťaže ZŠ:
Plavecký výcvik žiakov 2.a 4. Ročníka, Súťaže žiakov vo futbale, florbale, stolnom tenise.
Športové aktivity MŠ:
Účasť na športovej olympiáde, kolobežkovanie, zimné športy v MŠ – sánkovanie, bobovanie
Ďalšie aktivity ZŠ: Výtvarné súťaže, Školské rozhlasové relácie k významným udalostiam roka,
Tématické nástenky žiakov, žiacke noviny:
Ďalšie aktivity MŠ:
Tematické tvorivé dielne, účasť na speváckych, recitátorských a divadelných súťažiach, tvorba školských
projektov, účasť na Novoročnom koncerte v ZUŠ
Záujmové aktivity v ZŠ: 3 futbalové krúžky, 2 florbalové krúžky, Hasičský krúžok, Zábavná
matematika, Slovenčina v kocke, Hip-hop, 3 výtvarné krúžky, divadelný krúžok, krúžok anglického jazyka,
tvorivé keramické večery pre dospelých s deťmi.
Záujmové aktivity v MŠ:
Tanečná príprava HIP - HOP, Oboznamovanie sa s anglickým jazykom, Logopedická poradenská činnosť

Kolektív zamestnancov v tomto školskom roku pracuje v nasledovnom zložení:
Vedenie školy
PaedDr. Ingrid Ondrušková
riaditeľka školy
Mgr. Božena Chudíková
zástupkyňa pre Základnú školu
Mgr. Daniela Hanzlíková
zástupkyňa pre Materskú školu, učiteľka triedy Smelí mravčekovia

Učitelia
Materská škola:
Oksana Krajčir
Bc. Dana Adamovičová
Ing. Zuzana Murínová
Ľudmila Slamková
Bc. Jana Pristachová

učiteľka (Usilovné včeličky)
triedna učiteľka (Usilovné včeličky)
triedna učiteľka (Malé lienky)
učiteľka (Malé lienky)
triedna učiteľka (Smelí mravčekovia)

Základná škola:
Mgr. Jana Malecová
Mgr. Mária Kollárová
Mgr. Ingrid Kováčiková
Mgr. Eva Hromníková
Mgr. Andrea Jakalová
Mgr. Alžbeta Bakytová
Mgr. Jana Paláková
Mgr. Daniel Bakyta
PaedDr. Jana Kutišová
Mgr. Ivana Špániková
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková

(1.A)
(2.A)
(3.A)
(4.A)
(5.A)
(5.B)
(6.A)
(7.A)
(8.A)
(9.A)
(9. B)

Výchovná poradkyňa:
PaedDr. Jana Kutišová
Netriedni učitelia ZŠ:
Mgr. Miroslava Filipejová
Mgr. Hana Turáková
Mgr. Stanislav Strapko
Anna Čapistráková
Vychovávateľky ŠK:
Mgr. Beata Punová
Mgr. Marcela Nemcová

Prevádzoví pracovníci školy:
Ing. Silvia Ondrášová – ekonomická účtovníčka, Jana Barteková – personálna účtovníčka, Gertrúda
Kyselicová – vedúca školskej jedálne, Darina Jakubíková – hlavná kuchárka, Eva Ondrášová – kuchárka,
Viktória Kuchtiaková - pomocná kuchárka, Milan Trněný - školník, Katarína Pajtinková – školníčka MŠ
+ upratovačka MŠ, Magdaléna Buchová - upratovačka, Mária Masárová- upratovačka, Ingrid Hertlová –
upratovačka
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA (ZUŠ)
Základnú
umeleckú
školu Karola Pádivého
Trenčín, pobočku vo
Svinnej v školskom roku 2014/2015 navštevuje 53
žiakov. Vyučuje sa hudobný a tanečný odbor.
V tomto roku sa otvoril aj nový hudobný odbor a
to hra na bicie nástroje, pod vedením učiteľa Jána
Hodála. Zmeny nastali vo výučbe hudobnej
náuky, kde nastúpil nový učiteľ Mgr. Radim
Kozáček. Učiteľa Jozefa Kudlu vystriedal učiteľ
Mgr. Peter Ježík.
Žiaci ZUŠ sa každoročne zúčastňujú vystúpení
v rámci obce, mesta Trenčín a okolitých miest.
Navštevujú divadelné, muzikálové a hudobné
vystúpenia. Zúčastňujú sa súťaží a festivalových
prehliadok. V tomto roku sa žiaci tanečného
oddelenia, okrem iného, aktívne zúčastnili
Hradných slávností na Trenčianskom hrade, kde
predviedli stredoveký tanec v ušitých dobových
kostýmoch Quercuss – La rotta.

Žiačky tanečného odboru sa zúčastnili
charitatívneho vianočného galaprogramu „Rozprávka Vianoc“, ktorý sa konal 12. 12. 2014
v Okruhovom dome armády v Trenčíne. Bol
určený pre všetky deti bez rozdielu – zdravé,
telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo
sociálne slabších rodín. Naše žiačky boli vybraté
Umeleckou agentúrou Petra Hečka a vystupovali
po boku známych umelcov ako Ilona Csáková,
Marcela Molnárová, Otto Weiter, Peter Hečko
a iní. Podujatie sa konalo aj v spolupráci so
Slovenskou televíziou.
V rámci európskeho projektu – Umenie bez
hraníc sa zúčastnili v spolupráci s českými
školami na spoločnom vystúpení tanca a divadiel.
Spolupráca bola zavŕšená pobytom na chate,
zábavou a prehliadkou Trenčianskeho hradu. Na
záver ukončenia školy čaká absolventov výlet do
niektorej z metropol hudobného diania.
Janette Strhárska, vedúca pobočky

VÝZNAM MATIČNEJ ČINNOSTI V SÚČASNOSTI
Miestny odbor Matice slovenskej (MO
MS) sa aj v tomto roku snažil plniť
programové zámery Matice slovenskej, ktorá
vyhlásila rok 2014 za ROK SLOVENSKÝCH
VELIKÁNOV: Andreja Hlinku, generála
Milana
Rastislava
Štefánika
a kráľa
Svätopluka. Matičiari sa snažia o tzv. kolokvium
- vysvetľovať vnímanie udalostí zo 14. marca
1939 a 29. augusta 1944 v slovenských dejinách.
Naša práca v roku 2014 začala hneď januárom,
kedy uplynulo 170 rokov od založenia našej
štátnej hymny, zloženej Jankom Matúškom.
K tomuto výročiu sme pripravili reklamnú tabuľu
pred obecným úradom a rozhlasovú reláciu.
Vo februári sme si pripomenuli rozhlasovou
reláciou narodenie nášho najväčšieho básnika

všetkých čias, P. O. Hviezdoslava. Zorganizovali
sme Výročné zhromaždenie MO MS, na ktorom
sme prebrali a prehodnotili Rámcový harmonogram – plán našej činnosti na rok 2014, v ktorom
sme pokladali za najdôležitejšiu úlohu v roku
2014 rekonštrukciu Pamätníka padlým v 1.
svetovej vojne, čo sa nám aj vďaka Pánu Bohu
podarilo.
Dňa 19. marca 2014, v spolupráci so základnou
školou, menovite s učiteľkou PaedDr. Janou
Kutišovou a žiakmi 8. ročníka sme uskutočnili
Deň Matice slovenskej (MS) v základnej škole Kvíz o MS. Víťazi kvízu dostali od MO MS
sladké odmeny a všetci účastníci malé pohostenie.
Skonštatovali sme, že žiaci pochopili význam
a úlohy MS v našich dejinách, čo v kvíze svojimi
vedomosťami potvrdili.

Následne na to, 20. marca, navštívili žiaci ZŠ s
učiteľkou PaedDr. Janou Kutišovou Izbu
kultúrneho dedičstva našich rodičov. O svojich
dojmoch sa zmienili v písomných prácach –
správach, v ktorých veľmi kladne hodnotili
prehliadku „izby“. Obdivovali náradie a pomôcky
– ich účel a používanie v danej dobe a hodnotili
tým nápaditosť a prácu našich rodičov v daných
situáciách. Členky MO MS im pripravili malé
pohostenie – žiaci odchádzali spokojní. Na 17.
marec pripadlo 1120. výročie úmrtia kráľa

Svätopluka, čo sme si pripomenuli rozhlasovou
reláciou.
Pred Kvetnou nedeľou – 11. apríla bolo v našej
obci, v spolupráci so ZŠ, DHZ a obecným úradom
„Vítanie jari“ a rozlúčka so zimou - Morenou,
ktorú sme po zapálení hodili do potoka, aby od
nás odplávali všetky neduhy. Vítanie jari symbolizuje zelená ozdobená halúzka, ktorú potom žiaci
ZŠ odovzdajú starostke obce. Snaha žiakov býva
každoročne ocenená sladkou odmenou.

Ďalšou veľkou akciou MO MS v tomto roku bola spomienka na 95. výročie tragického úmrtia generála
Milana Rastislava Štefánika – 4. mája – po druhej svätej omši. V spolupráci s OcÚ, DHZ, ZŠ, Pozemkovým
spoločenstvom urbárnikov Svinná a spevácky zborom dospelých – seniorov, pri už zrekonštruovanom
pamätníku padlým v 1. svetovej vojne, na ktorom je aj pamätná doska generála Štefánika. Žiaľ, mnohí
spoluobčania nedokázali venovať tomuto nášmu veľkému hrdinovi – národovcovi – ani tých 10 – 15 minút

úcty svojou prítomnosťou pri pamätníku. Tým ukázali, že im je ľahostajná práca, ktorú žiaci – naše deti
a zanietení spoluobčania s láskou a nezištne, aj pre nich v programe spomienky pripravili. Domnievame sa,
že každý občan by mal pre svoju obec, v ktorej žije aspoň niečo nezištne vykonávať. Pravdaže podľa svojich
schopností a síl. Možno, aspoň svojou účasťou pri vykonaní práce iných.

Deň 5. jún je každoročne Svetovým dňom životného prostredia. My sme ho pripomenuli občanom v miestnom rozhlase, kde sme zhodnotili
a vyzdvihli potrebu starostlivosti o životné prostredie každého z nás, vo svojom okolí a bydlisku.
Vieme, že 28. júna 1914 zabili v Sarajeve
Rakúsko - Uhorského následníka trónu Františka
Ferdinanda. Na tento deň v roku 2014, pripadlo
100. Výročie „podmienky“ vzniku najkrvavejšej
vojny v dejinách ľudstva – 1. svetovej vojny. Náš
pamätník
pred
kostolom,
ktorý
sme
zrekonštruovali, bol postavený práve obetiam tejto
strašnej vojny. Pri tejto príležitosti sme
v miestnom rozhlase urobili reláciu, venovanú
100. výročiu 1. svetovej vojny, menovite obetiam
našej obce, ktorých mená sú na spomínanom
pamätníku.
Deň MS je každoročne 4. augusta. V tomto
roku bola v miestnom kostole pri tejto príležitosti
odslúžená svätá omša za všetkých matičiarov
obce. Živých aj mŕtvych. Živým, aby dal Pán Boh
veľa zdravia, ochoty pracovať, tiež iniciatívy
a nápadov v ich kultúrno-spoločenskej práci.
Mŕtvym nech dá Pán Boh spokojné odpočívanie.
Koncom mesiaca septembra pravidelne MO MS
organizuje Oslavu darov zeme v miestnom
kostole. Tento rok to bolo už po ôsmy raz a to 28.
septembra počas druhej svätej omše.
V septembri bola pripravená reklamná tabuľa
pred OcÚ pre otcov nášho národa Andreja Hlinku

a Dr. Štefana Moysesa. O Andrejovi Hlinkovi bola
v miestnom rozhlase relácia k jeho 150. výročiu
narodenia. Bolo by dobré, keby sme sa riadili jeho
krédom:“ Za Boha, za národ!“
V novembri, tak ako každý rok, si pripomíname
Sviatok všetkých svätých – dušičky, pri pamätníku
padlým v 1. svetovej vojne, zapálením kahancov.
Na december pripravujeme už po siedmy raz
„Vianočné pastorále“. Pripravujeme ich s tými,
ktorí boli ochotní pomôcť aj v minulosti – určite si
ich pamätáte – a ďalšími, ktorí rovnako nezištne
budú ochotní pomôcť pripraviť pre svojich
spoluobčanov teraz a možno aj v budúcnosti tú
opravdivú atmosféru Vianoc pokoja a lásky
i šťastia, ktorá sa dá prežiť skutočne
iba
s prítomnosťou nášho narodeného Pána.
Všetkým, ktorí našu prácu pochopili a s nami
spolupracujú, či nezištne nám v práci pomáhajú,
patrí veľká vďaka od všetkých nás, ktorým na
našej obci záleží a sú ochotní stále podľa svojich
síl, schopností a možností, nie pre seba, ale pre
obec a svojich spoluobčanov niečo urobiť.
Do nového roku i ďalších rokov prajeme
všetkým spoluobčanom, aby im dal Pán Boh veľa
zdravia, pochopenia a tolerancie. Budeme radi, ak
nám pomôžu plniť matičný programový zámer,
ktorý sa opiera o tradičný hodnotový systém –
kresťanstvo a vlastenectvo.
Marta Illéšová, predsedníčka MO MS

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA (JDS)
Jedným
z hlavných
poslaní
činnosti JDS je zapájať čo najviac
seniorov do spoločenských aktivít, aby nezostávali
doma, neuzatvárali sa a nepooddávali sa
problémom sprevádzajúcim starnutie človeka.
Poukazujem na to z toho dôvodu, lebo práve
v tejto oblasti sa nám nepodarilo uskutočniť
plánované podujatie – Športovo oddychový deň
v prírode – ktoré nám v minulom roku dopadlo
veľmi dobre a presvedčilo nás, že takýto typ
podujatí je našim členom najbližší. Bohužiaľ,
nepriaznivé poveternostné podmienky tohto leta
a začiatku jesene nám ho neumožnili uskutočniť.
Jediné spoločné stretnutie členov JDS sa
uskutočnilo v marci, kedy sa konala hodnotiaca
členská schôdza. V priebehu roka sme aktivizovali
našich členov nasledovnými podujatiami:
- odborná prednáška Bezpečnosť chodcov
a cyklistov
na
cestách
s príslušníkmi

Krajského riaditeľstva policajného zboru
v Trenčíne
- kurz riešenia netradičných a náročných
krížoviek s odborným lektorom Ing. Jozefom
Páleníkom
- turnaj v riešení krížoviek a osemsmeroviek
- pešia turistická vychádzka na Ostrý vrch
- pietne podujatie Zvon mieru
Osobitne chcem upriamiť pozornosť na dve
podujatia, ktoré boli organizované nielen pre
našich členov, ale i ostatných občanov obce.
V dňoch 18. a 19. júna 2014 sme absolvovali
dvojdňový autobusový výlet po časti Slovenska –
Podpoľanie. Zúčastnilo sa ho 30 občanov. Okrem
nám už známych miest, ako Zvolen a jeho
pamätihodnosti sme navštívili nové, mnohým
z účastníkov doposiaľ nepoznané mestá, kultúrne
a historické pamiatky.



Zolná – malá obec pri Zvolene s významnou sakrálnou pamiatkou – opevnený ranogotický Kostol
sv. Matúša z 13. storočia.



Detva – mestečko ležiace pod Poľanou. Je známe folklórom – každý rok sa v miestnom amfiteátri konajú
Folklórne slávnosti pod Poľanou. Šťastnou náhodou sme sa aj my dostali do tohto amfiteátra, kde sme si
zaspomínali na naše školské časy recitovaním Sládkovičovho Detvana a zaspievaním slovenských
ľudových piesní.



Divín – obec s dávnou históriou siahajúcou až do pohanského obdobia. Pýši sa niekoľkými historickými
pamätihodnosťami. Jednou z nich je hrad – dnes už len jeho zrúcaniny. Je z neho prekrásny výhľad na
široké okolie. V minulosti slúžil aj ako protiturecká pevnosť. Ružiná – vodná nádrž za obcou Divín,
postavená v roku 1970. Patrí medzi najteplejšie priehrady na Slovensku. Slúži na rekreačné účely.
Účastníci zájazdu tu boli ubytovaní v hoteli Divín.



Trenčín. Záštitu nad ním mala, okrem nášho OcÚ,
OOJDS v Trenčíne a Trenčiansky samosprávny
kraj. Išlo o stretnutie dôchodcov – členov JDS –
z celého Trenčianskeho okresu v počte 104 osôb.
Zabezpečili sme pre nich celodenný program od 9
do 17 hodiny. Centrom pobytu návštevníkov bol
náš kultúrny dom, kde sa ráno všetci zišli a po
dopoludňajšom
programe
v Uhrovci
a na
Jankovom vŕšku sa znovu vrátili, aby sa spoločne
naobedovali, posedeli si a oddýchli pri kultúrnom
programe žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Po popoludňajšej
prehliadke zaujímavostí obce – kostol, športová
hala, klub dôchodcov, pamätná izba MS, tenisové
kurty, vodná nádrž – pokračoval program znova
v KD, a to diskotékou, ktorú viedol Ing. R. Ondráš
a manželkou Silviou. Súčasťou diskotéky boli
i vystúpenia absolventov kurzu spoločenských
tancov pod vedením manželov Ondrášovcov.
Účastníci podujatia už v priebehu, ale hlavne po
skončení, veľmi kladne hodnotili jeho organizáciu,
priebeh a celkovú úroveň a atmosféru, čo nás,
(dokončenie na str. 10)

Ďalším navštíveným mestom bol Modrý
Kameň, kde sa účastníci prešli po zvyškoch
stredovekého hradu a v blízkom kaštieli si
prezreli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek.
Poslednou zastávkou zájazdu boli kúpele
Dudince. Mnohí účastníci využili horúce
slnečné popoludnie na osvieženie sa
v miestnom kúpalisku s teplou mineralizovanou
vodou.
Druhým podujatím s účasťou ostatných
občanov obce bola návšteva DAB v Nitre
začiatkom októbra. Vzhliadnutím muzikálu
Tisícročná včela 40 účastníkov podujatia prežilo
nezabudnuteľný kultúrno-spoločenský večer.
Na záver nášho príspevku chcem občanov
oboznámiť s jedným rozsiahlym podujatím,
ktorého cieľom bola i reprezentácia našej obce po
všetkých jej stránkach. Preto do jeho
spoluorganizovania boli okrem členov JD
zapojené i pracovníčky OcÚ, miestne školy
a mnohí jednotlivci z radov občanov. Toto
podujatie sa uskutočnilo 12.6.2014 pod názvom
Náučno-turistický zraz dôchodcov regiónu

(dokončenie zo str. 9)
ako hlavných organizátorov, veľmi teší. O to viac si
uvedomujeme, že o úspech tohto podujatia sa pričinili
nielen naši členovia JD (26), ale i mnohí ďalší občania
a inštitúcie našej obce. Prostredníctvom tohto občasníka
im posielame naše vrúcne poďakovanie, ako
i ubezpečenie, že na ich nezištnú pomoc a spoluprácu
nezabudneme. Spoločným úsilím a vynaloženou prácou
sme prispeli k šíreniu dobrého mena o našej obci.

Naše srdečné poďakovanie posielame v prvom rade pani starostke Anne Sýkorovej, pracovníčkam OcÚ
A. Masárovej a A. Kováčovej, poslancom obce J. Scheerovi a M. Belejovi, manželom A. a V. Hrnkovcom,
manželom S. a R. Ondrášovcom, pani učiteľke J. Vaškovej, deťom, žiakom a pedagógom MŠ, ZŠ, ZUŠ,
sponzorom I. Rešetkovi a M. Kopeckej.
Zuzana Hricková, predsedníčka ZO JDS

PÔSOBENIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE COOP JEDNOTA SPOTREBNÉ DRUŽSTVO (SD)
Členská základňa má v súčasnosti
20 členov, pričom v ďalšom období
nie je možné zvyšovať ich počet
vzhľadom na organizačné úpravy v predstavenstve
COOP Jednoty, SD, Trenčín.
V budove COOP Jednoty, SD, Trenčín je
predajňa SUPERMARKET dostatočne využitá
a zásobovaná k plnej spokojnosti občanov
a taktiež návštevníkov našej obce. Spokojnosť
občanov
je
zabezpečená
vyhovujúcim
sortimentom predaja, dostatočného časového
predaja a termínom otváracích a zatváracích
hodín. Taktiež zriadené pohostinstvo v prízemnej
časti budovy je pre občanov vyhovujúce, najmä na
spoločenské akcie a rodinné oslavné podujatia.
Na druhom nadzemnom podlaží sú doteraz
priestory nevyužité – voľné. Bolo by vhodné
uvažovať i vo vedení Jednoty, SD, Trenčín
o možnosti účelného využitia, pre možnosť
zriadenia predajní tovarov, ktoré v tomto čase
v obci chýbajú.

Členovia organizácie JSD vo Svinnej sa v roku
2014 zúčastňovali na kultúrno–spoločenských
podujatiach v obci, na skrášľovaní a ochrane
životného prostredia – najmä námestia obce
a priestorov okolo supermarketu.
Významného životného jubilea 50 rokov sa
dožil v tomto roku náš člen, Peter Križan, k čomu
mu zablahoželáme na spoločnom posedení pri
celoročnom hodnotení činnosti za rok 2014.
V roku 2014 nás opustila naša dlhoročná členka
Janka Lobotková, vo veku nedožitých 80 rokov.
V rámci ostatnej činnosti sme počas roka
spolupracovali i s organizáciami v našej obci,
nakoľko naši členovia sú i členmi niektorých
našich spoločenských organizácií, a to Jednoty
dôchodcov, Matice slovenskej, Dobrovoľného
hasičského zboru a iných.
Prajeme
si,
aby
i naďalej
predajňa
SUPERMARKET COOP Jednoty vo Svinnej
slúžila k plnej spokojnosti občanov našej obce, ale
i ostatných návštevníkov.
Ing. Ivan Mokráň, predseda miestnej organizácie

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ (SRZ)
SRZ, Obvodná organizácia č.6 Svinná usporiadala dňa 11. 5. 2014 už tradičné preteky detí
na vodnej nádrži Svinica. Aj keď počasie nebolo práve ideálne, súťažiacim sa podarilo
nachytať veľa pekných úlovkov. Najväčším úlovkom bol 66 cm dlhý kapor, ktorého sa
podarilo chytiť Samuelovi Gunišovi. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – chlapci a dievčatá.
V jednotlivých kategóriách bolo umiestnenie nasledovné:
Kategória dievčat:
Kategória chlapcov:
1. Adriana Konečná
- počet bodov 1727
1. Ján Šlosárik
- počet bodov 2433
2. Viktória Chlpeková - počet bodov 1208
2. Michal Vrbica - počet bodov 2109
3. Martina Malíková - počet bodov 835
3. Dominik Púček - počet bodov 1588
SRZ, Obvodná organizácia č. 6 vo Svinnej pripravila pre deti, vďaka sponzorom, veľa krásnych cien,
ktoré našim súťažiacim urobili radosť.
Generálny sponzor podujatia: „Rybárske potreby“ Pavol Varhaník, Bánovce nad Bebravou.
Ostatní sponzori: Mestská organizácia SRZ, Trenčín, Quart, s. r. o., Bánovce nad Bebravou, „Pekáreň
Inovec“, Svinná, „Pekáreň GRINPEK“, Bánovce nad Bebravou, Pozemkové spoločenstvo urbárnikov
Svinná, Obecný úrad (OcÚ) Trenčianske Jastrabie, OcÚ Svinná, OcÚ Trenčianske Mitice, Starbaits - Ivan
Fabián, Trenčín, MM Fishing - M. Masiarik, Bánovce nad Bebravou, ECO Taxi, Bánovce nad Bebravou,
Pohostinstvo Guňovský, Autoškola Prekop. Všetkým sponzorom ďakujeme za podporu.
Zároveň ďakujem všetkým súťažiacim deťom, ale aj návštevníkom, ktorí prišli podporiť dobrú vec.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
Martin Chlpek, predseda organizácie

GULÁŠ CUP
Dňa 28. 6. 2014 sa
konal piaty ročník
súťaže
vo
varení
gulášu Guláš Cup
Svinná. Zúčastnilo sa
deväť družstiev, z toho bolo jedno, ktoré už
tradične varilo držkovú, a to šéfkuchárka Janka
Meravá s manželom Rasťom. Janka na tento
ročník pozvala aj svoju sestru, ktorá varila guláš z
diviny. Ďalší noví súťažiaci boli Varhaníkovci.
Druhý raz sa zúčastnili Mateášovci a Zajacovci.
Ostatní, už tradiční účastníci Miroslav Galko, Rudolf Jakubík, Marián Púčik, Peter Mikuš, Milan
Hertl a úplní nováčikovia Karol Jakubík, Braňo
Pavlas a Peter Myšák, ktorí sa stali víťazmi piateho ročníka. Druhé miesto obsadili Peter Mikuš s
Milanom Hertlom a tretie miesto Rudolf Jakubík

s Mariánom
Púčikom.
Víťazom
srdečne
blahoželáme a dúfame, že prídu obhájiť svoje
majstrovstvo aj na šiesty ročník. Poďakovanie
patrí aj Karolovi a Zuzke za poskytnutie
priestorov a občerstvenia, za ceny pre súťažiacich
a tiež do tomboly, Romanovi Čiernikovi za dobrú
zábavu, Mirke Čiernikovej za maľovanie detí na
tvár, Alene Jawara, Ivane Myšákovej za pomoc pri
organizácii, Romanovi Borikovi, pani Kopeckej,
Jánovi Krajčíkovi, Miroslavovi Galkovi a všetkým
ostatným, ktorí prispeli cenami do tomboly.
Poďakovanie patrí aj mojej manželke, že mi
pomáha už piaty rok pri tejto vydarenej akcii.
Dúfam, že sa stretneme aj na šiestom ročníku
ktorý je plánovaný na 27. 6. 2015.
Ľubomír Galko

ZMENA VO VEDENÍ FARNOSTI
Od 1. 7. 2014 nastala výmena kňazov v našej farnosti. Doterajší farár Mgr. Jozef Šafár odišiel do Horných
Obdokoviec a na jeho miesto prišiel zo Skalky nad Váhom Mgr. Stanislav Strapko.
Mgr. Stanislav Strapko sa narodil 9. 12. 1960 vo Fačkove, ordinovaný bol 20. 11. 1993 v Nitre. Ako
kaplán pôsobil v Čadci (1993 – 1995) a v Trenčíne (1995 – 1996). Od roku 1996 pôsobil ako správca
farnosti v Skalke nad Váhom až do 1. 7. 2014, kedy bol preložený do našej farnosti. Je čestný dekan.
Doterajšiemu p.farárovi úprimne a srdečne ďakujeme za jeho 9-ročnú pastoračnú službu vo farnosti Svinná
a novému želáme, aby jeho pôsobenie požehnával Pán Boh a v pokoji a zdraví spravoval našu farnosť. (jp)

DÚHOVÁ LAMPA PUTUJE DO SVINNEJ
„... Vo štvrtok 9. októbra 2014 sa od
10. hodiny na žilinskej radnici začali schádzať ľudia
z blízkych i ďalekých kútov Slovenska, aby strávili
príjemné chvíle s literatúrou na slávnostnom vyhlásení
výsledkov XXII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno. ...“ „... Prítomným účastníkom sa prihovoril aj jeden z členov
odbornej hodnotiacej poroty, Mgr. Igor Válek, ktorý
o tomto ročníku súťaže skonštatoval, že „dobrá vec sa
podarila, tvorcov sa prihlásilo viac ako v minulom
ročníku“. Predsedom odbornej hodnotiacej poroty
XXII. ročníka súťaže bol aj jej krstný otec a známy
spisovateľ, Mgr. Daniel Hevier a ďalším členom
všestranný umelec, Mgr. Peter Cabadaj. ...“ „... Prvé
miesto v druhej kategórii a hlavnú cenu, dúhovú
lampu, ktorú udelil riaditeľ úradu Žilinského
samosprávneho kraja, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., si
so sebou do Svinnej odniesol Ing. Jozef Páleník za
rozprávku „Ako sa koľajnice stretli“. Absolútny víťaz
súťaže sa okrem písania venuje aj tvorbe krížoviek,
hádaniek, osemsmeroviek a logických úloh a ako nám
o sebe prezradil, nevie sa dočkať dôchodku. ...“
To sú úryvky z aktuálnych správ, ktoré zviditeľňujú
úspech nášho známeho literáta. V roku 2014 však
nebol jediný. Ďalšie tri prvé miesta získal na súťažiach
v Podhorí, Trnave a Čadci, všetky za prozaickú tvorbu,
okrem toho zvíťazil aj v Púchove s poetickou tvorbou.

Päticu víťazstiev doplnil dvoma druhými miestami
v Ilave a v Bratislave za prózu a rovnako dvoma
tretími
miestami
v Plevníku-Drienovom
a
opäť v Bratislave za poéziu. Čestným uznaním bola
jeho tvorba ocenená v Hanušovciach nad Topľou
a v Dubnici nad Váhom, okrem toho získal osobitnú
cenu v Hornom Srní a cenu Knižnice M. Rešetku
v Trenčíne, kde sa na literárnej scéne objavil aj ďalší
nový talent z našej obce, Lenka Urbánková, ktorá
získala cenu Matice slovenskej.

Agnesa Kováčová

KRÍŽOVKÁRSKO‐HÁDANKÁRSKE TURNAJE
Obec Svinná, podporovaná obecným úradom a sponzormi pripravila aj v tomto roku krížovkársko-hádankárske
súťaže pre žiakov i pre dospelých. Riešiteľské materiály pripravil Ing. Jozef Páleník, hádankami pre dospelých prispel
aj Ing. Rudolf Moško z Trenčína.
V súťaži žiakov to bol 12. ročník Turnaja všeličoho, zúčastnilo sa ho 48 žiakov nielen z našej ZŠ s MŠ, ktorí boli
rozdelení do dvoch kategórii a riešili po dve krížovky, osemsmerovku a blok logický úloh. Sponzormi podujatí boli:

generálny sponzor Obec Svinná, hlavný sponzor Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, ostatní
sponzori: REAL–BAU, s.r.o. - Ing. Ľubomír Kopecký, Marcela Kopecká - Pekáreň „INOVEC“,
„KONZUM“ -Gabika Judinyová, „Zmrzlina Svinná“ – Miroslav Koršo, Piváreň „ŠTÁTNA“,
„KVETY A ZÁHRADA“ - Jana Tunegová, GGG, s. r. o. - Štefan Guňovský, „AUTO MIXSERVIS“
– Ján Čižmarovič, „PROFIL“ - Ľubomír Guňovský, „RAL group“ spol. s r.o. - Tomáš Soóky, Ing.
Milan Belej, Jozef Hikel, Peter Kováč, „K & F“, s.r.o. Svinná, Pizzeria Lucia, Mäsiarstvo Svinná –
Roman Borik, SANTINI Kvetinárstvo - Daniela Kaššová, MVL – AGRO, s.r.o. – Ing. Štefan Petrík,
Ján Krajčík, Kaderníctvo Renáta a ostatní nemenovaní sponzori, mediálny partner - RELAX a
Lišiak.
Výsledky krížovky žiaci:
Ročník 8. – 9. (22 riešiteľov): 1. Silvester Paška, 2. Dominik Laššo, 3. Jana Masárová, 4. Samuel Ondruško, 5. Martin
Bočák.
Ročník 6. – 7. (26 riešiteľov): 1. Natália Chanová (ZŠ Púchov), 2. Adam Laššo, 3. – 4. Karolína Kováčová a Annamária
Laššová, 5. Simona Varhaníková.
Výsledky osemsmerovka a logické úlohy žiaci:
Ročník 8. – 9.: 1. Jana Masárová, 2. Adam Michlík, 3. Silvester Paška, 4. Dominik Laššo, 5. Adam Lobotka.
Ročník 6. – 7.: 1. Natália Chanová, 2. Mária Rychtárechová, 3. Dominika Síkorová, 4. – 5. Juliana Apolenová a Karolína
Kováčová.
V súťaži dospelých to bol 9. Eurový turnaj za účasti 36 riešiteľov z celého Slovenska i z Moravy, ktorí boli rozdelení do
dvoch kategórii.
Výsledky: Rozbehovačka: 1. Lucián Gonda (Kristy), 2. Milan Chudý (Prievidza), 3. Jozef Kumičík (Trenčín).

Krížovky pokročilí (20 riešiteľov): 1. Pavol Tibenský (Brezová pod Bradlom), 2. Ján Turek (Poprad), 3. Emília Rigdová
(Poprad), 4. Ivan Šuňavec (Liptovský Hrádok), 5. Dušan Vojník (Prešov).
Krížovky menej pokročilí (16 riešiteľov): 1. Stanislav Plachý (Zemianske Kostoľany), 2. Dušan Škrovina (Martin), 3.
Ľubomír Bajcar (Brezová p. Br.), 4. Ján Rybnikář (Lubina), 5. Vladimír Kmeť (Prievidza).
Hádanky pokročilí: 1. Ivan Filadelfi (Prievidza), 2. Ján Turek, 3. Ivan Rias (Košice), 4. Štefan Tatarko (Poprad), 5. Pavol
Tibenský.
Hádanky menej pokročilí: 1. Rudolf Čačko (Košice), 2. Ivona Kovářová (Valašské Meziříčí), 3. Jozef Kumičík, 4. Jozef
Pavlík (Prešov), 5. Stanislav Plachý.
Hádanky jednotlivo (o eurá): 1. Pavol Tibenský, 2. Ján Turek, 3. Ladislav Žitňák (Šaľa) a Lucián Gonda, 5. Ivan Rias.

Jozef Páleník

NOVÉ KNIHY
V roku 2014 obohatili knižný trh svojimi novými knižkami Ján Maršálek a Jozef Páleník. Zaujímavosťou je,
že akoby si vymenili pozície – J. Maršálek je skôr básnik než prozaik, no tentoraz sa prezentuje tvorbu
inklinujúcou k próze, naopak, prozaickejšie zameraný J. Páleník sa predstavuje svojou básnickou tvorbou.
Ján Maršálek: CESTA K BRÁNE
Post Scriptum, Bratislava, 384 strán
Kniha obsahuje 366 drobných zamyslení. Možno ich čítať postupne
počas kalendárneho roka, ale aj v inom poradí a tempe, podľa záujmov,
potrieb a možností čitateľa.
Úsporný jazyk, precízna formulácia a schopnosť vystihnúť podstatu
dávajú dielu charakter modernej, prístupnej a pritom hodnotovo pevne
ukotvenej duchovnej literatúry.
Podnetné zrnko múdrosti na každý deň v roku. Krátke zamyslenia
dotýkajúce sa životných otázok človeka i doby, v ktorej žijeme, majú
ambíciu ponúknuť čitateľovi trváce hodnoty a overené postoje, ako sú
obsiahnuté v pokladnici kresťanského učenia.
Kniha Cesta k bráne (s podtitulom Čítanie na každý deň) vyšla vo
vydavateľstve Post Scriptum. Dá sa kúpiť vo viacerých kníhkupectvách,
v internetových predajniach, alebo priamo vo vydavateľstve Post Scriptum.
Ján Maršálek (1965) píše poéziu i prózu, venuje sa tiež literárnej kritike
a publicistike. Jeho texty boli uverejnené vo viacerých periodikách. Knižne
vydal niekoľko básnických zbierok. Rediguje internetový občasník
PriestorNet.
Jozef Páleník: TAK TEDA TAKTO
vlastným nákladom vo vydavateľstve
JC Partner, Poniky, 78 strán
Autor pri príležitosti svojho životného jubilea vybral zo svojej poetickej
tvorby ostatných rokov 60 básní, ktoré rozdelil do štyroch častí. V prvej
časti nazvanej Persona grata, ktorá je najmenej rozsiahla, vzdáva hold
najbližším osobám, v druhej s názvom V diaľ s Tebou, Bože môj, je osem
básní s náboženskou myšlienkou, v tretej, ktorú nazval Rok v roku sa
vyjadruje na tému ročných období. Štvrtú časť s titulom Kolotanie života
tvoria básne z rôznych oblastí života, tak ako už názov hovorí, je to
o virvare žitia, o jeho neustálom a pestrom prúdení. Autor sa vyjadroval
viazaným veršom, avšak pre zjednodušenie výpovede myšlienky niekedy
používa aj voľný verš.
Jozef Páleník (1954) píše prózu i poéziu, ale venuje sa aj tvorbe
krížovkárskych útvarov, ktoré uverejňujú viaceré špecializované periodiká.
Napísal a zostavil niekoľko regionálnych kníh viažucich sa k niektorým
výročiam obce, útlu brožúru hasičských humoresiek, monografiu obce
a vlani knihu netradičných krížoviek.

PÁLENIE JÁNSKYCH OHŇOV
Dňa 21. júna 2014 sa na
Tenisových kurtoch vo
Svinnej konal druhý
ročník pálenia Jánskych ohňov. Skupinka ľudí
(Spolok dobrej zábavy), sa po úspechu
v predošlom roku, rozhodla oživiť staré tradície
a na voľnú sobotu usporiadať túto akciu.
Pálením Jánskych ohňov sa v tradičnej kultúre
oslavoval letný slnovrat, a v kresťanskej kultúre sa
takto spomína na svätca Jána Krstiteľa.
V minulosti ľudia tejto noci pripisovali čarovnú
moc a hlavne bylinkám, nazbieraným v túto noc,
pripisovali čarovné účinky. Samotný oheň
symbolizuje slnko a jeho pohyb po oblohe,

pretože v tento deň je slnko na oblohe najdlhšie.
Ľudia pri ohňoch spievali a tešili sa z najdlhšieho
dňa. Tieto ohne sa pálievali na vyvýšených
miestach, alebo na miestach známych, tradičných.
My sme si spolu s kamarátmi a všetkými
zúčastnenými zaspievali s kapelou pri ohni, každý
podľa svojho gusta. Hralo sa do neskorých
nočných hodín. Nechýbalo ani občerstvenie
a opekanie
špekáčikov
na
sprievodných
ohniskách. Hlavnú vatru zapaľoval najstarší zúčastnený občan Ľudovít Kyselica.
Akcia sa vydarila a myslím, že každý odchádzal
domov spokojný. Tešíme sa na nasledujúci ročník.

Srdečná vďaka patrí kamarátovi Milanovi
Kyselicovi, ktorý nám spoločne s kapelou
„COMEBACK“ predviedol svoje umenie v hre na
akordeóne. Ďakujem aj zástupcom Dobrovoľného
hasičského zboru Svinná (hlavne predsedovi
Jánovi Krajčíkovi), ktorí strážili oheň, aby nezača-

lo horieť blízke okolie. Napokon vďaka patrí
mojej rodine a rodine Nagyovej, ktorý mi pomohli
so samotnou prípravou a organizovaním úspešnej
akcie.
Ing. Milan Belej

AMATÉRSKY TENISOVÝ TURNAJ VO ŠTVORHRÁCH
Už tradične začiatok mája a oslava dňa víťazstva (voľný deň) sa spája s organizovaním amatérskeho
tenisového turnaja vo štvorhrách. Tento rok to pripadlo na sobotu 10. 5. 2014. Ráno o 8.00 hod nastúpilo na
registráciu a žrebovanie 12 tenisových dvojíc. Boli vytvorené dve skupiny, červená a modrá po 6 dvojíc,
kde sa hrali zápasy každý s každým.

Modrá skupina: Róbert MYŠÁK + Peter BIELIK, Tomáš ČAČKO + Andrej ZAŤKO, Peter MIŠÁK +
Peter MIKUŠ, Branislav PAVLAS + Radomír ZRADULA, Jaroslav MERAVÝ + Erik JURIGA, Marek
ŽÁK + Rudolf KŠIŇAN.
Červená skupina: Peter ORSZÁGH + Dušan MOŠKO, Adam STRHÁRSKY + Jakub ŠEVČÍK, Stanislav
VARHANÍK + Matúš VARHANÍK, Martin ZVONEK + Ján KOHOUT, Martin ŠIMNO + Ján
ORSZÁGH, Jaroslav PETRÍK + Peter KÚDELA.
Potom to bolo už iba o čo najlepšom výkone a samozrejme umiestnení. Určilo sa poradie a do ďalších
bojov postúpili prvé 4 dvojice. Tie už hrali podľa vopred určeného rozpisu štvrťfinálové zápasy a víťazi sa
prebojovali až do finále.

Napokon po ukončení všetkých zápasov, ktoré sa hrali za pomerne pekného počasia, sme vo večerných
hodinách poznali víťazov, ktorí si odniesli medaily a pamätné poháre. Samozrejme, nechýbal ani šampus na
oslavu.
Poradie na prvých troch miestach: 1. Róbert MYŠÁK + Peter BIELIK
2. Peter ORSZÁGH + Dušan MOŠKO
3. Jaroslav PETRÍK + Peter KÚDELA
Je vidieť, že z roka na rok sú zápasy kvalitnejšie, hráči sa zdokonaľujú, čím sa nám predlžuje čas
jednotlivých zápasov. Ak to takto pôjde ďalej, tak budeme musieť predĺžiť deň, aby sme to za sobotu stihli
odohrať.

Turnaj si drží každoročný štandard, patrí k nemu občerstvenie, guláš, zábava. Nebolo by zlé, keby sa aj
ľudia preorientovali a prišli si pozrieť aj tenis a nie iba nedeľný futbal. Ozaj sa je na čo pozerať. No žijeme
vo Svinnej a už sme si na tú nízku účasť zvykli.
Na záver poďakovanie všetkým čo mi pomohli s organizovaním turnaja a to mojej manželke, deťom, i
Jozefovi Hiklovi.
Ing. Milan Belej

NOVÝ ZAČIATOK FUTBALU VO SVINNEJ
Rok 2014 znamenal vo futbale
v našej obci nový začiatok.
Začali sme budovať domček od
základov. Museli sme vykopať
pevné základy, aby nám dom
nespadol pri prvých silných otrasoch, ktoré nás
neobídu a ani neobišli. Museli sme stabilizovať
múry, aby stáli pri silnom finančnom kolapse,
ktorý nami zatriasol na začiatku stavby. Chceme
mu dať pevnú strechu, aby nezatekalo na členov
telovýchovnej jednoty (TJ) a hráčov a nakoniec
zatepliť celý dom, aby všetci ľudia, ktorí sa na
stavbe podieľajú, sa radi do domu vracali a cítili
sa v ňom dobre.
Vážení priaznivci futbalu, prirovnal som našu
TJ Štart Svinná k stavbe domu preto, lebo situácia
taká naozaj bola. Nechcem sa vracať do nedávnej
minulosti. Myslím, že priaznivcom futbalu je
známa. Úlohou výboru TJ č.1 bolo stabilizovať
finančnú situáciu, čo sa nám celkom úspešne
podarilo, na zimu zapojiť plyn, vysporiadať
záväzky voči slovenskému futbalovému zväzu,
Oblastnému futbalovému zväzu Trenčín atď.
Nový výbor TJ prevzal záväzky, ktoré musel
rešpektovať a musel dohrať súťaže tak, ako boli
vyžrebované. Išlo hlavne o nezmyselnú III. ligu
žiakov, ktorú sme dohrávali len vďaka žiakom
z Rybian, ktorý boli u nás na hosťovaní, lebo

žiakov na 2 družstvá vo Svinnej nebolo a nie je.
Akosi sa zabudlo na to, pre koho a začo sa hrá
futbal.
Nový ročník 2014 - 2015 začali žiaci vo 4. lige,
hrajú domáci chlapci, sú po jesennej časti na 13.
mieste zo ziskom 7 bodov, ale výsledky nie sú pre
nás dôležité. Odohrali 13 zápasov, vždy bolo
dostatok chlapcov a za to im patrí poďakovanie,
ako aj ich rodičom, ktorí ich na zápasy posielali, aj
keď nebolo vždy ideálne počasie. Trénerom
žiakov je Lukáš Vondra.
Naším najmenším žiačikom, tzv. prípravke sa
venujú Pavol Vavro a Dalibor Jakal, ktorí
odvádzajú prácu, ktorej výsledky uvidíme po
niekoľkých rokoch, ale bez nej nemôžeme dnes
existovať! Pritiahnuť deti k športu je v dnešnej
dobe problém, zdá sa , že oni to dokázali.
V doraste sme vytvorili spojené družstvo
s Veľkou .Hradnou, mužstvo hrá VI. ligu, skončili
po jesennej časti na 7. mieste zo ziskom 13 bodov.
Aj v tomto prípade nie sú dôležité výsledky, ale
to, aby dorast bol prípravou pre mužstvo
dospelých a dôležitý je aj ekonomický dosah. Je
rozdiel, keď dorast je financovaný z dvoch obcí.
Sú tam šikovní chlapci, niektorí už dnes hrávajú
za mužstvá dospelých u nás, alebo za Veľkú
Hradnú. Trénermi sú Andrej Masár a Lukáš
Vondra.
Mužstvo dospelých –
9.11.2014 domáci zápas
s Novou Bošácou.
Vrchný rad zľava :
Adam Strhársky, Andrej
Košík, Lukáš Vondra,
Peter Kyselica, Tomáš
Hikel, Jozef Myšák,
Jaroslav Fiala - tréner
Spodný rad zľava: Filip
Krajčík, Patrik Krajčík,
Tomáš Mateáš, Jakub
Ševčík, Branislav
Pavlas, Peter Krpelan,
Cyril Bucha - vedúci
mužstva, Mário Vondra
Chýbajú: Ján Bondra,

Ján Báčik, Ján Országh, Peter Laštík, Tomáš Kemel, Štefan Lobotka, Jozef Kovalíček

Pri vzniku nového výboru TJ sme jasne
deklarovali, že našou prioritou bude mužstvo
dospelých. Pred súťažou sme oslovili všetkých
hráčov, ktorí nám potvrdili, že futbal hrať chcú
a budú. Začiatok tomu síce nenasvedčoval, keď
sme museli pre nedostatok hráčov zrušiť zápas
s Rybanmi, ale už od ďalšieho zápasu hráči

chodili a postupne sa z 24-členného kádra
vyformovalo mužstvo, ktoré tréner Jaroslav Fiala
spolu s vedúcim Cyrilom Buchom celkom úspešne
vedú v súťaži. Po jeseni sme stále v hre o postup
do 7. ligy, čo sme sami nečakali. Podarilo sa
celkom dobre zabudovať dorastencov bratov
Krajčíkovcov a Adama Strhárskeho. Veríme, že

zostanú na jar u nás Jozef Myšák ml. a Lukáš
Kuchtiak, ktorí by boli určite oporami. Zdá sa, že
v kabíne sa vytvorila dobrá partia a to nám dáva
nádej, že aj keď tento rok nepostúpime, je tu
postavený slušný základ do ďalších sezón.
S futbalom úzko súvisia peniaze, bez ktorých
sa, žiaľ, hrať nedá. Bez podpory starostky Ing.
Anny
Sýkorovej
a poslancov
obecného
zastupiteľstva by sme vôbec hrať nemohli! Neboli
to jednoduché rokovania o dotáciách, zvlášť po
minulých rokoch, ale presvedčili sme ich. Verím,
že nové zastupiteľstvo bude otvorené diskusii
a naše plány podporí aj v budúcich rokoch.
Poďakovanie patrí Andrejovi Belákovi, ktorý
nám daroval 6 okien, ktoré sme vymenili na
kabínach, rodine Jozefa Subjaka za poskytnutie
farby a natretie zábradlia okolo celého ihriska,
všetkým darcom 2 % daní, ktoré nám neskutočne

pomohli. Kúpili sme za ne svetelnú tabuľu,
krovinorez, trochu opravili fasádu, Ferkovi
Letkovi za vápno a stavebný materiál, Agrotrii,
s.r.o., Ing. Krškovi, M. Lobotkovi, p Ondrovičovi,
Jánovi Čižmarovičovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej TJ Štart Svinná.
V novom roku 2015 nás čaká veľa práce, ale
verím, že všetkým nám ostane chuť a elán
pokračovať.
Na záver chcem poďakovať hráčom, trénerom,
hospodárovi Otovi Košíkovi, naším manželkám,
frajerkám a celým rodinám, že nám tolerujú
víkendy pri futbale, celému výboru TJ, Cyrilovi
Buchovi, Petrovi Myšákovi, Braňovi Pavlasovi
a Otovi Košíkovi.
Jozef Hikel, predseda TJ

HOKEJISTI A ICH ÚSPECH
Dňa 8. 5. 2014 sa konal na
zimnom štadióne Mariána
Gáboríka v Trenčíne každoročný, už 12. ročník Amatérskeho hokejového turnaja
amatérskych mužstiev, na
ktorom sa zúčastnili aj hokejisti
zo Svinnej. Bolo to po dlhšej dobe, čo sme sa
podobnej akcie zúčastnili, preto sme nevedeli, čo
nás čaká a hlavne sme nevedeli, či budeme
úspešní, alebo zažijeme sklamanie. Náš tím bol
tvorený z 15 hráčov, z ktorých je až 11 rodených
Sviňanov. Ostatní sú dlhoroční kamaráti, ktorí išli
s radosťou hrať za nás a tým reprezentovať aj našu
obec. V konkurencii mužstiev z HK Opatová,
HTP Vráble, Red Hawks Trenčín, HK Trenčianske Teplice, HK Mutné naše mužstvo obsadilo tretiu priečku, keď v poslednom zápase s neskorším
víťazom z Opatovej neubránilo poslednú 1,5
minútu nerozhodný výsledok, ktorý by pre nás

znamenal konečné 1. miesto. Tento zápas sme už
ale, bohužiaľ, odohrali bez dvoch zranených
hráčov. Na tomto mieste sa chceme poďakovať
obecnému zastupiteľstvu za finančný príspevok na
uhradenie štartovného na turnaji a hlavne hráčom
za to, že predviedli naozaj kvalitný a zodpovedný
výkon. Zo Svinnej sa zúčastnili: Peter Mišák,
Branislav Ruda, Milan Hertl, Vladimír Brožek,
Michal Rychtárech, Peter Ország, Martin Šimno,
Bernard Ďurech, Marek Žák spolu s dvoma
rodákmi
Jurajom Čahojom
a Rastislavom
Adamusom a štyrmi legionármi. Takže ešte raz
ďakujeme! Mrzia nás len zranenia M. Hertla a M.
Richtarecha, spojené s návštevou chirurgie a ako
to už u hokeja býva, s dlhšou dobou liečby...
Pozitívne bolo omladenie mužstva, kde v podstate
jednu celú formáciu tvorili hráči okolo 30 rokov
a hlavne ich výkon, čiže Svinná má na čom do
budúcnosti stavať.
Martin Šimno, Vladimír Brožek

ČLOVEK JE TVOR OMYLNÝ
(Zrnko pravdy na vysvetlenie)
z trvalého pobytu prestáva byť našim občanom,
Sme veľmi radi, že naši čitatelia pozorne čítajú
vedeným v evidencii obyvateľov obce. Na druhej strane
všetky príspevky, uverejnené v našom občasníku. Často
zas dňom prihlásenia k trvalému pobytu sa hneď v ten
máme ohlasy (pozitívne, ale aj negatívne) na jednotlivé
deň počíta do počtu obyvateľov už ako náš občan.
články. K jedným z negatívnych je upozornenie na
Rozdiely by ste mohli nájsť aj pri evidencii sobášov,
chyby v údajoch spoločenskej rubrike – konkrétne
pretože sa stáva, že naši občania majú svadobnú
počet zomrelých počas roka. V rubrike sme uviedli, že
hostinu vo Svinnej, ale sobáš mali v Trenčíne (alebo
počas roka 2013 zomrelo 16 našich občanov. Tento
niekde inde), takže tento sobáš tiež nemôžeme evidovať
počet bol skutočne uvedený správne, naozaj ich
zomrelo 16. Niektorí čitatelia si myslia, že máme zlú
u nás. Eviduje sa tam, kde sa v skutočnosti obrad konal
evidenciu, lebo pohrebov v obci bolo v skutočnosti
(či už na úrade alebo v kostole).
viac, ale opak je pravdou. Naša evidencia je správna.
Pri narodených deťoch tiež nájdete mená aj občanov,
V rubrike uvádzame počet zomrelých našich občanov,
ktorí v obci síce nebývajú, ale stále majú u nás trvalý
čiže občanov prihlásených k trvalému pobytu v obci
pobyt, čiže dieťa sa automaticky stáva našim občanom,
Svinná. To, že tu niekto žil 20 alebo 50 rokov, nič
hoci tu nebýva. Takže pravda je takáto.
nemení na skutočnosti, že dňom odhlásenia sa
Agnesa Kováčová

Uzavretie manželstva v roku 2014:
Oľga Vanková a Matúš Smolka
Zuzana Urbanovská a Matúš Madový
Ing. Andrea Krchníková a Marián Ševčík
Mgr. Mária Krajčovičová a Ing. Mikuláš Ptašinský
Miroslava Veselovská a Peter Rychtárech
Ivana Nápoka a Ing. Robert Antala
Narodení v roku 2014:
Teodor Furdan
Ema Pavleová
Tobias Mateáš
Alexandra Lacová
Marko Lobôtka
Kamil Kuchťák
Ema Mikušová

Dominik Borik
Teo Belák
Andrej Kopecký
Sabína Lehocká
René Ali
Matej Madový
Tomáš Majdiak

Zomrelí v roku 2014:
Miroslav Adamus
Anna Striežencová
Anna Matušechová
Eduard Hertl
Vladimír Pichler
Alexander Ali
Jozef Belej
Ing. Rozália Klamárová

Vlasta Uherová
Johanna Lobotková
Martin Rosenberg
Milan Chlpek
Oľga Chovanyeczová
Jozef Rešetka
Eleonóra Zajačková

OSEMSMEROVKA
Jozef Páleník: „Diabetici vôbec nie sú pomstychtiví. (Tajnička – 19 písmen).“
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AMERIČAN, ANOLI, ARNIKA, ATAMAN, BAGETA, BULHAR, ČATÁR,
DEDIČKA, DETVA, DODÁVKA, ESTER, GUĽÔČKA, INDKY,
KAMERAMAN, KARHAN, KOALA, KOMICI, KOMUNITA, LACNÉ
CITRÓNY, MAČIČKA, MECENÁŠI, METELICA, MLADÁ ROBOTNÍČKA,
MOČOVKA, MODUL, NITRAN, NÍZKA CENA TABAKU, NOVINY,
ORNITOLÓG, PALOŠ, PAVÚK, POCIT, POKUTA, POLITICKÁ MOC,
POLÍCIA, PLIKA, PREDNÉ OKNO, PRESILOVKA, RENTA, RODINA,
SATÉN, SKOKAN, SKUPINA, SKUTOK, SLIVOVCA, SMOLA, SPONZOR,
STATNÍ MUŽI, STENA, TALIANSKO, TEPNA, UHORKY, VÁNKY,
VÁPNO, VODIČKA, VRÁTNIK, VSUVKA, ZÁKALY, ZÁKROKY.
Autor: Jozef Páleník
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