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VIANOCE
V bielučičkej zástere
z čipiek starej matere,
nežná, krehká inovať
sviatky prišla vinšovať:
„Vstaňte hore, pastieri,
snívajúci v páperí!narodil sa Kristus Pán!
Svitlo najsvetlejšie z rán,
anjel spieva Glória...“
Koleda sa odvíja
od dediny k dedine.
Ľúbezné a nevinné
Jezuliatko v jasličkách
rozvírilo hviezdny prach,
láskou zahrnulo zem.
Celý svet je Betlehem!
K. Hudecová
Vážení občania,
v tomto neuveriteľnom rýchlom životnom tempe si
akosi ani neuvedomujeme, že sa blíži koniec roka. Ale
predsa je tu. Nastáva čas, kedy sa začína bilancovať
a starý rok posúvame do minulosti a plní optimizmu
očakávame nový, nasledujúci rok.
Rok 2013 bol a ešte aj je ďalším z rokov, ktorý má
prívlastok krízový. Cítime to všetci doma, v práci a tiež
aj v obci. Nie je vôbec jednoduché dokázať ten
„finančný koláč“ pokrájať tak, aby sa z neho ušlo
každému, aby to aj každému stačilo a bol každý
spokojný. V prvom rade sme ukrojili čiastku, ktorá
dokázala zabezpečiť udržateľnosť vybavenosti v našej
obci, aby naďalej bezproblémovo fungovala základná
škola, materská škola, školská jedáleň, zdravotné
stredisko, aby sa v obci svietilo, udržiaval sa

v poriadku miestny cintorín, kosili sa verejné
priestranstvá, odhŕňal sa sneh z ciest a chodníkov,
vyvážal sa odpad. To už všetci pokladáme za úplne
samozrejmé a potrebné.
Ukrojili sme čiastku na dokončenie spracovania
územného plánu obce, ktorý je základným významným
dokumentom pre obec. Rieši možnosti individuálnej
zástavby v obci, vytvára priestor pre nové stavebné
odvody, oddychové zóny, priemyselné oblasti, či
oblasti športového vyžitia.
Urobili sme nevyhnutné opravy a úpravy na budove
základnej umeleckej školy - vymenili vchodové dvere,
vymaľovali a opravili sme schodisko. Vymenili sme
okná na prízemí budovy kultúrneho domu.
(dokončenie na str. 2)

(pokračovanie z titulnej strany)
Opravili sme najhoršie časti miestnych komunikácií, vyrovnali cestné vpuste a cestné poklopy.
Práve v tomto období sa rekonštruujú sociálne zariadenia v kultúrnom dome, ktoré boli v havarijnom
stave.
V obci bol ukončený projekt pozemkových úprav.
V rámci tohto projektu boli občanom scelené pozemky a došlo k ich novému usporiadaniu. Pre potrebu získania informácií o pozemkoch bol zakúpený
nový katastrálny program, ktorý je prepojený so
satelitnou snímkou obce a ukazuje presné usporiadanie parciel a tiež osadenie stavieb do jednotlivých
parciel.
Podporili sme činnosť spoločenských organizácií,
finančne sme prispeli športovcom – futbalistom, turistom a rybárom. Podporili sme tiež našich hasičov,
keď sa nám podarilo získať finančnú dotáciu z Ministerstva vnútra na materiálové vybavenie pre zásahovú jednotku. Získať zásahové vozidlo sa nám
stále nedarí. O jeho nutnosti hovorí aj skutočnosť, že
naša požiarna cisterna má už neuveriteľných 41 rokov! I napriek jej veku je stále pojazdná, funkčná,
a to len vďaka odbornosti a obetavosti hasičov. Súčasne boli hasiči našimi najúspešnejšími reprezentantmi obce v tomto roku, keď sa družstvo chlapcov
– dorastencov prebojovalo do celoslovenskej súťaže
v hasičskom športe – štafete a útoku a obsadili vynikajúce 4. miesto.
V tomto roku bola veľmi dobrá spolupráca s našimi miestnymi podnikateľmi, ktorí sa maximálne
snažili vyjsť obci v ústrety.
Tiež musím oceniť akcie a podujatia našej
základnej, materskej a základnej umeleckej školy,
vďaka čomu sa obec Svinná dostáva do povedomia
blízkeho i vzdialeného okolia.

Veľa našich občanov v tomto roku oslavovalo
svoje jubileá. Významné a krásne jubileum 100 rokov oslávila aj naša občianka pani Anna Striežencová (viac v osobitnom príspevku). Dovoľte mi, aby
som všetkým našim jubilantom a tiež aj pani
Striežencovej zaželala pevné zdravie, veľa radosti
a spokojnosti v kruhu svojich rodín.
V priebehu roka sme zorganizovali mnohé kultúrne
akcie, ktoré sa konali aj vďaka spolupráci so spoločenskými organizáciami. Spomeniem aspoň niektoré: tradičný detský karneval, fašiangový sprievod
masiek, fašiangová veselica a pochovávanie basy,
beseda so spisovateľkou, Morena, „Deň narcisov“,
oblastný turnaj žiakov v riešení krížoviek, celoslovenský turnaj v riešení krížoviek a hádaniek, akadémia ku Dňu matiek, vianočná akadémia, koncerty
základnej umeleckej školy, posedenie pre seniorov,
„Zvon mieru“, Mikuláš a mnoho iných zaujímavých
podujatí.
A takto sme po kúskoch podelili ten náš jeden
„finančný koláč“. A čo nás ešte najviac tlačí? Je to
stav našej telocvične, ktorá súrne potrebuje opravu
strechy. Taktiež je potrebná výmena okien na zdravotnom stredisku či požiarnej zbrojnici. Postupne
chceme vymeniť okná na celom kultúrnom dome. Zlý
je aj stav rozvodov miestneho rozhlasu a rozvodov
verejného osvetlenia.
V každej dobe, ťažkej, ľahšej či uponáhľanej si
ľudia robia plány do ďalšieho nastavajúceho roka.
Držme si navzájom palce, aby sa nám podarilo svoje
plány zrealizovať a splniť.
Záverom mi dovoľte, aby som sa poďakovala
všetkým spoločenským organizáciám, školám, podnikateľom, ale hlavne Vám, občanom, za Váš záujem
o obec, za Vašu ústretovosť a pomoc, ktorou ste
prispeli k bezproblémovému chodu obce.
Do nastávajúceho obdobia vianočných sviatkov
a nového roka Vám všetkým želám pevné zdravie,
pokoj a pohodu vo svojich rodinách.
Ing. Anna Sýkorová, starostka obce

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa k 10. 12. 2013 konalo spolu deväťkrát, pričom účasť poslancov bola:
Ing. Jozef Scheer
Ing. Milan Belej
Ing. Jozef Illa
Ing. Radoslav Ondráš

prítomný 8-krát
8-krát
8-krát
8-krát

Ing. Peter Podstavek
Ing. Zuzana Murínová
Ing. Štefan Baco
Ing. Miroslav Valach
Ján Krajčík

8-krát
7-krát
7-krát
6-krát
6-krát

Vážení rodičia, zamestnanci a žiaci Základnej školy s materskou školou Svinná,
v marci tohto roku začala svoju činnosť Rada školy
pri ZŠ s MŠ Svinná v novom zložení.
Rada školy má 11 členov. Predsedom rady školy je
Ing. Radoslav Ondráš a podpredsedom Mgr. Bc.
Ivana Myšáková. Ostatní, nemenej dôležití členovia
Rady školy, sú volení a delegovaní za jednotlivé
organizácie, ktoré majú mať v Rade školy svoje
zastúpenie. (zoznam členov rady školy www.zivaskola.edupage.org)
„Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti
výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky.“ (zdroj: Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ
Svinná).
Rada školy zasadá spravidla 4-krát za rok, ale ak je
potrebné, zasadnutie Rady školy môže byť aj častejšie.
So zreteľom na vyššie uvedené informácie o Rade
školy, ak budete mať vy, milí rodičia, zamestnanci

a žiaci Základnej školy s Materskou školou Svinná
požiadavku, pripomienku, podnet, ktorý Rada školy
môže riešiť, alebo budete cítiť potrebu vyjadriť
pochvalu, prípadne kritiku v medziach právomocí
Rady školy ZŠ s MŠ Svinná, kontaktujte Radu školy
na adrese radaskoly@svinna.sk, alebo oslovte člena
Rady školy, ku ktorému máte najbližšie.
Som rád, že som sa vám aspoň krátko mohol
prihovoriť a uisťujem vás v mene Rady školy pri ZŠ
s MŠ Svinná, že každý váš dotaz sa Rada školy bude
snažiť v medziach, ktoré sú jej zákonom dané, vyriešiť.
Všetky informácie o Rade školy pri ZŠ s MŠ Svinná
nájdete
na
stránke
ZŠ
s MŠ
Svinná
www.zivaskola.edupage.org v sekcii Rada školy.
S pozdravom a s prianím príjemného prežitia vianočných sviatkov
Ing. Radoslav Ondráš, predseda Rady školy pri ZŠ
s MŠ Svinná

SPIEVALI, TANCOVALI A DOBRE SA ZABÁVALI
Matička Božia, Ty ktorú nepoznáme,
no vieme o Tebe, ozvi sa na náš hlas.
Nechaj nám starkých, my spolu niečo máme,
to nikto viac už nemá okrem nás...
Básničkami, pesničkami a tancami prišli pozdraviť
deti základnej školy s materskou školou našich milých
seniorov, ktorí sa 16. 10. zišli v tanečnej sále
kultúrneho domu, aby spoločne oslávili „Mesiac úcty
k starším.“
Posedenia sa zúčastnila takmer stovka seniorov,
ktorých po kultúrnom programe detí, privítala slávnostným prípitkom a krátkym príhovorom starostka
obce Ing. Anna Sýkorová. Potom už nasledovala voľná
zábava pri dobrej hudbe a pekných piesňach
v podaním Jozefa Opatovského, ktorý našich hostí

vylákal aj na tanečný parket, kde sa poriadne vyzvŕtali.
Niektorí účastníci využili príležitosť a svojim kolegom
zaspievali niekoľko známych aj menej známych piesní,
za čo zožali obrovský potlesk. Seniori mali možnosť
v družných debatách odpútať sa aspoň na chvíľku od
každodenných starostí či zahnať pocit osamelosti.
Starostka obce sa všetkým hosťom čo najviac
venovala, porozprávala sa s nimi, vypočula si pripomienky či návrhy.
Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby boli všetci
spokojní a aby sa dobre cítili. Myslíme si, že sa nám to
aj podarilo. Svedčí o tom nielen hojná účasť, ale aj
osobné poďakovanie a pochvala od niektorých občanov. Pevne veríme, že aj v budúcom roku sa nám
podarí pre našich seniorov jedno krásne popoludnie.
Agnesa Kováčová, referent kultúry

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
„Deti sú pohár, z ktorého nám je dané piť až do dna,
a preto ten svoj dúšok, ktorý máme,
si v danom čase ktorý už má rozmer
pomaly a slastne vychutnáme...“
Kým je dieťa dieťaťom, čas ide pomaly, najmä ak sa
na niečo veľmi teší, cieľ sa zdá byť vzdialený. „Dospelákom“ čas beží inak, a čím viac rokov majú, tým
beží rýchlejšie. V takomto rýchlom svete sa často
naháňajú za rôznymi túžbami, snažia sa na tieto túžby
zarobiť peniažky, trávia veľa času v práci. Aj keď
dnešná doba ponúka veľa vymožeností na ušetrenie
času – autá, telefóny, automatické práčky a umývačky
riadu, ústredné kúrenie, markety a nákupné centrá.
O čas a zdravie nás práve vymoženosti doby oberajú,
či už sú to počítače, sociálne siete, alebo rôzne neresti,
ktoré si vieme za peniaze dopriať. Málo myslíme na
svoje zdravie a to nielen fyzické, ale aj psychické.
Mali by sme sa viac zapodievať vnútornou harmóniou vychádzajúcou z prírody, ktorej, našťastie tu vo
Svinnej, máme celkom dosť. Mali by sme viac času
venovať slnečným lúčom na príjemnej prechádzke,
rastlinkám v záhrade, spevu vtákov, oddychu pri priehrade, zájsť si na huby či na bylinky, alebo ísť len tak
podebatovať si s priateľmi. Mali by sme viac času
venovať sebe, svojim blízkym a najmä svojim deťom.
Matériu, ktorou ich zahŕňame možno potrebujú a aj
ocenia, oveľa viac však potrebujú náš čas, našu lásku,
našu schopnosť vypočuť, poradiť, potrebujú vzory,
podľa ktorých by raz chceli žiť svoje životy. Zamyslime
sa nad tým, aké vzory svojim deťom poskytujeme a koľko času im skutočne dokážeme venovať. Lebo čas
investovaný do našich detí je tou najlepšou investíciou,
ktorú vieme zrealizovať. Peniaze nám to asi neprinesie,
ale možno dokážeme vytvoriť takú atmosféru pohody,
vzájomnej spolupatričnosti, lásky úcty a zmyslu života,
akú si niekde v podvedomí všetci pestujeme.
Želám všetkým deťom, žiakom, rodičom, starým rodičom, obyvateľom obce a nám všetkým, ktorí tvoríme
obraz našej školy, aby naše túžby a vytýčené ciele
priniesli všetkým pocit harmónie a pohody.
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy

VŠETKO, ČO NAOZAJ POTREBUJEM POZNAŤ
o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil
v materskej škole. Múdrosť ma nečakala na vrcholku
hory zvanej postgraduál, ale na pieskovisku v materskej škole. Toto som sa tam naučil:
O všetko sa rozdeľ. Hraj férovo. Nikoho nebi.
Vracaj veci tam, kde si ich našiel. Upratuj po sebe.
Neber si nič, čo ti nepatrí. Keď niekomu ublížiš,
povedz prepáč. Pred jedlom si umy ruky. Ži
vyrovnane – trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý
deň trochu maľuj a kresli a spievaj a tancuj a hraj sa a
pracuj. Každý deň popoludní si zdriemni. Keď vyrážaš
do sveta, dávaj pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku
a drž sa s ostatnými pohromade. Neprestávaj žasnúť.
Spomeň si na semienko v plastikovom poháriku –
korienky mieria dolu a rastlinka stúpa nahor a nikto
nevie ako a prečo, ale my všetci sme takí istí. A nikdy
nezabudni na detské obrázkové knihy a prvé slovo,
ktoré si sa naučil – najväčšie zo všetkých – DÍVAJ SA.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil
v materskej škole."
Robert Fulghum

Ďalšie aktivity: Výtvarné súťaže, Školské rozhlasové
relácie k významným udalostiam roka, Tematické
nástenky žiakov, žiacke noviny.

Záujmové aktivity v ZŠ: Futbal, Florbal, Hasičský
krúžok, Futbal dievčatá, Zábavná matematika, WEB
Bociany, Slovenčina v kocke, Hip-hop, Farebná angličtina, Turisticko-ekologický krúžok, Žiačik šikuliačik, Výtvarný krúžok
Záujmové krúžky v MŠ: Krúžok anglického jazyka,
Tanečný krúžok – Hip, hop

Kolektív zamestnancov v tomto školskom roku
pracuje v nasledovnom zložení:
Vedenie školy
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy
Mgr. Božena Chudíková, zástupkyňa pre ZŠ
Mgr. Daniela Hanzlíková, zástupkyňa pre MŠ,
triedna učiteľka triedy Usilovné včeličky
(dokončenie na str. 5)

Plánované akcie pre šk. rok 2013/2014
Akadémie, vystúpenia, akcie: Vystúpenie pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, Tekvičkové
popoludnie, Lampiónový sprievod, Imatrikulácia prvákov, Koledovanie po obci, Vianočná akadémia, Karneval, Sánkovačka, Akadémia ku dňu matiek, Uvítanie
do života, Vynášanie Moreny, Noc v škole, Týždeň
detských radostí v MŠ, Zábavné popoludnie ku dňu
otcov, Exkurzie, Triedne a školské výlety, Výchovné
koncerty, Divadelné predstavenia.
Humanitárne akcie:
Červené stužky, Deň narcisov
Športové aktivity a súťaže:
Plavecký výcvik žiakov 2.a 4. ročníka, Súťaže žiakov
vo futbale, florbale, stolnom tenise, športová olympiáda pre MŠ, turistické vychádzky do prírody.

(pokračovanie zo str. 4)
Učitelia
Materská škola:
Oxana Krajčir – Usilovné včeličky
Bc. Dana Majdiaková – Smelí mravčekovia
Ing. Zuzana Murínová – Smelí mravčekovia
Bc. Jana Pristachová – Malé lienky
Bc. Dana Adamovičová – Malé lienky
Základná škola:
Mgr. Mária Kollárová
Mgr. Jana Malecová
Mgr. Eva Hromníková
Mgr. Ingrid Kováčiková
Mgr. Jana Paláková
Mgr. Daniel Bakyta
PaedDr. Jana Kutišová
Mgr. Ivana Špániková
Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková
Mgr. Andrea Jakalová

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

Netriedni učitelia ZŠ:
Mgr. Alžbeta Bakytová
Mgr. Miroslava Filipejová
Mgr. Silvia Pavlovčíková
Mgr. Jozef Šafár
Vychovávateľky ŠK:
Bc. Beata Punová
Mgr. Marcela Nemcová
Prevádzkoví pracovníci školy:
Ing. Denisa Blašková – ekonóm, Gertrúda Kyselicová
– vedúca školskej jedálne, Darina Jakubíková – hlavná
kuchárka, Eva Ondrášová – kuchárka, Viktória
Kuchtiaková – pomocná kuchárka, Milan Trněný školník, Katarína Pajtinková - upratovačka, Magdaléna
Buchová - upratovačka, Mária Masárová -upratovačka,
Ingrid Hertlová - upratovačka
PaedDr. Ingrid Ondrušková, riaditeľka školy

Výchovná poradkyňa
PaedDr. Jana Kutišová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KAROLA PÁDIVÉHO - POBOČKA SVINNÁ
V školskom roku 2013 – 2014 navštevuje Základnú
umeleckú školu (ZUŠ) v obci 58 žiakov v hudobnom
a tanečnom odbore.
V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavír,
ceyboard, akordeón, zobcovú a priečnu flautu.
V tanečnom odbore sa žiaci oboznamujú s tancami
iných národov, džezovým, moderným, klasickým a
ľudovým tancom. Pravidelne sa zúčastňujú

celoštátnych súťaží a festivalov.
Pobočka spolupracuje s obcou, mestom Trenčín
a inými okolitými mestami pri tvorbe kultúrnych podujatí. Zúčastňuje sa vianočných akadémií, vystúpení
v Trenčíne na námestí, vystúpení v kine Hviezda,
v Dome armády, v múzeu, galérii...
V rámci vyučovania žiaci navštevujú divadelné
a hudobné predstavenia nielen v Trenčíne, ale aj
v Bratislave. Spoznávajú rodiská
slávnych hudobných skladateľov –
Salzburg, Viedeň...
Žiačky tanečného odboru
Denisa Hertlová, Mária Beňová
a Andrea Ševčíková slávnostne
z rúk primátora mesta Trenčín
Richarda Rybníčka prijali v tomto
roku
ocenenie
–
DETSKÁ
OSOBNOSŤ ROKA 2013 - za
viacnásobnú úspešnú reprezentáciu
mesta v celoštátnom rozmere.
Dievčatám gratulujeme a veríme, že
láska k tancu ich bude sprevádzať
životom aj naďalej a že svojim
umením potešia nielen svojich
blízkych, ale aj široké okolie.
Janette Strhárska

150 ROKOV UPROSTRED NÁRODA
(1863 – 2013)
Vznik Matice slovenskej (MS), založenej na základe
cyrilo-metodského duchovného odkazu, patrí medzi
najvýznamnejšie historické udalosti našich moderných
národných dejín 19. a 20. storočia. Jej založenie v roku 1863 vyvolalo u súčasníkov celonárodnú spontánnu
reakciu, ktorá z MS už v krátkom čase vytvorila ctenú
kultúrnu ustanovizeň. Toto si musíme uvedomiť aj
dnes, keď viacerí kultúrni činitelia i pedagógovia hovoria: „Bez kultúry sme odsúdení na zánik!“ Takto
postupne rástla a utužovala sa autorita a popularita
MS, aj jej prvého predsedu Dr. Štefana Moysesa (1797
– 1869) v slovenskom národe, ktorý ju prijal ako
reprezentanta i symbol národnej kultúry v 19. storočí.
Preto v súčasnosti treba nadviazať na odkaz MS
v národe, ktorý tu zanechali Štefan Moyses, Karol
Kuzmány, Jozef Škultéty, Jozef Cíger Hronský, Ľudovít Štúr a ďalší. Určite bude len veľmi osožné, ak si
historický význam MS popri samotných matičiaroch
bude širšie uvedomovať aj celá slovenská spoločnosť
na čele miestnych i mestských samospráv a štátu.
Slovenská vlasť i vlastenectvo, to je a bude pestovanie rozmanitých tradícií, ktoré nás vyčleňujú, ale zároveň aj včleňujú do Európy. Čiže starostlivosť o kultúrne
pamiatky
a prostredie
v ktorom
žijeme,
o vzduch, vodu a našu zem. Tiež starostlivosť o morálku a mravnosť, ktoré sú často vytláčané z bežného
života a, žiaľ, i zo škôl. Tak tisícročná opora národa –
viera v Boha – je považovaná často za zbytočnú a nahradzuje sa liberalistickou „slobodou“!. Dopustili sme,
aby nad všetkým vládli peniaze. Sme svedkami rozkladu tradičnej rodiny, opustenosti detí, uvoľnenej morálky mládeže. Byť tvorcom a zároveň aj strážcom národnej duchovnosti je pre Maticu ako celok, i pre každého
matičiara česť, ale aj veľká zodpovednosť. Chceme aj
v ďalších rokoch ostať duchovnou mocnosťou slovenského národa. Chceme stavať hrádze proti vegetujúcej
kríze hodnôt a udržiavať aj v chaose dnešného sveta
tradície, z ktorých, ako z koreňov tento národ vzišiel.
Poslaním MS je teda byť ochrankyňou národa, ktorá
má predpoklady i odvahu stať sa tvorcom i strážcom
národnej duchovnosti a teda svedomím národa. Dokonca máme povinnosť zastaviť mravnú devastáciu
spoločnosti. Preto MS aj v treťom tisícročí chce ostať
jednotou milovníkov národa a života slovenského,
chce všetko robiť pre národ a pre slovenský život. Toto
si musíme stále uvedomovať, najmä keď sa pripravuje
Rok Ľudovíta Štúra 2015 a Rok Jozefa Miloslava
Hurbana 2017.
Celá činnosť MS v čase 150. výročia jej založenia,
ako aj 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda
medzi našich slovanských predkov stále musí stáť na
tradičných a kresťanských základoch a byť zasvätená
stráženiu a propagácii matičnej myšlienky a cyrilo –

metodskej tradície v slovenskej verejnosti, aj ku
vonkajšiemu mimoslovenskému svetu. Pripojme sa
preto ku modlitbe Metodových žiakov: „Na kráľovstvo
naše, Pane, milosťou Tvojou zhliadni. A nevydaj, čo je
naše, cudzím a neobráť nás za korisť národom
pohanským!“
Milí priatelia, ak vás niektorých pri čítaní tohto
článku oslovili myšlienky, ciele, či úlohy MS, tak
neváhajte, budeme veľmi radi, ak rozšírite a posilníte
rady matičiarov v miestnom odbore Matice slovenskej
(MO MS). Oslovte kohokoľvek z výboru, budeme sa
tešiť, že nám pomôžete plniť neľahké úlohy MS. MO
MS sa stále snaží plniť úlohy MS, a to pod vedením
svojho výboru, ktorý bol v roku 2013 zvolený na
riadnom Valnom zhromaždení, za prítomnosti
zástupcov MS, a to riaditeľky Domu MS v Dubnici
nad Váhom, predsedníčky Obvodnej rady MS Trenčín
a predsedníčky Krajskej rady MS.
Výbor pracuje v zložení:
Marta Illéšová
- predseda
Marta Mokráňová
- podpredseda
Ľubomíra Jakubíková - hospodár
Bc. Mária Hiklová
- tajomník
Jolana Mokráňová
- člen výboru
Dozorný výbor MO MS:
Helena Mikušová
- predseda
Mgr. Zuzana Hricková - členka
Monika Myšáková - členka
Náhradník výboru MO MS:
Anna Rešetková mladšia
Priložená fotografia ukazujú na jednu činností nášho
MO MS, a to „Oslavu darov zeme“. Dúfame, že sa
stane táto akcia, aj s vašou pomocou, tradíciou v našej
obci.
Marta Illéšová, predsedníčka MO MS

HASIČSKÍ DORASTENCI ŠTVRTÍ NA SLOVENSKU
Hodnotenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ), ktorý má vyše 130 členov, sa nedá začať inak,
ako konštatovaním, že naši dorastenci sa
v požiarnickom športe prebojovali na Majstrovstvá
Slovenska dobrovoľných hasičských zborov do
Skalice, kde obsadili výborné 4. miesto. Tomu však
predchádzali víťazstvá v okresnom kole a následne
v krajskom kole. V Skalici v oboch súťažných častiach
podali vyrovnané výkony, o čom svedčia časy oboch
pokusov – v požiarnom útoku 27,47 s resp. 27,37
s a v štafete 8x50 m 73,99 s resp. 73,28 s. Od tretích
rovesníkov z Čiernych Kľačian ich delilo len 0,27 s.
Úspešné družstvo tvorili: Miroslav Galko, Matej
Kollár, Ondrej Strieženec, Lukáš Kuchtiak, Nikolas
Kyta, Milan Žáčik, Patrik Krajčík, Filip Krajčík,
RudolfČačko.

Tak, ako každoročne, aj družstvo mužov sa
zúčastňovalo pohárových súťaží a zapojilo sa aj do
Slovensko-moravskej hasičskej ligy (SMHL), v rámci
ktorej absolvovalo všetkých 15 súťaží so striedavými
úspechmi. Najlepšie umiestnenie, 3. miesto, dosiahli
na domácej pohárovej súťaži, okrem toho zaznamenali
dve štvrté miesta (Brumov, čas 14,61 s a Podhorie, čas
14,05), jedno 5. miesto (Podlužany, čas 14,04 s) a dve
6. miesta (Lehota pod Vtáčnikom a Lednické Rovne).
V celkovom hodnotení SMHL obsadili 7. miesto.
Modro-biele dresy s nápisom „Hasiči Svinná“ si najčastejšie obliekali Vladimír Brožek, Michal Nápoky,
Martin Nápoky, Martin Kovalíček, Tomáš Koval,
Filip Krajčík, Matúš Strieženec.
Jedno z pohárových podujatí sa konalo aj na našom
futbalovom ihrisku, kde sme usporiadali 25. ročník
súťaže O pohár starostky obce za účasti 50 ženských
i mužských družstiev, medzi ktorými boli aj družstvá,
ktoré súťažili v novovytvorenej kategórii, tzv.
klasickej. Lepším z dvojice mužských klasikov boli
hasiči z Jerichova, ktorí zdolali konkurentov z Veľkej
Hradnej, v ženskej dvojici klasičiek tiež ťahali za
kratší koniec ženy z Veľkej Hradnej, keď ich zdolali
súperky z Dvorca. Škoda len, že viaceré kolektívy,
prihlásené do tejto časti, ktorá je istým návratom do
minulosti, bez zdôvodnenia neprišli.

V hlavnej, športovej časti, boli tieto výsledky: Muži
(38 družstiev) – 1. Nosice (13,80 s), 2. Ďurďové (13,
90), 3. Svinná A (14,17), 4. Poľný Kesov (14,17), 5.
Stupné (14,28), .... 8. Svinná B (14,38), .... 20. Svinná
Old Stars (16,27). Ženy (10 družstiev) – 1. Dežerice
(17,40 s), 2. Horenická Hôrka (17,74), 3. Ladce
(17,17).

Okrem spomínaných družstiev mužov a dorastencov
má naša organizácia aj družstvo dorasteniek
a novovytvorené družstvo žiakov.
Popri športovej činnosti mali naši hasiči aj technické
výjazdy, a to prečistenie kanalizácie po prívalovom
daždi z námestia do dvora Jednoty, čistenie kanalizácie
pri firme Jozefa Čačka a prepchávanie kanalizácie
v zatopenej pivnici rodinného domu. Pri požiari, našťastie, tento rok zasahovať nemuseli. Podľa zákona
sme však na požiadanie Obecného úradu vykonali
preventívne prehliadky v rodinných domoch a prevádzkových jednotkách na území našej obce.
Asistenčné služby vykonávali hasiči aj pri pálení
Jánskych ohňov (s technikou) i pri tanečných zábavách. Uniformovaní členovia asistovali aj pri Božom
hrobe i procesii Vzkriesenia počas Veľkonočných
sviatkov, pri akciách Dary zeme i Červené maky, čo je
pamiatka padlých v svetových vojnách. Počas fašiangov sa konal tradičný sprievod masiek po obci a pochovávanie basy s neodmysliteľným delením fašiangovej kravy.
Osobnými návštevami s gratuláciou sme nezabudli
ani na aktívnych jubilantov – Jána Krajčíka st., ktorý
sa dožil 80. rokov, či sedemdesiatnikov Viliama
Brachtýra, Anny Kardianovej, Marty Krajčíkovej,
Františka Kováča a Eduarda Hertla. Dôstojne sme sa
rozlúčili aj so zosnulými členmi Jánom Országhom
a Františkom Kytom st.
V aktivitách nechceme poľaviť ani v nasledujúcom
roku 2014, kedy si naša organizácia pripomenie 130.
výročie vzniku. Hodnotiaca schôdza za rok 2013 sa
bude konať v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod
v spoločenskej sále KD a účasť všetkých členov by
mala byť samozrejmosťou.
Ján Krajčík ml., predseda DHZ

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
a vecné dary, ale i poveternostné podmienky nám
v tomto roku boli veľmi naklonené.
Uskutočnili sme pre našich členov ako i ostatných
občanov niekoľko vydarených podujatí. Uvádzame ich
v časovom slede a dokladáme fotodokumentáciou.

Rok 2013 z pohľadu realizácie
naplánovaných podujatí pre našich
členov možno hodnotiť ako rok
úspešný. Napomohli nám k tomu
nielen štedré sponzorské finančné

Miniturnaj v riešení v riešení krížoviek a osemsmeroviek - uskutočnil sa vo februári. Zúčastnilo sa ho 11
členov, z toho 7 sa aktívne zapojilo do súťaže. Víťazi si odniesli vecné ceny.


Ako vidno z fotografie, o ďalšie podujatie – kurz
jarného zostrihu viniča, bol veľký záujem. Zúčastnilo
sa ho 21 občanov (i nečlenov). Odborným lektorom
bol Jozef Holenda. Na praktické predvádzanie
poslúžil vinič, ktorý vysadili členovia miestnej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO
JDS) v areáli požiarnej zbrojnice. Lektor J. Holenda
v ďalšej časti stretnutia teoreticky oboznámil prítomných aj s jarným rezom ovocných stromov a svoje
slová prakticky dokumentoval na ovocných stromov
v spomínanom areáli.










S názvom marec sa nám spája Mesiac knihy. Pri
tejto príležitosti sme v priestoroch klubu zorganizovali
besedu so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a poetkou Jozefínou Hrkotovou - Hladkou, ktoré nám predstavili svoju tvorbu. Účastníci besedy mali možnosť
vypočuť si ukážky z ich kníh, zakúpiť si ich, a to
i s venovaním a vlastnoručným podpisom autoriek.
Margarétka
Belostná, nežne prítulná.
Zdáš sa byť kvetom tuctovým.
Daná z lásky si opojná,
viac ako sladkosť
dobrých vín.







Poézii, próze a spevu bolo venované ďalšie podujatie, ktoré už niekoľko rokov organizuje Okresná organizácia JDS
v Trenčíne po názvom: „Poézia, próza a spevy jesene.“ Zúčastňujú sa ho seniori okresu Trenčín, aby ukázali svoje
schopnosti v prednese poézie, prózy, v sólovom alebo skupinovom speve. I naša základná organizácia sa zúčastňuje
tohto podujatia. V tomto roku nielen ZO, ale i celú obec, reprezentovala pani Viera Nemcová v prednese poézie
a spevácka skupina – Anton Hikel, Jolana Hiklová, Margita Kyselicová, Helena Mikušová, Monika Myšáková so
svojou dirigentkou Jankou Mikulčíkovou.




V dňoch 11. a 12. júna sme uskutočnili ďalší poznávací zájazd pod názvom Horehronie. Naším cieľom bolo
navštíviť a bližšie spoznať zaujímavosti tejto časti Slovenska – Banská Bystrica, Čierny Balog, Špania Dolina, Staré
Hory, Kremnica.
Účastníci týchto zájazdov majú
možnosť nielen spoznať históriu
a krásy nášho Slovenska, ale
ponúka sa im aj možnosť zažiť
množstvo krásnych nezabudnuteľných zážitkov, ktoré vyplynú
z krátkeho kolektívneho spolužitia
ľudí rôznych mentalít.

V septembri sme zorganizovali 4. ročník športových
hier seniorov. Bol to oddychovo športový deň, pre
ktorý sme si vybrali priestory ihriska TJ Štart Svinná.
Počas neho majú seniori možnosť oddýchnuť si

Pohodu a dobrú náladu počas celého dňa umocňovalo
krásne slnečné počasie

v kolektíve svojich rovesníkov, posedieť si v družnej
debate, pri spoločenských hrách, pri spoločnom obede,
zaspievať si v sprievode harmoniky. Hlavnou náplňou
sú športovo – zábavné aktivity, ako hod granátom na
cieľ, hod kriketovou loptou do terča, kop do futbalovej
bránky, nahadzovanie krúžkov na terč, obracanie
palaciniek, hod zemiakom na diaľku a iné.
V súvislosti s tohtoročným podujatím veľmi kladne
hodnotíme účasť našich členov - 60 osôb, ktorí sa
aktívne zapojili do súťažných disciplín. Zúčastnilo sa
26 súťažiacich, z toho 10 vo všetkých disciplínach.

Na začiatku tohto príspevku som spomenula
sponzorské finančné a vecné dary. V závere by som
chcela za ne konkrétne poďakovať našim sponzorom,
pretože bez ich prispenia by sme mnohé naše podujatia
neboli schopní uskutočniť.
Je to Agrotria Svinná, ktorá nám poskytla štedrý
finančný príspevok určený hlavne na uskutočnenie
poznávacieho zájazdu. Poľovnícke združenie Svinná,
ktoré nás podporilo finančným príspevkom na
realizáciu oddychovo – športového dňa. Pestovateľská
pálenica Svinná – majiteľ Ing. Ivan Rešetka nás
podporil hodnotným vecným darom.
Za spoluprácu v priebehu tohto roka ďakujeme
riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou
Svinná, TJ Štart Svinná a Dobrovoľnému hasičskému
zboru Svinná.
Osobitne chcem poďakovať Obecnému úradu
Svinná, a to nielen za to, že nám poskytuje priestory
pre našu činnosť. V mnohom nám vychádza v ústrety,
ale i za to, že prevzal na seba starostlivosť
organizovania spoločných posedení pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.
Mgr. Zuzana Hricková, predseda ZO JDS

GULÁŠ CUP 2013
V sobotu 29. júna 2013 sa v areáli
futbalového ihriska uskutočnil štvrtý
ročníku súťaže vo varení guláša.
Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev,
čo je o jedno menej než v predchádzajúcom roku.
Víťazom sa stal tím „Stará dvojka“ – Rudolf Jakubík
a Marian Púčik. Na druhom mieste skončili Miroslav
Galko a Slavo Kalnický, tretie miesto obsadili
nováčikovia súťaže Peter Zajac, Jozef Zajac a Ján
Puhalla, štvrté miesto Michal Čačko, piate miesto

Roman Čiernik, na šiestom mieste skončil Tomáš
Mateáš. Ako zvyčajne, najlepšia držková bola od
Janky a Rasťa Meravých. Jedna vec ma však mrzí.
Bolo prihlásených 16 tímov, no neviem, či sa zľakli,
ale okrem dvoch svoju neúčasť ostatní neospravedlnili. A na záver patrí poďakovanie sponzorom,
a to Karolovi Jakubíkovi z pohostinstva „Štátna“ a
Marcele Kopeckej z pekárne „Inovec“, ale aj všetkým,
ktorí mi s organizáciou pomáhali.
Ľubomír Galko

PÔSOBENIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE COOP JEDNOTA SPOTREBNÉ
DRUŽSTVO TRENČÍN V OBCI SVINNÁ
V roku 2013 neboli registrované žiadne zmeny
v počte členov, keďže neboli vykonávané ani organizačné úpravy v predstavenstve COOP Jednoty Trenčín.
Prebudovaná budova v našej obci bola naďalej
i v roku 2013 upravovaná a zabezpečovaná pre účelné
využitie a uspokojenie spotrebiteľov. Priestory prevádzky supermarketu sú na požadovanej úrovni, taktiež spokojnosť návštevníkov – spotrebiteľov so
zásobami v predajni a dostatočného času predaja ako
i otváracích a zatváracích hodín.
V prízemnej časti budovy bolo potrebnými stavebnými úpravami a osadením prevádzkových zariadení vybudované pohostinstvo (názov „Štátna“) s príslušnými
priestormi na posedenie. Vzhľadom na možnosť posedenia v kultúrnych vnútorných priestoroch a taktiež
v prírodných podmienkach vonku, je možnosť usporiadať tu rôzne rodinné oslavy, posedenia, slávnostné
schôdze a iné akcie spojené s občerstvením a stravou.
V priestoroch prvého nadzemného prostredia je
supermarket sprevádzkovaný ešte koncom minulého
roka - 16. 11. 2012.
Na druhom nadzemnom podlaží neboli ešte všetky
priestory využívané na prevádzku. V tomto roku 2013
však bola v týchto priestoroch zriadená nová predajňa
– „GALLA“, ktorá ponúka tovar galantérie, domáce
potreby, bytový textil, pomôcky do domácnosti a podobný drobný tovar a výrobky. Začiatkom decembra
2013 však bola predajňa zrušená.
V rámci stavby supermarketu boli upravené ku
spokojnosti návštevníkov aj vonkajšie priestory, a to
vstup do budovy, parkovacie a prístupové plochy, ako
aj priestranstvá pre príjem tovarov do prevádzok.
Príslušné inventarizácie v prevádzkovej jednotke supermarketu v roku 2013 boli bez nedostatkov –
v rámci normy straty.

Členovia organizácie vo Svinnej sa v roku 2013
zúčastňovali na kultúrno-spoločenských podujatiach
v obci, taktiež na tvorbe a ochrane životného prostredia, najmä pomoci pri skrášľovaní a úprave priestorov na námestí obce, ako i v priestoroch okolia
budovy supermarketu.
V roku 2013 sa významného životného jubilea dožili dvaja členovia – pripomenieme si to na spoločnom
posedení so srdečným blahoželaním a malou pozornosťou – pamiatkou.
V rámci ostatnej činnosti naši členovia v roku 2013
spolupracovali aj s ostatnými spoločenskými organizáciami v našej obci, zároveň sú v rôznom zastúpení aj
členmi v nich. Jedná sa o základnú organizáciu Jednoty dôchodcov, miestny odbor Matice slovenskej,
dobrovoľný hasičský zbor, telovýchovnú jednotu,
základnú organizáciu Slovenského červeného kríža.
Môžeme uviesť akcie:
- spolu s Jednotou dôchodcov sme sa zúčastnili
zájazdu do Banskej Bystrice, do oblasti Donovál a
Starých Hôr
- posedenie s jubilantmi a darcami krvi
- účasť na výročnej členskej schôdzi s návrhom
a odsúhlasením programu a besedou.
- jarné a jesenné upratovanie pred budovou COOP
Jednoty a námestia obce
- športová a zábavná akcia v priestore areálu
športového ihriska s občerstvením – guláš,
- športové a zábavné súťaže za účasti viacerých
organizácií.
Prajeme si, aby dobrá spolupráca medzi našou
organizáciou a ostatnými organizáciami v obci zotrvala
aj v budúcnosti pre spokojnosť všetkých členov, ako
i občanov obce.
Ing. Ivan Mokráň, predseda miestnej organizácie

URBÁRNICI ROKOVALI
V nedeľu 8. 12. sa uskutočnilo zhromaždenie
vlastníkov Pozemkového spoločenstva urbárnikov
(PSU) Svinná, aby okrem hodnotenia kalendárneho
roka 2012 schválili aj zmenu v právnej úprave
spoločenstva. Predseda PSU Jozef Belej oboznámil
prítomných s činnosťou za rok 2012 a spresnil, že PSU
má 112 členov, rozloha lesného majetku je 782 482 m2
a rozprestiera sa na dvoch katastrálnych územiach –
Svinná-Borina a V. Hradná-Železník. V spomínanom
roku sa vykonávala ťažba v lese Železník a vyťažilo sa
672 m3 drevnej hmoty, ktorá bola predaná na ďalšie
spracovanie, resp. súkromným osobám ako palivo.
Predsedníčka DR Marta Čerňanská konštatovala, že
evidencia je vedená v súlade s predpismi.

V druhej časti podpredseda PSU Ing. Štefan Baco
oboznámil prítomných s novými právnymi úpravami
pozemkových spoločenstiev, ktoré sa musia pretransformovať na spoločenstvá s právnou subjektivitou. Okrem toho oboznámil prítomných s tým, čo patrí
do kompetencie spoločenstiev. Prítomní schválili novelizáciu 100 % počtom prítomných hlasov, ktorých
bolo 545 z celkových 800 hlasov, čo je 68 %.
Keďže pri zmene právnej úpravy sú potrebné aj nové
voľby výboru, uskutočnili sa a spoluvlastníci PSU
zvolili na ďalších 5 rokov nový výbor i dozornú radu.
V pozícii predsedu zostal opäť Jozef Belej, vo funkcii
podpredsedu Ing. Š. Baco, členmi výboru sú ďalej G.
Kyselicová, Mgr. M. Kollárová, Ing. J. Páleník, Ing. P.
Trnka a V. Syrný.
(pál)

OBVODNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU Č. 6
V roku 2013 Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu (OO SRZ) č. 6 mala 175
dospelých členov. Zloženie členskej základne je nasledovné: počet
žien 10, mládež vo veku 15 až 17
rokov - 6 osôb a 38 detí. Priemerný vek členov v
organizácii je 45 rokov.
Brigády
.V okolí priehrady bolo odpracovaných 163 hodín.
Na pstruhových vodách (potokoch) sa odpracovalo 343
hodín. Celkovo bolo odpracovaných 1974 brigádnických hodín. Priemerný počet brigádnických hodín na
jedného člena s brigádnickou povinnosťou je v našej
organizácii 17, je to zároveň najviac z celej organizácie. Členom s najvyšším počtom odpracovaných brigádnických hodín (40 a viac) za rok bola udelená
miestna kaprová povolenka na rok 2014 v hodnote 46
€.
Rozpis brigád na prvý polrok bude vyvesený na
nástenke. Naplánované sú nasledovné termíny:
22. 3. 2014
10. 5. 2014
19. 4. 2014
28. 6. 2014
26. 4. 2014
24. 10. 2014
3. 5. 2014
8. 11. 2014
Zraz pred každou brigádou je pri Vodnej nádrži (VN)
Svinica o 7.50 hod.
Brigádnické práce v roku 2013 sa týkali okolia
priehrady. Vykonávalo sa kosenie trávy, čistenie
brehov, zbieranie odpadkov po návštevníkoch a pod.
Boli obnovené kaskády na pstruhových revíroch,
taktiež sme renovovali prístrešok a urobili sme úpravu
okolia hospodárskych budov. V jarných mesiacoch
sme rybám podávali liečivá.
Mladí rybári
Dňa 13.5.2013 sa na VN Svinica konali už tradičné
detské rybárske preteky, na ktorých sa zúčastnilo 79

JEDNOU VETOU ...
Na 2. sviatok vianočný, sviatok sv. Štefana, sa
v miestnom farskom kostole Povýšenia sv. Kríža
konali z iniciatívy výboru MO Matice slovenskej
Vianočné pastorále.
Na prelome rokov 2012 a 2013 usporiadal Klub
priateľov dobrej zábavy 31. 12. spoločenské
silvestrovské posedenie ako rozlúčku s minulým rokom
a súčasne začiatok nového roka 2013.

detí do 14 rokov. Aj keď počasie nebolo ideálne,
ulovilo sa veľa krásnych rýb. Najväčšiu rybu ulovil Ján
Slosárik, jeho kapor meral 62 cm.
Umiestnenie v kategórii chlapcov:
1. miesto: Ján Slosárik
- 7242 bodov
2. miesto: Martin Mano
- 4437 bodov
3. miesto: Dominik Púček
- 4167 bodov
Umiestnenie v kategórii dievčat:
1. miesto: Vladimíra Bestová - 5412 bodov
2. miesto: Martina Malíková - 1927 bodov
3. miesto: Vaneska Grenová - 1920 bodov
Organizácia č. 6 pripravila pre deti vďaka
sponzorom, ktorým zároveň srdečne ďakujeme, vecné
ceny. Generálnym sponzorom podujatia bol
Slovenský rybársky zväz Trenčín. Ďalší sponzori:
Rybárske potreby Pavol Varhaník Bánovce nad
Bebravou, FCP Peter Čerťanský Bánovce nad
Bebravou, Obecné úrady: Svinná, Trenčianske
Jastrabie, Trenčianske Mitice, Veľká Hradná,
Autoškola Prekop, Pekáreň Inovec Svinná Marcela
Kopecká, Pekáreň Trempek Bánovce nad
Bebravou, Quart výroba nápojov Bánovce nad
Bebravou, Rybolov s. r. o. Ivan Fabián,
Pohostinstvo Štefan Guňovský Svinná.
Členovia organizácie pripravili pre pretekárov aj
hostí občerstvenie, a to pečené ryby a výborný guláš.
Odbornú prípravu detí viedol predseda obvodnej
organizácie č. 6 Martin Chlpek. Starajme sa o naše
revíry naďalej tak, aby aj naše deti mali kde chytať.
Dôležitý oznam:
Slovenský rybársky zväz oznamuje deťom, ktoré
majú záujem stať sa rybármi, aby sa informovali u
predsedu obvodu. Cena rybárskeho lístka pre deti
od 6 do 14 rokov je 10,- € na jeden kalendárny rok .
Akékoľvek informácie poskytne predseda obvodu
Martin Chlpek na tel. 0905 365 733.
Martin Chlpek, predseda OO SRZ č. 6
V plesovej sezóne sa uskutočnil maškarný ples detí
za účasti vyše pol stovky masiek.
Po dlhej odmlke sa v obci uskutočnilo pálenie
Jánskych ohňov, tentoraz v priestoroch tenisových
kurtov Ing. Milana Beleja, ktoré spestrovala hudobná
skupina Comeback.
Prvého kola novembrových volieb do VÚC sa v obci
zúčastnilo 156 oprávnených voličov, čo je približne 12
%, druhé kolo sa v Trenčianskom kraji nekonalo.
V nedeľu 8. 12. 2013 sa na námestí obce uskutočnilo
tradičné stretnutie detí s Mikulášom.

NÁDHERNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Krásnou kyticou
je vhodné dnes priať,
aspoň maličkú radosť
k sviatku dať.

Doslova a do písmena sme sa snažili naplniť slová
krátkeho úryvku básne. Spolu so starostkou obce sme
dňa 28. októbra 2013 so skutočnou kyticou kvetov
a množstvom prianí navštívili našu občianku pani
Annu Striežencovú, ktorá sa práve v tento deň dožila
nádherných 100 rokov.
Privítala nás milá a usmievavá pani, ktorej by človek
vôbec neprisúdil taký vysoký vek. Na otázku pani
starostky, či ju pozná, či vie, kto je, pani Striežencová
odpovedala: „Ty si tá z Kostrieňa - Adamusová, či
Sýkorová.“ Nevinná otázka starostky obce bola akousi
skúškou pamäti našej oslávenkyne. Ako sme sa mohli
sami presvedčiť, babička má ešte veľmi dobrú pamäť.
V družnej debate si pospomínala na svoje detstvo,
roky mladosti, na trápenia, ale i radosti. Sama

povedala, že život to bol veľmi ťažký, ale o to krajší.
Taký nejaký iný. Ľudia si boli bližší a vzájomne si viac
pomáhali, vážili si jeden druhého. Veľkú radosť jej
urobila aj oslava v spoločnosti svojich detí, vnúčat
a pravnúčat. Ako povedala: „ Bol ich plný dom.“
Len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho
veku. Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po
sebe kráčať 100 a viac rokov. Pevne veríme, že našu
najstaršiu občianku ešte nespočetne krát navštívime,
aby sme jej opäť popriali všetko naj... do ďalších
rokov.
Slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Svinná
a niekoľko fotografií budú navždy pripomínať toto
krásne jubileum.
Agnesa Kováčová, referent kultúry

MEDŽUGORIE AKO ŠKOLA MODLITBY
Už 32 rokov sa píše a hovorí o medžugorských zjaveniach a presne toľko rokov tam prichádzajú pútnici
z celého sveta. Najskôr si Medžugorie predstavme. Je
to neveľká dedina v Hercegovine, juhozápadne od
Mostaru. Medžugorie je akýmsi fenoménom doby. Ľudia sem prichádzajú v snahe pocítiť blízkosť Gospy,
ako volajú Matku Božiu. Chodia sem aj kňazi na rekolekcie, ale aj pútnici na 3-týždňovú pôstnu kúru, počas
ktorej iba dvakrát do týždňa konzumujú jedlo a ostatných päť dní iba suchý chlieb a vodu.
Úvodom môjho rozprávania musím zdôrazniť, že
v katolíckej Cirkvi platí výnos pápeža Urbana VIII.
a ustanovenia II. Vatikánskeho koncilu o tom, pokiaľ
Cirkev neprizná udalostiam hodnovernosť, tak sa môžu
vyjadrenia vizionárov považovať iba v rovine ľudského svedectva či rozprávania. Cirkev však svoje áno
Medžugoriu nepovedala.
Z pohľadu zemepisného je to kraj vytvorený kamenistými pahorkami, v nížinách sa darí viniču a ovocným stromom. Z historického pohľadu sa tu v 6. storočí objavili Chorváti, ktorých koncom 15. storočia v uzurpácii moci vystriedali Turci. V roku 1878 toto
územie už spravovalo Rakúsko–Uhorsko. Kresťanstvo
na toto územie preniklo v 9. storočí. V súčasnosti sa
o duchovný život obyvateľov a pútnikov starajú františkáni.
Kalendár sa otvoril na strane 21. augusta 2013. Autobus prvých pútnikov prijal v Bánovciach nad Bebravou, v našej obci pribudlo ďalších pätnásť pútnikov
a k nim sa pripojil i náš duchovný sprievodca, nám
dobre známy kanonik Jozef Dvorský. Poslednou dvojicou, ktorá sa rozhodla putovať s nami, boli pútničky z
Pezinka a zo Senca.
Cesta plynula podľa našich predstáv, hraničné prechody nezvyšovali nervozitu a ranné slnečné lúče nás
pozdravili už v Chorvátsku. Prvou našou plánovanou
zastávkou bol Vepric, ktorý bol vybudovaný pre potreby pútnikov a rekreantov, ktorí prichádzajú na Makarskú. Je tam kaplnka Panny Márie lurdskej a slávia sa
tu, v prírode, sväté omše. Mali sme tu prvú svätú omšu
a mohli sme si vyprosiť požehnanie pre naše rodiny
a spoločenstvá. Po omši už nasledovala návšteva neďalekého mora a makarskej pláže. Pre mnohých, čo ešte
nevideli more, to bol veľký zážitok. Jadranské more sa,
na rozdiel od iných vyníma svojou čistotou. A práve
tento fakt dovoľuje pútnikovi prijať myšlienkové asociácie, aby si všetci kúpajúci sa z nášho pútnického
zájazdu priniesli domov túžbu večne sa kúpať v mori
Božej milosti.
Po oddychu sme si opäť posadali do autobusu, ktorý
smeroval do Medžugoria. Pred nami bolo cca 50 km
cesty, ale aj prejsť bosniacko-hercegovinskou hranicou. A práve tu nám štátni úradníci dali príležitosť
spomenúť si na staré časy. Najskôr si nás obzerali,
potom si vyžiadali zoznam cestujúcich a po ďalšej
polhodinke zozbierali cestovné doklady... Colný biznis

ešte nevymizol! Keď napokon dostávame zelenú, chýba nám už necelá hodinka do cieľa. V cieli nás srdečne
vítajú domáci, veď ideme k starým známym. V pamäti
nám utkvel jeden zájazd, ktorý sme absolvovali počas
ich hodových slávností a oni celému zájazdu priniesli
zdarma neobjednaný obed, len tak, ako pozornosť!
Ráno 23. augusta nás čakal skorší budíček. V pláne
bol výstup na Križevac, čo je neďaleký vrch, ktorý má
o 320 m vyššiu nadmorskú výšku než obec. Pôvodne
sa volal Šipovac. Z príležitosti tisíceho výročia usmrtenia Krista sa tamojší veriaci, pod vedením svojho
duchovného Bernardína Smoljaka, rozhodli na vrchu
postaviť kríž. Zápis vo farskej knihe hovorí o ťažkostiach, ktoré mali veriaci s vynášaním stavebného materiálu. Starí i mladí, chlapci i dievčatá, všetci sa enormne snažili, aby dokončili, ako to nazvali, dielo viery.
Maltu, vodu, cement, železný a drevený materiál na
vrch prinášali svojimi rukami a na chrbtoch, pretože
tam žiadna cesta nevedie. Na dva a pol metra vysoký
podstavec položili osem a pol metra vysoký kríž s relikviami. Stalo sa tak 16. 3. 1934 a tento deň bol nielen
dňom jeho vysviacky, ale aj dňom premenovania zo
Šipovacu na Križevac. Na podstavci je tento text:
„Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi ľudstva, na znak Viery,
Lásky a Nádeje“. Odvtedy sem ľudia s pokorou stúpajú a modlia sa pobožnosť krížovej cesty pri pätnástich
zastaveniach, ktoré pozostávajú z drevených krížov a
bronzových reliéfov. Každá krížová cesta tu býva
predmetom obdivu. Raz vidíš pútnikov boso idúcich,
inokedy rodičia nesú tých najmenších, stretávaš aj
pútnikov s francúzskymi palicami, alebo aj štyroch
mužov, ktorí na nosidlách nesú nemobilného a modlia
sa za jeho uzdravenie. Netreba sa ani čudovať, lebo do
krížovej cesty modliaci sa vkladajú najviac dôvery. Aj
nám oči spočinuli na malých deťoch z našej výpravy.
Veď Marianka nebola ešte ani školáčka a spolu so
svojím bratom Dominikom zdolávali výstup hravo, ba
dokonca volili aj tie obťažnejšie alternatívy. Hviezdou,
obrazne povedané, sa stala naša pútnička pani Anna
Ďurechová z Trenčianskeho Jastrabia, ktorej doslova
životným cieľom bolo zdolať túto ťažkú krížovú cestu.
Počula dosť o Medžugorí a preto bolo jej snom prísť
do tohto pútnického miesta a prežívať zastavenia
krížovej cesty, rozjímať nad životom Krista a prosiť ho
o silu milovať ho opravdivo. Osemdesiattri rokov
a v cieli objímať Kristov kríž, to nie je každodennosť.
Ona to dokázala. Kto z nás si to trúfne? Svoj úmysel
tam Ukrižovanému vyniesli aj ďalší z našej výpravy.
Kto by zrátal, koľko milosti si pútnici z týchto miest
prinášajú? Aj tamojšia krížová cesta nám pripomína
Kristov život, veď aj v našom živote sa striedajú úspechy s neúspechmi. Stretávame sa v ňom aj s ponižovaním a často i nepochopením. Medžugorie to nie je
iba Križevac, i keď je ústredným cieľom pútnikov.
Medžugorie je aj miestom prvých zjavení, ktorým bol
(pokračovanie na str. 15)

(pokračovanie zo str. 14)
vrch Crnica či Podbrdo. Treba povedať, že aj tu došlo
k premenovaniu, lebo Crnicu po zjavení začali volať
Brdo ukazanja - vrch Zjavení. A tak vznikol nový názov – Podbrdo. Pohyb v tomto skalnatom masíve je
ľahší ako na Križevac. Na týchto miestach na ružencových zastaveniach pútnici vzdávajú hold Matke Božej.
Aj tu sú na bronzových tabuliach zobrazené ružencové
tajomstvá, pri ktorých sa skupiny zastavujú a modlia
sa. Čas presunu od jedného zastavenia ku druhému
vypĺňajú spevom mariánskych piesní. Aj toto miesto
má veľa krížov. Pri jednom z nich sa mala Panna Mária prvý raz zjaviť deťom. Podbrdo má krásnu sochu
Panny Márie, ktorú v roku 2001 dali vybudovať juhokórejskí pútnici. Pri nej naša najmenšia pútnička, 6ročná Marianka, pri príležitosti sviatku Panny Márie
Kráľovnej, predniesla báseň Jána Harantu – Kráľovnej,
a tak sme si krásnym textom uctili jej sviatok a znásobili našu lásku k nej.
Na Podbrdo prichádzajú
pútnici v každom ročnom období a v každom
čase, dokonca aj v nočných hodinách.
Tretím miestom, kam
prúdia zástupy pútnikov, je miestny kostol
sv. Jakuba. Je postavený
na inom mieste, ako
pôvodne stál. Mäkký
terén pôvodného kostola
spôsobil
rozhodnutie
vybudovať nový kostol na inom mieste. Súčasný začali
budovať v roku 1934. Nedostatok peňazí a vojna
zapríčinili, že slávnostné Te Deum zaznelo až v roku
1969. Projektant Stjepan Podhorský zo Záhrebu urobil
nákres, podľa ktorého by chrám bol vhodný svojimi
rozmermi skôr pre mesto. Pripomienky odbil vždy
vetou, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, bola prorocká:
„Raz príde deň, keď sa do kostola nevmestia ľudia,
ktorí budú prichádzať.“ Neuplynulo ani polstoročie
a predpoveď sa naplnila. Denne sa v chráme schádzajú
pútnici so svojimi kňazmi, slúžia sa sväté omše. Pri
večernej omši býva aj viac ako 20 kňazov. Ľudia sa
tam chodia modliť ruženec a pred krásnou sochou
Panny Márie meditujú. Kostol je v súčasnosti
vyšperkovaný mnohými darmi sochárov, rezbárov,
sklárov a maliarov.
Čitateľ iste čaká, kedy začnem hovoriť o zjaveniach,
či zázrakoch. Serióznosť mi bráni, ako sa povie „na
plnú hubu“ napísať, či sa tam konajú zjavenia, alebo
nie. Udalosti v Medžugorí sa zatiaľ nedajú ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Zjavenia monitorovali duchovné osoby, vedeckí pracovníci a k jednoznačnému záveru nedošli. Nebohý biskup Pavol Hnilica nám raz hovoril,
že blahoslavený pápež Ján Pavol II. ho tam jedenásťkrát poslal, aby inkognito sledoval vývoj udalostí. V minulom roku, toho času už emeritný pápež

Benedikt XVI., požiadal kompetentných, aby predmetnú vec skúmali. Od 24.júna 1981, kedy sa šiestim
deťom mala prvý raz zjaviť Panna Mária, uplynulo
veľa času, aby sa predmetná vec posunula výraznejšie
vpred. Vieme aj to, že tieto udalosti sú pre bežného
človeka mystické a neraz aj ťažko pochopiteľné. Aj
počas našej návštevy Medžugoria sme mali stretnutie
s vizionárom Ivanom, ale aj s našou krajankou Terkou
Gažiovou, ktorá nám komentovala posolstvá. Tým
najhlavnejším je prosba o pokoj vo svete a modlitba.
Dôležité je budovať si opravdivú vieru, lebo iba cez ňu
môžeme získať správny pohľad na život a milovať
ľudí. Do tamojších spovedníc si ľudia kľakajú aj po
štyridsiatich rokoch. Modlitba u každého zohráva dôležitú úlohu. Práve cez jej formy sa obmäkčujú srdcia
a je to výrazný krok, aby sme sa dostali do každodenného kontaktu s Bohom. Ďalšou požiadavkou,
ktorá je uvádzaná vizionármi, je praktizovanie pôstu.
On má byť našou skúškou lásky k Bohu. Naoko nič
nové, lebo kresťania ho už oddávna praktizujú ako
vnútorné pokánie. Pôst je považovaný ako očista srdca
a teológia hlása, že iba čisté srdcia uvidia Boha.
A teraz k zjaveniam. Mnohí vedia, že skutočných
a dokázaných zjavení v histórii bolo veľa. Boli jednak
individuálne, ale aj spoločné. Cirkev koná opatrnícky.
Tak koná aj v Medžugorí. Deti, dnes už dospelí ľudia
hovoria, že sa s Pannou Máriou stretávajú. Aj počas
nášho pobytu bolo ohlásené stretnutie s vizionárom
Ivanom na Podbrde o 22. hod., na ktorom sa zúčastnili
aj niektorí naši pútnici. Spomeňme si na niektoré medžugorské udalosti. Pri prvom zjavení 24. júna 1981
hrajúce sa deti na Podbrde videli z oblaku vystupovať
postavu v sivých šatách, zahalenú bielym plášťom,
s korunou na hlave a na rukách držala dieťa. Prestrašeným deťom sa predstavila: „Nebojte sa, som nebeská
Matka, príďte na toto miesto aj zajtra, chcem sa s vami
porozprávať...“ Správa prebehla dedinou a o štyri dni
tam prišlo viac ako pätnásť tisíc ľudí. Na piaty deň
došlo k zázračnému uzdraveniu chlapca. Dni sa napĺňali mnohými posolstvami, ale aj pútnikmi. V roku
1983 sa vyše dvesto pútnikov stalo svedkami, ako na
vrchu Križevac zmizol kríž a na jeho mieste sa zjavila
Panna Mária. Onedlho sa všetko vrátilo do pôvodného
stavu. Tento úkaz sa zopakoval v októbri toho istého
roku. V októbri v roku 1985 sa v slnku ukázal veľký
kríž a slnko menilo rôznofarebnosť svojho žiarenia
a menilo i svoju polohu a kostol bol zahalený červenou
žiarou. Svedkom tohto úkazu bolo nie menej ako tisíc
pútnikov. Inokedy pútnici a obyvatelia aj vzdialenejších obcí na oblohe videli nápis MÍR, čo je v preklade
Mier, pokoj. Čo sa týka zjavení pre vizionárov, tak
tieto bývajú na rôznych miestach. V kostole, kaplnke,
v ich domácnostiach, na Podbrde a inde.
V Medžugorí omše striedajú omše. Slúžia ich kňazi
z rôznych štátov, ktorí prichádzajú s pútnikmi. Pútnici
sa stretávajú aj na nočnej adorácii, ktorá začína o 22.
hodine. Je to vlastne poklona k najväčšiemu daru,
(pokračovanie na str. 16)

(pokračovanie zo str. 15)
ktorý boh dal ľudstvu – Eucharistii. V nej Kristus chcel
navždy zostať medzi nami, lebo je Láska. A my svoj
život potrebujeme v nej ukotviť, najmä vtedy, keď jeho
scenár sa nevyvíja podľa našich predstáv. Aj počas
zjavení Panna Mária zdôrazňuje vizionárom potrebu
klaňať sa Ježišovi. V tomto bezbožnom, zmaterializovanom a mnohými pochybnými idolmi preplnenom
čase, ktorý vytŕha ľudské srdcia z Božej prítomnosti.
Mnohí kresťania zostávajú prázdni, osamotení, v strachu a úzkosti a neraz i bez svetla a bez cesty a najmä
bez vnútornej náplne, ktorú dáva Boh. Veď množstvo
konfliktov, počnúc od rodiny a končiac až medzi národmi, svedčí o tom, že človek smeruje k sebazničeniu.
Preto pri adorácii prosia o očistu srdca, duše,
o uzdravenie svojich citov a myšlienok. Z posolstiev
môžeme vyčítať hĺbku nášho života. Azda každé je
preštrikované potrebou modlitby.

Medžugorie je úzko prepojené aj so starostlivosťou
o narkomanov, závislých na alkohole a hracích automatoch. Kým v nemocnici sa tento neduh lieči medikamentmi, tu je to ináč. Liečba pozostáva z modlitby
a práce. A odlišné sú aj výsledky. Vo svetských liečebniach je úspech 40 až 50 percent, v Medžugorí trvalé
vyliečenie nastáva až viac ako v 90-tich percentách!
Určite je to na zamyslenie. Tento spôsob liečenia
začala ako prvá praktizovať talianska rehoľná sestra
Elvíra a funguje už vo viacerých štátoch. Vychádza zo
základu – kde sa ľudia modlia, tam pomáha Boh. Spomínam si na jeden seminár, ktorý sa konal v Banskej
Bystrici v roku 1982. Tamojší biskup Mons. Rudolf
Baláž naň ako prednášateľa pozval svetoznámeho teológa prof. Tomislava Ivančiča z vtedajšej Juhoslávie.
A ten okrem iného povedal: „V Záhrebe máme v rámci
jednej humanitárnej spoločnosti kliniku, v ktorej sa
používajú na liečenie iba modlitby za uzdravenie. Štát
nás podporuje finančne a dal nám i priestory, pretože
štát vidí, že to, čo psychiatrická medicína nedokáže
vyliečiť, dokáže táto klinika modlitieb za uzdravenie.“
Počas pobytu v Medžugorí sme mali v programe zapracované stretnutie s liečenými. Oboznámili nás
s denným programom, so svojou minulosťou a svojou
premenou. Oplývali radosťou. Veď kto by sa netešil
z toho, že sa bude môcť naplno opätovne zaradiť do

života? Stalo sa už tradíciou, že im prinášame potraviny, aby sme nezostali v ich mysliach ako bezstarostní
egoisti, ktorí zabúdajú na svojich blížnych.
Medžugorie, to je bohatstvo nielen zážitkov, ale
i skúseností a poznatkov. To sú ľudia, ktorí sem
prichádzajú prosiť, ale i ďakovať. Mnohí tu pochopia,
že aj ich život je dar a nachádzajú tu jeho zmysel.
Škoda, že u mnohých z nás návrat domov neprinesie
zmenu. Modlitbové ovzdušie vystrieda akási hluchota
všedných dní. Ale sú i takí, ktorí prijímajú výzvu
k modlitbe, stanú sa horlivými, čo je veľká milosť, ktorou sú obdarovaní. Veď nám už nik nebráni zintenzívniť si náboženský život, ako tomu bolo v minulosti.
V našich kostoloch vidíme tak málo mladých. Je to
dôkaz, že ich rodičia zlyhali v modlitbe a možno i vo
viere. O nápravu treba prosiť. Aby v rodinách vládla
Kristova láska. V dnešných rodinách, žiaľ, nechcú
napríklad manželia jeden druhému slúžiť, ale vládnuť.
Výchovu detí ponechávajú ulici či médiám, odkiaľ sa
šíri zlo, násilie a vraždy.
V pondelok 26. augusta dopoludnia sme šťastne pricestovali domov. Naša púť skončila. Poďakovať sa
musíme predovšetkým Pánu Bohu za ochranu a pekné
počasie. Veľké ďakujem patrí všetkým 53 pútnikom za
disciplínu a najmä deťom. Vždy sa teším, keď rodičia
alebo starí rodičia prihlásia deti. Radujeme sa pre
pohľad ich nevinných očí. Lebo nič nie je krajšie. Darmo sa nehovorí, že sám Boh sa cez ne usmieva...
Musíme sa poďakovať kňazovi kanonikovi Jozefovi
Dvorskému, ktorého saleziánsky duch nás stmeľoval.
Jeho homílie, ako vždy, zaujali a povzbudzovali a ktorý opakovane prichádza do nášho kolektívu, aby nás
jeho ruky žehnali, jeho ústa nám kázali a jeho srdce
nás milovalo.
Neupustili sme od tradície a opäť, vďaka nášmu
ubytovateľovi, ktorý od nás nezobral dohodnutú cenu,
nám zostali peniažky. Zostalo spolu viac ako 700 eur,
ktoré sme poukázali týmto organizáciám: Farnosť
Svinná, Farnosť Korňa, Národná svätyňa Šaštín, Rehoľa vincentiek Nitra, Kňazský seminár Nitra, Televízia
Lux, Rádio Lumen, Chrám Pražského Jezuliatka,
Saleziáni Dona Bosca, Saleziánske misie, Rodina
Panny Márie a Apoštol Božieho milosrdenstva. Po
návrate mnohí pútnici ďakovali, ba boli aj takí, ktorí sa
pýtali, či ešte v tomto roku organizujeme púť do
Medžugoria. Na záver by som chcel citovať jednu
SMS, ktorú sme dostali po návrate domov: „Púť ma
veľmi zaujala a mám taký lepší pocit na duši. Škoda, že
sa znova musím vrátiť do kolobehu tohto života, lebo
tento materiálny svet ma tak nebaví, ako duchovný.“
Nuž nie je to nádherné vyznanie? Ostáva iba si želať,
aby Boh pútnikom tohto typu naznačil cestu ku Svetlu
a Radosti.
Ak som použil slová ako zjavenia, posolstvá, tak je
to iba v rovine svedectiev vizionárov a plne
rešpektujem Cirkev, ktorá jediná môže ich pravdivosť
potvrdiť alebo zamietnuť. Púť však môže a mala by
(dokončenie na str. 17)

(dokončenie zo str. 16)
človeka formovať. Do Medžugoria prichádza ročne už
viac ako milión ľudí. Konajú sa tam zázračné
uzdravenia. Každý si odtiaľ má čo priniesť, každý sa
môže obrátiť a na každého Boh čaká. Nie je to však
ľahké. Sv. Bernard to raz takto komentoval:
„Obrátenie je väčší zázrak, ako vzkriesenie mŕtveho.“

Samotná púť ešte nie je vstupenkou do neba. Cez
tamojšiu úzku bránu prejdú iba tí, ktorí vrchovato svoj
život naplnia skutkami telesného a duchovného
milosrdenstva. K tomu treba ozajstnú živú vieru. A tú
želám každému.
Jozef Petrek (foto Dominik Petrek)

90-ROČNÝ KOSTOL S NOVOU STRECHOU
Deň sv. Martina, 11. november 1923 bol dňom, kedy
nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko vysvätil
novopostavený kostol vo Svinnej, vtedy ešte ako
filiálny kostol farnosti Malá Hradná. Jeho patrocíniom
sa stal sviatok Povýšenia sv. Kríža, slávený 14.
septembra. Od 15. 10. 1949 sa kostol stal farským, bol
zriadený farský úrad Svinná, ktorý viedol dočasný
administrátor Eugen Ceizel.
Stavbu kostola sprevádzali rôzne ťažkosti, napokon
však všetko dobre dopadlo. Viac o histórii kostola sa
možno dočítať v monografii obce Svinná s názvom
„Potulky stáročiami obce Svinná“.
Pri príležitosti 90. výročia postavenia kostola sa
rozhodol terajší farár Mgr. Jozef Šafár po porade
a dohode s veriacimi pre rekonštrukciu strechy kostola,
čo však nevyplývalo zo spomínaného výročia, ale zo
zhoršujúceho sa stavu strešnej konštrukcie. Túto
skutočnosť potvrdil nielen privolaný statik, ale aj
odborníci na stavbu striech, najmä tesári. Treba ešte
pripomenúť, že toto nebola prvá oprava strechy. Tá sa
uskutočnila v roku 1940, kedy sa pôvodný eternit
nahradil pálenou škridlou bobrovkou. Najskôr sa
prekryl oblúk nad sanktuáriom, následne aj zvyšná
časť strechy. Predpokladá sa, že prekrytie sa
realizovalo síce ešte súcou, ale už použitou škridlou,
prípadne menej kvalitným materiálom, pretože o 39
rokov neskôr, v roku 1979 farníci vykonali ďalšiu
rekonštrukciu krytiny, a to tým spôsobom, že časť
škridle, opäť bobrovky, sa priviezla ako krátko použitá
z rodinného domu, čo vystačilo približne na jednu
stranu strechy a na druhú stranu strechy s povyberala
súca škridla z tej, čo bola na streche. Mohutnejúce lipy
medzi farou a kostolom, najmä tieň z nich, mali
negatívny vplyv na krytinu a keďže chátrala aj drevená
konštrukcia strechy, pristúpilo sa k spomínanému
rozhodnutiu a po približne roku príprav sa na jeseň
2013 začali rekonštrukčné práce strechy kostola, ktoré
boli po necelom mesiaci dokončené.
Strecha je opäť pokrytá pálenou škridlou bobrovkouEngoba červenej farby, ktorú dodalo Strešné centrum
Trenčín, prevádzka Mníchova Lehota a na streche je
jej približne 12 300 ks, z toho asi 11 620 ks
normálneho rozmeru a zvyšok tzv. trištvrťová kratšia
alebo užšia. K tomu treba pripočítať asi 150
hrebenáčov (korýtok) a necelú štyridsiatku vetracích
kompletov. Spotreba dreva na tieto práce presiahla 33

m3, z toho vyše 7 m3 opracovaného dreva dodalo
Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Svinná, zvyšok
Tesárstvo Gallo z Dobrej, miestnej časti Trenčianskej
Teplej. Pracovníci tejto firmy vykonávali aj všetky
odborné práce. Prípravné práce, ale aj pomocné,
vrátane stavby lešenia, sa vykonávali svojpomocne,
konštrukciu lešenia poskytol miestny farník Dušan
Mokráň a tiež farský úrad Trenčín-Opatová.
Svojpomocne sa realizovali aj následné zatepľovacie
práce povaly. Žeriav na najťažšie presunové práce
poskytol podnikateľ Jozef Krška.

„A čo celý ten špás stál a kto to zaplatí?“ pýtajú sa
viacerí. Odpoveď sme hľadali a našli spolu s farárom J.
Šafárom. Celkové náklady na rekonštrukciu boli
40 440,80 €. Pokrývať ich začal Biskupský úrad Nitra,
ktorý v osobe biskupa Viliama Judáka poskytol
z podporného fondu ako dar nenávratnú pôžičku 5000
€, finančné dary veriacich a dobrodincov činili 15 100
€, za predaj starého dreva sa zinkasovalo 600 €,
Mariánske hnutie Svinná prispelo sumou 400 €, mnohé
výdavky pokryli aj nepravidelné zbierky počas dvoch
rokov vo výške vyše asi 14 000 €. Zostal ešte
nedoplatok približne 4000 €, čo je desatina z celkových nákladov a je veľmi reálny predpoklad, že
v budúcom kalendárnom roku (2014) bude aj táto
suma uhradená. Súčasne boli osadené aj nové žľaby
(ríny), zvody ostali predchádzajúce. Zostáva len veriť
a modliť sa, aby živelné pohromy a kalamity neboli
takého rozsahu a intenzity, že by novú strechu
poškodili a privodili sklamanie i ďalšie nečakané
výdavky.
Jozef Páleník

CELOSLOVENSKÝ KRÍŽOVKÁRSKY TURNAJ
Dňa 11. mája sa vo Svinnej konal VIII. eurový
turnaj, súťaž v riešení krížoviek a hádaniek za účasti
40 riešiteľov z celého Slovenska. Súťažiaci, rozdelení
do dvoch výkonnostných kategórii, riešili po úvodnej
rozbehovačke po dve krížovky autora Ing. Jozefa Páleníka a po 24 hádaniek, ktoré ako hosť pripravil Ing.
Rudolf Moško z Trenčína. Na záver sa riešila slovenská rarita – súbor 10 monotematických hádaniek tzv.
preborovým spôsobom na troch riešiteľov, za ktoré sa
vyplácala eurová hotovosť. Výsledky:
Rozbehovačka: 1. Milan Chudý – Prievidza, 2. Štefan
Tatarko – Poprad, 3. Jozef Manca – Trnava (všetci bez
chyby).
Krížovky – kategória A (20 riešiteľov): 1. Ján Turek
– Poprad (0 chýb), 2. Pavol Tibenský – Brezová pod
Bradlom, 3. Jozef Kontuľ – Bratislava, 4. Miroslav
Hájiček – Bratislava, 5. Dušan Vojník – Prešov (všetci
bez chýb), 6. Emília Rigdová – Poprad, 7. Jozef Manca
– Trnava (obaja po 1 chybe).

Krížovky – kategória B (20 riešieľov): 1. Peter
Gašpár – Púchov (2 chyby), 2. Ján Rybnikář – Lubina
(4), 3. Stanislav Plachý – Zemianske Kostoľany (4),
4. Juraj Struňák – Michalovce (5), 5. Dušan Škrovina –
Martin (6).
Hádanky (z listu) – kategória A: 1. Ivan Filadelfi –
Prievidza 23 vyriešených hádaniek (z celkových 24),
2. Ladislav Žitňák – Šaľa 22, 3. P. Tibenský – 21,
4. Ivan Rias – Košice 20, 5. Štefan Tatarko – Poprad
19, 6. J. Turek – 19, 7. Anton Hnáth – Moravany 17.
Hádanky (z listu) – kategória B: 1. František
Cvengroš – Spišská Nová Ves 23 (z celkových 24),
2. P. Gašpár – 23, 3. J. Rybnikář – 20, 4. Rudolf Čačko
– Košice 20, 5. Jozef Pavlík – Prešov 19.
Hádanky jednotlivo riešené preborovým spôsobom (o
eurá) za každú hádanku prvý získal 3 eurá, druhý 2
eurá a tretí 1 euro. 1. P. Tibenský – 12 eur, 2. L. Žitňák
– 6 eur 3. Š. Tatarko a M. Chudý – po 5.

Obecný úrad Svinná usporiadal aj XI. ročník krížovkárskeho „Turnaja všeličoho“ ZŠ, ktorého sa zúčastnilo
takmer 40 mladých riešiteľov 6. – 9. ročníka. Riešiteľské materiály pre nich pripravil Jozef Páleník.
Sponzormi oboch podujatí: generálny sponzor Obec Svinná, hlavný sponzor Slovenský zväz hádankárov a
krížovkárov, ostatní sponzori: Potraviny Konzum - Gabriela Judínyová, Miroslav Koršo - Zmrzlina Svinná,
Marcela Kopecká - pekáreň Inovec Svinná, Zuzka a Kajo - piváreň „Štátna“ Svinná, Kvety a záhrada Jana
Tunegová, MVL Agro, s. r. o., Štefan Petrík, REAL BAU s.r.o. Ing. Ľubomír Kopecký, K&F s.r.o. Svinná,
GGG s.r.o. Štefan Guňovský, PROFIL Ľubomír Guňovský Svinná, Jozef Hikel, Svinná, Milan Belej, Svinná,
AUTO-MIXSERVIS Ján Čižmarovič, RAL group s.r.o. Tomáš Soóky Svinná, STAFIS, s.r.o. Trenčín, Peter
Kováč, Ing. Jozef Páleník, Richard Hošták, Nová Dubnica a ostatní nemenovaní sponzori, mediálny partner
RELAX.
(zum)

NOVÁ KNIHA
Jozef Páleník: Krížovkárske vylomeniny
Vydané vlastným nákladom autora vo Vydavateľstve
Partner Poniky, 2013
brož., 108 strán
V roku 2013 sa krížovkári potešili novej, netradičnej
knihe z autorskej dielne Jozefa Páleníka, v ktorej autor
na vyše 100 stranách ponúka 88 netradičných
krížovkárskych a hádankárskych úloh. Dominujú
krížovkárske útvary, ale možno tu nájsť aj netradične
podané osemsmerovky, či nové druhy hádaniek. Pri
každej úlohe je návod na riešenie, pretože takéto typy
krížovkárskych odrôd ešte neboli nikdy nikde
uverejnené. Mnohé z nich sú tak trocha uletené,
napokon – veď sú to vylomeniny. Kniha nie je
v predaji v žiadnom kníhkupectve ani v novinovom
stánku, záujemcovia si ju však môžu kúpiť
na obecnom úrade v kancelárii č. 20 u A. Kováčovej.
Cena je 2 eurá.
A. Kováčová, referent kultúry

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠTART SVINNÁ
Klub má za sebou
veľmi ťažké obdobie,
ktoré trvalo posledné
tri až štyri roky a
vyvrcholilo 8. 11.
2013, keď na mimoriadnej členskej schôdzi členovia odvolali
vedenie, na čele ktorého stál Ing. Ivan
Krchník.
Následne
členovia zvolili nové vedenie, keď predsedom TJ sa
stal Jozef Hikel a členmi výboru Cyril Bucha, Oto
Košík (ktorý je zároveň aj hospodárom TJ),
Branislav Pavlas a Peter Myšák. Členmi revíznej
komisie, ktorá je veľmi dôležitá, sa stali Ing. Štefan
Baco, Ing. Rudolf Loviška a Milan Hertl st.
Čaká nás veľmi veľa práce, lebo sme prebrali TJ
v katastrofálnom stave, hlavne po finančnej stránke.
Napriek tomu, že do TJ prúdilo nemálo finančných
prostriedkov, či už zo strany obce, kde bola schválená obecným zastupiteľstvom dotácia vo výške
6.600,- €, a ktorá bola v mesačných splátkach aj
poskytovaná TJ, ďalej od sponzorov, ktorí prispeli
nemalou čiastkou. Bývalé vedenie dopustilo situáciu, že máme odpojený plyn z dôvodu neplatenia
záloh Slovenskému plynárenskému podniku (SPP)!
Zo strany SPP je tiež požiadavka, podľa obchodných
podmienok, pri obnovení dodávky plynu, ktorý musíme zapojiť, uhradiť zálohy a zapojenie vo výške 6
mesačných záloh, čo je 984,- €! Taktiež bola určité
obdobie odpojená elektrina, opäť z dôvodu neplatenia faktúr.
Pri ďalšom skúmaní stavu financií sme zistili, že
nie je uhradená doprava vo výške cca 300,- €, ktorá
je už dávno po splatnosti. Nie sú uhradené zálohové
platby delegovaným osobám Západoslovenského
futbalového zväzu (ZSFZ) Nitra vo výške 572,- €,
ktoré mali byť uhradené 31. 7. a 30. 9. 2013.
Bývalé vedenie, na čele ktorého bol Ing. Krchník.
nám zanechalo dlhy vo výške cca 2150,- €!
Obávame sa, že to ešte nemusia byť všetky dlhy,
ktoré sme našli.
TJ ŠTART Svinná je samostatný právny subjekt –
Občianske združenie, s vlastným účtovníctvom, svojim IČO a je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra
SR. Obec môže kontrolovať iba financie, ktoré poukázala v zmysle dotácie, no ostatné financie nie. Na
ne musí mať TJ zriadenú kontrolnú a revíznu komisiu, ktorá má robiť kontrolu na všetky financie. To
na vysvetlenie, prečo asi vznikol takýto stav.

Fanúšikovia futbalu boli zvyknutí počas sezóny
v nedeľu popoludní sa stretnúť na ihrisku, pozrieť si
zápasy dospelých, vypiť si pivo, porozprávať sa.
Všade v okolitých obciach je to tak, len vo Svinnej
nie. Každého zaujíma „A“ mužstvo dospelých, to je
predsa základ TJ.
Od nového ročníka 2013 -2014 určite prihlásime
do súťaže „A“ mužstvo dospelých. Budeme zasa,
pochopiteľne, hrať najnižšiu súťaž, ale sme presvedčení, že chlapci sa dajú dokopy. Oslovíme všetkých
v obci, o ktorých si myslíme, že futbal hrať trošku
vedia, a je na nich, ako sa chytia príležitosti, veď
Svinná mala vždy dobrých futbalistov. Vedenie TJ
sa vynasnaží, napriek problémom, vytvoriť dobré
podmienky.
Výchova mládeže je dôležitá vec, otázny zostáva
spôsob výchovy. Naše mládežnícke mužstvá žiakov
hrajú 3. ligu. Novému vedeniu nezostáva iná možnosť, len súťaže dohrať aj napriek tomu, že tréner
Ing. Jozef Hilčík po 3. kole zistil, že nemá hráčov. V
prípade odhlásenia je pokuta 1.000,- € za každé
mužstvo a na to teda v žiadnom prípade nemáme
peniaze. Od nového ročníka bez ohľadu na to, či
vypadnú z 3. ligy alebo nie, vytvoríme jedno
mužstvo žiakov a prihlásime ho do okresnej súťaže,
kde budú hrať s okolitými obcami.
Mužstvo dorastu, ktoré hrá momentálne 5. ligu, sa
drží v strede tabuľky. Nechceme robiť unáhlené
rozhodnutia o ďalšom pôsobení v ďalšom ročníku.
Musíme sa oboznámiť so situáciou, koľko je hráčov
zo Svinnej, koľko pribudne zo žiakov, koľko odíde.
Hlavne musíme zmeniť myslenie hráčov a trénera,
ktorý dostal šancu, že mužstvo dorastu je prestupnou
stanicou do „A“ mužstva. Tréner im to musí vysvetliť a nie zakazovať hrať za „A“ mužstvo, keď to
nepochopia, tak prečo hrajú futbal?
Svinná má jedinečné podmienky na futbal. Krásnu
športovú halu, ktorú nám všetci závidia. Areál TJ,
ktorý je, myslím si, celkom slušný, ihrisko, na
ktorom sa dá hrať. Problém je len s funkcionármi,
ktorí povýšili vlastný prospech nad futbal.
Držte nám všetci palce, aby sme neopakovali
chyby našich predchodcov, aby sme vydržali, lebo to
bude veľmi ťažké. Dúfame, že nám bude pomáhať
čo najviac fanúšikov, lebo múdrych ľudí je vo
Svinnej veľa.
Musím poďakovať rodičom žiakov a dorastencov,
bez ich pomoci to nepôjde. Pokúsime sa im vytvoriť
lepšie podmienky, ako mali doteraz. Ďakujem
trénerom, že si nájdu čas a venujú sa deťom.
Prajem všetkým pekné sviatky.
Jozef Hikel, predseda TJ

ŠTYRIDSAŤ ROKOV TURISTIKY (1973 – 2013)
Keď k horám zrak svoj zodvihnem,
vidím mnoho krás,
tam k tým prísnym horám vysokým,
musím kráčať zas.
Na pleciach ťažký batoh mám,
odchádzam do hôr s ním,
nevzdám sa nikdy, neskončím,
do diaľky pozerám...
Možno týmito slovami sa pred 40. rokmi inšpirovala
skupinka, vtedy ešte mladíkov, ktorí sa rozhodli
venovať svoj voľný čas láske k horám a prírode. Ako
vidieť, táto láska u nich pretrvala a zapálila pre dobrú
vec množstvo ďalších nasledovníkov a nadšencov. Aj
z tohto dôvodu sme sa rozhodli usporiadať stretnutie
kamarátov turistov vo Svinnej.
Takže 14. septembra v tomto roku si Klub slovenských turistov (KST) pripomenul 40. výročie organizovanej turistiky v našej obci. Toto výročie sme
samozrejme chceli osláviť turistickou vychádzkou,
spoločným posedením pri ohníku a spomínať na
zážitky z hôr. Avšak toto všetko bolo treba pripraviť.
Za miesto stretnutia sme zvolili športový areál Ing.
Milana Beleja, ktorý nám veľmi ochotne vyšiel v ústrety. V piatok 13. septembra organizátori za krásneho
slnečného počasia postavili vysoký táborák, ktorý
zapálili v sobotu večer. Vo výbornej nálade, pri pekáči
s pečenými bravčovými kolenami, ktoré zabezpečila
Alenka Zajačková, sme si pri svite mesiačika robili
plány na sobotňajšiu túru. Napriek predpovedi daždivého počasia sme všetci dúfali, že meteorológovia sa
opäť „seknú“ v predpovedi a bude krásny a slnečný
deň. Krásny aj bol, hneď od rána. Pršalo ako sprosté.
Ako správni turisti, sme sa však nedali odradiť
a vykročili sme za hlavným bodom programu, ktorým
bol „Výstup najkrajšou trasou na Inovec“ (Výstupová
a zostupová trasa má prevýšenie 850 m, je dlhá 24 km
a možno ju zdolať aj na horskom bicykli)“.
Na trasu, ktorú sme si týždeň pred akciou vyznačili
zelenými stužkami, vyrazilo sedem statočných, ktorí sa
nenechali odradiť dažďom. Zabalení do pršiplášťov
sme kráčali po lesných cestách k vrcholu. Svoj
prvovýstup absolvovala aj študentka Katka Illová,
ktorá napriek tomu, že bola totálne mokrá, (ako aj my
ostatní), bola s túrou spokojná. Klobúk dole pred touto
slečnou.
Zo Svinnej sme pokračovali okolo vodnej nádrže ku
kaštieľu Patrovec, ktorý dal v roku 1937 postaviť gróf
Alexander Pallavicini, potomok talianskej šľachtickej
rodiny. Bol postavený v klasicistickom štýle a v jeho
okolí vyrástol anglický park s množstvom vzácnych
drevín. Kaštieľ slúžil ako poľovnícky zámoček.

Potom trasa pokračovala okolo kyselky v Železníku,
na Jarabinské studienky a na Palúch (1004 m.n.m),
ktorý je najkrajším výhľadovým bodom trasy. Na lúke
pod Palúchom je prameň pitnej vody s lavičkou na
oddych. A potom prišlo to túžobne očakávané – vystúpili sme na najvyšší vrchol Pohoria Považský Inovec –
Inovec 1042 m.n.m. Tam nás čakali naši kamaráti,
ktorí účastníkov podujatia vítali, okrem turistickej vlajky a účastníckeho listu, aj mastným chlebom s
cibuľou a niečím tekutým na zahriatie. Účastníci si tu
mohli zakúpiť turistické tričko s logom KST Svinná.
Keď dorazila ďalšia skupinka smerom od Inoveckej
chaty, pri ohníku sme sa zohriali, zaspievali zopár
našich pesničiek a vybrali sa na spiatočnú cestu
domov. Po ceste z Trenčianskeho Jastrabia na chatu
poriadne zmokli a zapotili sa ďalší účastníci na
horských bicykloch.
V športovom areáli už na nás čakal vynikajúci guláš,
z kuchárskej dielne bratov Milana a Jozefa Belejovcov
a kompletný bufet – doslova a do písmena na želanie
organizátorov. „Baby“ turistky sa tiež nedali zahanbiť
a už v piatok večer priniesli vlastnoručne napečené
koláče a zákusky ku kávičke. Pri guláši, vínku či pive
čas veľmi rýchlo prešiel a ani sme sa nenazdali, vyšlo
nami túžobne očakávané slniečko a konečne sme
odložili pršiplášte a dáždniky. Takže o 19. 00 hod. sme
nakoniec zapaľovali táborák v svite zapadajúcich slnečných lúčov. Zapálenia táboráku sa zhostil náš
najstarší turista a vzácny hosť Ľudovít Kyselica. Za
zvukov harmoniky, gitary a ozembuchu sme si všetci
svorne zakrepčili okolo horiaceho táboráka. Napriek
nie práve ideálnemu počasiu sa zišlo okolo 50
účastníkov všetkých vekových kategórií. Dobrá nálada
v priateľských debatách, speve a tanci nám vydržala až
do skorých ranných hodín.
Sklamaním pre nás bola neúčasť niektorých bývalých turistov, dokonca bývajúcich v obci, a taktiež
ostatných občanov, že sa neprišli zabaviť a posedieť si
pri táboráku. Veď podujatie bolo určené pre všetkých,
nielen pre turistov. Ale vo Svinnej je to už raz tak ...
Stretnutie sa mohlo uskutočniť aj vďaka sponzorom,
ktorí nám pomohli hlavne finančne, pri zakúpení
a potlači tričiek, ktoré sme dali vyhotoviť na túto
príležitosť a budú našu obec reprezentovať na túrach
(dokončenie na str. 21)

(dokončenie zo str. 20)
nielen po slovenských horách, ale aj v zahraničí.
Mimochodom, ak máte záujem vlastniť takého tričko
môžete si ho ešte zakúpiť. Bližšie informácie na
obecnom úrade Svinná.
Všetkým sponzorom a taktiež rodinným príslušníkom Ing. Milana Beleja, ktorí nás veľmi pozorne
obsluhovali, patrí naše poďakovanie.
Podujatie sponzorsky podporili:
Obec Svinná, Ing. Milan Belej, MIŠÁKspol Trenčín,
Laugospol Trenčín, Ing. Marian Mokráň, stavebno –
inžinierska kancelária, autodoprava REGAL CAR
s.r.o. Trenčín.

Čo dodať na záver? Dielo sa podarilo. Ak vám je
niekedy totálne nanič, nič vás nebaví a neteší, skúste sa
poprechádzať po lese a uvidíte ako si vyčistíte svoju
myseľ. Vôňa a ticho lesa je na to ten najlepší liek.
V diaľke tisíc štítov vidím,
na všetko zabudnem,
do diaľky slová zakričím – krásna je táto zem.
Krásne prekrásne, sú štíty tatranské,
každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov
...
Agnesa Kováčová, členka KST

AMATÉRSKY TENISOVÝ TURNAJ VO ŠTVORHRÁCH
Ako každý rok,
aj tento sme otvorili tenisovú sezónu
amatérskym turnajom vo štvorhrách.
Turnaj sa konal,
ako inak, na tenisových kurtoch vo
Svinnej dňa 18. 5.
2013.
To, čo nám
troška narušilo program a psychiku, bolo počasie, pretože bolo
zamračené a nevyhli sme sa ani dažďu, čo nám
spôsobilo prerušenie zápasov na približne dve
hodiny. Preto sme napokon museli skracovať
finálový zápas. Na turnaji sa zúčastnilo 11 dvojíc,
ktoré sa medzi sebou stretli v dvoch skupinách jedna s piatimi a druhá so šiestimi dvojicami. V
skupinách sa hralo systémom každý s každým a po
vyhodnotení postúpili prví štyria z každej skupiny.
Tí sa stretli vo vzájomných zápasoch podľa rozpisu
a postupujúce štyri dvojice sa dostali do semifinále.
Z výsledkov semifinále vzišli finalisti a tiež súboj
o 3. a 4. miesto.
Zúčastnené dvojice:
1. Peter ORSÁGH
- František ČAPÁK
2. Branislav PAVLAS - Radko ZRADULA
3. Peter MIŠÁK
- Milan HERTL
4. Robo MYŠÁK
- Erik MYŠÁK
5. Martin ŠIMNO
- Marek ŽÁK
6. Peter KÚDELA
- Miroslav OŽVALDA
7. Tomáš ČAČKO
- Peter KRIŽAN
8. Martin ZVONEK - Ján KOHOUT
9. Lukáš VONDRA - Vladimír MAŤAS
10. Martina BELÁKOVÁ - Andrej BELÁK
11. Stanislav VARHANÍK - Matúš VARHANÍK

Jednotlivé zápasy, ktoré dvojice medzi sebou
zohrali, boli na vysokej úrovni a je vidieť, že z roka
na rok je tá úroveň vyššia. Ohľadne návštevy
divákov sa nejdem opakovať. Turnaj sme ukončili
o 19. hodine ocenením prvých troch dvojíc. Organizátori im odovzdané poháre, medaily a hodnotné
ceny, ktoré sme si mohli dovoliť zakúpiť vďaka
sponzorom, ktorých sme oslovili a vyšli nám v ústrety. No a keďže sme mali výborný zápas aj o 3 miesto, tak sme ocenili aj 4. v poradí, ktorí dostali tenisové loptičky.
Umiestnenie na prvých troch miestach:
1. Peter ORSÁGH – František ČAPÁK
2. Robo MYŠÁK – Erik MYŠÁK
3. Branislav PAVLAS – Radko ZRADULA
Ako som spomínal, zápasy boli kvalitné k tomu
občerstvenie a výborný guláš. Podával sa aj slovenský hamburger, teda nikto nebol hladný a smädný.
Na záver mi zostáva už iba poďakovať zúčastneným dvojiciam, dúfam že si to užili aj keď im
úplne neprialo počasie, kamarátom a deťom za organizáciu a obsluhu a neposlednej miere aj manželke
za navarenie gulášu. Nemôžem vynechať ani sponzorov, bez ktorých by ocenenie víťazov nebolo také
aké sme ho spravili.
Sponzori:
REAL BAU s.r.o., SLOVAKIA
SKINS s.r.o., Ing. M. BELEJ, FEROPLECH
LETKO, ČAĎU recycling s.r.o., STAVOKOV
spol. s r.o.
Ing. Milan Belej

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SENIOROV SLOVENSKO - MORAVA
Dňa 29. júna 2013
sa v športovom areáli TJ Štart Svinná
uskutočnil
III.
ročník
medzinárodného volejbalového turnaja v mixe
seniorov (alebo skôr
narodených), Slovensko verzus Morava. Podujatie zorganizoval
Róbert
Myšák v spolupráci
s firmou PQM s.r.o.
Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, z toho 4 moravské:
DTJ Květná, GMG Zlín 1, GMG Zlín 2, Břídilové
Nezdenice a 4 slovenské: Byrokrati Trenčín, VK Stará
Turá, SVK4 Bánovce nad Bebravou a Svinná. V areáli,
okrem turnaja, sa práve v tom čase konal aj Guláš cup.
Podmienkou účasti mužov bolo mať aspoň 30 rokov
a viac a dve ženy v družstve. Hrací systém bol rovnaký
ako pri predchádzajúcich ročníkov – v základnej
skupine sa každé moravské družstvo stretlo so
slovenským. Hralo sa na dva sety, pričom každý
vyhraný set sa pripočítal na moravskú, respektíve
slovenskú stranu. Body sa zároveň zapisovali do
základnej skupiny, z ktorej vzišli víťazi. Z českých
tímov hral najlepšie minuloročný víťaz Květná, hneď
za ním Zlín 1, Nezdenice a Zlín 2. Slovenskú skupinu
vyhralo domáce družstvo zo Svinnej za nimi skončili
Trenčín, Stará Turá a Bánovce nad Bebravou.
Po skončení základnej časti nasledovala prestávka,
ktorú vyplnil hudobný hosť s Kysúc Vlasta
Mudríková, ktorá na heligóne zahrala aj zaspievala
niekoľko krásnych slovenských ľudových piesní. Po
skončení prestávky a občerstvení nasledovalo
štvrťfinále, ktoré sa hralo na dva víťazne sety do 20
bodov. Dvojice vzišli zo základných skupín, a to: St.
Turá-Zlín 1 s výsledkom 0:2, Bánovce n/Bebr.-Květná
0:2, Trenčín-Nezdenice 1:2 a Svinná-Zlín 2 s výsled-

kom 2:0. Víťazi postúpili do semifinále, ktoré sa hralo
tiež na dva víťazne sety do 20 bodov a porazení hrali
o celkové umiestnenie na dva víťazne sety do 15
bodov. V semifinále si sily zmerali tímy NezdeniceKvětná s výsledkom 0:2 a súboj Svinná-Zlín 1 skončil
výsledkom 2:0. V zápase o tretie miesto hrané na dva
víťazne sety sa na opačných stranách siete stretli
Nezdenice- Zlín 1 s výsledkom 2:0 a o napínavé finále
sa postarali Svinná a Květná, ktoré vyhrali domáci 2:1.
Pre úplnosť dodajme, že v počte vyhraných setov zase
vyhrala Morava nad Slovenskom 26:19.
Konečné poradie: 1. Svinná, 2. Květná, 3. Nezdenice,
4. GMG Zlín 1, 5. Byrokrati Trenčín, 6. GMG Zlín 2,
7. SVK 4 Bánovce nad Bebravou, 8. VK Stará Turá.
Volejbalový turnaj sa uskutočnil aj vďaka
podpore sponzorov: Mediálny partner rádio GO
DeeJay, PQM s.r.o. Banská Bystrica, piváreň
„Štátna“ Svinná, Milan Chudada- zemné a
výkopové práce Lednické Rovne, Penzión FONTIS
Trenčianske Teplice, Pekáreň Inovec Svinná,
Záhradné centrum Šujan, Skačany, Záhradníctvo
Kozový, Dolné Kočkovce, GRIZZLY trans s.r.o.,
Prievidza, Mäsokombinát FALCO Trenčín, COOP
Trenčín, STAVOKOV, Trenčín, FEROPLECH,
Svinná.
Poďakovanie patrí aj Otovi Košíkovi a Ing. Ivanovi
Krchníkovi za prípravu a poskytnutie ihriska,
Romanovi Čiernikovi za ozvučenie, mojej mame za
upečenie koláčov, ktoré ako vždy boli fantastické.
Víťazne družstvo tvorili hráči: Mirka Ferencová,
Barbora Mikulášová, Lukáš Rosenberg, Roman
Miškólci, Stano Košík, Tomáš Beňo, Dalibor Peley
a Robert Myšák. Víťazstvo patrí aj Martinovi
Furdanovi, ktorý vypomohol družstvu zo Zlína a preto
nemohol nastúpiť za Svinnú.
Róbert Myšák

A ZASA CINTORÍN ...
Uplynulo už niekoľko týždňov od Sviatku všetkých
svätých, kedy sme vo väčšej miere navštevovali hroby
svojich najbližších na miestnom cintoríne. Niektorí
z vás si určte všimli, že pri spodnej bráne cintorína
bola osadená ďalšia tabuľa na oznamy. Je v nej
vyvesený článok, ktorí by si mal prečítať každý
návštevník cintorína, pretože sa môže týkať i jeho. Pre
tých, ktorým to nedovolili okolnosti (zdravotné
problémy, pracovná zaneprázdnenosť a pod.) uvádzam
jeho úplné znenie na stránkach nášho občasníka.
Vážení návštevníci cintorína,
dovoľujeme si Vás upozorniť, na doteraz nezaplatené
hrobové miesta, ktorých zoznam je pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný. Napriek pravidelnému zverejňovaniu sa nám doteraz nepodarilo osloviť potomkov, prípadne bližších či vzdialenejších príbuzných ľudí, pochovaných v teraz už opustených a zanedbaných
hroboch. Na mnohých miestach ani nie je vidieť, že
tam niekedy bol hrob. Obec má záujem dať cintorín do
poriadku a zabezpečiť nové hrobové miesta, ktorých
začína byť nedostatok. Problémy s hrobovými miestami ste mali možnosť pred časom vidieť aj v televízii.
Niektoré mestá už pristupujú k ich zrušeniu. My sa
zatiaľ snažíme všetkými možnými cestami pátrať. Máme záujem, aby sa čo najviac ľudí prihlásilo k opusteným hrobom a preto využívame ako poslednú možnosť
dohody označiť hroby. V súčasnej dobe boli opustené
a zanedbané hroby označené oznamom: „HROBOVÉ
MIESTO NIE JE ZAPLATENÉ“.
Touto cestou Vás, návštevníkov cintorína, prosíme
o poskytnutie akýchkoľvek informácii o hroboch označených tabuľkou, aby sme mohli kontaktovať príbuzných, či známych a uzatvoriť s nimi nájomnú zmluvu,
prípadne hrobové miesto zrušiť a poskytnúť ho ďalšiemu záujemcovi.
Všetkým nájomcom zároveň oznamujeme, že od roku 2014 sa budú vyberať poplatky za nájom hrobového
miesta, nakoľko uplynie 10–ročná doba, na ktorú bolo
nájomné zaplatené. Od 1. 9. 2013 boli poplatky za prenájom hrobového miesta upravené uznesením obecného zastupiteľstva nasledovne:
detský hrob - 10,00 €
jednohrob - 20,00 €

dvojhrob - 25,00 €
trojhrob - 35,00 €
štvorhrob - 45,00 €
Poplatok za dom smútku bol upravený na 20,00 €.
Dobu, na ktorú máte zaplatené hrobové miesto,
zistíte v podpísanej nájomnej zmluve v článku 5, Cena
nájmu, bod 2.
Radi by sme upozornili návštevníkov na poriadok na
cintoríne. Kontajnery na vence, kvetináče, suché
kvetiny a iný odpad sú umiestnené v zadnej časti
cintorína, na konci hlavnej cesty cez cintorín. Do
smetných nádob pri bránach dávajte, prosíme Vás, len
kahance.
Akékoľvek informácie o cintoríne a poplatkoch
Vám poskytnú pracovníčky obecného úradu Alica
Masárová a Agnesa Kováčová.
Kontakty: t. č: 032/6487232, 0902 908 311, fax:
032/6487264, email: ocusvinna@slovanet.sk.
Na margo uvedených skutočností chcem ešte
spomenúť zopár faktov.
Opätovné zverejnenie doteraz nezaplatených
hrobových miest prinieslo ovocie. Ozvalo sa nám už
niekoľko nájomcov, ktorí majú záujem veci dať do
poriadku a podlžnosti vyrovnať, pripadne oznámili, že
nemajú záujem o prenájom hrobového miesta. Snáď
tomu napomohla aj novo osadená tabuľa, okolo ktorej
vlastne všetci musíme prejsť a skôr si ju všimneme.
Druhá tabuľa sa nachádza na hlavnom chodníku cez
cintorín – smerom ku krížu.
Možno pomohlo aj to, že niektoré hroby boli označené
oznamom:
„HROBOVÉ
MIESTO
NIE
JE
ZAPLATENÉ“. Každý človek však pochopí takýto
oznam inak. Jedným, tým zodpovedným, pripomenie
splnenie si povinnosti. Tým druhým, asi menej
chápavým, napovie, aby uvedené oznamy opakovane
z hrobu odstránili. Takéto konanie mi pripadá úbohé a
pod úroveň normálne zmýšľajúceho človeka. Doteraz
som vôbec nepochopila, prečo to vlastne robia. Veď
keď nemajú záujem, stačí prísť na obecný úrad
a oznámiť to. Myslím si, že na cintoríne - hlavne na
cintoríne - by sme mali prejaviť pochopenie a nemariť
prácu iných.
Agnesa Kováčová, referent kultúry

LITERÁRNE SÚŤAŽE
Aj tohto roku sa náš literát Ing. Jozef Páleník
zúčastnil niekoľkých celoslovenských autorských súťaží, zväčša v próze. Z ekonomických dôvodov bolo
tých súťaž menej, ale zviditeľnil na nich nielen svoju
tvorbu, ale aj našu obec. Získal niekoľko zaujímavých
ocenení, napríklad čestné uznanie na súťaži O cenu
Slovenského učeného tovarišstva v Trnave, v Plevníku-Drienovom cenu poroty za cyklus humoresiek, či
cenu Asociácie miest mieru na súťaži Studňa sa tajne

s dažďom zhovára v Trenčíne. Osobitnú cenu o. Vasiľa
Kočembu získal v Starej Ľubovni za tvorbu s náboženskou tematikou. „Pódiové“ umiestnenie si vybojoval na Literárnej Ilave, kde skončil druhý a na najvyšší
stupienok sa postavil v Čadci, kde v súťaži duchovnej
tvorby Jurinova jeseň získal najvyššie ocenenie za poviedku „Zmarená zvedavosť“, ktorá na prvú adventnú
nedeľu odznela v podaní herca Jozefa Šimonoviča aj
v rádiu Lumen.
Agnesa Kováčová

Z TVORBY...
mladých na tému: „Čo sme zažili cez prázdniny“...
Držkovská držka
V jednu augustovú sobotu sme sa vybrali do Veľkých Držkoviec na súťaž vo varení držkovej polievky.
V hre bolo 32 súťažiacich. Jeden tím bol zložený
z otcových kolegov – čiže hneď bolo jasné, kto bude
môj favorit. Hneď z príchodu ma očarila príjemná atmosféra. Spolu s kamarátkou Dominikou sme pozorne
sledovali priebeh súťaže a medzitým sme pobehali
všetky stánky a atrakcie. Rodičov sme sa veľmi ľahko
zbavili, pretože väčšinu času trávili pri svojich kamarátoch, ktorí mali so sebou harmoniku. Pokiaľ som počula ich spev, vedela som, že máme voľnú ruku. Keď
sme začuli: „Na pódium prichádzajú chlapci z tanečnej
školy.“ - neváhali sme a bežali sme rovno k nim. Boli
sme z nich očarené. Počas programu prebiehala koštovka všetkých polievok. Hodnotila sa farba, chuť
a zloženie. Porota sa veľmi dlho rozhodovala. S napätím sme čakali na rozhodnutie. Víťazom sa stalo družstvo zo susednej dediny. Po vyhlásení víťazov pokračoval program. Na pódium vystúpila hudobná skupina
Vidiek, pri ktorej sme si všetci dobre zatancovali.
Zábava skončila až neskoro v noci.
Mária Rychtárechová, 7.A







(bez názvu)
V jedno júlové popoludnie sme s mamou na internete
vybrali dovolenku - Štúrovo. Ubytovanie sme našli
v príjemnom prostredí blízko kúpaliska Vadaš. V rámci obhliadky nášho hotela sme zistili, že na prízemí sa
nachádza welness, kde sme potom unavení od slnka
trávili večery. Náš deň začínal raňajkami, pokračoval
na kúpalisku. Bolo obrovské – s množstvom bazénov
a atrakcií. Počas nášho pobytu bolo veľmi horúco,
a tak sme väčšinu času trávili vo vode. Užili sme si
tobogany, umelé morské vlny a aj plavecké a relaxačné
bazény. Mama mi dovolila dať si vytetovať na ruku
draka. Na podvečerných prechádzkach mestom sme
zablúdili do nejakej dobrej reštaurácie. Bolo príjemné
posedieť si spolu a porozprávať si zážitky. Najviac
sme sa nasmiali v sedláckej reštaurácii, kde nás namiesto pozdravu privítali slovami: „Nazdar, sedláci!
Čo budete žrať a čo slopať?“ Pilo sa tam z plechových
hrnčekov a jedlo sa na drevených tanieroch. Každý
večer sme chodievali na zmrzlinu, na prechádzky po
hrádzi popri rieke Dunaj, odkiaľ sme mali výhľad na
maďarskú stranu. Niekedy sme si požičali štvorkolesové bicykle, na ktorých sme sa naháňali po meste.
V posledný deň nášho výletu sme sa vláčikom vybrali
na obhliadku maďarského mesta Ostrihom.
Pobalení, plní zážitkov sme sa vybrali domov. Asi po
troch týždňoch som zistil, že na výlet som si zobral aj
elektronické hry, ktoré som tam však nemal kedy hrať
a zabudol som ich tam. Nešťastný som sa priznal mame, ktorá zatelefonovala do hotela a zistila, že moje

hry sú stále tam. Celý náš výlet dopadol super, ešte
teraz sa na niektorých zážitkoch bavíme.
Matej Marušinec, 5.A







(bez názvu)
Jedného dňa som vstal z postele, obliekol som sa,
naraňajkoval som sa a bolo 10:00. Chcel som ísť von,
keď zazvonil telefón. Bol to môj kamoš Tono.
„Nejdeme do potoka chytiť nejakú rybu?“ „Áno!“ Pri
potoku sme rozložili udicu, dali červíka na háčik
a nahodili sme. Boli sme sústredení iba na plavák,
ktorý plával na vode ako taká bodka. Pozerali sme sa
do vody a videli sme, že ryby žerú červíka. Ale ani
jedna sa nechytila – boli veľmi malé. Tak sme sa
pobrali popri potoku ďalej a v tom sme ju uvideli!
Bola lesklá a stála na mieste. Bola to ryba, ktorá mala
aspoň 15 cm. Nahodili sme pri ňu, ale keď plavák
dopadol na vodu, ryba odplávala. Tak som išiel domov
po podberák. Tono ma už očakával. Mali sme to
vymyslené tak, že ja dám podberák do potoka, tam kde
ryba stála a že na druhý deň, keď tam ryba bude, už len
zdvihnem podberák a budem ju mať.
Na druhý deň sme nadšení prišli k potoku. Ale čo to?
V potoku nebol ani podberák, ani veľká ryba. A tak
sme sa smutne pobrali domov.
Daniel Kyselica 7.A







Bojnice
V jedno horúce nedeľné ráno sme sa vybrali na výlet
do Bojníc. Tentoraz sme nešli pozrieť zvieratá v ZOO,
ale zámok. Nebol som dvakrát nadšený - nerád chodím
na exkurzie. Pred zámkom sme dlho čakali - asi hodinu
a pol. Popri čakaní som si všimol, že sa niečo mihlo
v kríkoch. Všetci spozorneli. Vy-behlo odtiaľ maličké
káčatko. Hľadalo svoju mamu a hlasno kvákalo. V ten
deň bolo veľmi teplo, tešili sme sa, kedy už pôjdeme
do zámku - tam je vždy zima. Konečne prišiel rad aj na
nás. Vošli sme na nádvorie. Nachádzalo sa tam delo
a koč, na ktorom sa vozili truhly. Sprievodkyňa nás
vzala dnu a uká-zala nám zimnú terasu. Porozprávala
nám o panov-níkoch, ktorí tu žili. Boli sme vo
všetkých miestnos-tiach, ktoré sú verejnosti prístupné.
Niektoré z nich zaujali legendami, iné svojím
vzhľadom. Cez záhra-du sme prišli k jaskyni s teplotou
iba 8 stupňov. Tu sa naša exkurzia skončila. Viete, čo
ma najviac zaujalo? Diery na vonkajšej fasáde zámku,
ktoré sa tu zachovali z čias vojny.
Táto exkurzia sa mi nakoniec páčila .
Robert Rosina 7.A







Pobyt v Tatrách
Cez prázdniny sme boli aj na pobyte v Tatrách. V
aute sme sa s bratom fotili, no aj tak sa nám cesta zdala
ako večnosť. Konečne moje oči zazreli tabuľ-ku
s nápisom: „Vysoké Tatry.“ Radšej som to nepovedala, lebo brat by od radosti vyskočil z okna. Keď
auto zastalo, neovládli sme sa a vykríkli sme: „Hurá!“
Tou dlhou cestou sme vyhladli, a tak sme sa zastavili
v reštaurácii. Samozrejme, hneď prvé, čo môj brat
uvidel, boli preliezačky. Pravda, poriadne sme sa na
nich vybláznili - a potom schuti najedli. Na ďalší deň
sa mi preliezačky skoro stali osudné: Zaujala ma
horolezecká stena. Vyliezla som na ňu

ako nič. No problém bol zliezť dolu. Nevedela som, čo
mám urobiť. Ostala som tam len ja a brat. Keď som sa
snažila zísť, hneď sa mi šmyklo. Brat ma upokojil
a hovoril mi, kde si mám dať nohu a ruku. Zrazu sa mi
šmyklo druhýkrát a letela som s vresko-tom dole.
Ešteže sa mi nič nestalo.
Verím, že sa na túto chatu vrátim a horolezeckú
stenu zdolám bez pomoci a problémov.
Miriam Lobotková, 7.A







JESEŇ
Pani jeseň, čo to máte?
Farebné saká, tričká, košele,
čo ste si obliekli, keď ste vstali z postele?
Alebo sú to zlate listy na kabáte?

PRÁZDNINY
Pozná to každé dieťa,
že prázdniny potešia ťa.
Keď slnko hreje,
každé dieťa od radosti sa chveje.
Na um príde mu kúpalisko,
a keď nie - zabehne aspoň na ihrisko.

Veru neviem, či toto stále nosíte.
Ale je to krásne, krásne ako hviezdny jas,
a preto, milá pani, snáď to nevidím posledný raz!
A nie len ja, ale aj tie deti, ktorým sa tak páčite.

A keď slnko nebude u nás hriať,
na dovolenku treba sa sťahovať.
Dovolenku musíme si užiť do sýtosti,
kým nám opäť nezačnú školské povinnosti.

Niekedy ste prísna.
Vietor a tuhý chlad,
takmer nikto ho nemá rád.
Ale aj tak som na toto obdobie veľmi pyšná.

Simona Varhaníková, 7.A
Jednoduchosť, sviežosť, rozmanitosť.
Ďakujeme vám za tieto dary,
ďakujeme vám, že ste nám ich dali.
Pretože nám robia veľkú, preveľkú radosť.
No o chvíľu sa jeseň končí.
Matka príroda zavolá si zimu,
a my skočíme pod perinu.
Ľúto nám je, že zima zmizne z očí.
Pavlína Kontová, 8.B

VIANOČNÁ

ÚZKOSŤ

DOBRÝ DEŇ

Krajinu prikrylo ticho
akoby nasnežené

Bezbožný čas
pochodne pochodujú
ako zmyslov zbavené
Pútnici sklonili hlavy
v Krvavom hostinci

Kto sa chcel narobiť
narobil sa
kto hľadal lásku
našiel ju
kto mal v sebe radosť
zaspieval si

Možno už zajtra
spýtajú sa ťa na cestu

Kto nechcel žiť
prežil

Mlčanie ponúkni mníchom
a slovo daruj žene
Nech je už všetko niečie
sebe daj snežnú báseň
o čase ktorý tečie
a mení život na sen.

JÁN MARŠÁLEK (Zo zbierky Priečny rez, 2012)

