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Dva veľké sviatky sa obzvlášť vyníma- a vstávania, smrť, ale aj nádej a nový sa stala modlitba krížovej cesty podľa
jú v kalendári – Vianoce a Veľká noc. začiatok, to všetko sa odohráva v stavov. Do modlitby sú zapojení muži,
Zatiaľ čo sa Vianoce tešia všeobecnej živote každého človeka bez ohľadu na ženy, mládež, členovia ružencového
obľube a dostávajú prívlasbratstva ale tiež prvoprijímatok ako najkrajšie sviatky
júce deti. Tento rok môžeme v
roka, tak sviatky Veľkej noci
našom kostole vidieť krásnu
vnímame častokrát rozpačigalériu krížovej cesty, ktorú
to. Ich slávenie sme zúžili na
vytvorili žiaci našej školy pod
oblievačku, šibačku, prípadvedením pani učiteľky Mgr.
ne predĺžený víkend s
Zinky Labudovej. Jednotlivé
rodinou. Čo sa týka prežívazastavenia boli zhotovené
nia, vyzerá to tak, že Veľká
rôznymi výtvarnými techninoc ťahá za kratší koniec,
kami. K intenzívnejšiemu
preto som sa rozhodla urobiť
sláveniu Veľkej noci nás
nadchádzajúcim sviatkom
približuje Kvetná nedeľa,
malú reklamu.
ktorá je zároveň v Cirkvi
Veľká noc je vyvrcholením
celého nádherného obdobia,
ktoré sa začína pôstom.
Osobne si myslím, že pôst je
čoraz viac potrebný. V dobe,
kedy sa zdá, že deň má málo
hodín, je potrebné vedieť sa
zastaviť. V dobe, v ktorej sa
presadzuje individualizmus,
je potrebné vnímať aj
potreby iných ľudí. Aj starí
Slovania, ktorí považovali
sviatky jari za zrodenie
nového života, chápali, že na
tak dôležitú slávnosť sa
treba pripraviť. My, kresťania, si v pôste pripomíname
poslednú etapu života Ježiša Krista.
Jeho rozhodnutie obetovať svoj život
za spásu sveta, jeho krížovú cestu,
smrť na kríži a napokon jeho zmŕtvychvstanie. Bolesť, odsúdenie, pády

vyhlásená ako Medzinárodný
deň mládeže. Po Kvetnej
nedeli začína Veľký týždeň.
Na Zelený štvrtok stíchnu
zvony aj zvuk orgánu. Na
Veľký piatok sa koná tradičná krížová cesta, ktorá vedie
od miestnej zvonice po
kaplnku na Medzivretní.
Biela sobota vrcholí Vigíliou
po západe slnka. Veľkonočná
nedeľa je sviatok sviatkov a
nedeľou všetkých nedieľ.
Slávnostný a veselý duch
pokračuje aj vo Veľkonočný
pondelok. A ďalej pokračuje
VII. zastavenie, Ježišov druhý pád pod krížom
jar
plná radosti a života.
autor: Jaroslava Labudová, 14 rokov
Všetkým vám želám radostné
to, či tomu prikladá hlbší význam prežitie veľkonočných sviatkov a
alebo nie. V našej farnosti si v pôste krásne veľkonočné ráno!
pripomíname všetky tieto skutočnosti. Každý piatok a v nedeľu sa koná
pobožnosť krížovej cesty. Už tradíciou
Zuzana Ševčíková

PROGRAM LITURGICKÝCH SLÁVENÍ:
Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela Sobota

18:00
sv. omša v Snežnici

9:00
Krížová cesta ku kaplnke na
Medzivretní, stretnutie pri
zvonici, (v prípade nepriaznivého

7:00
Vystavenie Sviatosti Oltárnej
v Božom hrobe

21:00
Hodina s trpiacim Kristom
(pobožnosť vo farskom kostole)

počasia bude pobožnosť v kostole)

(počas celého dňa možnosť
individuálnej poklony)

15:00
Obrady Veľkého piatku vo
farskom kostole

19:00
Uschovanie Sviatosti Oltárnej

do 20:00
možnosť individuálnej
poklony v Božom hrobe

19:30
Veľkonočná Vigília

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania
7:30
sv. omša v Snežnici
9:30
sv. omša v Snežnici

Veľkonočný pondelok:
7:30
sv. omša v Snežnici
9:30
sv. omša v Snežnici
11:00
sv. omša v kaplnke v Oškerde
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INFORMÁCIE Z OBCE
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Vybrané prijaté uznesenia zo
zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Snežnici v mesiacoch 12/2016 až
02/2017.
V polovici decembra malo obecné
zastupiteľstvo posledné zasadnutie
v roku 2016, ktoré bolo bohaté na
diskusiu a prijímanie uznesení.
· VZN č. 5/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
Snežnica
· VZN č. 6/2016 o financovaní
školy a školských zariadení
· VZN č. 7/2016 o dani z
nehnuteľnosti na rok 2017
· VZN č. 8/2016 o miestnom
poplatku za rozvoj
· 8. Úprava rozpočtu obce
Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica
· Schválenie rozpočtu obce
Snežnica na roky 2017-2019
· Vyhlásenie výberového konania
na obsadenie pozície hlavného
kontrolóra obce
· Odmeny poslancov OZ za II.
polrok 2016
· Schválenie odmeny hlavného
kontrolóra obce za rok 2016
vo výške 150 €
· Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce
Snežnica
· Schválenie kontokorentného
úveru z VUB,a.s. vo výške
15.000 € na rok 2017
· Vzdanie sa mandátu a
vymenovanie náhradníka za
poslanca OZ Snežnica
O dva mesiace sa konalo opäť
zasadnutie OZ, kde prijali
nasledujúce uznesenia:
· Voľba hlavného kontrolóra obce
Snežnica.
· Správa o činnosti hlavného
kontrolóra obce Snežnica za
rok 2016
· 2. Úprava rozpočtu obce
Snežnica a ZŠ s MŠ Snežnica
DOTÁCIA NA
KAMEROVÝ SYSTÉM
Obci Snežnica bol dňa
21.12.2016 zaslaný
informatívny mail o
získaní dotácie na
kamerový systém.
Poskytnutá dotácia
bude pripísaná na účet
obce v najbližšej dobe a
výška dotácie predstavuje 10.000 €. Spoluúčasť obce na projekte
je v sume 2.500 €.

ZO ZASADNUTIA KOMISIE
KULTÚRY
Pri Obecnom zastupiteľstve (OZ) v
Snežnici je zriadená aj Komisia
kultúry, športu a sociálnych
záležitostí, ktorej predsedom je
poslanec OZ Bc. Dušan Ševčík a
členmi Ján Belanec a Miroslav
Javorík. Na svojom zasadnutí, ktoré
sa konalo 12.januára 2017 boli
prítomní okrem členov aj starosta
obce MVDr. Milan Hlavatý, zástupca
starostu Ing. Miroslava Dubanová a
tiež miestni aktivisti - Magdaléna
Javoríková, Emília Ševčíková a
Štefan Cesnek.
Úvod zasadnutia patril zhrnutiu
činností a plánov, ktoré mala komisia
prijaté na rok 2016. Podarilo sa jej
splniť takmer všetky úlohy, ktoré si
na uplynulý rok naplánovala. Okrem
už tradičných udalostí za najväčšie
úspechy komisia považuje obnovenie
ochotníckeho divadla v obci a tiež
založenie Noviniek spod Vretňa,
ktoré sa tešia pozitívnemu ohlasu.
Členovia komisie inšpirovali i
mládež, ktorá v máji po dlhom období
stavala máje dievčatám po dedine. V
priebehu minulého roka komisia
zvolala i stretnutie milovníkov
prírody, turizmu a športu za účelom
obnovenia turistického oddielu u nás
v obci. Nakoľko však spomedzi asi 20
prítomných nikto neprejavil záujem o
vedenie tohto spolku, aktuálne
žiadnu činnosť nevykazuje.
Na úseku športu nás teší najmä
činnosť Mládežníckeho športového
klubu Snežnica, ale snaživé výkony
predvádzajú aj muži pod hlavičkou

Kamery by mali byť
umiestnené v areáli
základnej školy a na
ihrisku. Obec vybrala
dané miesta z dôvodu
pretrvávajúcich výtržností a krádeží v uvedených objektoch.
Dúfame, že kamery
budú nápomocné pri
riešení trestných činov, no radšej by sme
boli, keby sme ich
vôbec nepotrebovali.
Veronika Sabelová

Obecného športového klubu.
Významná udalosť v obci je aj domáci
MTB cyklomaratón, ktorý dopadol i
tento rok na výbornú. V sociálnej
oblasti obec pomáha v rámci svojich
možností.
Komisia v spolupráci s obcou a
ostatnými združeniami plánuje na
tento rok okrem tradičných podujatí i
nadviazanie spolupráce s nejakou
družobnou obcou, či už v rámci
Slovenska alebo cezhraničnej
spolupráce. Taktiež máme záujem pri
príležitosti hodových slávností
vytvoriť nový slovenský rekord v
pečení koláča a tiež pomôcť s
nahrávkou CD pre náš súbor
Snežnické varešky.
Diskusia sa niesla i k témam ako
vytvorenie kysuckej izby s
historickou tematikou
alebo
amfiteátra v prírode, ale na toto
obdobie zostali tieto záležitosti
otvorené. Starosta informoval o
myšlienke krížovej cesty smerom na
Medzivretnie, pričom predpokladá,
že by sa mala dokončiť v priebehu
roku 2018. V tomto roku sa chceme
zapojiť aj do náročnej súťaže Dedina
roka. Členovia sa tiež vyjadrili k
potrebe užšej spolupráce s miestnou
školou, aby sa kultúra a tradície
nášho regiónu dostávali k našim
deťom už od detstva, aby si našli
vzťah k týmto hodnotám. Záver patril
starostovi obce, ktorý úprimne
poďakoval všetkým za činnosť, ktorú
pre obec nezištne vykonávajú.

POSTREHY Z ULICE
Prednedávnom som bola
svedkom toho, ako si mládež
váži verejný majetok. Bola som
práve v autobuse a poviem Vám
pravdu, že keby som mohla, tak
z neho vystúpim a chlapcom
pekne naložím. Všetko sa
odohralo na námestí, kde v
roku 2015 boli umiestnené
nové lavičky, koše a svetlá.
Skákať po lavičkách na miesta,
kde si ľudia obyčajne sadajú,
tento jav som už zažila a u
mládeže ma ani neprekvapuje,
ale liezť po stĺpe verejného
osvetlenia a potom skákať po
koši, tak to ma už naštvalo.

Dušan Ševčík

Smutné je, že doma by nič také
neurobili, ale akonáhle je to
majetok obce, tak prečo ho
nezničiť a nezašpiniť? Veď obec
to opraví! Veď platíme obci
dane! Oveľa smutnejšie však
bolo, že sa nenašiel nikto, kto by
ich upozornil, aby sa chovali
ako ľudia a nie ako opice v ZOO.
Možno je to, čo som tu napísala
iba polemizovanie a pre Vás
nezmysel, ale nerobme druhým
to, čo nechceme, aby robili nám.
Nebuďme ľahostajní a
všímajme si okolie. Snáď sa v
článku našli tí, ktorí sa v ňom
nájsť mali.
Veronika Sabelová
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STAROSTA ODPOVEDÁ
Opätovne Vám prinášame rubriku,
kde sa my pýtame a náš pán starosta
odpovedá. Dúfame, že odpovede Vám
prinesú viac svetla do rôznych
problematík.

1. Občania sa na nás často obracajú
s otázkou ohľadom regulácie
potoka. Plánuje obec v roku 2017
riešiť reguláciu vodného toku od
rodinného domu rodiny Tichej až
na Vyšný koniec?
„Snažil som sa vyvíjať aktivity
na vypracovanie projektov na
reguláciu potoka, nakoľko
tento rok má byť výzva na
protipovodňové aktivity. Zistil
som, že naša obec, ako aj
mnoho ďalších, nie je
zahrnutá do protipovodňovej
mapy, a tak nie je oprávnená
žiadať o nenávratné zdroje
financovania na protipovodňové
zabezpečenie, do ktorého patrí aj
regulácia vodných tokov. Z blízkeho
okolia je v protipovodňovej mape iba
Vadičovská dolina. Je smutné, že takú
mapu robia úradníci od stola, ktorí
nevedia nič o stave vodných tokov. Je
zbytočné platiť niekoľko tisíc eur za
projekt a verejné obstarávanie, keď
vieme, že nemôžeme byť úspešní.
Vlastné zdroje v takom objeme
nemáme.“

2. Koncom februára boli občania
Snežnice oboznámení
prostredníctvom miestneho
rozhlasu a webovej stránky obce,
že dňa 01.03.2017 bude
obmedzená dodávka pitnej vody z
dôvodu čistenia obecného
vodojemu. Obec pristúpila k
danému kroku z dôvodu častých
sťažností na kalnú vodu po
pretrvávajúcich dažďoch. Spýtali
sme sa starostu na priebeh
čistenia vodojemu a na ďalšie
p l á n y v o b l a s t i
skvalitňovania dodávky
pitnej vody.
„Vypustený bol celý vodojem
cca 100 m3. Čistenie sa robilo v
čase, keď sme mali dostatok
až prebytok našej vody, ktorá
tiekla prepadom, z toho
dôvodu nevznikla žiadna
škoda. Vo vodojeme bol
nános, ktorý sa odstránil a
vodojem sa dôkladne vyčistil a
vydezinfikoval. Druhý vodojem sa
bude tiež čistiť v najbližšej dobe.
Problém s kalnou vodou po dažďoch sa
nedá úplne vyriešiť vyčistením
vodojemov a záchytov, nakoľko
zakaľovanie po dažďoch je
spôsobované aj prenikaním
povrchových vôd do záchytov.
Budeme sa aj naďalej snažiť
zabezpečovať skvalitňovanie našej
vody a radi prijmeme aj návrhy a
nápady od občanov.“

CHCEŠ POUKÁZAŤ 2% Z DANÍ A NEVIEŠ KOMU?
Marec je mesiacom kníh, ale
predovšetkým mesiacom daňových
priznaní a boja o získanie dvoch
percent pre svoju organizáciu. 2%
môže venovať každá osoba, ktorá
mala voči daňovému úradu kladnú
daňovú povinnosť a nemá voči
daňovému úradu podlžnosť. 3% z
daní môže venovať iba osoba, ktorá
vykonávala dobrovoľnícku prácu
minimálne v rozsahu 40 hodín.
Daňovému úradu musí však doložiť
doklady preukazujúce výkon
dobrovoľníckej práce. Právnické
osoby, ktoré podávajú daňové
priznanie k 31.03.2017, poukazujú
2% z dane práve v tomto termíne a je
pre ne posledný. Pre fyzické osoby,
ktoré si podávajú daňové priznania

sami je termín 31.03.2017 taktiež
posledným termínom poukázania
2% z dane. Zamestnanci, ktorí
požiadali o ročné zúčtovanie dane
svojho zamestnávateľa môžu
poukázať 2% z dane organizácii,
združeniu, nadácii atď. až do
01.05.2017.
Aj v našej obci sú organizácie, ktoré
sa snažia každoročne získať pre
svoje fungovanie čo najviac
prispievateľov dvoch percent. Ak ste
do dnešného dňa ešte svoje 2% z
dane nikomu nevenovali, dávame do
pozornosti organizácie z našej obce,
ktoré Vám budú za ne vďačné. V
prípade záujmu si môžete tlačivá
vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

ŠTATISTIKA
ZA ROK 2016
Počet obyvateľov k 31.12.2016 = 1003
Počet narodených detí = 13
Počet zomrelých občanov = 9
Počet prisťahovaných občanov = 15
Počet odsťahovaných občanov = 14
Počet uzavretých manželstiev = 6

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým,
ktoré priezvisko má v našej obci
najväčšie zastúpenie? Priezviskám v
našej obci stále kraľuje priezvisko
Ševčík/Ševčíková. Medzi ďalšie
najpočetnejšie priezviská v našej obci
patrí Labuda/Labudová a
Jaššo/Jaššová. My si však vážime
každé priezvisko v našej obci, aj také,
ktoré má len malé zastúpenie.
Priezvisko a počet obyvateľov
s daným priezviskom:

Ševčík/Ševčíková
Labuda/Labudová
Jaššo/Jaššová
Beňadik/Beňadiková
Bollo/Bollová
Tomáš/Tomášová
Bajánek/Bajánková
Cesnek/Cesneková
Králik/Králiková
Borák/Boráková
Ježo/Ježová
Kopas/Kopasová
Kukučík/Kukučíková
Majtán/Majtánová

58
53
42
29
27
27
21
20
20
19
19
15
15
15

Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica
Sídlo: Snežnica 17, 023 32 Snežnica
IČO: 001774743204
Právna forma: Občianske združenie
Mládežnícky športový klub Snežnica
Sídlo: Snežnica 17, 023 32 Snežnica
IČO: 42215846
Právna forma: Občianske združenie
Základná škola s materskou
školou Snežnica
nakoľko Základná škola nemá zriadenú
samostatné DIČ, získava finančné
prostriedky prostredníctvom Nadácie
Spoločne pre región. Z tohto dôvodu je
najlepšie odovzdať Vyhlásenia o poukázaní
2% priamo riaditeľovi ZŠ s MŠ Snežnica –
Mgr. Emilovi Jaššovi.
Názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Právna forma: Nadácia
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INFORMÁCIE Z OBCE
ZMENY V DANI Z
NEHNUTEĽNOSTI
Daň z nehnuteľnosti je u občanov
častokrát nazývaná aj domová daň.
Hodnotu pozemkov na území obce
Snežnica stanovuje Zákon
č.582/2004 Z.z.. Poslanci OZ majú
možnosť upravovať iba sadzbu dane.
Na poslednom zasadnutí OZ zvýšili
poslanci sadzbu za ornú pôdu,
chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávnaté porasty z 1% na 2%. V
podmienkach našej obce sa
zaujímame v tomto prípade iba o
ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty.
Pre lepšie pochopenie uvádzame
výpočet dane z pozemkov, pričom
porovnávame rok 2017 s rokom
predošlým.
Daň z pozemkov sa vypočíta ako
súčin výmery pozemku, hodnoty
pozemku, ktorú stanovuje zákon a
súčin sadzby
pozemku, ktorú
určujú poslanci OZ. V príklade
predpokladáme, že občan má 10.000
m2 trvalých trávnatých pozemkov. Z
príkladu je teda zjavné, že pri
uvedenej výmere ste v roku 2016
zaplatili 2,68 € a v roku 2017
zaplatíte raz toľko. Treba však
zdôrazniť, že občania v našej obci
nevlastnia tak veľkú výmeru
pozemkov.
ROK 2016
10000 m2 x 0,0268 € x 1% = 2,68 €
ROK 2017
10000 m2 x 0,0268 € x 2% = 5,36 €
Čo sa týka sadzby dane zo stavieb, v
tomto prípade musia poslanci
obecného zastupiteľstva každoročné
zvýšiť sadzbu u stavieb na bývanie
alebo naopak znížiť sadzbu za stavby
na podnikanie. K danej situácii
dochádza z dôvodu, že rozdiel medzi
najnižšou sadzbou dane zo stavieb a
najvyššou nesmie byť viac ako desať
násobok. Podmienku zo zákona
nespĺňame a rozdiel musíme
dorovnať do roka 2023. Nakoľko
poslanci OZ neuvažovali o znížení
dane zo stavieb na podnikanie,

pristúpili k zvýšeniu sadzby u
stavieb na bývanie. Opätovne
ukážeme zmenu na konkrétnom
prípade. Daň zo stavieb sa vypočíta
ako súčin sadzby dane zo stavieb a
výmery stavby.
ROK 2016 - 120 m2 x 0,033 = 3,96 €
ROK 2017- 120 m2 x 0,050 = 6 €
Pri sadzbe dane z bytov došlo taktiež
k zvýšeniu sadzby z pôvodných
0,033 €/m2 na 0,060 €/m2, a to z
rovnakého dôvodu ako pri zvýšení
sadzby dane zo stavieb. K
rovnakému zvýšeniu sadzby došlo
pri nebytových priestorov, ktoré
neslúžia na podnikateľské účely.

NOVINKOU
JE POPLATOK ZA ROZVOJ
Úplnou novinkou, či už v legislatíve
alebo v našej obci, je zavedenie
poplatku za rozvoj. Poplatok za
rozvoj sa týka iba osôb, ktoré sa
rozhodnú vybudovať v katastri obce
pozemnú stavbu. Poplatková
povinnosť vzniká dňom, kedy
nadobudne právoplatnosť stavebné
povolenie alebo nadobudne
právoplatnosť rozhodnutie
o
povolení zmeny stavby pred jej
dokončením, prípadne nadobudne
právoplatnosť rozhodnutie
o
dodatočnom povolení stavby. Daná
skutočnosť sa netýka osôb, ktorým
stavebné povolenie nadobudlo
právoplatnosť do 31.12.2016.
Osoby, ktorým bolo vydané stavebné
povolenie, prípadne iné rozhodnutia
uvedené v úvode článku, už v roku
2017 môžu očakávať rozhodnutie o
vyrubení daného poplatku.
Poplatok za rozvoj stanovili poslanci
OZ vo výške 3,- eura pre všetky typy
stavieb uvedených v čl.4, VZN č.
8/2016 o určení miestneho
poplatku za rozvoj. Základom
poplatku za rozvoj je výmera
nadzemnej časti podlahovej plochy
realizovanej stavby v m2. Ide teda o
súčet výmery všetkých miestností v
nadzemných podlažiach stavby.
Poplatok sa vypočíta ako súčin
základu poplatku, ktorý sa zníži o

60 m2 a sadzby poplatku, ktoré
stanovili poslanci OZ. Pre priblíženie
výpočtu poplatku uvádzame príklad.
Ak máme rodinný dom, ktorý má
výmeru podlahových plôch v
nadzemnej časti domu napr.100m2.
Najskôr musíme odpočítať 60 m2 od
uvedenej výmery ,čo predstavuje 40
m 2 . Následne očistenú výmeru
násobíme sadzbou poplatku, čiže 3
eurami. Celková výška poplatku
činí 120 €. Dôležité je povedať, že do
výmery podlahových plôch sa
nepočítajú pivnice, balkóny a ani
schody (upozorňujeme, že ide iba o
vymyslené údaje, pre lepšie
priblíženie problematiky).
Vypočítaný poplatok za rozvoj sa
zaokrúhli na eurocenty nadol. Obec
má povinnosť evidovať vybrané
poplatky za rozvoj osobitne a môže
ich použiť iba na dobudovanie
inžinierskych sieti. Vybrané
finančné prostriedky sú teda účelovo
viazané a obec ich nemôže použiť na
nič iné.

Veronika Sabelová

KOMUNÁLNY ODPAD
A SEPAROVANIE
Vývoz komunálneho a triedeného odpadu

06.04.2017 Komunálny odpad
07.04.2017 PLASTY, TETRAPAKY
20.04.2017 Komunálny odpad
21.04.2017 PLASTY, TETRAPAKY
04.05.2017 Komunálny odpad
05.05.2017 PLASTY, TETRAPAKY
18.05.2017 Komunálny odpad
19.05.2017 PLASTY, TETRAPAKY
01.06.2017 Komunálny odpad
02.06.2017 PLASTY, TETRAPAKY
15.06.2017 Komunálny odpad
16.06.2017 PLASTY, TETRAPAKY
29.06.2017 Komunálny odpad
30.06.2017 PLASTY, TETRAPAKY
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INFORMÁCIE Z KATASTRA
NA LISTE VLASTNÍCTVA JE VEDENÝ
EŠTE MÔJ OTEC/MATKA ( INÝ
PRÁVNY PREDCHODCA ), ČO S TÝM?
Vo veľa prípadoch sa v bežnej praxi
stretávame u klientov s otázkou „Ako je
možné, že sú tam ešte vedení“? V tomto
prípade je dôležité, aby si právni
nástupcovia po zomrelom vlastníkovi
overili, či bolo po ňom v minulosti
uskutočnené dedičské konanie o
prerokovaní majetku.
V prípade, ak dedičské konanie bolo v
minulosti uskutočnené, je potrebné
skontrolovať si jeho obsah so zápisom v
katastri nehnuteľností. Nie vždy sa v
dedičskom konaní prerokoval celý
majetok a taktiež mohol vzniknúť aj omyl
pri jeho zápise do katastra
nehnuteľností. Ak sa predmetná
nehnuteľnosť nachádza v príslušnej
listine o dedičstve, opravia sa údaje
katastra v súlade s listinou na žiadosť
vlastníka. Ak sa však táto nehnuteľnosť v
dedičstve nenachádza, je potrebné
požiadať o prejednanie novo objaveného
majetku, príslušný okresný súd v mieste
trvalého pobytu. V našom prípade sú to
Okresný súd Žilina, prípadne Okresný
súd Čadca. Na súd sa zašle vypísané
tlačivo v predpísanej podobe a uvedú sa
všetky potrebné údaje o zomrelom a jeho
dedičoch. Súd koná ďalej, príslušnej
žiadosti pridelí číslo a postúpi ju na
vybavenie notárskemu úradu. Notár si
vyžiada výpis nehnuteľností, na ktorých
je poručiteľ vedený ako vlastník a po ich
obdŕžaní prizve dedičov k pojednávaniu
majetku po poručiteľovi. Po dohode
všetkých zúčastnených sa spíše u notára
zápisnica (uznesenie) a po nadobudnutí
právoplatnosti bude zapísané do
katastra nehnuteľností v takej podobe,
ako sa dedičia dohodli.
V prípade, ak dedičské konanie nebolo
nikdy uskutočnené, postupuje sa
obdobným spôsobom ako pri
pozabudnutí prejednania niektorých
nehnuteľností.
VYDALA SOM SA A UŽ MÁM INÉ
PRIEZVISKO. AKO ZMENIŤ DANÝ
ÚDAJ NA LV?
Stáva sa vo veľa prípadoch, že ľudia tomu
nekladú takú vážnosť, až kým
nepotrebujú výpis z katastra
nehnuteľností k právnym úkonom, na
ktorom majú uvedené staré údaje.
Myslia si, že návšteva okresného
riaditeľstva policajného zboru oddelenia vydávania dokladov pre účel

zmeny údajov v občianskom preukaze za
nich urobí všetko. Nie je to tak! Jedná sa
v tomto prípade hlavne o mladšiu
generáciu vlastníkov nehnuteľností,
ktorí v neskoršom čase plánujú s
výstavbou rodinného domu, prevodom
nehnuteľností, prípadne hypotékou. Až
keď dôjde k vybavovaniu konkrétnych
prípadov dôjdu na to, čo všetko ešte
musia spraviť a ako je to s časom. Ako
taký jednoduchý príklad by som rád
uviedol jeden z praxe:
„Mladá pani sa vydala v nedávnej
minulosti a rozhodla sa spolu s manželom
pre výstavbu rodinného domu. Pozemok,
ktorý im patril a na ktorom chceli začať s
výstavbou rodinného domu, mali
zapísaný v podielovom vlastníctve obaja
po ½-ici. Prišlo k tomu, keď im banka za
výhodných podmienok požičia finančnú
čiastku na začatie stavby, len im musia
priniesť list vlastníctva s preukázaním sa
o tom, že predmetnú nehnuteľnosť, na
ktorej chcú s výstavbou začať, patrí im.
Samozrejme,
to mladí brali za
jednoduchú vec až kým neprišli do banky
a tam im povedali, že úver im nie je možné
poskytnúť z dôvodu, že na liste
vlastníctva je uvedený niekto iný, ako sú
žiadatelia (podľa občianskych preukazov
a žiadosti). Samozrejme sa jednalo o
mladú pani s údajmi na liste vlastníctva
ešte pred zosobášením, no táto
skutočnosť mladý pár veľmi prekvapila.
Vrátili sa späť na kataster a zistili, že
lehota zápisu listín týkajúcich sa zmien
údajov v katastri nehnuteľností je zo
zákona až do 60 dní. Takýmto spôsobom
takmer prišli o výhodnú pôžičku a to len
kvôli jednej návšteve a požiadania o
zmenu údajov v katastri nehnuteľností.“
Ako v takomto prípade postupovať?
Samozrejme je potrebné nájsť si čas a
navštíviť príslušný okresný úrad –
katastrálny odbor a požiadať o vykonanie
zmeny údajov na liste vlastníctva v
zmysle platných zákonov. Zo sebou
musíte mať preukaz totožnosti
(občiansky preukaz) so zapísanými
novými údajmi, ktorý slúži ako doklad
pre vykonanie zmeny údajov. Po vypísaní
žiadosti odovzdáte túto žiadosť do
podateľne, kde si pracovníci katastra
vykonanie tejto zmeny overia. Žiadosti
pridelia príslušné poradové číslo a do 60
dní je takáto žiadosť vybavená. Preto
odporúčam nepovažovať vybavenie
nového občianskeho preukazu za hotovú
vec a návštevu príslušného okresného
úradu – katastrálneho odboru
neodkladať.

RODIČIA MI CHCÚ DAROVAŤ
POZEMOK, ČO MUSÍME PRE TO
UROBIŤ ?
Dostali ste sa do obdobia, keď Vám
rodičia chcú niečo darovať, aby ste
konečne niečo vlastnili a v budúcnosti si
na tejto nehnuteľnosti zariadili vlastné
bývanie? Poviete si: „konečne už aj ja
budem niečo vlastniť“. Ako postupovať v
takejto situácii? V tomto prípade je
najdôležitejším právnym dokladom k
prevodu nehnuteľnosti práve predmetná
„Darovacia zmluva“, ktorá musí spĺňať
náležitosti a správnosť vyhotovenia k
zápisu do katastra nehnuteľností.
Darovaciu zmluvu si môžete dať
vyhotoviť u notára, u právnika, prípadne
si ju môžete vyhotoviť aj sami. Nesmiete
však zabudnúť na to, že každá zmluva
musí obsahovať príslušné údaje v
ustanovenom rozsahu a musí vychádzať
z aktuálnych údajov katastra. Na
spísanej predmetnej darovacej zmluve je
potrebné overiť podpis darujúcich,
obdarovaní podpis overiť nemusia. To
však neplatí v prípade, ak sa príslušnou
darovacou zmluvou má do katastra
nehnuteľností zapísať aj vecné bremeno,
uvedené v tejto zmluve. Vtedy podpis
overia všetci účastníci predmetnej
zmluvy spolu s návrhom na vklad
vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou vykonania zápisu v katastri
nehnuteľností. Prineste príslušné listiny
do podateľne príslušného okresného
úradu – katastrálneho odboru a po
zaplatení správneho poplatku bude táto
zmluva prijatá s priradeným poradovým
číslom na zápis do katastra
nehnuteľností. Preskúmaním obsahu a
zámeru predmetnej zmluvy pracovníkom
katastra vykonanie zmeny zápisu bude
povolené alebo prerušené z dôvodu
opravy alebo doplnenia údajov v
predmetnej zmluve, prípadne iné listinné
doklady potrebné k vykonaniu zápisu. Ak
je príslušná zmluva akceptovaná a spĺňa
náležitosti zápisu do katastra
nehnuteľností, vydá sa rozhodnutie o
povolení vkladu, ktorým sa uskutoční
vykonanie zápisu v zmysle predmetnej
zmluvy. Po vykonaní zmeny v zápise
vlastníckeho práva každý z účastníkov
konania obdrží príslušné rozhodnutie o
povolení vkladu a zápisu do katastra
nehnuteľností, ktorým bola táto zmena
vykonaná ako doklad o nadobudnutí
(odobratí) vlastníctva k predmetnej
nehnuteľnosti.
Ing.Žabka

INFORMÁCIE Z OBCE
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ZPOCCHO V SR ZO SNEŽNICA
PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2017
Máj 2017 : 31.05.2017 o 17,00 hodine – riadna členská schôdza spojená s Májovou
veselicou pre členov a rodinných príslušníkov spolu s Jednotou dôchodcov ZO
Snežnica. Bude aj tombola. Spoločná oslava Dňa matiek a Dňa otcov. Vlakové
výlety Vysoké tatry, Turčianske Teplice – rehabilitačné kúpanie. Rekondičné pobyty
Turčianske Teplice hotel G a Vysoké Tatry – hotel Sasanka podľa záujmu členov.
Jún 2017 : 28.06.2017 o 15,00 hodine – riadna členská schôdza, športový deň na
miestnom ihrisku spojený s varením gulášu. Vlakové výlety po Slovensku a
návšteva termálneho kúpaliska Turčianske Teplice.
Júl 2017 : 26.07.2017 o 15,00 hodine – riadna členská schôdza, zdravotná
prednáška Mgr. Brozová. Návšteva hradov a zámkov v okolí autobusom a vlakom.
Návšteva termálneho kúpaliska Turčianske Teplice. Autobusový výlet podľa návrhu
členov ZO. Navrhujeme Morava – Mikulov jedná sa o dvojdňový výlet, druhý návrh
jednodňový výlet Stará Ľubovňa a Pieniny .
August 2017 : Schôdza nebude – prázdniny.

ZHODNOTENIE ROKU 2016
Foto z protestnej blokády cesty v Budatínskej Lehote.
Na fotke starosta obce Milan Hlavatý a Magdaléna Javoríková.
autor: Dušan Ševčík

DOKEDY BUDEME ČAKAŤ
???
V utorok 4.apríla 2017 sa
uskutočnila v poradí tretia zo
série blokád kvôli nečinnosti
pri výstavbe diaľnice D3 na
úseku Brodno - Čadca.
Protest sa uskutočnil na
priechode pre chodcov pri obci
Budatínska Lehota. Aktivisti
tento hlavný ťah zablokovali
na celú hodinu. V oboch
smeroch sa vytvorili rozsiahle
kolóny. Sprievodným
programom tejto akcie bolo aj
AJ SNEŽNIČANIA CHCÚ,
ABY BOLA DOBUDOVANÁ
DIAĽNICA D3.
Združenie podnikateľov
Kysúc, miest a obcí Kysúc sa
rozhodlo zorganizovať petíciu
za neodkladné riešenie
dopravnej situácie na trase
Žilina-Kysucké Nové MestoČadca a za urýchlenie
výstavby diaľnice D3 v celom
rozsahu. Termín dobudovania
diaľnice D3 vládni činitelia
svojimi rozhodnutiami
presunuli tentokrát na rok
2026, no Kysučania stratili
trpezlivosť. Prostredníctvom
petície a protestných blokád
chcú občania Kysúc prinútiť
vládu pozmeniť ich
rozhodnutia vo veci
dobudovania diaľnice D3 a
poukázať na žalostnú situáciu
na danom úseku. Ak Vás

poklepanie základného
kameňa starostami a
primátormi jednotlivých miest
a obcí.
Tejto protestnej akcie sa
zúčastnil i starosta obce
MVDr. Milan Hlavatý aj s
hŕstkou občanov našej obce,
pretože sa nás táto situácia
priamo dotýka, takýmto
spôsobom vyjadrujeme
spolupatričnosť všetkým
nám, Kysučanom.
Dušan Ševčík

nebaví stáť v nekonečných
kolónach a chcete zabrániť
vyhasnutiu ďalších ľudských
životov, podporte petíciu
svojím podpisom. Petíciu
môžete podpísať na
obecnom úrade v Snežnici
alebo na webovej stránke
w w w. d 3 p r e k y s u c e . s k . N a
uvedenej stránke sú uvedené
informácie o plánovaných
blokádach a taktiež počet ľudí
za jednotlivé obce, ktorí
petíciu podpísali na webovej
stránke. Za obec Snežnica
podpísalo petíciu
p r o s t r e d n í c t v o m
elektronického formuláru iba
33 občanov a papierovú
listinu podpísalo 46 občanov.
Daná problematika sa týka
každého z nás, tak nebuďme k
nej ľahostajní.
Veronika Sabelová

Na výročnej členskej schôdzi sme privítali okrem našich
členov aj pozvaných hostí- starostu obce p.Hlavatého,
p. Ďurišovú, okresnú predsedkyňu z Čadce a hosťa z
Jednoty dôchodcov p.Javorikovú. Minulý rok 2016 sme
splnili skoro všetky naplánované aktivity a stretnutia,
ktoré sa uskutočnili i v pohode a dobrej nálade.
Plánované riadne členské schôdze sa konali v poslednú
stredu v mesiaci. Počet našich členov k 31.12.2016 je
64.
Dňa 27.01.2016 sa konala štvrtá výročná členská
schôdza spojená s vyhodnotením predošlého roka a s
kultúrnym programom. Vo februári sme sa zúčastnili
obecnej zabíjačky, na ktorej sme ponúkali šišky, ktoré
piekli naše členky. Na marcovom stretnutí boli
vyhodnotení členovia čitateľskej súťaže – knihou. Od
apríla sme začali chodiť na vlakové a autobusové výlety
do okolia, navštívili sme Budatínsky hrad. V máji sme
absolvovali vlakový výlet do Turčianskych Teplíc
spojený s rehabilitačným kúpaním. V júni sme sa
zúčastnili kultúrneho podujatia – koncertu Kollárovcov
so spoluúčasťou členov a samozrejme, bol aj športový
deň spojený s varením gulášu, netradične v sále
kultúrneho domu. V júli sa konala riadna členská
schôdza a s pripravoval sa dvojdňový autobusový výlet
na Spiš a okolie. Výlet sa konal 12. – 13.08.2016.
Autobusový výlet sa vydaril k spokojnosti zúčastnených
členov. Navštívili sme Spišský hrad, Spišské Podhradie
s Kapitolou, kde sme mali aj svätú omšu pre našich
členov. Ubytovanie v Danišovciach nás prekvapilo
príjemným prostredím, ako aj dobrou stravou. Na
druhý deň sme si prezreli Levoču, Mariánsku horu pútnické miesto, tiež sme navštívili Spišskú Novú Ves a
na spiatočnej ceste sme si prezreli skanzen Pribylina. V
septembri sa konala riadna členská schôdza spojená so
zdravotnou prednáškou. Na mesiac október sme
pripravili spoločnú schôdzu s Jednotou dôchodcov ZO
Snežnica s občerstvením a kultúrnym programom pre
našich seniorov v mesiaci úcty k seniorom. Od
septembra do decembra sme za zúčastnili kultúrnych
podujatí so spoluúčasťou našich členov, spolu sme boli
na štyroch podujatiach. Na november sme pripravili
štvrtý Vianočný bazár pre našich členov, ponúkali sme
naše výrobky. V decembri naša ZO prispela k podujatia
Obecného úradu posedenie s dôchodcami tombolou.
Dúfame, že sme potešili našich starších spoluobčanov.
Mária Kukučiková
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INFORMÁCIE Z OBCE - KULTÚRA
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
S príchodom nového starostu sa v
našej obci obnovila i krásna tradícia,
ktorou je uvítanie novonarodených
detí do života. Toto podujatie sa v
tomto roku uskutočnilo 22.januára
2017 v priestoroch kultúrneho
domu. V našej obci sa v roku 2016
narodilo 13 detí (7chlapcov a 6
dievčat), ktoré boli obdarované
darčekovým košom a poukážkami v
hodnote 70€. Pozornosť sa ušla i
mamičkám, ktoré si odnášali ružičku
a darčekové predmety od obce
Snežnica. Príjemné posedenie sa
zavŕšilo pamätným fotografovaním
detí v kolíske. I v mene redakčnej
rady prajeme všetkým deťom veľa
zdravia a rodičom mnoho trpezlivosti
pri ich výchove.

poľovníkov Jaroslava Labudu. V
podobnom duchu sa vyjadril i
starosta obce, ktorý sa teší už na
ďalší ročník.

autor: Katarína Brozová
Takto otvoril ples obce Snežnica starosta obce MVDr. Milan
Hlavatý s manželkou Jankou
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členovia združenia postihnutých
civilizačnými chorobami. Prasiatko
nám tento rok neušlo, ako to bolo
minulý rok, nakoniec sme si aj
zaspievali pri heligónke a spokojní sa
pobrali domov.
Teší nás, že v tomto roku prišli
pomôcť aj nové mladé tváre, pre
niektorých to bola vôbec prvá
skúsenosť s takýmto podujatím. V
mene starostu obce ďakujeme
všetkým, ktorí pomohli pri tejto
udalosti - menovite najmä Štefanovi
Cesnekovi, Jaroslavovi Labudovi,
Mariánovi Majtánovi, ale aj
zástupcom hasičov, futbalistov,
pracovníkom obecného úradu,
členom Jednoty dôchodcov a
Združenia postihnutých
civilizačnými chorobami Snežnica.
Dušan Ševčík

foto: Katarína Brozová

FAŠIANGY, TURICE,
VEĽKÁ NOC IDE
archív Milan Hlavatý

Vitajte medzi nami:
Marek Hucko
Lukáš Voštenák
Jakub Krenčan
Sofia Koklesová
Anton Bahna
Ondrej Zemančík
Andrea Frátriková
Viktória Vavro
Dominik Labuda
Marcel Bačinský
Sára Šmehylová
Valéria Poliaková
Simona Javoríková

Fašiangové obdobie (od Troch kráľov
až do škaredej - Popolcovej stredy)
má svoje miesto i v našej obci. Je to
obdobie, ktoré sa vyznačuje zábavou,
zabíjačkami a očakávaním jari. V
našej obci sa v tomto období
uskutočnilo viacero vydarených
podujatí:
FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
V tomto roku išlo už o VI. ročník tejto
akcie, ktorá si získava miesto a
obľubu v našej obci. S udalosťou
začali naši dobrovoľní hasiči ešte v
roku 2012, postupne však prebrala
nad zabíjačkou svoj patronát obec,
ktorá s pomocou jednotlivých
organizácií zastrešuje tento
fašiangový zvyk.
V sobotu 18.februára 2017 bolo na

V SNEŽNICI SA PLESALO
Prvé dve soboty v mesiaci február
patrili v našej obci plesom. Prvý z
Na obecnom plese sa zabával aj Juraj Podolák (vľavo) a František Ďuroška

autor: Katarína Brozová

autor: Katarína Brozová

nich bol pod hlavičkou Poľovníckeho
združenia Vreteň a o týždeň na to sa
plesalo pod taktovkou starostu obce
MVDr. Milana Hlavatého na
obecnom plese. Obidve udalosti
dopadli nad očakávania, ľudia sa
bavili, jedlo chutilo, program bol
výborný. "Ďakujeme všetkým, čo
prišli podporiť naše združenie na
tento náš poľovnícky ples," tak zneli
slová od organizátora plesu

námestí v obci od ranných hodín
rušno. Pripravoval sa ďalší ročník
obecnej zabíjačky. Hŕstka
prizerajúcich sa čakala na privezenie
prasiatka a už sa mohla začať
tradičná zakáľačka so všetkým, čo k
tomu patrí. Šikovní mäsiari Jarko a
Marián si so svinkou rýchlo poradili.
Postupne sa začali predávať i
tradičné zabíjačkové výrobky (jelítka,
tlačenka, klobásy, kapustnica...) a
dospelí si mohli pochutnať i na
hriatom alebo varenom vínku.
Sladkými šiškami nás potešili

CHODENIE PO "ŠABLIACH"
Tento zvyk sme sa po dlhom období
rozhodli oživiť ako členovia Jednoty
dôchodcov Snežnica. Chodenie po
šabliach, alebo ak chcete, v maskách

autor: Miriam Jaššová

po dedine bol jeden z vrcholov
predpôstneho obdobia. V našej obci
sa však tento zvyk pomaly vytrácal,
a tak sme sa rozhodli oživiť túto
tradíciu, pretože je i poslaním našej
organizácie prispieť k zachovaniu
kultúrnej hodnoty našich predkov.
V sobotu 25.februára 2017 sme sa
stretli na obecnom úrade, aby sme sa
prezliekli do rôznych masiek. I keď
tento rok chýbala nevesta a ženích,
ktorí boli vždy charakteristickí pre
náš región vo fašiangovom sprievode,
povedali sme si, že na prvý rok to
bude stačiť i trochu skromnejšie. Veď
predsa o tom sú fašiangy - o radosti,
speve, tancovaní a príprave na
pôstne obdobie. Nakoniec nás
občania srdečne vítali vo svojich
príbytkoch a dvoroch. Každého sme
vytancovali, za čo sme si vyslúžili
vajíčka, slaninku, deti sladkosti
alebo nejakú korunku. Zo slaniny a
vajíčok sme na pochovaní basy
pripravili pre všetkých chutnú
praženicu. Tento deň sme zažili
naozaj mnoho pekných zážitkov, už
teraz sa tešíme na ďalší rok...
Magdaléna Javoríková - predsedkyňa
Jednoty dôchodcov Snežnica
foto: obecná kronika
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MORENA, MORENA,
KDE SI PREBÝVALA

autor: Daniela Cesneková

autor: Katarína Brozová

DETSKÝ KARNEVAL
V posledný deň fašiangového
obdobia, ktorý pripadá na utorok
pred Popolcovou stredou - tento rok
na posledný februárový deň, patril v
poobedných hodinách našim deťom.
Vyzdobená kultúrna sála, po stoloch
mnoho sladkostí, hlasná hudba. To
všetko nasvedčovalo tomu, že sa v
obci koná detský karneval, ktorého
sa zúčastnilo asi 50 detí. Masky od
výmyslu sveta - u dievčat bodovali
princezné a chlapci vsadili na
pirátov. Bola pripravená súťaž o
najkrajšiu masku, ale starosta sa
rozhodol, že ocení všetky masky
sladkosťami a medailami. I keď boli
len papierové, deti boli šťastné, ako
keby vyhrali olympijské.
Pre deti boli pripravené rôzne hry a
vrcholom zábavy bolo precvičovanie
detskej zumby v podaní Mati
Škorvánkovej a Mišky Chrapčíkovej.
"Veľmi sa nám toto podujatie páči,
pre deti naozaj stačí hlasná hudba a
veľký priestor na behanie a zábavu,"
smiala sa mamička jedného dieťaťa.
Naozaj môžeme potvrdiť, že deti sú
naozaj najvďačnejšie a radosť v ich
očiach nás nakopla na večerné
pochovanie basy...

pochovanie basy, čím sa symbolicky
začína pôstne obdobie. Pomaly sa
začala zapĺňať sála kultúrneho
domu, posledná možnosť zatancovať
si pred pôstom. V klubovni sa
pripravoval smútočno-humorný
ceremoniál pochovania basy. Pred
polnocou už bolo počuť náreky
plačiek, ktoré odprevádzali našu
drahú basu ESTERU na večný
odpočinok na 40 dní, čo je práve
spomínané pôstne obdobie do Veľkej
noci. Znelo i známe:
"Olorés, dolorés,
naučia Ťa v pekle móres,
keby si nebola toľko pila,
bola by si dlhšie žila.“
Takto sa zavŕšili fašiangy v našej
obci. Patrí sa tu poďakovať všetkým,
čo pomohli s dôstojným priebehom
jednotlivých akcií, verte, že bez Vás
by dedinka nebola tým, čím je. Za to
Vám všetkým úprimne ďakujem v
mene obce, ako i vo svojom mene.

Morena bola staroslovanska bohyňa
zimy a smrti. Na jar sa končí jej vláda.
Vo folklóre sa v mnohých obciach
zachoval zvyk upálenia slamenej
babky, ktorá sa následne hodila do
vody, čím sa symbolicky privítala jar. V
našej obci sa kedysi Morena pálievala.
Mnohopočetný sprievod ju vyniesol až
na kraj dediny. Robilo sa to na smrtnú
nedeľu (2 týždne pred Veľkou nocou).
Po mnohých rokoch sa tento zvyk
oživil i u nás v obci a v sobotu 1.4.2017
si v areáli miestneho pohostinstva
pripravili program s témou vynesenia
Moreny a vítania jari. Nakoniec sa
zapálená Morena hodila do vody za
spevu pesničky:
Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam na vyšnom konci v murovanom
domci.
Čo si tam robila?
Košielky som šila.
Komu si ich šila?
Snežnickým mládencom....

Dušan Ševčík
Dušan Ševčík

autor: Katarína Brozová

POCHOVANÍM BASY
SA ZAČAL PÔST
Po karnevale sme trochu upratali a
pripravili sa na polnočné
autor: Katarína Brozová

autor: Daniela Cesneková
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ZVYKY A TRADÍCIE

ŠKOLA

STARÁ MAMA ROZPRÁVALI ...
O VEĽKEJ NOCI
Veľkonočný týždeň trvá od Kvetnej
nedele po Bielu sobotu. Na Kvetnú
nedeľu sa do kostola nosia rozvinuté
vŕbové prútiky - bahniatka, ktoré kňaz
posvätí. Doma sa dávali za hrady,
obrazy, aby ich chránili pred búrkou. I
ja si pamätám, keď sa blížila búrka,
sme kúsok tohto konárika hodili do
pece, alebo dali do obloka. Na Zelený
štvrtok sa zaväzovali zvony, ešte pred
posledným zvonením sme sa chodili
umývať do potoka. Na veľkonočné
obrady sme chodili do kostola do
Brodna... Toto obdobie sme trávili v
modlitbe a pokore. Ako dievky sme sa
už však tešili na veľkonočnú nedeľnú
zábavu, ktorá pre nás symbolizovala
skončenie pôstneho obdobia.
Azda najväčším sviatkom mládencov
bol až veľkonočný pondelok. Chodili po
domoch, kde majú dievčatá, aby ich
mohli pooblievať čerstvou, studenou
vodou, ktorá mala byť symbolom
zdravého života.
U nás, v našom regióne, je zvykom, že k
oblievačke patrí aj šibanie prúteným
korbáčom. I my, dievky, sme čakali na
kúpačov, no ako to už býva, veľa vody
nás veru nepotešilo, ale zas na druhej
strane ani by sme nechceli, aby nás
mládenci obišli. Obdarovali sme ich
farebnými vajíčkami, ktoré sme uvarili
a maľovali. V obchodov veru nebol
žiaden výber čokoládových vajíčok, tak
sme sa predbiehali medzi dievčatami,
čo ktorá pre šibačov pripraví. Doteraz
sa u nás zachoval aj zvyk, že šibačovi sa
uväzuje farebná stužka na korbáč.
To bolo piskotu a radosti po dedine.
Niektoré roky nás ešte klepalo od zimy,
veď slniečko niekedy prialo oblievačke,
ale niekedy bola ešte zem pokrytá
snehovou perinou. Často nás chlapci
hádzali i do potoka, ale samozrejme
tak, aby sa nám nič nestalo. Vodu brali
do vedier z potoka, bola naozaj
studená... Nakoniec sme však boli radi
a spolu s mládencami sa smiali, či
zaspievali si peknú pieseň...

MAŠKARNÝ PLES V MŠ SNEŽNICA

Emília Ševčíková
PRANOSTIKY
13.apríl

Saď zemiaky na Zelený štvrtok,
v jeseni sa potešíš

15. apríl

Ak prší do Božieho hrobu, bude
smädný rok

24. apríl

Ako hlboko pred Ďurom vyschne,
tak hlboko po Ďurovi namokne.

4. máj

Svätý Florián si ešte môže nasadiť
snehový klobúk

12. máj

Traja ľadoví muži a Žofia je ich
kuchárka

máj

Májové blato - pre hospodára zlato

jún

Ak je jún studený, sedliak krčí
rameny

Kde sa voda sypala a piesok sa lial, stálo
kráľovstvo. Nebolo to hocijaké
kráľovstvo, ale detské, lebo bolo plné
detí. Hoci iba na jeden deň sa triedy
zmenili na komnaty plné detských
rozprávkových postavičiek, ale stálo to
zato.

SPOMIENKA

foto autor: archív MŠ Snežnica

Maškarný ples pre deti pripravili pani
učiteľky v MŠ Snežnica dňa 24.2.2017. V
každej komnate sa kraľovalo, hodovalo,
súťažilo, no jedným slovom, zabávalo.
Veď zábava a dobré jedlo k fašiangom
neodmysliteľne patria. Veľká vďaka patrí
rodičom za maškrty, ktoré deťom
priniesli a taktiež našim dobrým tetám
kuchárkam Darinke a Janke za teplučké

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ
spomienkami.
11. marec bol pre nás smutným
dňom, nakoľko sme sa rozlúčili s
členom výboru ZO ZPOCCHO
S n e ž n ic a , M g r . Ľ u d o v íto m
Mesiarikom. Ďakujeme, budeš
nám chýbať.
Výbor a členovia
ZO ZPOCCHO Snežnica

foto autor: archív MŠ Snežnica

voňavé šišky, ktoré k fašiangom patria.
Mňam, to boli dobroty, na ktorých si
pochutnali spidermani, princezné, Elzy,
piráti, šaškovia a veľa ďalších
rozprávkových postavičiek, do ktorých
sa preobliekli naše detičky. Celý týždeň
sme si pripravovali výzdobu, učili sa o
tradíciách a tešili sa na maškarný.
Veľkú pochvalu dostávajú aj rodičia,
ktorí svojim drobcom pripravili naozaj
nádherné masky.
Pani učiteľky prežili s deťmi výnimočný
deň a už teraz sa všetci tešíme na
budúcoročný karneval.
R. Plevková

OZNAM
ŠKOLA HĽADÁ NOVÉHO UČITEĽA
TELESNEJ VÝCHOVY
Základná škola s materskou školou hľadá
do učiteľského zboru nového
učiteľa/učiteľku so zameraním na výučbu
telesnej výchovy. Žiadateľ o prácu musí
splniť kvalifikačné predpoklady,
predovšetkým musím mať vyštudovanú
vysokú školu s aprobáciou telesná
výchova.

POĎAKOVANIE
Drahý pán učiteľ, odišli ste tak
náhle, že sme Vám nestihli
povedať ĎAKUJEME. Ďakujeme
za vedomosti, ktoré ste nám
odovzdali. Ďakujeme za lásku,
ktorú ste nám venovali a
ďakujeme za úsmev, ktorý ste
vždy na našich detských tvárach
vyčarovali. Naučili ste nás, ako
si vypočítať zlomky, ale
nenaučili ste nás, ako sa
vyrovnať s Vašim tak rýchlym
odchodom. Navždy si Vás
budeme spájať s najkrajším
obdobím života. Za všetko Vám
patrí naša vďaka.
Vaši žiaci Základnej
školy v Snežnici

Snežnické ochotnícke divadlo
Vás pozýva na premiéru hry

Kubo
1. máj 2017
KD Snežnica
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RÔZNE
ČLOVEK, NAJLEPŠÍ PRIATEĽ
PSA?
Pri prechádzkach obcou si môžeme
všimnúť, že skoro každý dvor má
svojho štvornohého strážcu. No pri
prechádzke s vaším štvornohým
kamarátom sa vám môže stať, že vás
napadne iný psík (ktorý sa zrejme
nechce kamarátiť). Prvýkrát to bol
vlčiak, ktorý sa na nás znenazdajky
vyrútil z bočnej cesty. Pri ďalšej
skúsenosti sme určitý čas museli
prečkať na cintoríne. Zatiaľ poslednú
nepríjemnú skúsenosť sme mali
znova na hlavnej ceste v centre obce,
na verejnej komunikácii. Všetky tieto
situácie mali jedno spoločné – a to, že
majiteľ útočiaceho psíka bol
nablízku, akurát ho nemal na

vôdzke, ani s náhubkom. A tiež, že
nedokázal zaistiť, aby k stretu dvoch
zvierat nedošlo. Predpokladám, že
nie som jediná s takýmito
skúsenosťami. V zmysle zákona č.
282/2002 Z.z. § 4 (1) „Vodiť psa
mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá
a schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá, a zabraňovať
vzniku škôd na majetku, prírode a
životnom prostredí, ktoré by pes
mohol spôsobiť.“ (3) „Za psa vždy
zodpovedá držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo nad psom

vykonáva dohľad.“ Podľa uvedeného
zákona §7 (2) „Priestupku sa dopustí
ten, kto vedie psa, ak b) nezabráni
útoku psa na človeka alebo zviera,
alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom.“
Ľudová múdrosť hovorí, že dovtedy
sa chodí s džbánom po vodu, kým sa
nerozbije. Verím, že nikto z nás
nechce pokúšať šťastie a byť príčinou
udalosti s nešťastným koncom.
Mať štvornohého kamoša je riadne
fajn, ale bolo by hlúpe očakávať, že
psík sa zachová rozvážne, prehodnotí
situáciu a zachová chladnú hlavu.
Preto nerobme z týchto priateľov
nepriateľov a buďme zodpovední aj
voči svojmu okoliu.

JARNÁ ÚNAVA
Mnohí máme radi zimu, ale väčšina z
nás sa po zime teší na jar a teplé dni
leta. Ako je to s naším organizmom
po zime? Cítime sa vyčerpaní,
unavení, slabí alebo malátni? Tí,
ktorí tieto príznaky pociťujeme,
môžeme trpieť sezónnym únavovým
syndrómom, laicky povedané jarnou
únavou. Aj keď to nie je žiadna
choroba ani diagnóza, je to
všeobecne známy a akceptovaný jav.
Čo to vlastne jarná únava je? Pod
jarnou únavou si predstavujeme
komplexný stav organizmu, kedy
človeka sprevádzajú nepríjemné
pocity. Sme unavení, vyčerpaní,
môžeme trpieť migrénami, nízkym
tlakom krvi a zmenami nálad. Často
sme podráždení a pesimistickí. Na jar
nám ubúda energia, organizmus trpí
nedostatkom vitamínov a slnečnej

energie, máme málo pohybu,
dlhodobý stres a príliš vysoké
pracovné tempo, vysedávame pred
počítačom. Tieto faktory vplývajú na
obranyschopnosť organizmu, ktorá
sa znižuje. Jarnú únavu okrem
týchto faktorov môžu spôsobiť aj
zmeny počasia, najmä rýchle
striedanie sa teplých a chladných
vplyvov. Ako teda predchádzať jarnej
únave, čo nám pomôže? Ak sa
chceme vyhnúť nepríjemným
pocitom, spôsobených jarnou
únavou, dodržujme zdravý životný
štýl:

vylúčme mastné, vyprážané a
sladké jedlá);
pohybujme sa (bicyklujme,
plávajme,cvičme pri hudbe aspoň
10 minút denne, vyjdime si na
prechádzku do prírody, poďme do
práce pešo);
vyhnime sa stresu, alkoholu a
fajčeniu;
často a dostatočne vetrajme
miestnosti,
doprajme si dostatok slnečných
lúčov;
dostatočne si pospime (ak je to
možné aj popoludní).

HRA PRE BYSTRÉ OKO!
Deti i dospeláci v novinách sme ukryli 22
kreslených veľkonočných vajíčok.
Dokážete ich nájsť?

–

–

zvýšme príjem vitamínov v
prirodzenej forme (jedzme veľa
čerstvej zeleniny a ovocia, pime veľa
bylinkových čajov, ovocných štiav a
prírodnej nemineralizovanej vody);
stravujme sa racionálnejšie
(jedzme ľahšie potraviny –
cestoviny, zemiaky, biele mäso a

Zuzana Ševčíková

–

–
–
–
–

Tak ako sa príroda prebúdza zo
zimného spánku, tak sa aj náš
organizmus pripravuje na zmeny.
Pomôžme mu dobre zvládnuť
prechod zo zimy do teplejších dní a
vyhnúť sa tak nepríjemným pocitom,
spôsobených jarnou únavou.
Mgr. Katarína Brozová
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HASIČI
HOSTILI SME HALOVÉ
HRY MLADÝCH HASIČOV
V závere minulého roka, 30.12.2016,
naša obec privítala v sále kultúrneho
domu súťažné družstvá mladých
hasičov okresu Kysucké Nové mesto.
Túto súťaž každoročne organizuje
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Do súťaže sa zapojilo 20
kolektívov, čo znamenalo 80 súťažiacich detí. Súťaž nám otvoril náš
talentovaný heligonkár Matúško
Žucha, nasledovali príhovory okresného veliteľa Ing. Petra Harceka,
domáceho predsedu Martina Bollu,
starostu obce MVDr. Milana Hlavatého a ostatných okresných funkcionárov.
Súťaž pozostáva z 9 disciplín: viazaKolektív mladých hasičov 2016
nie uzlov, víťazná
určovanie
technických
fotka z okresného
kola
prostriedkov, spájanie hadíc C
navzájom a ich rozpájanie, spájanie
hadice C s prúdnicou C a ich rozpájanie, zapájanie hadice B na rozdeľovač a jej odpájanie, prenášanie loptičiek na lyžičke, zhadzovanie kolkov
hadicou C, hádzanie krúžkov na cieľ,
Súťažné družstvo mužov na súťaži
triafanie
loptičiek do bránky. Súťažv Brodne - r.2015,
zľava
Ján
Labuda,
Tomáš Jezbera,
né družstvá
postupne
absolvovali
Branislav Ševčík, Jakub Bollo,
Martin Bollo,stanoviská.
Štefan Cesnek, Dušan Ševčík
jednotlivé
Našu obec reprezentovali dve súťažné družstvá - jedno súťažilo v kategórii chlapi a druhé v kategórii dievčatá. Počínali si výborne, keď súťažný
kolektív dievčat obsadil prvé miesto,
čím obhájil minuloročné prvenstvo
zo súťaže v Ochodnici. Chlapci skončili tiež rovnako ako pred rokom na
treťom mieste. Teší nás i úspech v
individuálnom preteku jednotlivca,
kde chlapci nenazbierali odvahu
nastúpiť, ale dievčatá nám urobili
obrovskú radosť, pretože Júlia Labudová skončila na prvom mieste a
Katarína Belancová na treťom.
V závere podujatia nás navštívil i náš
spoluobčan, poslanec NRSR Stanislav Kmec spolu s okresným prednostom Obvodného úradu p. Kozinom, ktorí oceneným odovzdali medaily
a drobné upomienkové predmety. Je
potrebné poďakovať všetkým členom
DHZ Snežnica za pomoc pri organizácii tohto podujatia, tiež starostovi
obce za poskytnutie priestoru. Menovite je potrebné pochváliť aj Danielu

hemského svetla, ktoré sme prevzali
od skautov na námestí v Žiline.
Následne sme ho na Štedrý deň rozniesli ku kaplnkám v okolí obce. Na
Silvestra sme sa spolu s občanmi
obce vybrali tiež na výstup na Veľký
Vreteň.
Začiatkom roka sme zasahovali pri
požiari komína v obci - časť Horejarčie. Včasným zásahom sa predišlo
väčším škodám na majetku. Taktiež
sme pomáhali pri obecnej fašiangovej zabíjačke.
V tomto roku je to už 5 rokov, čo
máme vo výpožičke hasičské vozidlo
Iveco Daily, ktoré nám pomáha pri
našej zásahovej, ako i preventívnovzdelávacej činnosti. Obec si podala
horný rad zľava: Pavol Labuda, Štefan Cesnek (vedúci mládežiadosť, aby vozidlo po príkladnom
že), Martin Belanec, Gabriela Cesneková (dieťa)
dolný rad zľava: Adam Hruška, Peter Labuda
užívaní v dobe tejto výpožičky prešlo
autor: Ľudovít Hoch
pod správu obce. Počas tohto obdoFloriánska sv. omša hasičov okresu KNM v Snežnici r. 2016
bia sme robili všetko preto, aby
Z NAŠEJ ČINNOSTI
vozidlo zostalo u nás, preto aktuálne
Pre nás, členov Dobrovoľného hasič- netrpezlivo čakáme na odpoveď.
ského zboru Snežnica je vždy zimné Dobrú činnosť nášho zboru si všimli
obdobie viac-menej oddychové. Zvý- aj v okrese KNM, kde našu obec zarašenú pozornosť venujeme akurát dili do prvej trojky z hľadiska činnosprevencii vykurovacích telies, ale aj ti za rok 2016. Členovia výboru boli
administratívnej a schôdzkovej čin- menovaní i do viacerých funkcií v
rámci okresu, čo nás veľmi teší. Radi
nosti.
prispejeme
svojimi skúsenosťami k
V závere minulého roka sa konala
Výročná členská schôdza za rok napredovaniu postavenia dobrovoľných hasičov v okrese KNM.
2016, kde sme si volili nový výbor,
V uplynulom období sa uskutočnili 2
ktorý bude náš zbor reprezentovať v
schôdze výboru, kde sme plánovali
rokoch 2017-2022 v nasledovnom
hospodárenie a činnosť na rok 2017.
zložení:
Priebežne Vás budeme informovať i v
predseda
Martin Bollo
rámci
týchto novín o našej činnosti,
veliteľ
Ján Belanec
tajomník
Bc. Dušan Ševčík
úspechoch, či sklamaniach. Aktuálpreventivár
Štefan Bollo
ne veľkú váhu kladieme na rozvoj
strojník
Peter Bollo
mládeže,
ktorá bude našu obec
pokladník
Ing. Gabriela Bollová
referent mládeže Štefan Cesnek
reprezentovať už v novom zložení,
referent žien
Daniela Cesneková
nakoľko značná časť mladých
člen výboru
Milan Maliar
dosiahla už dorastenecký vek. UvidíV minulom roku sa nám podarilo
me, ako sa nám bude dariť v tejto
udržať tradíciu roznášania betleveľmi dôležitej oblasti...
a Štefana Cesnekovcov, ktorí zodpovedne pripravili našu mládež na túto
súťaž.

Silvestrovský výstup na Veľký Vreteň, 31.12.2016, autor: archív Dušan Ševčík
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HASIČI POMÁHAJÚ

OZNAM
Výbor Dobrovoľného hasičského
zboru Snežnica pozýva všetkých členov s rodinami, ale aj širokú verejnosť na hasičskú púť do Rajeckej
Lesnej, ktorá sa uskutoční v nedeľu
30.apríla 2017 pri príležitosti sviatku
sv. Floriána. Je objednaný autobus s
odchodom od kostola. Súčasťou
zájazdu je aj návšteva obce Čičmany.

Pomáhať je dôležité. O to viac, keď ide
o našich spoluobčanov. Akonáhle
sme zaznamenali, že naša spoluobčianka Monika žiada o pomoc pre
svojho syna Milanka, ktorý trpí DMO,
neváhali sme a prispeli sme sumou
100€ z nášho rozpočtu. Predseda s
manželkou však vyvíjali i ďalšie aktivity medzi členmi DHZ, a tak bola
napokon vďačnej mamine odovzdaná
suma za DHZ Snežnica vo výške
program:
300€. Veríme, že financie pomôžu na
liečbu a k prvému kroku tohto usmie09:30 hod.
vavého chlapca. Vďaka patrí výboru
11:00 hod.
DHZ za podporu, jednotlivým členo12:30 hod.
m, ale tiež predsedovi Martinovi a
jeho žene Gabike, ktorí celú zbierku
zastrešovali...(pozn. redakcie: kon14:00 hod.
takt na Moniku, ako i bližšie info môže14:30 hod.
te získať na redakčnom maily - redakciasneznica@gmail.com)

odchod od kostola
slávnostná sv. omša
individuálny program
(návšteva betlehemu,
kalvárie...)
odchod smer Čičmany
obhliadka maľovaných
domov v obci Čičmany,
Radenov dom - múzeum

činnosťou detí pri hre so zápalkami,
kladením ohňov, podpaľovaním
ľahko zápalných materiálov a pod.

S cieľom predísť vzniku požiarov
Dobrovoľný hasičský zbor v Snežnici
v spolupráci s obcou Snežnica vyzýva spoluobčanov, aby rešpektovali
zákaz vypaľovania trávnatých
porastov pod hrozbou finančnej
sankcie. Ďalej vydáva zákaz fajčiť a
zakladať oheň na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť.
Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu
vzniku požiarov a tým aj k zníženiu
škôd, ktoré by spôsobili...

(podľa záujmu )
15:30 hod.

odchod, smer Snežnica

Krásnu Veľkú Noc Vám želá

16:30 hod.

predpokladaný návrat

kolektív DHZ Snežnica

Svoju účasť nahláste niektorému
členovi DHZ. Cena za dopravu je cca
3€, deti zadarmo + podľa záujmu
vstupné
do expozície Čičmany zľava: Milan Maliar, Peter Bollo, Milanko (chlapec, pre ktorého
sa robila zbierka), Martin Bollo, Štefan Cesnek, Dušan Ševčík
dospelí - 1,30 €, deti nad 6 rokov,
foto: Monika Turoňová
dôchodcovia, ZŤP - 0,80 €, deti do 6
rokov zadarmo. Využijeme možnosť
SOCHU SV. FLORIÁNA
skupinovej zľavy, takže ceny sú len
ODOVZDÁME ĎALEJ
orientačné. V Rajeckej Lesnej je možIste ste si všimli, že chodbičku v
nosť občerstvenia (pútnický guláš,
našom kostole zdobí socha sv. Floriákofola...)
na - patróna hasičov. Bola nám slávnostne odovzdaná do opatery na
okresnej hasičskej omši, ktorá sa
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
konala v našej obci v r.2016. Táto Vážení občania,
krásna myšlienka okresnej hasičskej každoročne, najmä v jarnom období a
organizácie má však pokračovanie. v čase dlhotrvajúceho sucha, je najKaždý rok má sochu v správe iná orga- väčšie nebezpečenstvo vzniku požianizácia / farnosť. Prvá floriánska rov. Väčšina požiarov súvisí s neopaomša sa konala v Kysuckom Novom trnosťou a nedbalosťou ľudí, resp.
Meste v r. 2013, následne bola socha podceňovaním požiarneho nebezpeo d o v z d a n á d o o b c e R u d i n s k á čenstva pri vypaľovaní trávnatých
/2014/, Rudina /2015/ a v minulom porastov, kríkov a kladení ohňov v
roku nám. Socha v tomto roku popu- prírode.
tuje do obce Horný Vadičov. ĎakujeJar je obdobie, kedy vzniká najväčší
me Ti , sv. Florián, že si našu dedinku
počet požiarov spôsobených činnoschránil od veľkého požiaru či živelnej
ťou občanov v prírode používaním
pohromy.
otvoreného ohňa, najmä pri vypaľoDušan Ševčík
vaní suchej trávy a iných porastov,
pri pálení haluziny, fajčení v prírode,

autor: archív DHZ Snežnica

Roznášanie betlehemského svetla,
Kaplnka na Medzivretní, 24.12.2016
autor: Martin Bollo
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RÔZNE
TOHTOROČNÁ ZIMA POTRÁPILA
AJ ZVIERATÁ
Táto zima bola, ako sa patrí. Prišla
skoro a nechcelo sa jej odísť. Mnoho
dní bola snehová pokrývka a tiež
mrazy nám ukázali svoju silu. My si
doma zakúrime a hrejeme sa pri
teplom čaji, zvieratám v lese však
treba cez toto obdobie pomáhať. Síce
sú zvyknuté i na drsnejšie
podmienky, potravu hľadajú len
ťažko.
Na zimu sme sa však ako členovia PS
Veľký Vreteň - Radoľa zodpovedne
pripravili. Už cez rok sme zabezpečili
vyše 20 metrov sena, ktoré sme
rozmiestnili do kŕmnych zariadení.
Na našom úseku v oblasti Snežnice
sa staráme o 5 senníkov, 3 krmelce a
tiež 7 solníkov. Zabezpečili sme tiež
dostatok jadrového krmiva (ovos,
jačmeň) a sypali ho do válovcov. Ešte
na jeseň sme s deťmi zbierali
gaštany, na ktorých si tiež zver

pochutnala. Najčastejšími
návštevníkmi našich krmelcov bola
srnčia a jelenia zver, ktorá prirodzene
patrí do nášho prostredia. Diviačia
zver sa dokrmovala na vnadiskách
(diviačie krmoviská) prevažne
kukuricou, kŕmnymi zemiakmi a tiež
odpadmi z kuchyne.
V priebehu zimy sa vo Vretni na
krátke obdobie objavil i rys, ktorý
môže mať na svedomí strhnutú
srnčiu zver. Tento predátor bol
označený sledovacím obojkom, takže
vieme sledovať jeho pohyb. Taktiež
medveďom sa veľmi nechcelo ísť
spať, ešte na Nový rok boli objavené
čerstvé stopy, pričom už bola tuhá
zima. Cez naše územie tiež prešli vlci,
ale nezaznamenali sme po nich
výrazné škody. V priebehu zimného
obdobia bolo objavených na našom
území 7 ks uhynutej zveri prevažne
vplyvom vyčerpania, príp. choroby či
zlého stavu. Tento počet možno

považovať za priemerný vzhľadom na
množstvo divo žijúcich zvierat v tejto
lokalite.
Zimu sme prečkali a je tu dlho
očakávaná jar. Príroda sa prebúdza. I
medzi zvieratami prichádza nový
život. Vtáctvo sa postupne vracia z
teplých krajín, nad Briežkovou už bol
spozorovaný vzácny bocian čierny.
Zvieratá sú však i teraz ohrozené.
Najmä vyslabnuté jedince potrebujú
pokoj, aby nabehli na zelenú pašu a
získali potrebnú silu. Preto Vás i
touto cestou žiadam, aby ste sa v
prírode správali slušne, ticho,
striehnite si najmä svojich psov, ktorí
dokážu zver natoľko uhnať, že potom
vysilením uhynie.
Veľká vďaka patrí všetkým, nielen
poľovníkom, ale aj radovým
občanom, ktorí boli nápomocní
našim zvieratám, aby
prečkali
nehostinnú zimu a pomáhali s
dokrmovaním.
Jaroslav Labuda

APRÍL - MESIAC LESOV
Konečne tu máme prvý jarný mesiac
- apríl. Tento rok sa akosi zima
nechce vzdať svojej vlády, ale dlhšie
dni a stúpajúce teploty svedčia o
tom, že jar sa už blíži. Tento krásny
bláznivý mesiac je už od roku 1952
nazývaný aj mesiacom lesov. Lesy
tvoria okolo 43% rozlohy našej
krajiny, z toho cca 51 % tvoria lesy
listnaté, 30 % ihličnaté a 19 %
zmiešané.
Život človeka je od nepamäti spojený
s drevom. Drevo sa používalo na
kúrenie, ale vyrábali sa z neho aj
mnohé nástroje. Živý strom v lese je

skrýšou pre zvieratá a rôzne
organizmy, v jeho korune hniezdia
vtáky, kôru obývajú lišajníky a medzi
koreňmi bývajú rôzne zvieratká. Lesy
majú celospoločenský význam, sú
našimi pľúcami i rezervoármi pitnej
vody. Lesy okrem produkcie dreva
plnia aj zdravotnú a rekreačnú
úlohu. Ročne sa vynakladajú nemalé
finančné prostriedky na obnovu
lesov, výsadbu nových stromčekov či
na odstraňovanie následkov škôd,
ktoré napáchajú nezodpovední
ľudia. Časté sú nelegálne výruby
stromov a ľudia svojou
neopatrnosťou či nezodpovedným
autor: archív Farnosť Snežnica

konaním založia požiar, ktorý vie
zničiť veľký kus lesa. Určite nielen v
apríli, ale po celý rok, by sme mali
chrániť naše lesy, udržiavať ich čisté,
aby sa zachovali pre ďalšie generácie.
Je našou povinnosťou dohliadnuť na
to, aby sa táto krása nezničila.
Dušan Ševčík

MLADÍ MLADÝM
Ako každý rok, tak aj tento, sa v januári u nás
konala detská diskotéka, ktorá bola usporiadaná
pre deti z Jasličkovej pobožnosti a pre tie, ktoré
chodili koledovať.
Bola to však prvá zábava, ktorú organizovali mladí,
takže si dali na nej dosť záležať. Pre deti boli
pripravené rôzne súťaže, bohaté občerstvenie a
veselá hudba. Vyhlásený bol aj najlepší tanečník a
najlepšia tanečníčka. Dúfame, že sa deťom páčilo a
dobre sa zabavili. Zároveň Vám všetkým ďakujeme
za účasť, či už na jasličkovej, alebo koledovaní a už
teraz sa tešíme na nové zážitky o rok.
Júlia Labudová
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FARNOSŤ SNEŽNICA

SNEŽNICKÉ KRKAHÁJE ALEBO
NA BEŽKÁCH OKOLO
SNEŽNICE...
OZNAM
Farnosť Snežnica momentálne realizuje
projekty na kúpu nového 2-manuálneho
orgánu, zhotovenie spovednice,
krstiteľnice a nového ozvučenia kostola.
Ak by ste mali záujem projekty finančne
podporiť, prípadne viete pomôcť alebo
poradiť pri realizácii projektov, ste
srdečne vítaní na farskom úrade.
Vďaka za akúkoľvek formu pomoci.
POZVÁNKA NA MAJÁLES
Počas posledných 5 rokov sa vytvorila
pekná tradícia v podobe farského
majálesu. V jednu májovú sobotu sa
spoločne stretávame pri hudbe, tanci a
priateľskom rozhovore. Ani jeden ročník
nesklamal výbornou atmosférou a
skvelou zábavou. Veríme, že aj
tohtoročný majáles zachová tradíciu.
Okrem dobrej zábavy je naším cieľom
vytvoriť priateľské spoločenstvo pre
všetkých. Výťažok z majálesu poslúži
pre potreby farnosti. Srdečne vás
všetkých pozývame a tešíme sa na Vašu
spoločnosť.
Informácie o vstupenkách získate u
Zuzany Ševčíkovej, prípadne na
obecnom úrade.

PLÁN AKTIVÍT FARNOSTI
SNEŽNICA NA NAJBLIŽŠIE
OBDOBIE:
14.4. Krížová cesta ku kaplnke
na Medzivretnie o 9:00
hod. (v prípade
nepriaznivého počasia v
kostole)
1.5. Svätá omša pri kaplnke na
Lysine
13.5. Farská púť na Staré Hory
(pri príležitosti 100.výročia
fatimských zjavení)
21.5. Slávnosť 1.svätého
prijímania, Farský kostol v
Snežnici

27.5. Farský majáles, Kultúrny
dom Snežnica od 19:00
hod.
2.6. – 3.6. FESTIVAL LUMEN
Trnava Najväčší gospelový
festival v strednej Európe

16.6. – 21.6. FATIMA letecky
(pri príležitosti 100.
výročia zjavení) SANTIAGO
de COMPOSTELA (hrob
sv. Jakuba) LISABON
(dom sv. Antona
Paduánskeho)
5.8. RAJECKÁ LESNÁ
( púť Dekanátu Kysucké
Nové Mesto )

22.8. LEVOČA (Mariánska hora)
SPIŠSKÁ KAPITULA
katedrála sv. Martina

archív Michal Gábor

Krkaháje, prinajmenšom komický
názov. Čo sú vlastne tie "snežnické
krkaháje" zašli sme sa spýtať za
našim spoluobčanom Michalom
Gáborom. "Organizátorom tohto
podujatia bol náš cykloklub Lavína.
Sme partia športových nadšencov,
ktorí si okrem cyklistiky radi
zašportujú v rôznej oblasti.
Zamýšľali sme sa, akým spôsobom
motivovať ľudí, aby sa športu
venovali aj cez zimné obdobie.
Rozhodli sme sa pre bežky, nakoľko
je to skvelý pohyb pre celé telo a
dobrý základ pre cyklistickú sezónu.
Toto podujatie sme sa rozhodli
nazvať Snežnické Krkaháje. Išlo len
o 0.ročník, ktorý prilákal iba zopár
účastníkov, ale i napriek tomu sme
boli spokojní. Snehové podmienky
nám priali, a tak sme sa v nedeľu
15.januára vydali zdolať 20 km trať
na bežkách okolo Snežnice. Verím, že
sa bude do budúcna tejto krásnej
udalosti zúčastňovať viac záujemcov
a radi by sme z toho vytvorili
každoročnú tradíciu.“
A prečo ste toto podujatie nazvali tak
netradične?: "Pre názov Krkaháje
sme sa rozhodli vzhľadom na
rôznorodosť terénu, na ktorom sú
miestami strmé výšľapy a hlavne
zábavné zjazdy," doplnil Michal.
Takže veríme chalani, že i v tejto
oblasti pritiahnete mnoho
záujemcov tak, ako ste to urobili i s
miestnou cyklistikou :-) .
Dušan Ševčík

archív Michal Gábor

Bližšie informácie budú
postupne zverejnené. Prihlásiť
sa môžete v sakristii kostola.
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CYKLISTIKA
NA BICYKLI OKOLO SNEŽNICE
Aj tento rok už po 5. krát bude súťažná
celosezónna akcia na cyklotrase „Okolo
Snežnice“.
Súťaž bude trvať v období od 8.mája do
3.septembra 2017. Značená trasa
začína a končí na námestí v Snežnici.
Vedie smerom pod Vreteň, na
Martinkovú lúku, Pod Kučerovkou,
Kotrč.Lúčka stráň, Kotrč. Lúčka,
Zástranie salaš – sedlo nad Snežnicou –

archív Michal Gábor

kaplnka Brodno – Snežnica, dĺžka
20km. Po prejdení vyznačenej trasy
bude cyklista v Hostinci pri zvonici v
Snežnici zapísaný do cyklistickej
kroniky. Všetky výjazdy sa 3.9. zrátajú
a vyhodnotia.
Podmienka: preukážete sa ľubovoľným
pokladničným dokladom z Kotrč. Lúčky
(t.j. doklad o absolvovaní trasy). Pre
dospelých bude odmenou za prejdenie
trasy okrem dobrého pocitu aj druhé
pivo zdarma.
9. septembra bude v rámci podujatia
„ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB
MARATÓN“ vyhodnotenie najviac
najazdených kilometrov na
cyklotrase „Okolo Snežnice“ Prví
traja sa postavia na stupeň víťazov a
získajú vecné ceny. Budú 2 kategórie –
do 18 rokov a nad 18 rokov.
„Chceme motivovať ľudí a hlavne
mládež k pohybu, k cyklistike. Zároveň
c y k lis to v p o z ý v a m e n a tr a d ič n é
otvorenie cyklosezóny 8. mája 2017
o 9:30 h, Snežnica - námestie.
Pôjdeme spoločne výletným tempom po
cyklotrase „Okolo Snežnice“
Michal Gábor,
CYKLO TEAM LAVÍNA.

foto: archív Patrik Podolák
Ja so sestrou Viktóriou

Rozhodli sme sa pre Vás príležitostne
pripravovať aj sekciu o talentoch,
mimoriadnych záľubách, či športovcoch, ktorí
bývajú v našej obci a možno ani nevieme o ich
úspechoch. Táto časť bude venovaná vždy
nejakému nášmu obyvateľovi, ktorí sa niečím
líši od nás, bežných, radových občanov :-)
V Snežnici býva reprezentant SR
v cyklistike
V rámci prvého príspevku do novej rubriky sme
sa vybrali za sympatickým mládencom, 18
ročným Patrikom Podolákom. Paťo, ako sme sa
dozvedeli z rozhovoru, je študentom III. ročníka
na Strednej priemyselnej škole stavebnej v
Žiline, odbor pozemné staviteľstvo. Má sestru
Viktóriu a za sebou viaceré úspechy v cestnej
cyklistike.
Ako si sa vlastne dostal k cestnej cyklistike?
"Moje prvé kroky k bicyklovaniu mi ukázali moji
rodičia a krstný Slavomír, keď som bol ešte
malý. Vtedy som to bral ako zábavu, pamätám si

som prešiel do spomínaného klubu. V klube
som od roku 2014. Začiatky boli ťažké, najmä
prvé tréningy, obával som sa, či budem vládať s
ostatnými. Nakoniec sa však obavy nepotvrdili a
po skúšobnom mesiaci som prešiel pod klub.
Mal som za sebou zopár menších súťaží,
niektoré som aj povyhrával. Darilo sa mi, a tak
som urobil dôležitý krok k môjmu športovému
napredovaniu. Získal som licenciu, a tak som
mohol reprezentovať aj Slovensko na
medzinárodných pretekoch. Ku koncu r. 2014
som absolvoval už preteky na profesionálnej
úrovni. Medzi prvé súťaže, na ktoré si rád
zaspomínam, patria - Suchá nad Parnou kadet - rok 2015 (v strede štartovej listiny).
Spomínaný rok bol pre mňa zlomový, bol som v
dobrej forme a ku koncu sezóny som už často
končil na stupňoch víťazov.
V roku 2015 som bol šiesty na MSR v Žiari nad
Hronom a o rok neskôr, v r. 2016, som skončil
už v juniorskej kategórii na 7.mieste. V r.2016
som absolvoval i preteky v Luxembursku, ktoré
som nedokončil, neskôr v Rakúsku. Napokon
som skončil vo svojom ročníku v r.2016 ako tretí
najlepší na Slovensku, stále sa však treba
posúvať vpred. Nebyť úrazu začiatkom roku
2016 (zlomená ruka), možno by som bol i o
stupeň vyššie. Zlomenina ma vyradila z
tréningu na dlhšie obdobie, a tak mi aj tesne
ušla nominácia na majstrovstvá Európy.

A ako sa ti darí aktuálne, aké máš plány
na túto sezónu?
"Je predo mnou náročná sezóna. Mám za sebou
svetový pohár v Gente v Belgicku v kategórii
juniori, pričom sa pretekov zúčastnilo okolo 200
cyklistov. Preteky som však nedokončil, zamotal
som sa do hromadného pádu. Na takýchto
pretekoch súťažia aj muži, avšak na dlhšie trate,
takže naživo vidíme i svojich favoritov. Potom sú
na rade ďalšie preteky, všetko sa však musí brať
pokorne a skromne, netreba lietať niekde vo
výšinách, ale pomalými krokmi si budovať svoje
postavenie v rámci slovenskej a medzinárodnej
cyklistiky. Mojím cieľom pre tento rok je udržať
si pódiové umiestnenie v rámci Slovenska v
mojom ročníku, zúčastniť sa majstrovstiev
Európy...
Prečo si dal prednosť cestnej cyklistike
3.miesto, preteky Trenčín 2016, kategória junior
foto: archív CYS ACADEMY
pred horskou?
"Je pravda, že mnoho ľudí považuje horskú
Sústredenie Chorvátsko 2016, Patrik druhý sprava
cyklistiku za atraktívnejšiu, mne však viac
foto: archív CYS ACADEMY
učarovala tá cestná. Na úrovni, kde sa už
pohybujem, je na mieste taktika, plánovanie,
predvídanie. Všetko toto sa mi páči. Či už ide o
jazdu v pelotóne, kde sa môžeme pohybovať aj
rýchlosťou 70 km/hod, v zjazdoch i rýchlejšie. V
kopcoch často tempo nasadzujú vrchári, na
rovinách zasa balík naháňajú špurtéri. Cestná
cyklistika je tímový šport, aj keď každý jazdíme
za seba. Bavia ma dlhé zjazdy a tiež strmé
stúpania...Začínam už postupne vnímať a
dostávať sa do nadnárodnej úrovne tohto
na pár pádov, odrenín a plaču. Dlhé obdobie športu, teší ma, keď vedľa trate vidím slovenské
som bral cyklistiku len ako záľubu a neopúšťalo zástavy. Dúfam, že o pár rokov budú na mňa
ma to ani po nástupe na strednú školu. Vedel kričať - PODOLÁK DO TOHO!!!(smiech)...“
som, že v obci je tiež zopár závodných cyklistov a
samozrejme, som vyhľadával ich spoločnosť, Čo sa týka Tvojho súkromia
skúsenosti, rady. Tomáš Beňadik spolu s a podpory rodiny, vzdelania...
Michalom Gáborom ma postupne zasvätili do "Tak samozrejme, myslím aj na školu, ktorá mi
tajov tohto pekného športu, videli, že ma to vychádza v ústrety, za čo som jej vďačný.
naozaj baví, a tak mi odporučili navštevovať Plánujem pokračovať v štúdiu na stavebnej
žilinský klub cestnej cyklistiky CYS PETER fakulte, ale teraz to ešte neriešim. Rodina ma
maximálne podporuje patrí im za to veľká
SAGAN ACADEMY.“
vďaka, najmä môjmu otcovi a mamine, ktorí
Takže Ťa trénuje Peter Sagan?
smiech..."Nie, netrénuje. Zo začiatku som majú o mňa stále veľký strach, ale tiež mojej
nastúpil do klubu horskej cyklistiky, až neskôr starkej zo Snežnice, starkým z Krásna, sestre a
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FUTBAL
tete Ľubke. Teší ma, že som k
cyklistike pritiahol i moju
rodinu, otec si rád rekreačne
zajazdí a sestra Viktória
preteká v tom istom klube ako
ja , ale v horskej cyklistike. Má
pred sebou ešte náročnú
prácu, ale tiež sa môže pýšiť
zopár úspechmi.“

MŠK SNEŽNICA
Turnaj U-19 v Čadci

V sobotu 18.02.2017 sa mužstvo dorastu U-19 MŠK
Snežnica zúčastnilo halového turnaja ObFZ Kysúc.
Turnaj sa hral v športovej hale Pratex v Čadci. Hoci sa
našim chlapcom výsledkovo nedarilo, výkony v
porovnaní s minulým rokom boli podstatne lepšie.
Predviedli sme množstvo pekných akcií, ktoré diváci
ocenili potleskom. Škoda individuálnych chýb, ktoré
naši súperi prevažne z vyšších súťaži hneď trestali.
Nedarilo sa nám tiež premieňanie šancí, ktorých sme si
Keď porovnáš slovenskú
v každom zápase vypracovali dostatok. Na turnaji sme
a svetovú cyklistiku, ako napokon skončili na 12.mieste.
sme na tom...?
"Čo sa týka talentov,
vyrastajú u nás budúci
Saganovci, ale pri porovnaní
materiálneho či finančného
zabezpečenia máme veru čo
doháňať. Tu nám v mnohom
pomáha slovenský
reprezentant Peter Sagan,
ktorý sa občas zastaví i na
návštevu nášho tréningu.
Svetová špička má napríklad
v porovnaní s nami rozdielne
bicykle na rovinaté a kopcové
preteky, každý člen
reprezentácie má svoj
náhradný bicykel.
Samozrejme že my na tom
aktuálne takto dobre nie sme,
ale žilinsky CYS patrí medzi
špičku na Slovensku.
Trénujeme 5-6 krát do
týždňa, prakticky za každého
počasia. Denne chodím na
bicykli na naše miesto
stretnutia na Rosinskú cestu
do Žiliny. A takto to je u mňa
každý deň..."

Paťo, ďakujeme Ti, že si si
našiel čas na rozhovor pre
tieto naše noviny. Myslím, že
Ti môžeme v mene našich
občanov vyjadriť obdiv a
vďaku, že u nás v obci je
takýto skvelý pretekár.
Prajeme Ti veľa najazdených
km bez pádu, veľa úspechov v
športovom živote, aby sa Ti
plnili i tie odvážne cyklistické
sny a samozrejme, tiež
úspešný osobný život.

Zostava MŠK Snežnica na turnaji:
horný rad zľava: Marián Muzika, Miroslav Mravec, Tomáš Beňadik,
Filip Horvát, Boris Jaššo, Marián Ukrop (tréner)
dolný rad zľava: Jakub Kopas, Jakub Kmecz, Martin Horvát
autor: archív MŠK

Výsledky nášho mužstva:
Tatran Turzovka: MŠK Snežnica 3:0

Časť ocenených hráčov MŠK Snežnica za rok 2016
autor: MŠK Snežnica

MŠK Snežnica: FK Krásno n. Kysucou 1:2 (gól J. Kopas)
Slovan Skalité : MŠK Snežnica 1:1 (gól F. Horvát)
Polom Raková : MŠK Snežnica 3:1, (gól J. Kopas)
Tatran Oščadnica: MŠK Snežnica 6:4 ( góly M. Horvát 2, Beňadik,
Kmecz)
MŠK Snežnica: Snaha Zborov 2:3 (góly- J. Kopas)

ZHROMAŽDENIE ČLENOV MŠK SNEŽNICA

(Pozn. redakcie: Do jarnej časti sezóny
2016/2017 Vám želáme splniť všetky ciele, ktoré
ste si predsavzali, Vám dospelým mnoho
trpezlivosti a mladým futbalistom športového
ducha a zapálené srdiečko pre tento krásny
šport...)

Dňa 16.02.2017 sa uskutočnilo Zhromaždenie členov
MŠK Snežnica, ktorého hlavným bodom boli voľby
orgánov Mládežníckeho športového klubu Snežnica na
nasledujúce funkčné obdobie.
Prítomní členovia v krátkosti vyhodnotili pôsobenie
klubu v roku 2016. Zaoberali sa prípravou jarnej
sezóny a boli stanovené priority pri zabezpečovaní
finančných prostriedkov na fungovanie klubu tak, aby
aj naďalej mohli hráči nášho klubu hrať a trénovať bez
zaťaženia poplatkami (okrem členského poplatku,
ktorý vyberáme v sume 3€ na rok pre SFZ). Aj naďalej
sa budeme pri financovaní klubu spoliehať najmä na
vlastné zdroje. Okrem sponzorských príspevkov bude
naše úsilie aj tento rok smerovať k zabezpečeniu
financií z podielu 2% zo zaplatených daní. Rátame aj s
podporou od obce Snežnica. Dohodli sme sa aj na
detailoch a organizačných záležitostiach ohľadne
tradičných turnajov Snežnica cup. Tento rok budeme
organizovať turnaje pre kategóriu prípravky a starších
žiakov.
Následne vo voľbách do orgánov MŠK Snežnica postupom podľa stanov
nášho občianskeho združenia boli zvolení nasledovní funkcionári:
Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško,
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop,
Výkonný výbor: Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop,
Pavol Labuda, Štefan Labuda Revízna komisia: Jozef Smieško , Marián
Šmehýl , Pavol Moravec

Dušan Ševčík Orgány budú svoju právomoc vykonávať od
15.03.2017 do 15.03.2019.
Na najbližšie obdobie bude teda zabezpečená
kontinuita vo fungovaní klubu, avšak do budúcnosti by
bolo dobré, keby sa do riadenia klubu zapojili aj noví
ľudia, ktorí by boli prínosom pre snežnický
mládežnícky šport. Staronoví členovia orgánov MŠK
Snežnica by radi medzi sebou privítali aj novú krv.
Záujemcovia sa môžu kedykoľvek prihlásiť.
Turnaje Snežnica cup 2017 aj tento rok s podporou
Nadácie Kia Motors Slovakia!
S radosťou Vám oznamujeme, že aj tento rok turnaje
Snežnica cup 2017 podporí Nadácia Kia Motors
Slovakia. Náš klub aj v roku 2017 organizuje tradičné
futbalové turnaje “Snežnica cup”. Tohtoročné turnaje
sa odohrajú v Snežnici 7.5.2017 a 25.6.2017.
Organizujeme ich pre kategóriu prípravky a starších
žiakov. Do grantového programu sme sa prihlásili s
projektom, ktorého náklady prevyšujú sumu 2. 000€. Z
plánovaných nákladov nám Nadácia Kia Motors
Slovakia uhradí až 1 973,86 €.
autor: archív Patrik Podolák

zlepšiť aj materiálne podmienky nášho klubu. V
predchádzajúcich rokoch sme takto získali odľahčené
hliníkové brány, svetelnú tabuľu a latexovú lajnovačku
. Tento rok sme sa zamerali výlučne na mužstvo
prípravky MŠK Snežnica. Pre našich najmenších
prostredníctvom grantového programu získame
špeciálne futbalové brány, s ktorými budú môcť
bezpečne manipulovať a využijú ich počas tréningov.
Prípravkárov kompletne oblečieme do najmodernejších
teplákových súprav a úplne novučkých dresov. V
chladnom počasí naše nádeje počas zápasov a
tréningov zohreje termoprádlo. Sme šťastní, že s
projektom sme uspeli. Je to ale záväzok. Po
administratívnej práci nás teraz čaká náročná práca
spojená s organizovaním turnajov tak, aby ich kvalita
zostala na úrovni, ktorú si turnaje postupne získali.

Každoročne sa prostredníctvom projektu snažíme

OŠK SNEŽNICA

Niečo zo spomienok...OŠK v sezóne 2009/2010
autor: archív OŠK Snežnica

Po jesennej časti patrí našim mužom v ObFZ Kysúc VII. liga QUICK SPORT predposledné 5.miesto. Za
súťažnou jeseňou sme sa obzreli v predchádzajúcom
čísle. Aktuálne máme na konte 9 bodov (za 3 víťazstva a
7 prehier so skóre 17:45). Za nami je beznádejne
posledná Klubina, ktorá nezískala zatiaľ ani bod.
1. ŠK Radoľa
2. FK Vadičov
3. FK Lodno
4. TJ Slávia Zákopčie
5. OŠK Snežnica
6. TJ Rozkvet Klubina

zápas
10
10
10
10
10
10

výhra
8
7
5
5
3
0

remíza
1
1
1
1
0
0

prehra
1
2
4
4
7
10

skóre
58:11
33:18
29:22
29:23
17:45
18:65

body
25
22
16
16
9
0

S jarnou prípravou sa začalo 10.marca v priestoroch
telocvične ZŠ s hojnou účasťou. Prajeme Vám, chalani,
aby ste dobojovali súťažnú sezónu so vztýčenou hlavou a
aby ste nemuseli popri iných problémoch riešiť v tejto
jarnej časti nedostatok a neochotu niektorých hráčov.
Tešíme sa na tradičné turnaje, ktoré pre nás chystáte v
letnom období.
Plán zápasov OŠK Snežnica - jar 2017
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo

Zákopčie - Snežnica
Snežnica - Klubina
Lodno - Snežnica
Snežnica - Radoľa
Vadičov - Snežnica
Snežnica - Zákopčie
Klubina - Snežnica
Snežnica - Lodno
Radoľa - Snežnica
Snežnica - Vadičov

16.04.2017
23.04.2017
30.04.2017
07.05.2017
14.05.2017
21.05.2017
28.05.2017
04.06.2017
11.06.2017
18.06.2017

16:00 hod.
16:00 hod
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Dušan Ševčík

ROZHOVOR

S PAULÍNOU HRNKOVOU
Škola ma bavila, učila som sa dobre,
pomáhala som aj ostatným spolužiakom. Hračiek sme vtedy mnoho nemali, hrávali sme sa na dvore, naháňali,
šantili. Keď sme dostali medovú bábiku, boli sme najšťastnejšie deti. Na
Vianoce sme piekli vianočku, keď bol
cez rok chlebík, bol to pre nás sviatok. Po skončení školy som ďalej ísť
nemohla, lebo nemal kto pomáhať
doma na gazdovstve.“
Dospievanie sprevádzala
každodenná práca
"Chovali sme kravy, prasatá, odo-
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pod stromy a tri dni sme odtiaľ nevyliezli. Boli sme hladné, smädné. Neďaleko bol vojenský objekt a ja som sa
rozhodla, že tam pôjdem pýtať niečo
jesť. Ženy plakali, prosíkali, aby som
nešla, že ma tam zabijú. V tej chvíli mi
to však bolo jedno. Išla som. Boli to
Nemci, po nemecky som sa naučila
počas práce v tejto krajine. Vystrašená som poprosila vojaka o jedlo, nakoniec som odchádzala so zásterou, v
ktorej bol chlieb a rožky. Ženy boli
veľmi vďačné. Počas vojny nás viackrát zachránili títo vojaci od hladu.

V rámci tohto čísla sme zašli na
návštevu za p. Paulínou Hrnkovou
(rod. Belajovou). Privítala nás srdečne
aj so svojou rodinou. Svoje rozprávanie začína spomienkami na detstvo.
Narodila sa 22.mája 1923, pochádza
zo 7 súrodencov. Má už 16 vnukov, 24
pravnukov a 1 prapravnučku. Aktuálne je druhou najstaršou obyvateľkou našej obce.
Spomienky na detstvo, školu...
"Každý človek by si mal na detstvo
spomínať s radosťou. Tak je to i u
mňa. Aj keď je to už veľmi dávno,
niektoré spomienky mám hlboko
vryté vo svojej pamäti. Pochádzala
som z chudobnejších pomerov," začína spomínať p. Hrnková. "Do školy
som chodila do Židovej sýpky (terajšia
budova Jednoty). Boli sme rozdelení
do dvoch skupín - tí najmenší sa učili
čítať a písať a potom boli staršie deti.
Dochádzka bola 8 ročná. Odievali
sme sa skromne - do šorcov a záster,
mali sme len jedno sviatočné oblečenie. Aby nám nebola zima, nosievali
sme do školy aj polienka na kúrenie.

vzdávali kontingenty. Pamätám si,
ako ma vždy dávali poháňať kravy,
lebo ostatné sestry sa báli. Jedávali
sme, čo sme si dopestovali - zemiaky,
trhance, halušky... Mäsko sme mávali len príležitostne aj to, len čo sme si
dochovali. Celá dedina chodila dávať
ku nám na povalu údiť. Chodila som
pracovať po rôznych majeroch - na
Dolniaky, do Čiech, ale pomáhala
som aj kopávať zemiaky v Oškerde.
Do môjho života
vstúpila vojna
"V čase vypuknutia
vojny som pracovala
na gazdovstvách v
Nemecku. Keď začalo bombardovanie,
nebolo sa kde ukryť.
Zo Snežnice nás tam
bolo 6, vrátane
mojej sestry. Schovali sme sa do hory

Po skončení vojny som sa vrátila späť
domov. Cestovali sme dlho vlakom,
ktorý bol preplnený, ľudia sa tisli aj
cez okná do vnútra, niektorí sa viezli
aj na streche.
Lásku nehľadala ďaleko
"V našom susedstve žil od môjho narodenia Štefan Hrnko, veľmi dobrý chlapec, s ktorým sme sa hrávali od malička. Často nemali ani čo do úst vložiť,
tak sme sa často s nimi delili z toho
mála, čo sme mali. Po návrate z vojenčiny sa však Štefan nemal kde vrátiť,
zostal totiž sirota. Ujala sa ho moja
mama a mala ho ako za svojho syna.
Pamätám si, keď prišiel z vojny,
nemal si ani čo obliecť a mama mu
dala tepláky. Poznala som ho od narodenia, bol to pracovitý človek, pracoval v bani, na reguláciách potokov, pri
výstavbe domov pomáhal a na vtedajšie pomery bolo zvláštne, že vôbec
neholdoval alkoholu.
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Obľúbila som si ho a ako to už v živote býva, zaľúbili sme sa do seba.
Sobáš sme mali 10.januára 1946 v
Brodne. Vtedy bolo málo snehu,"
spomína si so slzami v očiach p. Hrnková. „Do kostola sme šli pešo cez
vrch. Mala som krásne biele šaty a
venček na hlave. Svadobnú hostinu
sme mali u nás doma.“
Cesta za vlastným bývaním
"Štefan sa nasťahoval k nám do drevenice, rodičovského domu. Narodili
sa nám tu dve deti. Spávali sme na
humne aj s nimi, v zime sme si do
postele dávali nahriatu tehlu, avšak
pomedzi dosky nám sneh dofúkal
často až na posteľ. Bolo to ťažké obdobie, ale v mužovi som vždy mala oporu, chodil pracovať a ja som sa starala o gazdovstvo. Snívali sme však o
vlastnom bývaní. Mali sme pozemok
tam, kde je dnes súčasný cintorín.
Obec tam však už mala plány práve
na miesto pre cintorín, a tak nám
pozemok vymenila za ten, kde bývame dodnes.
V tomto čase som sa stretla aj s odporom niektorým ľudí, ktorí pravdepodobne mali záujem o tento pozemok,
čo mi obec vymenila. Prišli až policajti, mala som však papiere v rukách a
išla im ukázať, kde sme predtým
bývali. Napokon sa nám splnil sen a
cez leto v r.1951 sme sa nasťahovali
do našej drevenice. Narodilo sa nám
tu tretie dieťa - Oľga. Chalupa bola
privezená z Oščadnice. Drevenica
nebola ani okožovaná, len obitá hrubým papierom, ale tento deň patrí
medzi najkrajšie v mojom živote.“
Usilovnosť a skromnosť sa vypláca
"Krásne dni sa míňali jeden za druhým. Muž usilovne pracoval, staršie
deti začali pomáhať v domácnosti. V
tomto období sa vo veľkom začínalo s
výstavbou murovaných domov. Dlho
sme sa nerozhodovali a dali sme sa
na túto ťažkú cestu za lepším životom. Na materiál sme chodili v noci
pešo do Žiliny alebo Kysuce, vždy nás
z dediny chodilo viac. Stáli sme tam
dlho, často už bolo vypredané alebo
sa nám ušlo len 20 ehál. Potom sme
čakali na nejaký povoz, čo nám to
odvezie - najčastejšie sme mali

dohodnutého koňa, neskôr sa vybavilo i auto. Stavba pomaly napredovala, muž bol šikovný. V roku 1955
sme začali bývať už v novej chalupe.
To všetko sa nám podarilo bez pôžičky. Detičiek nám pribúdalo, mali sme
doma babinec, veď som mala 6 dcér a
jedného syna."

"Muž začal robiť v zberných surovinách, neskôr išiel ku železnici. Ja
som sa zo začiatku starala o deti a
gazdovstvo, neskôr som nastúpila do
ZVL a potom šla upratovať ku požiarnikom. Deti nám postupne vyrastali
a pomáhali v domácnosti a napokon
sa pobrali svojimi cestami.“
Čo mi chýba v tejto dobe...
"V tejto dobe je všetkého nadostač,
len aby mal človek nejakú korunku.
Keď môžem povedať, teraz sa žije
lepšie, máme čo jesť, kde spať. Teraz
však sú úplne iné starosti - každý sa
len naháňa za majetkom, peniazmi,
bolo to aj vtedy, ale viac sme si pomáhali, viac sa rozprávali, radovali z
maličkostí. Právali sme doma v
rukách, prádlo sme potom plákali v
potoku či v jarku a vodu sme nosili zo
studní v obci, a predsa sme držali
viac pohromade a to mi na tejto dobe
chýba."
Jeseň môjho života
"Rada spomínam na výlet s rodinou v
Maďarsku na Balatone, chodila som
za sestrami do Prahy, Nemecka. Viackrát som bola v Tatrách, v Brusne na
liečení a tiež v kúpeľoch v Bardejove.
Muž mi zomrel v r. 2000. Stále naňho
v dobrom spomínam, spolu so svojimi deťmi. Tieto moje pekné dni si
užívam modlitbou, som rada, keď ma
príde pozrieť pán farár, deti zavinšovať na koledy. Moja najobľúbenejšia
pesnička je - Tie šaštínske zvony.

Rodina sa mi smeje, že na každej oslave najdlhšie vydržím, či už spievať a
vždy odchádzam domov posledná.
Strašne rada si zaspievam a veru by
som aj tancovala, keby ma nôžky
neboleli...(smiech). Rada si s deťmi
zaspomínam na moju mladosť na
prácu, na drápanie peria." Pri našej
otázke, či mala ešte niekoho okrem
svojho muža znela odpoveď: "Nie, len
svojho Števka..."
Rozhovor sa uskutočňoval i za účasti
rodiny, tak sme sa spýtali, či ju všetci
poslúchajú: "Áno poslúchajú, to skôr
ja ich neposlúcham, stále by som sa
chcela ísť aj vonku prechádzať, ale
ešte je zima, tak sa so mnou niekedy
vadia. Už sa teším na jar, keď pôjdem
vonku posedieť a zaspievať si pri
mojej rodine."
A čo našim čitateľom odkáže
p. Paulína Hrnková:
"V prvom rade by som sa chcela poďakovať mojej rodine za opateru, ktorá
sa mi denne od nich dostáva, za lásku, ktorú od nich prijímam. Každému prajem takú starobu, ako mám ja
- obklopená ľuďmi, ktorí ma majú
radi. Najviac ďakujem mojej dcére
Oľge, ktorá so mnou býva a denne sa
o mňa stará, ale aj ostatným svojim
deťom, vnukom, čo ma s radosťou
navštevujú.“
„A čitateľom prajem, nech šíria len
lásku a dobro okolo seba, ako sa i ja
snažím šíriť i v tomto mojom veku.
Keď je čas na zábavu, zabávajte sa,
keď treba pracovať, pracujte a každý
deň končite modlitbou, lebo verte,
rôčky prebehnú a po nás tu zostanú
len spomienky...“
Dušan Ševčík

fotky v článku z archívu rod. Hruškovej a Jaššovej

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
december - apríl
Prišli medzi nás
Simona Javoríková
Viktória Bučková

Posedenie s dôchodcami r. 1985, autor: archív obec Snežnica

Milí čitatelia, rozhodli sme sa do
našich novín prispievať aj kúskom
histórie, ktorá mnohých z nás
zaujíma. V každom čísle uverejníme
niektoré fakty z kroník a tiež
zverejníme nejakú historickú
fotografiu.
Vedeli ste, že...
- v r.1945 bolo vyučovanie v škole
prerušené, lebo ju obsadili
nemeckí vojaci
- 21.júna 1947 sa v obci
rozsvietila prvá žiarovka
- v r.1966 bola do užívania daná
budova kultúrneho domu
- v r.1968 mala dedina 1080
obyvateľov
- v r.1997 bola úplne dokončená
plynofikácia obce
- 8. júla 1997 dedinu postihli
rozsiahle povodne

Navždy nás opustili
Vincent Bollo 79r.
Justína Tomášová 81r.
Dušan Beňadik 65r.
Silvester Javorík 78r.
Justín Majtán 86r.
Ľudovít Mesiarik 65r.
Štefánie Ševčíková 94r.
(bola najstaršia obyvateľka obce)

Rozhodli sa kráčať spolu
Barbora Bajánková
a Marek Baranec

PLÁN KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH
A ŠPORTOVÝCH UDALOSTÍ
apríl - jún
23. apríl 2017 Chrámový koncert, Vlasta Mudríková,
Farský kostol v Snežnici o 15:00 hod.
30. apríl 2017 Hasičská púť, autobusový zájazd na
púť hasičov do Rajeckej Lesnej,
návšteva Čičmian
1. máj 2017

Ochotnícke divadlo, premiéra
veselohry KUBO, Kultúrny dom
Snežnica

7.máj 2017

Futbalový turnaj MŠK Snežnica,
mladší žiaci, ihrisko v Snežnici

8.máj 2017

Otvorenie cyklosezóny "Okolo
Snežnice", námestie pri zvonici o 9:30
hod.

14. máj 2017

Deň matiek, Kultúrny dom Snežnica o
14:00 hod.

28.máj 2017

Zvalenie obecného mája, námestie
Snežnica (zatiaľ neoficiálny termín)

1. jún 2017

Deň otvorených dverí na obecnom
úrade a v hasičskej zbrojnici, žiaci V.
ročníka ZŠ

BLAHOŽELANIE
V deň Tvojich krásnych narodenín,
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech Ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.

Dňa 24.4.2017 sa dožíva krásneho životného jubilea naša
predsedkyňa ZO ZPOCCHO 3.jún 2017
Snežnica pani Mária Kukučíková. Majka, ďakujeme Ti za to, čo
18.jún 2017
pre nás robíš.
Výbor a členovia
ZO ZPOCCHO Snežnica
K blahoželaniu sa pripája
redakčná rada

25. jún 2017

Oslava Medzinárodného dňa detí,
ihrisko v Snežnici
Deň otcov, súťaž vo varení gulášu,
ihrisko v Snežnici
Futbalový turnaj MŠK Snežnica, starší
žiaci, ihrisko v Snežnici

SÚŤAŽ

Brigáda v obci na moste - most do Dolinského jarku r.1975
autor: archív obec Snežnica

Vynášanie Moreny miestnym folklórnym
súborom v Ochodnici (rok neznámy)
autor: archív obec Snežnica

OZNAM O ZMENE V
CESTOVNOM PORIADKU
SAD Žilina oznamuje občanom
zmenu odchodu autobusu na linke
Snežnica – Kysucké Nové Mesto.
Autobus premávajúci na danej
trase, ktorého sa týka zmena,
premával pôvodne o 15:15 hodine. V
súčasnosti autobus odchádza z
autobusovej zastávky SnežnicaKrálikovci o 14:57 hod.

V predchádzajúcom čísle sme sa Vás pýtali, koľko
členov je registrovaných v rámci Mládežníckeho
športového klubu Snežnica k 1.12.2016? Správna
odpoveď bola 49 členov. Do redakcie prišlo 5
správnych odpovedí. Šéfredaktorka vyžrebovala
šťastného výhercu upomienkových predmetov od
MŠK Snežnica, ktorým sa stal Štefan Cesnek.
Upomienkové predmety venoval MŠK Snežnica za
čo mu patrí vďaka a tiež gratulujeme výhercovi.
V rámci dnešného čísla súťažíme o 2 vstupenky na
Farský majáles, ktoré venuje Farský úrad v
Snežnici. Súťažná otázka znie: Koľký ročník
majálesu sa koná tento rok? Svoje odpovede
zasielajte na redakčný mail:
redakciasneznica@gmail.com, alebo odpovedajte
priamo na Obecnom úrade v Snežnici. Súťaž
prebieha do 5.mája 2017, v maile nezabudnite
uviesť svoje meno, adresu a tel. kontakt. Do
súťaže sa môžu zapojiť aj čitatelia, ktorí nebývajú
u nás v obci, prípadne čítajú len elektronickú
verziu týchto novín. Výsledky budú zverejnené na
facebook stránke obce Snežnica, výherca bude
kontaktovaný telefonicky. Každému súťažiacemu
bude uznaná len jedna správna odpoveď.

OTVÁRACIA DOBA
OBECNÁ KNIŽNICA
- APRÍL 12.4.2017 - 15:00-17:00
18.4.2017 - 15:00-17:00
25.4.2017 - 15:00-17:00
POŠTA SNEŽNICA
pondelok, utorok, štvrtok,
piatok
8:30 - 11:15
12:00 -13:00
streda
8:30- 10:00
15:00-17:00

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
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