
V minulom čísle sme vám predstavili 

novú rubriku –  Kaplnky a kríže v 

obci Snežnica, ktorá sa tešila 

pozitívnemu ohlasu. Sme radi, že 

predošlý článok o Kaplnke pri rodine 

Králikovej upútal mnoho našich 

čitateľov, a dnes vám prinášame 

bližšie informácie o kríži, ktorý stojí 

pri dome rodiny Gajdošovcov.

Nenápadné miesto v brehu Hája vo 

dvore rodinného domu rodiny 

Gajdošovcov si všimne každý 

návštevník našej obce. Musí to byť 

naozaj krásny pocit pre všetkých 

členov domácnosti cítiť požehnanie 

vždy, keď okolo kríža prechádzajú.

„Kríž alebo kaplnka väčšinou 

o z n a č o v a l i  k o n i e c  d e d i n y . 

Pravdepodobne aj tento náš kríž 

signalizoval pôvodne ukončenie 

našej obce. Presné obdobie, odkedy 

stojí pri nás kríž, veru nepoznáme, 

nevieme, ani kto ho osadil, ale z 

rozprávania našich susediek je 

zrejmé, že už keď boli malé deti, na 

kríž si spomínajú a odvtedy už 

ubehlo približne 85 rokov. Bližšie 

informácie sme, žiaľ, nenašli ani v 

obecnej kronike.

Pôvodné umiestnenie kríža bolo však 

na inom mieste. Presunuli ho rodičia 

v r.1975 pri výstavbe nášho domu, 

na čo dostali aj povolenie od p. farára 

z Brodna. Otec rád a často spomínal 

na svoje detstvo, keď sa ku krížu 

chodili modlievať deti a aj iní občania 

dediny najmä v mesiaci október – 

Mesiac ruženca.

Postupom času však umučenie 

zhrdzavelo, polámalo sa a otec, 

k t o r ý  p r a c o v a l  v o 

Váhostave, dal vyrobiť 

n o v é  u m u č e n i e . 

Namaľoval  ho manžel jednej 

vedúcej pošty v Snežnici. Pri kríži 

sme naozaj celá rodina trávili 

mnoho krásnych chvíľ. Stretávali 

sa tu ženy z celej obce najmä v 

nedeľu. Vyniesli sa von stoličky a 

modlil sa ruženec. Neskôr sa 

postavil kostol a už sa väčšinou 

chodievalo modliť tam.

Pôvodný kríž na prelome rokov 

2013/2014 zhnil a spadol. 

Podpísali sa na ňom roky a 

počasie. Cítili sme obrovskú 

zodpovednosť a potrebu ihneď 

kríž opraviť, čoho sa ujal najmä 

môj brat Ján, ktorý zadovážil 

hranoly z Turzovky, ktoré otesal 

s pomocou svokra p. Čuboňa z 

Podvysokej. Brat sa z neho 

snažil urobiť autentický kríž, čo 

sa mu aj podarilo. Taktiež 

umučenie bolo treba obnoviť, 

preto som poprosila p. Janku 

Uhlárikovú z Dolného Hričova o 

pomoc. Najskôr sme rekonštrukciu 

zaplatili my, domáci, ale keď videli 

susedia, aj iní občania obnovený kríž 

a umučenie, sami nám prispeli na 

túto rekonštrukciu.

30.marec 2014 bol pre našu 

rodinu naozaj významný deň, 

pretože vtedajší p. farár Ján 

V r b a t a  n á m  v y s v ä t i l  n á š 

staronový kríž. Počasie 

bolo naozaj príjemné, a 

tak sa tejto udalosti 

zúčastnilo mnoho ľudí. 

Pekne sme sa pomodlili, mama 

urobila moravské koláče, uvarila 

sa kávička a spomínalo sa na 

nedeľné októbrové stretnutia pri 

kríži v dávnejších obdobiach.

O výzdobu sa staráme prevažne my, 

ale pomáhajú aj susedia, za čo im 

patrí vďaka. Sviečky sa zapaľujú pri 

kríži dodnes. Každý, kto sa chce 

pomodliť alebo zapáliť sviečku, má u 

nás dvere otvorené. Nie je naozaj nad 

tie chvíle, keď človek môže v tichosti 

prírody vyliať svoje srdce pri kríži a 

cíti tú obrovskú podporu a pomoc, 

ktorá sa mu každý deň dostáva.“

Zo spomienok rod. Gajdošovcov a 

Křenkovcov upravil Dušan Ševčík

Vysviacka kríža 30.marec 2014

autorfoto: Mária Křenková
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO

 ZASTUPITEĽSTVA

Vybrané prijaté uznesenia zo zasadnutia 

OZ v mesiaci 03/2018

V mesiaci marec sa poslanci OZ  stretli 

dvakrát a prijali nasledovné uznesenia:

• Schválenie poplatkov za prenájom 

športovísk a priestorov v areáli ZŠ s 

MŠ Snežnica

• S c h v á l e n i e  o d p r e d a j a 

neupotrebiteľného majetku vo 

vlastníctve obce KN C 13/1 a KN C 

21/1 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa

• Schválenie štatútu kronikára obe  + 

výber kronikára obce

• Schválenie 2. úpravy rozpočtu obce a 

ZŠ s MŠ Snežnica

Vybrané prijaté uznesenia zo zasadnutia 

OZ v mesiaci 06/2018.

ź Schválenie celoročného hospodárenia 

obce Snežnica bez výhrad a tvorba 

peňažných fondov vo výške 11443,94 

€

ź Použitie rezervného fondu

ź Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 

Snežnica

ź Plán kontrolnej činnosti – 2. polrok 

2018

ź Všeobecné záväzné nariadenie č. 

3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia

ź Zámer prenájmu pozemku KN C 3683 

na tri  roky z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa

ź Zámer prenájmu pozemku KN C 3684 

na tri  roky z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa

ź Zámer prenájmu pozemku KN C 3486 

na tri  roky z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa

ź Zámer predaja časti pozemku KN C 

3476 o výmere 48 m2 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa

ź Schválenie odmien poslancov za I. 

polrok 2018

ź Schválenie komunitného plánu 2018 – 

2023

DOTÁCIE SI OPÄŤ NAŠLI 

CESTU DO NAŠEJ OBCE

V každom čísle sa vás snažíme informovať 

o financiách, ktoré pritekajú do našej 

obce prostredníctvom dotácií zo štátneho 

rozpočtu.  Inak to nebude ani v tomto 

čísle. Obec Snežnica ešte v roku 2017 

žiadala o dotáciu na dokončenie 

vodovodu a kanalizácie v časti Vyšný 

koniec – Hrby. Žiadosť je podávaná obcou 

každoročne, pričom schválená dotácia 

nedokáže pokryť  celú investíciu. 

Environmentálny fond vyhodnoti l 

žiadosti a obec Snežnica opäť získala 

balík f inančných prostriedkov na 

dobudovanie vodovodu. Dotácia vo výške 

30 tis. eur však opäť nie je sumou, ktorá 

by dokázala zaistiť dokončenie vodovodu 

na Vyšnom konci.  Napriek smútku z 

nedostatku financií na dokončenie celého 

úseku cítime aj radosť, že si našli peniaze 

cestu do našej obce. Dúfame, že žiadosť 

podaná opäť na konci roka bude už 

poslednou.

S dobrými správami sme ešte neskončili. 

V roku 2016 po dlhoročnom pôsobení v 

knižnici odovzdala Zitka Ševčíková 

kráľovstvo kníh Lenke Palarcovej, ktorá 

pristúpila k práci s knihami veľmi horlivo 

a kreatívne.  Ako milovníčka kníh sa 

rozhodla požiadať o dotáciu cez Fond na 

podporu umenia. Vo svojej žiadosti bola 

úspešná a získala pre obecnú knižnicu 

dotáciu vo výške 1300,00 €. O rozšírenie 

čitateľských možností sa pokúša rovnako 

aj obec, a to na základe schválenej dotácie 

na kúpu knižných publikácii vo výške 300 

€. Obecná knižnica sa tak rozrastie o 

množstvo nových knižiek. Dúfame, že 

nové knihy prilákajú čitateľov každej 

vekovej kategórie. Získaním dotácie sa 

nadšenie Lenky Palarcovej nekončí a 

pripravuje viacero noviniek, o ktorých vás 

budeme informovať v ďalších číslach. 

Taktiež sa obec Snežnica uchádzala o 

dotácie v oblasti kultúry z VÚC Žilina. 

Žiadalo sa konkrétne o kroje pre potreby 

Snežnického ochotníckeho divadla a 

snežnickú mládež. Potešila nás správa, že 

sme boli úspešní a bola nám schválená 

dotácia vo výške 1200€. Tak sa po dlhých 

rokoch opäť rozšíri a obnoví inventár 

krojov.

ČO JE NOVÉ V OBCI?

V úvode roka 2018 pristúpila obec k 

realizácii výmeny autobusových zastávok. 

Začiatkom mája dokončili zamestnanci 

obce 3 autobusové zastávky. Zastávka č. 

1 sa nachádza na začiatku obce oproti 

škole. V strednej časti obce poniže 

rod inného  domu Moravcovov  sa 

nachádza druhá zastávka a na  vyšnom 

konci otočni je umiestnená posledná 

zastávka. Obec stálo vybudovanie troch 

zastávok 4.207,35 eur. Dúfame, že sa 

vám zastávky páčia a budú vám dobre 

slúžiť.

Veronika Sabelová

INFORMÁCIE Z OBCE
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Z OBECNEJ KRONIKY 

SA DOZVEDÁME...

Túto povesť zapísal učiteľ František 

Doboš v r.1923 a vyrozprával mu ju 

syn Vretňa - Ján Hruška Ševčík, 

ktorý sa narodil v deň Sv. Magdalény 

r. 1854, keď práve v obci tri domy na 

popol zhoreli.

„Tam, kde stojí dom richtárov, tam v 

dávnom čase stála jedna malá 

drevená chalupa. Tam býval grófsky 

hájnik so svojou ženou. Mali 7 synov 

a žiadnych dcér. Hájnik nemal inej 

práce, len po okolitých horách chytať 

d i v ú  z v e r  a  o d o v z d á v a ť  j u 

všemožnému grófovi Krasňanskému. 

Keď sedem synov dorástlo, začali 

klčovať lesy a hory tak, že na strane, 

kde slnko „Božie“ zachodí, len málo 

stromov ostalo. Oni si spravili 

drevený pluh a začali orať.  Keď otec 

zomieral, rozdelil celý chotár na 

sedmoro - medzi svoje všetky deti. 

Najlepšie role dal najpilnejšiemu 

synovi a tam, tie vysoko na úbočí, dal 

menej pracovitému. Odvtedy je náš 

chotár rozdelený na: Hruškovskú, 

Hucovskú, Richtársku, Bollovskú, 

Jaššovskú, Ježovskú a Tomášsku 

roľu.“ Mnohé z týchto názvov sa 

zachovali ešte dodnes.
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z KRONIKY
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autor: archív obce Snežnica.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z KRONIKY
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KULTÚRA - STARÁ MAMA ROZPRÁVALI

PRANOSTIKY

 13. júl 

  Dážď na Margitu neosoží senu

 22. júl

  Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna

  obyčajne chodí hodne pokropená

25. júl

  Ak je teplý svätý Jakub - studené    

  sú Vianoce

10. august 

  Na svätého Vavrinca zemiaky idú

  do hrnca

 31. august 

  Aký je august posledný deň, taká

  má byť celá jeseň

STARÁ MAMA ROZPRÁVALI...

 I v dnešnom čísle našich novín 

chcem napísať niečo z mojich spomienok na 

vohľady, ktoré mi rozprávala moja stará 

mama.

 T rad i čné  z vykos l ov i e  bo l o 

významným pre javom ku l túry  na 

Kysuciach, ale aj v odľahlých osadách a 

dedinách. Dbalo sa na zachovanie 

rodinných udalostí, dedinských obyčají a 

zvykov, ale aj povier počas celého 

hospodárskeho roku. Cyklus života sa aj tu 

men i l  p r i  v ý znamných  ž i v o tných 

udalostiach, ako bolo narodenie dieťaťa, 

uzavretie manželstva či smrti člena rodiny.

Veľká dôležitosť sa pripisovala i vohľadom 

(obrad, pri ktorom pytač žiada o ruku 

dievčaťa). Na vohľady chodil mládenec do 

domu, v ktorom sa mu páčila dievčina a 

uchádzal sa o jej ruku. Mladí ľudia sa 

navzájom spoznávali a zbližovali najmä 

počas tohto obdobia. Často mládenci 

chodievali po osadách spoločne aj s 

harmonikou večer po robote na konci 

týždňa. V chalupách, ktoré si vyhliadli, 

pošpásovali s dievkami a keď sa dievke i 

rodičom nápadník pozdával, neodišiel s 

mládencami, ale zostal aj do rána. 

Skupinka mládencov sa tak postupne 

roztrácala po svojich frajerkách. 

 V rodine, kde sa schyľovalo k 

svadbe,  predchádzal i  „nahovorky“ 

(pytačky). Do domu budúcej nevesty 

prichádzal ženích v sprievode krstného otca 

na ohlásenú návštevu, kde požiadali 

rodičov o súhlas k sobášu. Dojednali 

súhlas, čas svadby, ale najmä veno mladej 

nevesty. Nie vždy však nahovorky dopadli 

dobre ,  často  mládenec  odchádza l 

zahanbený s tým, že nie je hodný pre ich 

dcéru.

 Obsahom pytačiek zvyčajne boli aj 

dlhé rozhovory ohľadom „ceny nevesty“. V 

minulosti sa platilo za nevesty najmä 

dobytkom alebo poľami. Cena, akú zaplatil 

mládenec za nevestu, vyjadrovala aj 

bohatstvo jeho rodiny. Neskôr mladí v 

sprievode rodičov išli na faru dať zapísať 

ohlášky. 

 V dnešnej dobe sa už tieto zvyky u 

nás príliš netradujú alebo len vo veľmi 

obmedzenej podobe. Sú však ešte oblasti, 

kde to podobne prebieha i dodnes a 

dodržuje sa veľa obyčajou, ktoré čerpajú z 

truhlíc našich starých materí. 

Emília Budinská



DEŇ MATIEK

Aj tento rok starosta obce MVDr. Milan 

Hlavatý vítal spolu s poslancami OZ v 

sále KD obce Snežnica všetky mamy. Ako 

je už dlhoročným zvykom, práve druhá 

m á j o v á  n e d e ľ a  p a t r í  v š e t k ý m 

mamičkám. Tento rok to pripadlo na 

13.mája. 

 

Úvodným slovom vystúpil starosta obce, 

ktorý naozaj pekným príhovorom 

prinútil zamyslieť sa asi všetkých 

prítomných. Nasledovalo vystúpenie detí 

z MŠ a ZŠ v Snežnici, ktoré tiež 

neodmysliteľne patrí k takejto peknej 

udalosti. Napokon sa podával pre 

všetkých chutný obed a mamičky boli 

starostom obdarované praktickými 

vecami. Potom sme si ešte zaspievali a s 

dobrým pocitom sme sa pobrali domov.

Mamičky potešili aj vystúpenia ich detí.

DEŇ DETÍ

Po mamičkách si na svoje prišli aj naše 

deti, pretože v sobotu 2.júna mali svoju 

oslavu na ihrisku pod Vretňom. Počasie 

spočiatku príliš tejto udalosti neprialo, 

ale napokon sa predsa ukázalo slniečko 

a deti sa mohli vyšantiť na rôznych 

atrakciách, súťažiach, mohli si dať 

namaľovať  tvár ,  pochut i ť  s i  na 

maškrtách...

Škoda len toho daždivého počasia, ktoré 

mnohých najmenších odradilo. Napokon 

sa zrušilo i kynologické vystúpenie 

psovodov, ale deťom to úsmev na tvári 

neubralo.
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Tradičný hostia plesu 
manželia Ondráškovci

KULTÚRA

Bolesťou unavení tíško ste 

zaspali. Zanechali ste nás 

všetkých, čo ste radi mali. 

Spite sladko, drahí rodičia, 

snívajte svoj večný sen, v 

modlitbách na Vás budeme 

spomínať každý deň. Dňa 13. 

mája sme si pripomenuli 20. 

výročie od smrti nášho otca 

ANTONA POKRIVKU 

a dňa 03. mája 14. výročie 

od smrti našej mamy 

ŠTEFÁNIE POKRIVKOVEJ. 

SPOMÍNAME

OZNAM

Občania, ktorí budú mať záujem 

uverejniť kondolenciu, poďakovanie, 

prípadne spomienkové verše a fotky 

svojich blízkych v novinách, 

môžu tak urobiť bezplatne na obecnom 

úrade v Snežnici. 

Pripravený text a fotografiu doručte 

šéfredaktorke Veronike Sabelovej.



VÁĽANIE MÁJOV

Pokiaľ deti  šantil i  na ihrisku, v 

popoludňajších hodinách sa už obcou 

ozýval zvuk harmoniky. To sa snežnickí 

mládenci vydali váľať máje po dedine. 

Tento rok ich bolo po celej obci do 20, 

vrátane obecného mája. Mladí chalani 

prekvapili aj miestnu školu a škôlku, 

pretože pamätali aj na nich, a po dlhých 

rokoch stál  vyzdobený máj  aj  v 

priestoroch školy. Obecný máj sa váľal na 

námestí v nedeľu 3.júna za účasti 

mnohých občanov. Poobedie nám 

spríjemnili spevom aj domáce ženy a na 

heligónkach nám zahrali aj naše talenty 

Ondrejko Žucha a Martin Tomáš.

JÁNSKA VATRA

Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu 

moc všetky živly - zem, voda i oheň. Preto 

sa zvykli počas najkratšej noci roka páliť 

jánske ohne a vatry. Mládež, ženy aj muži 

na svätého Jána tancovali a spievali okolo 

vatier, často ich aj preskakovali. 

Aj v tomto roku snežnická mládež zapálila 

vatru pri Trojaku krátko pred 22:00 

hodinou v sobotu 23.júna, teda v 

predvečer  sv. Jána. Tejto peknej a 

vydarenej akcie sa zúčastnilo asi 120 

prevažne domácich občanov, ktorí do 

neskorých nočných hodín spoločne 

spievali pri pukajúcej vatre a spomínali 

na svoje mládežnícke časy, ako to bývalo 

dávnejšie za ich mladších čias. Mládež 

nám pripravila naozaj pekné podujatie, za 

čo im patrí veľká vďaka.

DEŇ OTCOV

Už po šiestykrát organizovala obec 

Snežnica na ihrisku Deň otcov. Pripadá to 

vždy na tretiu júnovú nedeľu. Súčasťou 

podujatia bola aj súťaž o najchutnejší 

guláš, do ktorej sa zapojilo 8 súťažných 

družstiev. Sedemčlenná porota určila, že 

najlepší guláš v tomto ročníku navarilo 

družstvo HASIČOV. Na druhom mieste sa 

umiestnilo družstvo OCHOTNÍKOV 

(obhajovali minuloročné víťazstvo) a na 3. 

mieste skončilo družstvo ŽILINČANIA.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za 

účasť (ostatné družstvá: Prúty s.r.o., 

Švagrovia, SNS, Nižňanci, OŠK). Program 

pokračoval priateľským zápasom medzi 

horným a dolným koncom obce, ktorý 

tradične nesie názov HORNÁ (červené 

dresy) - DOLNÁ (žlté dresy). V tomto roku 

sa z jednoznačného víťazstva radoval 

horný koniec, ktorý vyrovnal stav série po 

4. ročníku futbalu na 2:2. V tomto roku 

podujatie oživili aj Zborovskí heligonkári, 

ktorí zožali veľký úspech.
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KULTÚRA

autor: Bc. Martina Michelová

autor: Bc. Martina Michelová

I.miesto

Družstvo DHZ Snežnica uvarilo najlepší guláš

II.miesto

Družstvo ochotníkov

Družstvo 

Prúty s.r.o.

Po zvalení mája u rodiny Labudovcov

autor: Simonka Labudová
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III.miesto 

Žilinčania

Družstvo SNS Družstvo Nižňancov

Družstvo futbalistov

Víťazom futbalového zápasu sa v roku 2018 

stalo družstvo horného konca - HORNÁ
Družstvo DOLNÁ ťahalo tento rok za kratší koniec

Družstvo Švagrovci
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KULTÚRA
Vedeli ste, že:

 „Tradícia Dňa otcov vznikla v meste 

Spokane v štáte Washington, už v roku 

1910. Američanka Sonora Smart 

Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, 

ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny 

William Jackson Smart po smrti 

manželky musel vychovávať šesť detí 

sám. Sonora vnímala svojho otca ako 

hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že 

matky majú svoj sviatok, navrhla, aby 

podobný mali aj všetci otcovia. Prvá 

neoficiálna oslava sa konala v deň 

narodenín Sonorinho otca 19. júna 

1910. Popularita sviatku narastala a 

tretia júnová nedeľa sa postupne stala 

sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 

prezident Lyndon Johnson podpísal 

prezidentské vyhlásenie, v ktorom určil 

tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok 

Dňa otcov.“   (zdroj: wikipedia.org)

DOD

 Od roku 2015 začal starosta obce 

organizovať pre žiakov piateho ročníka 

Deň otvorených dverí na Obecnom úrade 

v Snežnici. Tento nápad sa ujal a na Deň 

detí otvoril dvere na obecnom úrade 

žiakom domácej základnej školy práve 

pán starosta. Počas dňa si žiaci vyskúšali 

úlohu poslancov v zasadačke obecného 

úradu, posadili sa do kresla starostu a 

vypočuli si, čo všetko riešia pracovníci v 

obci. 

 

 D e ň  o t v o r e n ý c h  d v e r í  s a 

neodmysliteľne spája aj s prezentáciou 

našich hasičov a požiarnej zbrojnice. 

Deti si vyskúšali zásahové obleky 

hasičov a taktiež sa posadili za volant 

hasičského auta. Na záver navštívili 

miestny rozhlas a pozvali všetky deti na 

MDD. 

 Dúfame, že táto tradícia zostane 

zachovaná a žiaci základnej školy 

navštívia úrad a zbrojnicu i o rok.

Dušan Ševčík

foto: archív obec Snežnica

Mládež a tradície 

- TO K SEBE NEPATRÍ?

 Už je dávno za nami doba, keď 

dedinskí ľudia boli jednoduchší ako tí 

žijúci v meste. Nemali čas na kultúru, 

vzdelanie, celý život sa točil len okolo 

práce. Teraz práve dedinský život 

priťahuje čoraz väčší záujem. Prečo je to 

tak? Možno i kvôli tomu, že žijeme bližšie 

k prírode, máme hlbší vzťah k tradičným 

hodnotám a k životu.

 Nie je to až tak dávno, čo sa pomaly 

z  obce  vy t ra t i l i  ak t i v i t y ,  k to ré 

charakterizovali náš región, našu obec, 

či už ide o stavanie májov, fašiangové 

sprievody a zabíjačky, pálenie vatier, 

ochotnícke divadlo a podobné zvyky. O 

týchto udalostiach sa v našej obci 

nerozpráva len zo spomienok, ale žijeme 

nimi aj v súčasnosti. Najväčšiu zásluhu 

aktuálne na tom majú naši mladí, ktorí 

ochotne a dobrovoľne pomáhajú 

organizáciám v obci, ako aj samotnej obci 

pri plnení poslania kultúry, ba mnohé 

akcie organizujú už aj sami. Veľká vďaka 

patrí aj tým, ktorí vám tento vzťah k obci, 

domovine, k hodnotám vštepovali 

odmalička –  či sú to už rodičia, starí 

rodičia alebo starší kamaráti. Veríme, že 

sa stanete na dlhé obdobie v našej obci 

nositeľmi kultúry a raz svoje skúsenosti 

a zážitky odovzdáte ďalšej generácii.

Ďakujeme: 

Júlia Labudová, 

Katka Belancová, Paťa Ďurošková, 

Ľubka Palárcová, Aďa Hlavatá, 

Viky Podoláková, Erika Sabelová, 

Martin Horvát, Filip Horvát, 

Majo Muzika, Jakub Kopas, 

Miro Ševčík, Miro Králik, 

Jakub Kmecz, Martin Kukučík, 

Martin Prášek, Jarko Labuda, 

Paťo Podolák...     

Vďační občania

Žiaci V. ročníka ZŠ pri návšteve 

obecného úradu spolu s tr. p. uč. Mgr. Kamilou Mozolovou.

Každoročne je návšteva Obecného úradu 

v Snežnici spojená aj s prezentáciou v zbrojnici
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BYLINKÁREŇ

NAZBIERAJME

SI LIEČIVÉ BYLINKY

Skončila sa nám jar, možno 

rýchlejšie ako sme viacerí 

očakávali. S príchodom horúcich 

letných dní sa mi vynárajú spomienky 

nie len na letné dovolenky, turistiku, 

kúpanie, ale aj spoločné chvíle strávené 

so starou mamou. Na vôňu práve 

usušeného  sena  sa  nedá  n ikdy 

zabudnúť. A bola to práve ona, ktorá mi 

ako prvá ukázala svet liečivých rastlín. 

Ako malý chlapec som s ňou často chodil 

po snežnických lúkach a zbieral svoje 

prvé bylinky. Pravda, vtedy to nebol 

žiadny môj koníček, len som ako vnúčik 

pomáhal a pritom som sa všeličomu 

priučil. Ako sa ktorá bylina volá, na čo sa 

použije, ako usuší. Ani náhodou som si 

nepomyslel, že v dospelosti, vo svojej 

vlastnej rodine, sa mi to všetko zíde. A že 

zber bylín nie je pre chlapa? Len sa 

pousmejem pri spomienke na suseda 

Antona Pokrivku, ako na verande domu 

zvykol sušiť plné vrecia liečivých byliniek. 

Vštepenú lásku k prírode môžem ukázať 

svojej staršej dcére, ktorá je vo veku, že ju 

všetko okolo zaujíma a tak spolu často 

zbierame, sušíme a hlavne pijeme čajík z 

by l in iek ,  k toré  s i  v las tnoručne 

nazbierame. Je to taká malá spomienka 

na babku, ktorá tu už dlho nie je medzi 

nami. Mám pocit, že tradícia naších 

starých mám sa aj takýmto spôsobom 

udržuje v povedomí naších detí a verím, 

že aj ich detí.

Bylinky a ich tradícia je stará ako ľudstvo 

samotné. O ich používaní a účinkoch sa 

dočítame už v Biblii (yzop, bazalka, 

kôpor). Známi lyrický príbeh lásky 

kráľovnej zo Sáby a kráľa Šalamúna je 

tiež „korenení“. Darom mu priniesla 

nielen zlato a drahokamy, ale aj vzácne 

koreniny. Človek poznal a objavoval 

rastliny, ktoré vedeli utíšiť bolesť, ale aj 

také, ktoré povzbudzovali a vedeli priviesť 

veselosť. Hľadali ich v prírode a začali si 

ich sušiť aj na zimu. Toto, dnešnými 

slovami povedané ľudové liečiteľstvo, 

pretrvalo celé veky.

Poznatky predchádzajúcich generácií 

ľudstva priviedli našich predkov k 

vyskúšaným postupom využitia liečivých 

rastlín v praktickom živote. Fytoterapia 

(liečba pomocou liečivých rastlín) po 

prechodnom období poklesu záujmu 

opäť nadobúda opodstatnený význam v 

procese využitia prirodzených 

liečivých látok a preparátov 

tak v prírodnej ako aj 

k l a s i c k e j  m e d i c í n e . 

Hlavným dôvodom záujmu o jej 

praktickú aplikáciu sú prírodné látky 

obsiahnuté v rôznych častiach rastlín, 

ktoré napomáhajú liečebné procesy v 

chorom organizme človeka, alebo 

dotvárajú vôňu a chuť pripravovaných 

jedál. V súčastnosti sa však čoraz viac 

oceňuje ich význam pri ochrane zdravia, 

zvyšovaním imunity organizmu a 

prevencii chorôb.

Radi by sme prispeli k rozšíreniu a 

prehĺbeniu vašich poznatkov o 

liečivých rastlinách a možnostiach 

i c h  v y u ž i t i a  v  d o m á c i c h 

p o d m i e n k a c h .  V e r í m e ,  ž e 

poznávanie, zber, spracovanie a 

rozumné užívanie liečivých rastlín 

s a  m ô ž e  s t a ť  z á ľ u b o u 

prinášajúcou úžitok, zdravie a 

radosť zo života všetkým, ktorí 

vykročia do prírody za jej 

rozmanitou krásou a darmi. Pre 

nás už je a pre čitateľov isto bude 

priam neopísateľným zážitkom, 

keď ich od jari do zimy budú 

sprevádzať rastlinný priatelia a 

známi. Budú sa prihovárať duši aj 

telu svojou vôľou žiť, krásou, 

vôňou a liečivou silou, ktorú v 

sebe ukrývajú.

Každý človek má možnosť vyjsť si 

do prírody a sám si nazbierať 

množstvo liečivých rastlín. Rovnako 

ich môžeme pestovať v záhradke a 

vlastnými silami si vyrobiť rôzne 

liečivé preparáty. Liečivé rastliny sú 

ve ľmi  vhodné  na  domáce 

liečenie. Je potrebné uvedomiť 

si, že sú to lieky. Niektoré možno 

bezpečne  už ívať  vo  ve ľkom 

množstve, iné však nie. Ak zbierate 

bylinky sami, musíte ich veľmi 

dobre poznať. Najlepšie je naučiť sa 

poznávať ich za účasti skúseného 

zberateľa. Nikdy sa nepokúšajte 

užívať bylinu, o ktorej si nie ste istí, 

že je ta správna. Rastlinné 

pr ípravky  sa  už íva jú 

dovtedy, kým chorobné 

príznaky nezmiznú. Ak 

zlepšenie nenastane do 

približne dvoch týždňov, 

alebo ak sa stav dokonca 

zhoršuje, prestaňte prípravok používať a 

vyhľadajte lekára. Oznámte mu, aké 

liečivé rastliny ste užívali.

Tradičným spôsobom užívania liečivých 

rastlín je čaj. Rozlišujeme dva druhy 

bylinkových čajov. Čaj z listov, alebo 

kvetov liečivej rastliny sa nazýva zápar 

(nálev). Pripravuje sa zaliatím sušenej 

byliny vriacou vodou, aby sa uvoľnili 

účinné zložky. Tvrdé alebo drevnaté časti 

rastlín, či korene, kôra, semená a bobule, 

je nevyhnutné určitý čas variť vo vode, 

aby sa vylúhovali účinné látky. Takýto 

druh čaju sa nazýva odvar. Čaj môžeme 

piť horúci alebo studený. Odporúčané 

množstvo čaju vždy závisí do veku a 

zdravia pacienta, ale zvyčajné množstvo 

pre dospelých je trikrát denne jedna 

šálka. Starší ľudia by mali užívať asi 

polovicu tohto množstva. U mladších 

pacientov je potrebná konzultácia u 

lekára.

Podľa skúsenosti majú najlepší liečivý 

účinok čerstvo nazbierané rastliny. 

Čerstvé rastliny môžeme zbierať od 

skorej jari až do neskorej jesene. Na 

zimu si  nazbierame a usušíme 

primerané množstvo do zásoby. 

Rastliny pred sušením neumývame, 

ale nadrobno ich narežeme. 

Nazbierané bylinky volne 

rozložíme a sušíme ich v tieni, 

na vzdušnom a teplom mieste. 

Pre uskladnenie liečivých 

rastliniek sú najlepšie 

sklenené poháre, alebo 

u z a t v o r e n é  k r a b i c e . 

Vyhýbajme sa plastovým, 

alebo plechovým obalom. 

Rastl inky chránime pred 

svetlom.

Zásobujeme sa len na jednu zimu, 

rastliny po čase strácajú svoje 

liečivé účinky. Každý rok nám 

príroda prináša nové požehnanie 

l i e č i v ý c h 

rastlín.

Ing. Daniel Michel
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PÚŤ NA STARÉ HORY
 Už tradičnou sa pre nás stala púť na 
Staré Hory na 1. sobotu v mesiaci jún. Prvé 
soboty v mesiaci majú názov aj Fatimské soboty. 
V názve môžeme badať súvis s fatimskými 
zjaveniami a posolstvom Panny Márie, ktoré 
odovzdala trom malým deťom vo Fatime. Minulý 
rok sme mali možnosť osláviť 100. výročie 
zjavenia Panny Márie vo Fatime práve na 
Starých Horách, ktoré sú známe svojou úctou k 
Panne Márii a fatimskému posolstvu. Tento rok 
bol rovnako krásny a požehnaný. Aj keď 
predpovede počasia hlásili búrky a zo Snežnice 
nás vyprevádzala zatiahnutá obloha, na Staré 
Hory sme prišli v sprievode slnečných lúčov. Pre 
priaznivé počasie sa aj svätá omša konala na 
Studničke, v blízkom horskom prostredí. Účasť 
pútnikov bola aj tento rok bohatá. 
 Po obedňajšom občerstvení  sme sa 
vydali naspäť domov s plánovanou zastávkou v 
Kláštore pod Znievom, kde sme mali 
naplánovanú krížovú cestu. No tu už počasie 
nebolo také priaznivé ako na Starých Horách. 
Cestou nám robil spoločnosť dážď aj búrky. 
Chvíľami to vyzeralo, že najlepšie bude 
pomodliť sa krížovú cestu v autobuse. 
Keď sme dorazili do Kláštora pod 
Znievom, bolo vidno, že aj touto obcou sa 
prehnala búrka. Keďže už nepršalo, 
vyskúšali sme terén na kalváriu. Odmenou 
za vytrvalosť nám bola zaujímavá krížová cesta 
lesom. Na jej vrchole stojí Kostol sv. Kríža z 18. 
storočia. Za spevu mariánskych piesní sme 
zakončili pobožnosť krížovej cesty. A keďže boli 
práve tri hodiny popoludní, pomodlili sme sa 
ešte Korunku Božieho milosrdenstva. 
Zaujímavé bolo, že z Kláštora pod Znievom nás 
vyprevádzal opäť dážď. Niekto to správne 
načasoval...  
 Z púte sme prichádzali za spevu piesní 
a v dobrej nálade. Opäť to bol požehnaný čas, 
kedy sme mohli  duchovne pookriať a 
pozdvihnúť svoju myseľ i dušu. A keďže leto je 
hlavným časom výletov a pútí, tešíme sa na 
ďalšie zaujímavé miesta, pretože Starými 
Horami sme naše putovanie v tomto roku len 

začali. 
V tomto roku putujeme:
26.7 – 29.7. Prešov (Národné stretnutie mládeže)

19.8. posvätenie krížovej cesty v Snežnici
22.8. Křtiny a Brno

FARSKÝ MAJÁLES
 26. mája si cirkev pripomína Sviatok 
svätého Filipa Neriho. Tento obľúbený svätec, 
patrón Ríma, bol známy svojím humorom a 
veselosťou. A práve v tento deň sa konal už po 
šiestykrát farský majáles, pre ktorý je tiež 
príznačná radosť, veselosť a smiech. Že tomu 
tak naozaj bolo, o tom svedčí spokojnosť hostí a 
tiež zopár zdokumentovaných obrázkov. 
 Za vydarený večer ďakujeme Pánu 
Bohu za jeho požehnanie a pánovi farárovi Mgr. 
Martinovi Adamčíkovi za jeho pohostenie, 
hudobnej skupine REMIX, ľudovej hudbe 
Minárikovcov z Horného Vadičova,  skvelému 
kuchárovi a jeho pomocníkom, všetkým, ktorí 
poslúžili (v bare, v obsluhe, pri tombole), 
všetkým sponzorom za hodnotnú tombolu, 

všetkým, ktorí prispeli  pomocnou rukou, 
dobrým slovom, modlitbou... A všetkým 
tým, ktorí prišli a nechcelo sa im odísť!

Zuzana Ševčíková

Festival Lumen - BE BRAVE
Festival Lumen je najväčším gospelovým 

festivalom v strednej Európe. Organizuje sa 
pravidelne začiatkom júna na 
Trojičnom námestí v Trnave. 
Festival ponúka hudobný 
zážitok nielen účastníkom 
festivalu, ale aj okoloidúcim. 
Okrem koncertnej zóny sú pre 
účastníkov pripravené bloky 
obohacujúcich prednášok. 
Keďže ako mládež sme veľmi 
aktívni,  nesmeli  sme tu 
chýbať. 26. ročník sa niesol v 
duchu odvahy. Be brave - buď 
odvážny! A my, ako mladí, 
odvážni ľudia sme vykročili za 
dobrodružstvom. Zažili sme 
noc i  p lné  hudby  a  dni 

naplnené rôznymi prednáškami, ktoré sme si 
sami vybrali. Bola tu prednáška od exorcistu 
Matúša Marcina - Odvaha, od Sr. Veroniky 
Barátovej - Čo chce po mne Boh a čo chcem ja po 
Bohu? Tiež prišli manželia Valachovci a 
rozprávali o láskyplných vzťahoch alebo 
Kolégium Antona Neuwirtha a Domka, ktorí 
nám poradili ako si vybrať vysokú školu a 
samozrejme mnoho ďalších workshopov, ktoré 
sme však nestihli všetky navštíviť. 
 Ako som už spomínala, zažili sme čas 
naplnený hudbou z rôznych kútov sveta. Prišli 
kapely z Manchestru, Bavorska (Nemecko) či 
Holandska. Nesmeli však chýbať skupiny a 
speváci zo Slovenska ako Godzone, No name, S 
hudbou vesmírnou, Sima Martausová a mnoho 
ďalších. Strávili sme nádherný čas s tisíckami 
mladých ľudí, ktorí prišli na festival kvôli 
jedinému a to osláviť nášho jediného Boha.
 Na záver by sme sa spoločne, aj s 
mladými, chceli poďakovať nášmu pánovi 
farárovi, ktorý nás podporil a tešil sa s nami, aj 
keď nemohol ísť.

 Tešíme na ďalšie ročníky a dúfame, že 
sa k nám pridajú aj ďalší mladí z našej farnosti!

Júlia Labudová

zľava: Pavlínka Švecová, Michal Miške, Aďka Hlavatá, 

Krístinka Jaššová, Paulínka Gabčíková, Julka Labudová

FARNOSŤ SNEŽNICA
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

zasvätená Sedembolestnej Panne Márii 



strana 13

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V mene všetkých deviatakov sa chcem 

poďakovať za celých deväť rokov v ZŠ 

Snežnica. Týmito rokmi nás sprevádzalo 

mnoho učiteľov, hlavne pani učiteľka 

Jana Chovancová, ktorá nás naučila 

písať a čítať,  naša triedna pani učiteľka 

Lenka Trnková, ktorá nás spolu s pani 

učiteľkou Beátou Rychlou pripravili na 

monitor a štúdium na stredných 

školách. Samozrejme naša vďaka patrí 

všetkým učiteľom tejto školy. Aj keď sme 

neboli najvzornejšia trieda, dúfame, že 

na nás budete spomínať len v dobrom. 

Teraz nás čaká nový život, škola, 

priatelia, ale napriek tomu na našu 

školu v Snežnici nikdy nezabudneme. 

ĎAKUJEME!

Terézia Ševčíková

Aj v mene redakčnej rady prajeme našim 

deviatakom úspešný štart v novom 

stredoškolskom prostredí, mnoho chuti 

do ďalšieho vzdelávania a tiež dobrých 

p r i a t e ľ o v ,  s  k t o r ý m i  n á s t r a h y 

stredoškolského života hravo zvládnu.

Školské brány opúšťajú v šk. roku 2017/2018:
zľava hore: Jakub Straka, Kristián Ševčík, Juraj Pokrivka, Teodor Moravec, Samuel Minárik

zľava dole: Veronika Svrčková, Terézia Ševčíková, Mgr. LenkaTrnková (tr.učiteľ), Tatiana Králiková, Kristína Boráková, Miriam Řežábková

Tento školský rok bol pre ZUŠ KNM pobočka 

Snežnica opäť úspešný. Pôsobíme v obci už 13 

rokov. Celkovo na pobočke pravidelne vyučuje 

7 vyučujúcich - v hudobnom odbore (akordeón, 

heligónka, klavír, keyboard, flauta, gitara, 

spev) a funguje tu i tanečný odbor. ZUŠ 

navštevovalo v šk.roku 2017/2018 60 žiakov.

Okrem mnohých koncertov a vystúpení sa žiaci 

zúčas tn i l i  a j  na  sú ťaž iach .  Ž iačka 

akordeónového oddelenia Kristínka Cesneková 

s a  u m i e s t n i l a  n a  M e d z i n á r o d n o m 

akordeónovom festivale v KNM v striebornom 

pásme a Sofinka Bajánková v bronzovom. 

Heligonkári Jarky Jelinkovej absolvovali 

množstvo súťaží a vystúpení. Z mnohých 

spomeniem Medzinárodnú ukrajinskú súťaž 

Liptovský Mikuláš: Ondrejko Žucha - 1. miesto. 

Heligónkový súbor, v ktorom účinkuje aj 

Martin Tomáš, obsadil 1.miesto. Na súťaži 

"Biela Orava" a Oščadnická heligónka sa súbor 

umiestnil rovnako na 1 mieste. Úspešný 

klavirista Janko Fridrich sa zúčastnil na 

klavírnej súťaži "Hviezdy hrajú srdcom" v 

Ružomberku, kde sa umiestnil v striebornom 

pásme. Na klavírnej súťažnej prehliadke v 

Sládkovičove sa umiestnil v bronzovom pásme. 

Tanečníčky Deniska Prášková, Sofinka 

Bajánková, Martinka Tomášová, Klaudia 

Beňadiková pod vedením Mirky Drndovej sa na 

Scénickom tanci v KNM umiestnili na 3 mieste. 

Tento rok má Snežnica aj dve nové absolventky, 

ktoré mali absolventský koncert v KNM v 

odbore spev - Andrejka Zemančíková a Klára 

Mináriková.

Chcem poďakovať svojim kolegom Janke 

Samákovej,  Jarke Jelinkovej,  Monike 

Fekečovej, Mirke Drndovej, Karolovi Kašíkovi a 

Ivetke Šenkárovej za kvalitnú a výbornú 

spoluprácu.  

Mgr. Silvia Vyšinská

vedúca pobočky

ĎAKUJEME

Obrovská vďaka patrí  Mgr. 

Silvii Vyšinskej za dlhoročnú 

zás lužnú  prácu,  ktorú 

vykonávala u nás v Snežnici v 

pobočke ZUŠ KNM celých 13 

rokov. Bola pri jej založení, napredovaní a teraz 

ju ako vedúca pobočky odovzdáva ako jednu z 

najlepších v okrese. Združuje aktuálne viac ako 

60 žiakov. Venovala sa najmä výučbe hry na 

akordeóne, klavíri, keyboarde a posledný rok 

učila i heligónku. Za jej pôsobenia vychovala 

mnohé úspešné mladé talenty a pod jej 

vedením sa tu vystriedalo  i mnoho pedagógov.

P. Vyšinská bude nepochybne u nás chýbať, 

pretože svoju prácu vykonávala svedomito a k 

žiakom pristupovala s láskou, úsmevom a 

povzbudením. Pre mnohých bola dokonca i 

kamarátkou, s ktorou sa dalo porozprávať. 

Prajeme vám, aby ste sa na vašom novom 

pracovisku cítili aspoň tak dobre ako u nás, 

pretože ako ste sama povedali: „Snežnica bola 

to najlepšie, čo ma zatiaľ pracovne postretlo. 

Nechcela som, nehľadala som iné. Žiaľ, 

okolnosti sa tak vyvinuli. Verím ale, že príde 

niečo nové, veľmi dobré, možno iné, nový 

vietor… Zo srdca prajem a modlím sa, nech sa 

stane.“ Nech sú vaše slová pravdivé a úprimne 

vám ĎAKUJEME.

Vaši žiaci

ZUŠ

Kristínka Cesneková a Sofia Bajánková 
po úspečnej súťaži spolu s Mgr. Silviou Vyšinskou
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MATERSKÁ ŠKOLA

 Materská škola je jedno z prvých miest 
v živote človeka, kde sa mimo rodiny deti 

učia, hrajú a vychovávajú. Je to veľmi 
dôležitý míľnik v živote každého takéhoto 

dieťaťa. Učia sa hierarchii vzájomných 
vzťahov, porozumeniu a škôlka tiež pomáha 
formovať ich detské dušičky.

 O tom, že naša škôlka a jej pani 
učiteľky sú naozaj obetavé pri svojej práci a 

poslaní, svedčí i množstvo aktivít, ktoré 
vykonávajú. V tomto čísle sme venovali 

škôlke mnoho priestoru a verím, že čítanie 

sa vám bude páčiť a spolu s našimi deťmi si 
aj my zaspomíname na svoje detské časy, 

veď ako sa hovorí: „V každom z nás drieme 
dieťa.“

TABLO A ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV
 Keď som pred tromi rokmi vkročila do 

Snežnice a otvorila som dvere na materskej 
škole, už vtedy som si povedala, tu chcem 

zostať, tu sa mi páči.
 Cítila a cítim sa medzi vami, ako keby 

som bola doma. Možno aj preto, lebo moje 

korene pochádzajú zo Snežnice. Chcela som 
vám vaše vrúcne prijatie nejako oplatiť, a 

tak som si povedala, že deti, ktoré nastúpili 
do materskej školy vtedy ako ja, budú si 

svoj odchod pamätať tak, ako ja svoj 
príchod medzi vaše detičky. 
 Dňa 4.6.2018 sme s tablom vyšli do 

dediny. Lenže ešte predtým nás čakali naše 
milé tety kuchárky, ktoré prispeli milým 

slovíčkom a nejakým tým eurkom do nášho 
klobúčika. Za pomoci bubna, hrkálok a, 

samozrejme, aj spevu, sme smelým krokom 

vykročili do našej základnej školy, kde nás 
už privítali žiaci, pani učiteľky, pani 

zástupkyňa, teta Vierka, ktoré nám tiež 
prispeli na našu veľkú slávnosť. Hore 

dedinou sme mali tiež úspech. Popri ceste 
nás už vyčkávali staré mamy, mamy a 
náhodní okoloidúci, ktorým sa tento nápad 

veľmi páčil. A predstavte si,  vypadla aj 
nejaká tá slzička. Navštívili sme aj obecný 

úrad, kde nás privítali milé tety, ktoré si 
prezreli tablo našich predškolákov. A tak 

ako aj maturanti, aj my sme na našom 

konci, za pomoci veľmi ochotných hasičov 
Štefana Cesneka a Danky Cesnekovej vložili 

naše tablo do vitríny na námestí. 
 Ďakujem v mene svojom, ale aj žiakov 

za prejavený záujem a aj obdarovanie 
sladkosťami či nejakým eurkom, ktoré 
použijeme na koncoročnej rozlúčke. 

Divadlo „O zvedavom sloníkovi“

 Dňa 11.4.2018 deti s pani učiteľkami z 
materskej školy cestovali za kultúrnym 

zážitkom do Bábkového divadla v Žiline, kde 

sa konalo predstavenie O zvedavom 
sloníkovi. Už samotný názov nám hovorí, o 

čom bude dej. Hlavná postava bol sloník a 
bol veľmi, ale veľmi zvedavý. Každú svoju 

vetu začína slovíčkom PREČO? Deti veľmi 
napäto vnímali dej, kde vystupovalo veľa 
zvieratiek, ako napríklad opičky, had, tiger. 

Prežili sme spoločne pekné chvíle. Super 
cesta autobusom deti tiež veľmi potešila.

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

 Vždy sa veľmi teším, keď pripravujem 

besiedku alebo s rodičmi niečo tvoríme. 
Som rada, keď si aspoň na malú chvíľu 

jeden z rodičov nájde čas a zabudne na 
všedné povinnosti. Takto sme sa stretli na 

veľkonočných tvorivých dielňach dňa 
28.3.2018 v III. triede.

 Vytvorili sme veľa veľkonočných 
dekorácií. Malé drobné veci, ako zajačiky, 

vajíčka, vence plné jarných kvetov, prútiky, 

kuriatka, to všetko vytvorilo super náladu u 
detí či rodičov.  Nejde o dokonalosť 

vytvorených vecí. Ide nám hlavne o pohodu 
a radosť z dekorácií, ktoré nám krášlili 

nielen našu MŠ, ale aj domovy. Všetkým 
tvorivcom patrí veľká vďaka.

Stavanie mája v MŠ

 Na mnohé tradície sa pomaličky 
zabúda. Mladšia generácia má iné zábavky 
a tá staršia spomína, ako sa kedysi žilo. 

Stavanie mája je jeden z tých zvykov, ktorý 
pretrváva dodnes.

 Naše malé slečny v materskej škole si 
svoj májový stromček vyzdobili farebnými 

stuhami a čakali na chlapcov, kedy prinesú 

žŕdku. Naši chlapci, hoci sú šikovní, ale na 
takúto úlohu boli ešte veľmi slabí, preto im 

prišiel na pomoc ujo Dušan Ševčík spolu so 
svojím pomocníkom. S veľkou námahou a 

nadšením upevnili máj na bránu našej 
škôlky, aby dievčatám robil celý mesiac 
radosť. Zaspievali sme si pri ňom pesničky a 

zatancovali sme si. Na konci mesiaca sme 
zas máj pekne zvalili aj za pomoci Martina 

Bollu a Jarka Labudu.

Predškoláci v šk. roku 2017/2018
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VČELÁRSKE A POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE

 Dňa 23.4.2018 sa v základnej škole 

konala výstava včelárskeho a poľovníckeho 
združenia, na ktorú bola pozvaná aj naša 

materská škola. Takéto pozvanie sa 
neodmieta, veď deti sú veľmi zvedavé a 

všetko nové ich zaujíma.
 Na prvom stanovisku nás už 
netrpezlivo očakával pán poľovník Jaroslav 

Labuda. Škôlkari pozorne počúvali,  ako sa 
treba starať o zvieratká a čo všetko ovláda 

poľovník. Videli sme vypchatú sovu, 
jedenásťročné parohy, pazúry medveďa a 

veľa zaujímavých vecí, ktoré nám ujo 
poľovník ukázal. A nielen ukázal, dovolil 
deťom napodobniť vábenie z vábničky.

Na druhom stanovisku nás už čakal pán 
Štefan Bollo, ktorý je dlhoročný včelár. 

Deťom rozprával, čo všetko musí robiť, aby 
sa mali včielky dobre a aby mu za odmenu 

dávali sladký medík. Mohli sme si vyskúšať 

kuklu, ktorú musí mať, aby ho včielky 
nepopichali. 

 Chcem sa poďakovať v mene svojom, 

ale aj v mene našich detí organizátorom 
tohto nádherného podujatia -- pánovi 

Dušanovi Ševčíkovi, Martinovi Bollovi, 
Štefanovi Bollovi, Štefanovi Cesnekovi a 

Jaroslavovi Labudovi. Ďakujeme.
f

NÁVŠTEVA I. TRIEDY
 V jednej známej piesni sa spieva „Ako 

ten čas letí..,“ veru letí a nedá sa vôbec 
spomaliť. Veď na deťoch to vidieť najviac. 

Len nedávno naši predškoláci nastúpili do 
materskej školy a už ich od septembra čaká 

škola. Vstup do 1. triedy je veľmi dôležitý 

tak pre deti, ako aj pre ich rodičov. 
Nastávajú povinnosti. 

 Pani učiteľka Žofka spolu so svojou 
triedou prváčikov nás pozvali dňa 

14.3.2018 do základnej školy na návštevu. 
Naši predškoláci sa už veľmi tešili, že uvidia, 
ako to  na takej hodine v škole býva. Hneď 

ako nás pani učiteľka Žofka privítala, sadli 
si naši školáci do lavice, kde už mali 

nachystané knihy, zošity, peračník. 
Predškoláci si posadali na lavičky a  

netrpezlivo čakali na zvonček na začatie 

vyučovacej hodiny. Prváci sú vďaka pani 
učiteľke veľmi šikovní, ukázali nám, ako 

vedia čítať, písať, počítať. Ale predstavte si, 
že ani naši škôlkari nezaostávali za nimi. 

Vedeli sa podpísať, ba ani abeceda im 
nerobí žiadny problém. A počítať? Tak to už 
vedia aj škôlkari v našej škôlke. 

 Na záver sme im rozdali darčeky, ktoré 
sme si pre nich pripravili a rozlúčili sme sa 

prostredníctvom básničky o jednom 
usilovnom prvákovi, pavúkovi Gustovi. 

Želám všetkým deťom, aby im bolo v škole 

vždy tak príjemne, ako v tento marcový deň. 

(pozn. redakcie - Aj v mene našej redakčnej 
rady prajeme našim budúcim školákom veľa 

usilovnosti a včeličiek a tiež rodičom veľkú 
trpezlivosť pri zvládaní nových povinností) 

DEŇ MATIEK
 Pri príležitosti Dňa matiek si deti prvej, 

druhej a tretej triedy v našej škôlke za 
pomoci pani učiteliek pripravili program pre 

svoje mamy a staré mamy. 

 Naši škôlkari chceli svojim mamám 

piesňou a malým darčekom poďakovať za 

všetku lásku a starostlivosť, akou každá 

mama zahŕňa svoje dieťa. Veď najväčším 
šťastím v živote každej ženy je, keď sa stane 

mamou a v náručí môže držať svoje 

dieťatko. A naopak, najväčším šťastím 
každého dieťaťa je, keď má dobrú a láskavú 

maminu, ktorá pomôže, poláska, ale aj 
pokarhá, keď to je potrebné. 

Tretiaci si vystúpenie zopakovali aj v 
kultúrnom dome. Na javisku vystúpili ako 
veľké hviezdy a všetky maminy, staré mamy 

i tety ich odmenili obrovským potleskom a 
od pána starostu dostali aj sladkú odmenu. 

Všetkým maminkám želáme pevné zdravie, 
šťastie a lásku svojich detí. Ďakujeme 

mama, že si... 

CANISTERAPIA

 Dňa 27.4.2018 zavítala do našej 
materskej školy veľmi vzácna návšteva, pani 

Martina Michalková. Pýtate sa, kto je to? Je 
to teta, ktorá spolu so svojimi tromi psíkmi – 
Kloe, Energy a Kerinkou pomáhajú ťažko 

chorým deťom. 
 Canisterapia  je pri práci s deťmi veľmi 

účinná. Pomáha im prekonávať ťažkosti 
súvisiace s ich fyzickou aktivitou, ale aj 

sociálnymi kontaktmi a emóciami. Vedie ich 

k tolerancii a empatii. 
 Pani Martina nám spolu so svojimi 

psíčkami ukázala, ako sa takéto deti vďaka 
psíkom dajú vyliečiť. Mali sme možnosť na 

vlastné oči vidieť, ako psík rozoznáva číslice, 
ako pomáhajú deťom, ktoré sa nedokážu 
postaviť na nohy. Pre nás to bol veľmi 

špeciálny a zaujímavý zážitok.
Na záver sme za odmenu mohli tieto 

vycvičené canisterapeutické psíky aj 
pohladkať. Ďakujeme krásne za návštevu.

Bc. Radka Plevková
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Z  n a š e j  č i n n o s t i  

Predošlé číslo týchto novín 

vyšlo pred Veľkou nocou. 

Ešte počas týchto sviatkov sme strážili 

Boží hrob a zúčastnili sme sa i Vigílie 

Vzkriesenia, neskôr okresnej floriánskej 

omše v KNM. Do tohto obdobia sme 

uskutočnili 2 schôdze výboru, kde sme 

plánovali najmä činnosť na ďalšie 

obdobie a hlavne sme zodpovedne chceli 

využiť financie. Rozhodli sme, že sa 

zakúpia aj nové pracovné odevy pre 

niektorých členov. Ostatné financie sa 

použijú na 3 zásahové obleky a iné 

drobné potrebné vybavenie. Cez letné 

obdobie plánujeme viacero školení pre 

členov.

 Poctivo sme pripravovali aj družstvo 

mladých hasičov na okresné kolo, ale 

vzhľadom na slabú účasť na tréningoch 

napokon naše družstvo nenastúpilo. 

Dúfame, že počas letných prázdnin 

absolvujú naše deti aspoň nejaké súťaže.

 Pomáhali sme tiež 1.mája pri omši 

na Lysine, prezentovali sme techniku na 

DOD na OcÚ v Snežnici pre žiakov V. 

ročníka, boli sme nápomocní pri Dni detí 

(napúšťanie vody do aquazorbingu), 

varili sme guláš na Dni otcov - I.miesto. 

Veľkou udalosťou by mala byť aj domáca 

hasičská vytrvalostná súťaž, ktorú by 

sme radi uskutočnili v septembri. A 

tešíme sa aj na stanovačku cez letné 

obdobie, ktorá sa minulý rok vydarila.

 Žiaľ, nepodarilo sa nám uskutočniť 

požiarno-taktické cvičenie pre žiakov ZŠ 

s MŠ v Snežnici, ktoré sme plánovali na 

26.júna 2018 kvôli nízkemu počtu 

členov, čo mohli v daný deň prísť pomôcť. 

V závere školského roku sme vyhodnotili 

v ZŠ a MŠ aspoň výtvarnú súťaž s 

protipožiarnou tematikou, ktorú sme 

vyhlásili v mesiaci apríl a zapojilo sa do 

nej mnoho detí.

HASIČSKÁ PÚŤ 

V RAJECKEJ LESNEJ

Dňa 29. apríla 2018 sme sa zúčastnili na 

13. ročníku Hasičskej púte v Rajeckej 

Lesnej pri príležitosti Dňa sv. Floriána, 

patróna hasičov. Na tejto púti sme sa 

zúčastnili už 4 razy. I tento rok sme na 

dopravu využili autobus a ako jediný 

zúčastnený zbor sme tak na túto krásnu 

udalosť prišli takýmto dopravným 

prostriedkom. V úvode omše sme si 

vypočuli životopis svätca, kvôli ktorému 

sme na túto púť prišli, a dokonca boli na 

mieste i relikvie sv. Floriána, ktoré 

priniesli poľskí hasiči. Pán farár vo svojej 

kázni vyzdvihol dobrovoľnícku činnosť, 

ktorú vykonávame, a povzbudil nás vo 

vytrvalosti pre tento zámer.

 Po skončení omše nasledoval voľný 

program, ktorý väčšina z nás využila na 

návštevu betlehema, kalvárie a známeho 

vodného prameňa. Počasie nám naozaj 

prialo a s dobrým pocitom a požehnaním 

sme sa popoludní vrátili domov.

Hostili sme okresnú IMZ

 Opäť po dlhom období hostila naša 

obec dobrovoľných hasičov okresu KNM 

v nedeľu 20.mája 2018 v sále KD na 

inštruktážno-metodickom zamestnaní, 

kde sa bilancoval najmä predchádzajúci 

rok  č innost i  has ičov .  Vše tkých 

účastníkov a hostí privítala vedúca 

inštruktorka okrskov Anna Ševčíková. 

 V úvode vystúpil domáci starosta 

MVDr. Milan Hlavatý, ktorý hovoril o 

veľmi potrebnej práci, ktorú dobrovoľní 

hasiči v obci vykonávajú, či sú to 

kultúrne akcie, ale hlavne odborné 

zásahy pri živelných udalostiach. Ďalej 

rokovanie pokračovalo informáciami, 

ktoré odzneli na Sneme DPO SR. 

 Veľký dôraz schôdza kládla najmä 

na kvalitu a úroveň domácich súťaží, 

prácu s mládežou, ale aj potrebu školení 

dobrovoľných hasičov. V závere ešte 

ku l tú rnym prog ramom spes t r i l 

rokovanie Ondrejko Žucha s heligónkou 

a tiež Zborovskí heligonkári. Mnohí 

účastníci odchádzali so slovami, že už 

dávno sa tak dobre necítili ako na tomto 

stretnutí hasičov, čo nás, ako hostiteľov 

veľmi tešilo.

DHZO ZASAHOVAL 

PRI LESNÝCH POŽIAROCH

Dobrovoľný hasičský zbor obce Snežnica 

v uplynulom období zasahoval pri 

lesných požiaroch v spolupráci s 

profesionálnymi hasičmi. Vo stredu 

04.júla sme zasahovali  v našom 

katastrálnom území v lokalite pri 

Ostrom, o deň neskôr sme boli povolaní 

na pomoc nad obec Radoľa. Oba požiare 

vznikli ako dôsledok po upaľovaní 

haluzovín po ťažbe.

Dušan Ševčík

Dobrovoľný hasičský zbor zároveň praje 

všetkým čitateľom Noviniek spod Vretňa 

príjemne strávené letné obdobie, 

rodičom veľa oddychu, deťom veľa 

zábavy a starším občanom mnoho 

pekných chvíľ v kruhu rodín.

REVÍZIA KOMÍNOV

Chcete mať bezpečný komín a zároveň si 

splniť svoju zákonnú povinnosť? Na 

Obecnom úrade v Snežnici bude v období 

júl – september 2018 k dispozícii tlačivo, 

kde sa môžete zapísať a objednať si tak 

službu autorizovaného kominára. Aj my, 

dobrovoľní hasiči Vás týmto vyzývame, 

aby ste sa v čo najväčšom počte zapísali, 

prípadne si takúto službu vyriešili 

vlastnou cestou.

autor: Ľudovít Hoch

foto: Člen DHZO Tomáš Jezbera pri zásahu
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Začiatky organizovaného športu v obci Snežnica 
siahajú až do roku 1953, kedy sa pár nadšencov 
rozhodlo založiť športový klub. Hovorí sa že najskôr 
po celej dedine zbierali príspevky od občanov a 
vďaka týmto príspevkom v lete 1953 bol založený 
klub, ktorý niesol názov SOKOL SNEŽNICA. Od 
tohto obdobia sa začal hrávať v Snežnici 
organizovane futbal. Začiatky boli veľmi zaujímavé, 
pričom rozvoj športu bol spojený s obrovskou 
obetavosťou a zanietenosťou funkcionárov, ale i 
hráčov, ktorí na majstrovské zápasy dochádzali na 
bicykloch alebo peši. Futbal v obci sa tešil čoraz 
väčšiemu záujmu jej obyvateľov. Postupne s 
pribúdajúcimi rokmi sa zvyšovala materiálna 
vybavenosť a celková úroveň klubu, ktorý zmenil 
názov na TJ SNEŽNICA. Je treba vysloviť obdiv 
všetkým čo okolo futbalu pracovali, pretože zápasy 
sa nehrávali v obci, nakoľko vzhľadom k horskému 
terénu nebolo možné štadión v tomto období 
vybudovať. Snežničania teda hrávali v okolitých 
obciach, v Oškerde a Rudinke. Kvalita futbalového 
mužstva mužov bola vtedy na vysokej úrovni. V 
tomto období boli vytvorené štyri okresné súťaže, 
pričom Snežnica hrala v tretej triede o postup, 
avšak ten jej unikol o vlások. Zápasy sledovala 
doslova celá dedina. 
Nová etapa rozvoja futbalu začala v roku 1981, 
kedy bol slávnostne otvorený športového areálu 
POD VRETŇOM. Do jeho výstavby sa zapojila veľká 
skupina ľudí z obce. Je potrebné vysloviť uznanie, 

pretože v daných podmienkach bolo skutočne veľmi 
obtiažné futbalový areál vybudovať. Hneď po 
otvorení ihriska mužstvo snežnického dorastu 
dosiahlo doposiaľ najväčší úspech, pretože 
postúpilo do divíznej súťaže, kde hrávali s takými 
mužstvami ako Púchov alebo Žilina B. Hoci sa v 
súťaži udržali len jeden ročník, viacerí hráči tejto 
generácie vytvorili základ pre mužstvo mužov do 
ďalších rokov. V tejto partii hrával i Ivan Janči, 
ktorý zo Snežnice prestúpil do Strážova a neskôr 
pravidelne obliekal prvoligový dres Žiliny. Ligistom 
sa stal aj jeho brat Ján Janči, ktorý okrem Žiliny 
hrával i  v mužstve Bohemians Praha. V 
Snežnickom futbale pôsobilo viacero výborných 
futbalistov, na ktorých umenie bolo radosť pozerať. 
Medzi odchovancov, ktorí sa uplatnili i vo vyšších 
súťažiach patrí i Pavol Ševčík ,ktorý hrával v 
3.ligovom Kysuckom Lieskovci. Známym je i 
výborný strelec Ján Tomáš, ktorý hosťoval v 
Kysuckom Novom Meste a bol vyhláseným 
kanonierom. V klube viacero rokov pôsobil i Jozef 
Smieško, bývalý hráč Kysuckého Nového Mesta, 
ktorý tiež sedel aj na snežnickej trénerskej stoličke. 
Za jeho pôsobenia sa Snežnica prebojovala do 
vyššej súťaže a v tomto období zaznamenal futbal v 
Snežnici obrovský rozmach a vzbudzoval i záujem 
veľkej diváckej základne. P. Smieško dokázal 
svoj ím zodpovedným prístupom,  že  len 
cieľavedomou a sústavnou prácou, do ktorej treba 
vložiť aj srdce a odhodiť všetky predsudky sa dá i v 
skromnejších pomeroch dosiahnuť naozaj veľa. 
Ďalšou legendou bol i Ivan Ševčík, ktorého všetci 
volajú Gego. V klube aktívne pôsobil ako hráč od 
začiatku 70 –tych rokov minulého storočia a aj v 
nedávnom období ešte príležitostne nastúpil na 
domáce zápasy. Tiež sa venoval aj trénerstvu 
mužov a dorastu. História Snežnického športu je 
spojená i s viacerými obetavými funkcionármi, bez 
ktorých by OŠK Snežnica nemohol v roku 2018 
osláviť 65. výročie svojej existencie. Zo staršej 
generácie sú to Rudolf Horvát, Dominik Horvát, 
Vladimír Ježo.... Neskôr to boli Štefan Tomáš, 

Marián Sedliak, Igor Kohút... Od roku 1986 až do 
roku 2000 bol predsedom klubu Ján Ukrop. V 
období od r.2000 do r.2004 zastával funkciu 
predsedu OŠK Ing. Jozef Budoš a potom opäť 
vedenie v klube prevzal Ján Ukrop, ktorého v roku 
2007 vystriedal v tejto funkcii Ján Tomáš. Od roku 
2000 bol predsedom futbalového oddielu Mgr. 
Marián Ukrop. Od tohto roku až do roku 2007 
pracoval ako podpredseda klubu MVDr. Milan 
Hlavatý, terajší starosta obce Snežnica. V tomto 
období aktívne vo futbale pôsobil aj František 
Bakoš.
Výraznou postavou bol tiež dlhoročný tajomník 
JUDr. Martin Ševčík, ktorý bol dlhé roky dušou 
klubu a aktívne prispieval najmä k ekonomickej 
stabilite športu v obci. Žiaľ, v októbri 1998 náhle 
zomrel, pričom od leta 2000 sa na jeho počesť 
každoročne organizuje futbalový turnaj "Memoriál 
JUDr. Martina Ševčíka" , ktorý si získal vysoký 
kredit v okolí. K fungovaniu a napredovaniu klubu 
nemalou mierou prispel i dlhoročný starosta 
Snežnice Ján Pokrivka, ktorý je zároveň veľkým 
fanúšikom futbalu. V roku 1997 sa pod jeho 
vedením podarilo vybudovať novú sociálnu budovu 
so šatňami a sociálnym zariadením. Obec sa 
čiastočne podieľa i na financovaní OŠK Snežnica, 
ako i na postupnom dobudovávaní športového 
areálu, ktorý sa stal pýchou obce. Od roku 2000 sa 
klub pretransformoval z TJ na občianske združenie 

pôsobiace pod oficiálnym názvom OŠK SNEŽNICA.

V roku 2011 došlo ku generačnej výmene celého 
vedenia OŠK a v klube začali pracovať noví, mladí 
ľudia. Predsedom klubu je dodnes Milan Tomáš, 
predsedom futbalového oddielu je Anton Bahna. Z 
ďalších aktívnych členov je potrebné spomenúť 
Ľubomíra Palárca, Ľuboša Javoríka, Ľubomíra 
Vajčovca, Romana Púčka...Veľkú zásluhu na 
budovaní snežnického futbalu však majú aj 

Jaroslav Králik, Jaroslav Beňadik, Peter Palárec, 
Stanislav Tomáš, Anton Hmira, Pavol Martikán,  

Stanislav Bugáň, Štefan Labuda, Miroslav Jaššo... 
Aktuálne mužstvo pôsobí v najnižšej oblastnej 
súťaži, ktorá však v sezóne 2018/2019 pre nízky 
záujem členov bude zrušená a tak budeme hrať vo 
vyššej súťaži, kde sa hrávalo v r. 1997-2000 a tiež v 
rokoch 2003-2010.
V r. 2011 vznikol ďalší športový klub - Mládežnícky 
športový klub Snežnica, ktorý sa zameriava najmä 
na prácu so žiackymi družstvami a dorastom. V 
tomto klub pokračujú vo svojej práci viacerí bývalí 
funkcionári OŠK a tiež prispievajú výraznou mierou 
k napredovaniu športu v obci - Marian Ukrop, Peter 
Smieško, Pavol Labuda, Štefan Labuda, Marián 
Šmehýl, Pavol Moravec a ďalší.

Snežnický futbal je však úzko spojený aj s 
fanúšikmi - Jánom Martikánom, Miroslavom 
Ševčíkom, Michalom Jančim, ktorí nechýbajú na 
žiadnom zápase a dotvárajú príjemné prostredie 
domácich zápasov.

 V závere chceme vysloviť poďakovanie všetkým 
aktívnym športovcom, funkcionárom, fanúšikom a 
všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o rozvoj športu v obci Snežnica, zároveň sa 
ospravedlňujeme všetkým, ktorých mená sme z 
priestorových dôvodov neuviedli, aj keď by si to 
zaslúžili...
(pozn. red.: Redakcia má pripravené aj krátke 
rozhovory s vplyvnými osobnosťami snežnického 
futbalu, ktoré budú uverejnené v neskoršom čísle v 
r.2018) 

zdroj: Obecná kronika, Snežnica dedinka spod 
Vretňa s.124-125, internet

spracoval - Dušan Ševčík
autor foto: archív OŠK Snežnica

OŠK OSLAVUJE 65.VÝROČIE SVOJHO VZNIKU
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Je dobojované...
 Sezóna 2017/2018 je úspešne za nami a i 
napriek problémom, ktoré zo sebou priniesla ju 
možno zhodnotiť vzhľadom na aktuálne pomery ako 
priemernú. Nebola ničím výnimočná, ničím 
neprekvapila, ale ani nesklamala. Hráči OŠK 
Snežnice skončili na poslednom III. mieste, ale boli 
naozaj i svetlé momenty v niektorých zápasoch, 
pokiaľ sa nazbieral potrebný počet hráčov zo 
stabilného kádra. 
 Kráľom strelcov domáceho tímu sa stal 
tradične Jozef Pápež (15 gólov). Najviac odohraných 
minút mal Pavol Harcek (1260 min.) a tiež získal 
najviac žltých kariet (3). Nuž chalani, patrí sa Vám 
poďakovať, že neskladáte hlavy a bojujete, pretože si 
neviem predstaviť, keby tu prestal fungovať futbal v 
kategórii muži hoc i na jeden rok, bol by to na dlhé 
obdobie koniec futbalu v elitnej kategórii. Uvidíme, 
čo prinesie nová sezóna a nový hrací systém, ktorý 
by mal byť atraktívnejší nielen pre hráčov, ale aj 
divákov.

Reorganizácia futbalovej súťaže dospelých
 Vzhľadom na nízky počet mužstiev v VII.lige 
dospelých, kde sme v uplynulej sezóne 2017/2018 
pôsobili navrhol Výkonný výbor ObFZ Kysúc dve 
možné varianty riešenie, kde sa nakoniec rozhodlo 
pre nasledovnú alternatívu:
 Dve súťaže VI. ligy (skupina A, skupina B) 
rozdelených podľa územného a geografického 
princípu podľa možnosti a počtu prihlásených 
družstiev - okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto. 
Súťaž bude rozdelená na dve časti - základnú a 
nadstavbovú.
 Zák ladnú časť  družstva  odohra jú  v 
dvojkolovom systéme každý s každým (doma, von). V 
nadstavbovej časti sa družstva rozdelia podľa 
umiestnenia zo základnej časti. V skupine o postup 
budú hrať družstva umiestnené na 1. až 5.mieste v 
základných skupinách so započítaním bodov zo 
vzájomných stretnutí.
 Súťaž bude pokračovať dvojkolovým systémom 
družstiev, ktoré sa spolu nestretli v základnej časti. 
Víťaz nadstavbovej časti postupuje do V. ligy SsFZ 
po splnení licenčných podmienok.
 Družstva umiestnené na 6. a nižšom mieste 
budú pokračovať v nadstavbovej časti o konečné 
umiestnenie s družstvami, s ktorými sa nestretli v 
základnej časti. Body zo základnej časti zo  
vzájomných stretnutí sa prenášajú do tabuľky o 
umiestnenie.

Pravdepodobné rozloženie skupín:
SKUPINA A: Čadca B, Snežnica, Ochodnica, 
Radoľa, Nesluša, Lodno, Vadičov, Rudinská
SKUPINA B: Korňa, Podvysoká, Olešná, Zákopčie, 
Raková, Stará Bystrica, Nová Bystrica , Radôstka.

Dušan Ševčík

TURNAJE OŠK:
 7.júl.2018  Snežnica

 14.júl 2018  Zástranie
 21.júl 2018  Brodno

 4.August 2018 OÁZA CUP 2018

Mužstvo OŠK v sezóne 2017/2018 s organizačným tímom

VIZITKY 
NIEKTORÝCH HRÁČOV 
A FUNKCIONÁROV OŠK 
SNEŽNICA - 2017/2018 

Anton BAHNA 
(predseda oddielu)
vek: 38
prvotný klub: OŠK Rosina
počet kariet (Ž/Č) 2/0
počet gólov 46
počet odohraných minút 6613

Daniel GÁPER 
(brankár)
vek: 27
prvotný klub: 
MŠK Kysucké Nové Mesto
počet kariet (Ž/Č) 3/0
počet gólov  0
počet odohraných minút 4815

Pavol HARCEK
vek: 33
prvotný klub: ŠK Radoľa
počet kariet (Ž/Č) 10/1
počet gólov 15
počet odohraných minút 7491

Ľuboš JAVORÍK 
(člen výboru)
vek: 35
prvotný klub: ŠK Radoľa
počet kariet (Ž/Č) 3/0
počet gólov 7
počet odohraných minút 4405

Jakub KOPAS
vek: 19
prvotný klub: MŠK Kysucké Nové 
Mesto
počet kariet (Ž/Č) 3/0
počet gólov 22
počet odohraných minút7338

Jakub MAJTÁN
vek: 20
prvotný klub: OŠK Snežnica
počet kariet (Ž/Č) 7/2
počet gólov 8
počet odohraných minút 2834

Maroš MIČIAK
vek: 29
prvotný klub: TJ SLOVAN Povina
počet kariet (Ž/Č) 2/0
počet gólov 18
počet odohraných minút 5461

Jozef PÁPEŽ (kapitán)
vek: 31
prvotný klub: OŠK BANÍK 
Stráňavy
počet kariet (Ž/Č) 2/0
počet gólov 40
počet odohraných minút 8395

Ján PIJAK
vek: 34
prvotný klub: ŠK Radoľa
počet kariet (Ž/Č) 8/0
počet gólov 4
počet odohraných minút 5849

Patrik POTOČÁR
vek: 21
prvotný klub: ŠK Radoľa
počet kariet (Ž/Č) 7/1
počet gólov 11
počet odohraných minút 5720

Ján REMŠÍK
vek: 37
prvotný klub: TJ VTJ Rajecké 
Teplice - Konská
počet kariet (Ž/Č) 0/0
počet gólov 0
počet odohraných minút 3389

Ján TOMÁŠ
vek: 46
prvotný klub: MŠK Žilina
počet kariet (Ž/Č) 11/0
počet gólov  18
počet odohraných minút 5613

Jozef CHVASTEK
vek: 27
prvotný klub: OŠK Snežnica
počet kariet (Ž/Č) 1/0
počet gólov  1
počet odohraných minút 1119

Ľubomír VAJČOVEC (člen výboru)
vek: 37
prvotný klub: OŠK Snežnica
počet kariet (Ž/Č) 6/0
počet gólov  2
počet odohraných minút 1404

Ľubomír PALÁREC (člen výboru)
vek: 45
prvotný klub: OŠK Snežnica

Roman PÚČEK (člen výboru)
vek: 35
prvotný klub: OŠK Snežnica

Milan Tomáš (prezident klubu)
vek: 39
prvotný klub: OŠK Snežnica

Jaroslav KRÁLIK (správca ihriska)
vek: 65
prvotný klub: OŠK Snežnica

Miroslav ŽÁK (tréner)
* údaje pri hráčoch sú 
posudzované od sezóny 
2013/2014 (zdroj:futbalnet.sk)
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SEZÓNA 2018/2019 

V ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE 

S ŠK RADOĽA

V poslednom období sme vo všetkých 

kategóriách zaznamenali útlm, čo sa 

týka počtu hráčov, ale (s výnimkou 

dorastu) aj útlm výsledkový. Viacerí 

hráči vo všetkých kategóriách odišli 

pôsobiť do iných klubov z vyšších súťaží.  

V uplynulej sezóne sme museli zrušiť 

mužstvo mladších žiakov a do súťaže 

sme prihlásili starších žiakov, za ktorých 

hrala väčšina hráčov, ktorí mohli ešte 

štartovať v nižšej vekovej kategórii. 

Starší žiaci však skončili v súťaži na 

poslednom mieste, tesne za Dunajovom 

a Ochodnicou. Pre nás síce nie sú 

výsledky prvoradé, ale fungovanie 

starších žiakov v takejto podobe kedy na 

zápasy chodilo 11-12 hráčov nemá už 

pre nás perspektívu a nemá perspektívu 

ani pre samotných hráčov.

V mužstve prípravky je situácia odlišná. 

Počet hráčov, ktorí sa zúčastňovali 

tréningov častokrát dosahoval číslo 18 až 

20. Prípravkári trénovali a zároveň hrali 

oblastnú súťaž, kde najmä v jeseni 

prehrávali značným gólovým rozdielom. 

Na jar sa výsledkovo zlepšili, taktiež však 

skončili na poslednom mieste. V súťaži 

sa stretávali aj s klubmi, ktoré majú 

diametrálne odlišnú  základňu, čo bolo 

demotivujúce. Čo sa týka mužstva 

prípravky, v nasledujúcej sezóne sme sa 

r o z h o d l i ,  ž e  p ô j d e m e  c e s t o u 

zintenzívnenia tréningov a účasti na 

turnajoch, resp. priateľských zápasov s 

vyrovnanými súpermi. Veríme, že takýto 

m o d e l  b u d e  p r e  r o z v o j  n a š i c h 

najmladších hráčov najlepší.

Družstvo prípravky MŠK Snežnica v 

ukončenej sezóne 2017/2018

Lepším z prípravkárov v sezóne 

2018/2019 ponúkame tiež možnosť 

účinkovať v súťaži mladších žiakov III. 

ligy SsFZ v rámci spoločného družstva 

mládeže MŠK Snežnica - ŠK Radoľa.

Rovnakou formou budú v III. lige SsFZ 

pôsobiť aj starší žiaci v spoločnom 

družstve MŠK Snežnica - ŠK Radoľa. 

Obidve mužstvá  budú hrať svoje zápasy 

tak v Radoli ako i v Snežnici.

Zatiaľ čo v žiackych kategóriách bola pre 

oba kluby vytvorenie spoločných 

družstiev v podstate jediná možná 

alternatíva, odlišná situácia nastala v 

kategórii dorastu U-19, ktorý v sezóne 

2017/2018 skončil v V. lige na 2. mieste 

(pozn. red. - na jar 2018 prehrali len 

jediný zápas). Tu bola dlho otvorená 

alternatíva samostatného pôsobenia v 

súťaži, čo preferovali aj samotní hráči. Po 

zvážení všetkých okolností sme sa však 

nakoniec aj v tomto prípade rozhodli, že 

pôjdeme cestou spolupráce vo 

forme spoločného družstva 

mládeže aj v kategórii U-19. 

Dorast teda bude v sezóne 

2018/2019 pôsobiť v V. lige U-

19 pod spoločným družstvom 

mládeže ŠK Radoľa - MŠK 

Snežnica a svoje zápasy taktiež 

budeme hrať tak v Radoli ako i v 

Snežnici.   Tréningový proces bude 

prebiehať v Snežnici s pridanými 

tréningami v Radoli, najmä v prípravnom 

období.

Myslíme si, že aj keď sme na Kysuciach v 

tomto smere priekopníkmi, aktuálna 

situácia v budúcnosti, v záujme zvýšenia 

kvality futbalu ako i prežitia prinúti ísť 

touto cestou  aj iné kluby. Vieme, že nie 

všetci sú stotožnení s vyššie uvedeným 

projektom, ale iné východisko sme 

nenašli. Čas ukáže, či sme sa rozhodli 

správne a či nastávajúca spolupráca 

b u d e  p r í n o s o m  p r e  o b i d v a 

zainteresované kluby. Dajme projektu 

šancu!

Výkonný výbor MŠK Snežnica

Sezóna 2017/2018 je za nami...

V marci 2018 uplynulo už 7 rokov od 

vzniku MŠK Snežnica. V ukončenej 

sezóne 2017/2018 nás najviac tešili 

najmä výkony dorastencov, ktorí po 

jesennej časti boli v strede tabuľky, ale 

výbornými výkonmi a zodpovedným 

prístupom sa napokon prebojovali na 

krásne 2. resp. 3.miesto v V. lige U 19 

QUICK SPORT, kde majú rovnaký počet 

bodov ako TJ Kysučan Korňa. Najviac 

gólov v sezóne v majstrovských aj 

prípravných zápasoch strelil 

J a k u b  K m e c z  ( 1 5 )  p r e d 

Miroslavom Mravcom (14).

Kráľom strelcov u starších žiakov 

sa stali Marek Šmehýl a Adam 

Č i ž m á r i k ,  k t o r í  s ú p e r o m 

nastrieľali po 3 góly. A v družstve 

prípravky najviac gólov vsietil 

Richard Tomáš (10) pred Pavlom 

Pokrivkom (9).

Všetkým futbalistom sa patri poďakovať 

za výkony a vzornú reprezentáciu našej 

obce. Obrovská vďaka tiež patrí 

trénerom, rodičom a všetkým ostatným 

za podporu. Uvidíme, čo nám prinesie 

spomínané spoločné družstvo, ale 

myslím, že to bude pre nás len prínosom 

a onedlho budú od nás brať inšpiráciu aj 

okolité obce. 

   Dušan Ševčík

Družstvo dorastu MŠK Snežnica v sezóne 2017/2018 s trénerom Mariánom Ukropom

ŠPORT - FUTBAL - MŠK

Tradičný tu
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ŠPORT

CYKLISTIKA

 Snáď už ani netreba pripomínať, že 

sprievodným podujatím aj tohto 5.ročníka Istrofinal 

Snežnického MTB maratónu je súťaž „OKOLO 

SNEŽNICE.“ Trvá od 8. mája do 2. septembra 2018 a 

bude vyhodnotená na domácich pretekoch 

8.septembra 2018. Súťaží sa v 2 kategóriách (nad 18 

rokov, do 18 rokov). Je možné absolvovať jednu z 2 

tratí. Na záver súťaže sa počty najazdených 

kilometrov spočítajú a vyhodnotia sa na preteku v 

Snežnici 8.septembra 2018.

 Už tradične sa táto súťaž začala 8.mája cyklo 

výletom "Okolo Snežnice" - otvorenie sezóny a 

začiatok súťaže. Na otvorení sa zúčastnila skvelá 

partia 50 cyklistov. 

Michal Gábor

KYSUCKÁ VRCHOVINAKYSUCKÁ VRCHOVINA

8.9.2018 5.ROČ
N
ÍK

5.ROČ
N
ÍK

WWW.SNEZNICKYMARATON.SK

archív CYKLO TEAM LAVÍNA

Žiadosť pre občanov 
od organizátorov v deň konania preteku 8.9.2018: 

 v deň konania pretekov neparkovať vozidlá povedľa hlavnej 

cesty od začiatku dediny po večierku,  uvoľniť i parkovisko 

pod obecným úradom a tiež pred ním voľná cesta od ihriska 

ku zvonici, na hlavnej ceste smerom na vyšný koniec 

parkovať vozidlá tak, aby nenarúšali plynulú jazdu pelotónu

 súťažná trať ide i cez našu obec, preto tiež prosíme, aby od 

r. Ďurišovcov po Večierku, od Večierky po r. Jaššovú, , tiež 

od r. Kopasovcov až po ihrisko zabezpečili bezproblémový 

prechod súťažiacim a zvýšili ohľaduplnosť pri šoférovaní v 

týchto lokalitách prosíme obyvateľov bytovky pri ihrisku, 

aby uvoľnili parkovisko a preparkovali svoje vozidlá na iné 

miesto - prednostne budú môcť parkovať na parkovisku pri 

úrade (platí od piatka poobedia - sobota večer)

Tiež sa nehanbíme vyjsť pred naše bránky a potleskom, 

prípadne zvoncami, trúbkami, vlajkami alebo rapkáčmi 

podporiť pelotón cyklistov, ktorý pôjde z ihriska smerom na 

vyšný koniec o 10:00 hod. a o 10:20 hod. Veď v ňom budú aj 

domáce želiezka v ohni...

Okolo Snežnice
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ROZHOVOR Jolanka a Stanislav Labudovci

Opäť Vám v tejto rubrike prinášame 

príjemný rozhovor s našimi rodákmi - 

manželským párom p.  Jolankou 

Labudovou (rod.  Pokrivkovou)  a 

Stanislavom Labudom. Takýchto 

manželských párov, kde sú obaja od 

narodenia Snežničania a ešte k tomu boli 

susedia je v našej obci naozaj málo. Pani 

Jolanka s manželom nás srdečne privítali 

a hneď pohostili voňavými koláčikmi. V 

úvode boli trošku skúpi na slovo, ale kto 

nám môže viac toho povedať ako rodičia 4 

detí, ktorý už majú 11 vnúčeniec a 2 

pravnúčatá? Pri pohľade na nich nám 

hneď bolo jasné, že už majú čosi prežité a 

vyžarovala z nich láska a úcta jeden k 

druhému.

Susedia už od mala

Rozprávanie začala p. Labudová: 

„Pochádzam z 3 súrodencov, môj manžel 

z piatich. Vyrastali sme už od malička 

ako susedia, oproti cez potok. Manžel je o 

6 rokov starší, má 73 rokov. Detských 

zážitkov spolu veru príliš nemáme,“ 

smeje sa pani Jolanka. „Už sme sa 

nenarodili do takej chudobnej doby ako 

naši rodičia, ale práca nás sprevádzala 

od malička. Obaja sme na svojich 

dvoroch chovali kravy, prasiatka, pásali 

sme husi .  Už s i  a j  naši  rodič ia 

uvedomovali potrebu nášho vzdelania a 

obidvaja sme vyučení. Ja som chodila do 

učenia do Čadce za kaderníčku a manžel 

chodil za holíča až do Staškova.“

A takto to všetko začalo...

„Ja si na Stanka výraznejšie spomínam, 

až keď išiel na vojnu, vtedy bol čerstvo po 

vyučení, mal 18 rokov. Bol taký chudší, 

útlejší mládenec a veru sa mi aj zapáčil. 

Pamätám si, keď sa vtedy vojaci z dediny 

odprevádzali na vojnu, ako jeho mama, 

moja budúca svokra plakala. Z chalúp 

mládencov sa ozýval spev, sú to naozaj 

pekné spomienky.“ Pán Labuda si veru 

pri nás zaspomínal na vojenské časy: 

„Slúžil som na dvojročnej vojne v českých 

D o m a ž l i c i a c h  p r i  h r a n i c i a c h  s 

Nemeckom. Vojenský život som nemal 

príliš bujarý, pretože v tejto hraničnej 

oblasti nebolo takmer žiadne miesto na 

zábavu. Domov som sa vrátil až po roku a 

až vtedy som videl prvýkrát svojho brata 

Ferka, pričom už pri odchode na vojnu ho 

mama čakala.“

„Keď som sa vrátil z vojny, Jolanka ešte 

študovala. Po vojne som začal robiť v 

holičstve. Jej brat Ján mal v apríli 1969 a 

ja som tam bol za družbu. Tam sme sa 

vlastne dali aj s mojou budúcou ženou 

dokopy. Láska naozaj rýchlo vzplanula a 

už o pár mesiacov, presne 22.11.1969 

sme sa v kostole v Brodne zobrali. Na 

budúci rok, ak Pán Boh dá, oslávime 

zlatú svadbu,“ svorne sa radujú manželia 

Labudovci.

Červené kvety 

nám nakoniec priniesli radosť

„Svadbu sme mali naozaj veľkú, vtedy to 

tak bývalo. Volala sa celá aj vzdialenejšia 

rodina, prišli aj susedia a ďalekí známi. 

Mali sme asi 180 ľudí. Po obrade jedna 

večera bola u ženícha a druhá u nevesty.“

„Stanko mi išiel vyzdvihnúť svadobnú 

kyticu, ktorú som mala objednanú z 

bielych hrebíčkov, vtedy moc ani iné 

kvety neboli. Avšak akosi v kvetinárstve 

už také neboli a tak som mala červenú 

kyticu. Plakala som vtedy, mama mi tiež 

nadávala, že kto to kedy videl červenú 

kyticu a bola som vtedy z toho smutná. 

Na čiernobielych fotkách vyzerá táto 

kytica ako čierna,“ s odstupom času sa 

smejú obidvaja manželia.

„Svadobná hostina potom prebiehala 

už v kultúrnom dome tam, kde je aj 

dnes. Zabávali sme sa do skorého 

rána. Avšak nad ránom sa husto 

rozsnežilo a po svadbe sme spali u 

nás na povale a doteraz si pamätám, 

aká nám bola vtedy zima, ale už sme 

sa pekne hriali spätý manželským 

sľubom.“

Postav dom, zasaď strom, 

sploď syna

„Po svadbe sme sa nasťahovali ku 

nám do rodičovského domu,“ 

spomína na obdobie po svadbe p. 

Labudová. „Bývalo nás tam však 

veľa. Usilovali sme sa aj o dieťatko, ale asi 

sme moc chceli. Napokon sa nám po 2 

rokoch manželstva narodil vymodlený 

syn Jarko, hneď po roku i dcéra Stanka.“

„Mali sme samozrejme vlastné predstavy 

aj o svojej budúcnosti a začali sme 

uvažovať o vlastnom bývaní. Presne 

1.5.1972 sme začali stavať náš vysnívaný 

domček. Začiatky boli ťažké, ulica na 

Záhradách nebola ešte obývaná a ručne 

sme aj kamene ukladali, len aby sme 

vybudovali akú - takú prístupovú cestu. 

17.12.1973 sme išli bývať do novej 

chalupy aj s našimi deťmi, vtedy sme 

prežívali naozaj krásne obdobie nášho 

života. Nemali sme kde ešte uvariť ani 

štedrovečernú večeru, mali sme len jedny 

peterky, ale bolo nám to jedno. Ježiško 

nám splnil sen o vlastnom bývaní. Prvú 

štedrovečernú večeru som prichystala 

trošku v omeškaní a ani sme sa nestihli 

usadiť ku stolu, už nám prišiel sused 

vinšovať požehnané sviatky. Susedovi sa 

akosi nechcelo od nás ísť preč a nakoniec 

sme jedli až neskoro po zotmení.“

„Na chalupe bolo stále veľa roboty, 

nasťahovali sme sa len do holej stavby. 

Pamätám si, ako sme mali požičané veľké 

kachle, kde sa kúrilo a všade boli rúry, 

len aby maľovka a steny čím skôr dobre 

vyschli. Sťahovali sme spálňu na 

hnojových saniach. Strašne radi na to 

spomíname dodnes.“ „Všetko sa však 

vtedy zvládalo akosi ľahšie, s úsmevom, 

láskou a Božím požehnaním bol ten život 

predsa len trochu iný. Nemyslíme, že by 

to bolo v ľuďoch, azda za to môžu 

výdobytky dnešnej doby a možno sú i 

ľudia trochu iní, náročnejší. Veď aj na 

chalupe nám pomáhali susedia a 

priatelia, preto sa to všetko dalo zvládať 

bez väčších problémov. Aj my sme brali 

vtedy pôžičku, ale nestrachovali sme sa 

denne o svoju prácu a brali život pomaly 

deň za dňom. Napokon sa nám narodili 

ešte 2 deti - syn Peter a dcéra Jarka, 

ktorá s nami býva dodnes i so svojou 

rodinou.“



Práca a zaslúžený dôchodok

„V Žiline som pracovala najprv v 

domácich potrebách,“ uvádza p. 

Labudová, „a po narodení najmladšej 

d c é r y  s o m  b o l a  z a m e s t n a n á  v 

kaderníctve v KNM až do obdobia, keď 

som zostala doma a opatrovala mamu a 

u j č e k a  F e r a .  N a  t o t o  o b d o b i e 

nespomínam príliš rada, keď človek vidí, 

ako sa chorobou trápia jeho blízki,“ pri 

zmienke o matke sa p. Jolanke tisnú slzy 

do očí a utešuje ju jej manžel.

Pán Labuda začal po vojne pracovať v 

holičstve, ale tam sa málo zarábalo. 

Neskôr robil v štkopieskoch, ale doma 

bolo veľa roboty aj okolo chalupy a detí, 

preto mu týždňovky moc nevyhovovali. 

Napokon pracoval v teplárni až do 

predčasného odchodu do dôchodku 

kvôli zdravotným problémom. „Vďaka 

Bohu, že zdravie ako tak slúži dodnes,“ 

uzavrel rozprávanie o práci pán 

Stanislav.

Manželia Labudovci si spomínajú aj na 

rozvoj obce – či už budovanie ciest a 

komunikácií, rozsiahlu výstavbu, 

budovanie školy, obecného úradu, 

ihriska, brigády na družstve, budovanie 

obecného vodovodu...Vtedy pomáhala 

naozaj celá dedina. K novším krásnym 

spomienkam patrí výstavba kostola, 

domu smútku, zriadenia farnosti a 

výstavba fary… „Celý náš život je spätý s 

touto obcou. Vyrastali sme tu od malička 

a dedina nám naozaj prirástla k srdcu. 

Máme to tu naozaj radi. Krásne zážitky 

máme aj na domáce zabíjačky, kedy sme 

sa stretávali naozaj celá rodina.“

Krásna jeseň života

„Teraz si s mužom užívame každý deň, 

ktorý sme spolu. Ďakujeme Pánu Bohu 

za zdravie a za našu rodinu. Ako náš 

najväčší životný zázrak považujeme naše 

deti. Sme na ne veľmi hrdí. Každé už má 

svoju rodinu, ktorá ich ľúbi a radi nás 

všetci aj navštevujú. Človek aj zabudne 

na zdravotné problémy keď má 

plnú chalupu vnúčeniec. Deti 

sme mali naozaj dobré, všetky 

nás poslúchali, príliš starosti 

sme s nimi nemali. 

Najstarší syn Jaroslav 

mal od malíčka vzťah k 

horám, prírode ešte 

doteraz si pamätáme 

ako sa v noci díval z 

okna do hory a predstavoval si, čo sa tam 

deje. Stanka sa vydávala na moje 

meniny,“ spomína p. Jolanka, „vtedy jej 

muž Milan prišiel s dvomi kyticami. 

Veľmi si u mňa tým šplhol. Peťo bol od 

malička samostatný a Jarka ako naša 

n a j m l a d š i a  t a  u ž  b o l a  t r o c h u 

výmyselníčka.“

„Teraz sa venujeme najmä práci okolo 

chalupy, pomáhame ako môžeme s 

vnúčatami. Je to pre nás naozaj radosť. 

Naše životy sú od malička späté aj s 

vierou v Boha, takže útočisko v ťažších 

chvíľach dodnes hľadáme v našom 

kostolíku a pri modlitbách. Teší nás, že 

takouto cestou kráčajú aj naše deti.“

„Doba sa veru zmenila, ale tie tradičné 

hodnoty - láska, nádej, dobré vzťahy v 

rodine a v susedstve nás stále obklopujú. 

Užívame si naozaj každý náš spoločný 

deň, veď na svete naozaj nie je krajší 

pocit ako sa spolu zobúdzať a byť pri 

ľuďoch, ktorí nás milujú. Ďakujeme Vám 

naše detičky, vnúčatá a pravnúčatá za 

lásku, ktorou nás obklopujete.“

„Milí čitatelia Noviniek spod Vretňa, 

prejeme Vám všetkým hlavne to zdravie, 

nech sa tešíte z každého dňa, prajeme 

Vám šťastie, vyprosujeme požehnanie od 

Pána Boha do Vašich rodín a hlavne sa 

majme všetci radi - či už v rámci rodiny, 

susedov, priateľov, celej našej krásnej 

o b c e Snežnica...“

Dušan Ševčík, 

Ing.Daniel Michel

autor foto: archív 

rod. Labudová

strana 23

Rodinná fotka z r. 2003

Na fotke syn Jaroslav, 

dcéra Stanka s manželom Milanom a dcérou Zuzkou v r.1997
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PLÁN OBECNÝCH UDALOSTÍ

Júl - september 2018

júl 2018

Noc pod stanom, pri Kaplnke na Medzivretní

org.: DHZ Snežnica

júl 2018

Nočný prejazd „Okolo Snežnice“

 org.: CYKLO TEAM Lavína

4.August 2018

OÁZA CUP - turnaj v malom futbale, 

ihrisko v Snežnici

org.: OŠK Snežnica

19.August 2018 

Vysvätenie krížovej cesty

org.: Farnosť a obec Snežnica

August 2018

Snežnica CUP 2018 - futbalové turnaje, ihrisko v 

Snežnici

org.: MŠK Snežnica

8.September 2018

5.ročník Istrofinal Snežnický MTB maratón, 

ihrisko v Snežnici

org.: CYKLO TEAM Lavína

14.-15.September 2018

Hodové slávnosti v obci

org.: obec Snežnica a miestne organizácie

sept./október 2018

Hasičská vytrvalostná súťaž, ihrisko v Snežnici

org.: DHZ Snežnica

sept./október 2018

ďalšie číslo Noviniek spod Vretňa

Rozpis odvozu komunálneho odpadu 

a triedeného odpadu

26.07.2018 komunálny odpad

27.07.2018 plasty, tetrapaky

09.08.2018 komunálny odpad

10.08.2018 plasty, tetrapaky

23.08.2018 komunálny odpad

24.08.2018 plasty, tetrapaky

06.09.2018 komunálny odpad

07.09.2018 plasty, tetrapaky

20.09.2018 komunálny odpad

21.09.2018 plasty, tetrapaky

04.10.2018 komunálny odpad

05.10.2018 plasty, tetrapaky

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Prišli medzi nás

Ondrej Mikurda

Patrik Ďuriš

Ester Mydliarová

Marek Belanec

Rozhodli sa kráčať spolu

 

Emília Ševčíková 
a Ing. Karol Budinský

Jaroslava Javoríková 
a Roman Kokles

Lucia Gašiaková 
a Lukáš Laurenčík

Navždy nás opustili

Ján Ježo

Pavol Dávidík

Mária Ševčíková

Ján Svrček

Paulína Králiková

František Jaššo

OTVÁRACIE HODINY

OBECNÝ ÚRAD
pondelok  7:00 - 15:00
utorok      7:00 - 15:00
streda      7:00 - 17:00
štvrtok     7:00 - 15:00
piatok      7:00 - 13:00

prestávka 
12:00 - 12:30

POŠTA SNEŽNICA
 pondelok, utorok, 

štvrtok, piatok
8:30 - 11:15
12:00 -13:00

streda
8:30- 10:00 
15:00-17:00

Dňa 25.05.2018 vstúpil do 

platnosti nový zákon o ochrane 

osobných údajov (GDPR). Z 

d a n é h o  d ô v o d u  j e  p r e 

zverejnenie údajov o vás typu 

meno a vek nutný súhlas 

menovaného, u narodených 

detí súhlas rodičov a pri 

zomrelých súhlas pozostalých.  

Z daného dôvodu nie sú v 

tomto čísle uverejnené všetky 

m e n á  z o s o b á š e n ý c h  a 

jubilantov. Ak máte záujem o 

z v e r e j n e n i e  g r a t u l á c i i , 

kondolencii, prípadne iných 

oznámení v spoločenskej 

kronike, musíte udeliť súhlas 

r e d a k č n e j  r a d e ,  a  t o 

podp í san ím súh lasu  na 

obecnom úrade.

Člen redakčnej rady 

odovzdáva knižnú výhru 

p. Kataríne Hládekovej 

zo Žiliny

Knižnú cenu 

Ľubke Palárcovej 

odovzdal starosta obce

SÚŤAŽ
V prechádzajúcom čísle sme sa našich čitateľov 
spýtali: „Ako sa volá známy slovenský autor 
rozprávok, ktorý napísal i Prostonárodné 
slovenské povesti?“ Správna odpoveď je Pavol 
Dobšinský. Všetky odpovede boli správne, z toho 
na redakčný mail nám ich prišlo 9 a v knižnici a 
na obecnom úrade hlasovalo na hlasovacie lístky 
16 našich čitateľov. 
Losovalo sa na zasadnutí redakčnej rady o dve 
knižné výhry a tentokrát sa šťastie usmialo na p. 
Katarínu Hládekovú zo Žiliny a Ľubku Palárcovu  
zo Snežnice.
V tomto čísle sa súťaží o darčekové predmety od 
CYKLO TEAMU Lavína. Súťažná otázka znie: 
Koľko pretekárov sa zúčastnilo na minulom 
ročníku nášho domáceho cyklistického preteku 
ISTROFINAL Snežnický MTB maratón? 
(odmenený bude tip toho čitateľa, ktorý sa bude 
najviac približovať).

S 15.augusta 2018právnu odpoveď zasielajte do  
na redakčný mail: redakciasneznica@gmail.com 
alebo osobne vyplňte odpoveďový hárok na 
obecnom úrade. Do mailu uveďte okrem 
odpovede aj svoje meno, bydlisko a tel. kontakt na 
vás. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci čitatelia, i tí, 
ktorí čítajú len elektronickú formu novín na 
internete a nie sú občanmi obce.  Každý čitateľ 
môže zaslať len jednu odpoveď.

ZÁHRADKÁRSKA SÚŤAŽ
Obec Snežnica vyhlasuje súťaž pre záhradkárov. 
Súťaží sa v 2 kategóriách – najväčšia vypestovaná 
tekvica a najväčší vypestovaný zemiak. Musí ísť o 
domáci vypestovaný produkt. Súťaž prebieha do 
15. novembra 2018. Záujemcovia sa do súťaže 
môžu prihlásiť na redakčnom maili alebo priamo 
na obecnom úrade, kde uvedú, kedy má prísť 
komisia vážiť daný produkt. 
Víťazom sa stáva ten záhradkár, ktorého produkt 
(tekvica, zemiak) bude mať najväčšiu hmotnosť. 
Do súťaže sa môžu zapojiť len záhradkári, ktorí 
záhradkárčia v našej obci. Bez osobnej návštevy 
komisie nebude možné zaradiť daný produkt do 
súťaže. V každej kategórii získa víťaz zaujímavé 
ocenenie.


