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VIANOČNÉ VYDANIE
Vážení Snežničania, som rád, že som
na sklonku roka dostal možnosť sa
Vám prihovoriť a zhodnotiť rok 2016 u
nás v obci, či po stránke investičnej,
ale aj kultúrno – spoločenskej a
športovej.
V roku 2016 sa nám podarilo zrealizovať tri veľké projekty :
- výstavba nájomnej 14 bytovky
pri futbalovom štadióne, kde sme
preinvestovali 608 000 €, z čoho 60%
tvorí úver zo ŠFRB a 40% nenávratna
dotácia z ministerstva dopravy.
Inžinierske siete -pripojenie na vodu,
kanalizáciu, plyn, elektrinu a vybudovanie oporného múru a parkoviska
sme hradili z obecného rozpočtu.
Splácanie úveru je na 30 rokov a je
zabezpečené z nájomného. Stavať
sme začali v januári 2016 a v októbri
sme bytovku skolaudovali a dnes je
plne obsadená, dúfam, že spokojnými nájomníkmi.
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie
v časti Hrby -tu sme dostali z envirofondu iba časť z požadovaných
financií -100 000 €, a preto sa
zrealizovala iba časť z naprojektovaného rozšírenia kanalizácie.
Spoluúčasť obce bola 5000 € a stavba
bola kolaudovaná v auguste 2016.
- vybudovanie 3 vetiev asfaltových
ciest v časti Hrby, kde náklady
predstavovali 235 000 €. Prostriedky
čerpáme z ministerstva pôdohospodárstva -PPA .Pri tomto projekte
nebola finančná spoluúčasť obce.
Cesty boli skolaudované v septembri.
Zapojili sme sa aj do ďalších výziev,
ale z rôznych dôvodov sme neboli
úspešní
- výzva 12/PRV/2015 podopatrenie 7.4 na rekonštrukciu kultúrneho
domu bola po parlamentných voľbách
zrušená
- výzva na rozšírenie kamerového
systému do areálu MŠ a ZŠ
- prostriedky na kamerové systémy boli obmedzené .
Z ďalších investícií to bol leasingový

nákup malotraktora na zimnú údržbu
a nákup 100 nových stoličiek do KD.
V končiacom roku sme mali problémy
s pitnou vodou (zakaľovanie po
dažďoch),čistička odpadových vôd
(pokazené čerpadlo a dúchadlo - cca
3000€), časté poruchy káblovej
televízie.
V novom roku sa vymenovaným
problémom budeme musieť prioritne
venovať. Ďalej sa v novom roku určite
zapojíme do novej výzvy na rekonštrukciu KD a už sme podali žiadosť
na dofinancovanie rozšírenia vodovodu a kanalizácie do časti Hrby. Ak by
bola výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia, tiež by sme sa mohli
zapojiť. Z ďalších možných aktivít
spomeniem obnovu asfaltových
povrchov ciest v niektorých častiach
obce, vybudovanie tribúny na
futbalovom ihrisku, postavenie
krížovej cesty na Medzivretnie.
Všetko však bude závisieť od financií.
V roku 2016 sme nielen budovali, ale
sme sa aj zabávali pri spoločensko kultúrnych a športových podujatiach.
Na začiatku roka sa obnovila činnosť
Snežnického ochotníckeho divadla a
jeho predstavenia Ženský zákon a
Najbohatší muž v Babylone mali
veľký úspech , privítali sme našich
nových spoluobčanov, ktorí sa
narodili v roku 2015, zorganizovali
sme 1. obecný ples, spolu s DHZ sme
organizovali fašiangovú zabíjačku,
matky sme si uctili na Deň matiek
posedením v KD,
s deťmi sme sa zabavili na Deň
detí na futbalovom ihrisku a mali
sme Deň otvorených dverí na
OU, otcovia na svoj deň
navarili chutné guláše a
zahrali si futbalový zápas
HORNÁ -DOLNÁ.
V septembri sme si
na hodových
slávnostiach
pripomenuli 590.
výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci, a
keďže nám tento rok
prialo aj počasie, dobrej

Členovia redakčnej rady Vám prajú,
aby ste Vianoce prežili v kruhu ľudí,
ktorých milujete. Prajeme Vám, aby
ste v tento deň objali svojich blízkych
a povedali im, ako veľa pre Vás
znamenajú. Nezabudnite si v

myšlienkach spomenúť aj na tých,
ktorým toto objatie už nemôžete
venovať. Zastavte sa v tento deň,
pretože všetko okolo nás neskutočne
uteká. V novom roku Vám prajeme,
aby bol aspoň taký dobrý ako ten

PRÍHOVOR

zábave nič nestálo v ceste. Pri obecných aktivitách nám pomáhali aj
členovia ZPOCCH , členovia Jednoty
dôchodcov a hlavne DHZ Snežnica.
Pred pár dňami k nám zavítal sv.
Mikuláš a odmenil všetky poslušné
deti. Poslednou spoločensko kultúrnou akciou bolo posedenie pod
jedličkou s našimi dôchodcami.
V športovej oblasti nám radosť robili
mladí futbalisti z MŠK Snežnica a
mladí hasiči DHZ Snežnica, ktorí
úspešne reprezentovali našu obec.
Futbalovému oddielu mužov sa v
posledných rokoch veľmi nedarí, ale
ja verím, že keď sa v budúcich rokoch
mužstvo doplní o našich dorastencov,
budeme môcť pomýšľať na vyššie
priečky. Veľkou športovou udalosťou
bol aj 3. ročník Snežnického MTB
maratónu, ktorý bol v tomto roku
zaradený do Žilinskej Župa tour. Aj
napriek nepriaznivému počasiu ho
organizátori zvládli na jednotku.
Za pomoc a podporu v tomto úspešnom roku chcem poďakovať
poslancom OZ, pracovníkom
OU, ale aj všetkým spoluobčanom, o ktorých som sa
mohol počas roka oprieť.
Veľmi si to vážim.
Na záver mi dovoľte zaželať,
nech Vám čaro Vianoc
spríjemní chvíle pohody v
kruhu rodiny a nech
nastávajúci rok
prinesie Vám všetkým
veľa zdravia, šťastia a
splnenia aj tých
najtajnejších želaní.

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

minulý a priniesol Vám zdravie,
pokoj a aby bol pre Vás požehnaný.
Prihovoríme sa Vám opäť v roku
2017
Vaša redakčná rada
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INFORMÁCIE Z OBCE
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

ČO PLÁNUJE OBEC
V ROKU 2017

Vybrané prijaté uznesenia zo
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Snežnici v mesiacoch
08/2016 až 11/2016.
Na konci mesiaca august prijali
poslanci OZ tieto rozhodnutia:
- Obstaranie malotraktora s
príslušenstvom na zimnú
ú d r ž b u
v
o b c i
prostredníctvom leasingu
- 5. úprava rozpočtu obce
Snežnica
- Schválenie zoznamu
nájomníkov do NBD – 14 BJ,
vybraných komisiou pre
prideľovanie nájomných bytov
- Zobrali na vedomie: správu
nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k
31.12.2015
Začiatkom mesiaca november
boli poslancami OZ prijaté tieto
uznesenia:
- Premiestnenie obecných
kontajnerov spred COOP
Jednoty na prac. č. KN C 497
- Zobrali na vedomie: 6. úpravu
rozpočtu, Schválili: 7. úpravu
rozpočtu obce Snežnica a ZŠ s
MŠ Snežnica
- Vykonanie kontroly finančnej
situácie v ZŠ s MŠ a
oboznámenie poslancov OZ s
vykonanými kontrolami
- k zriadeniu záložného práva k
nehnuteľnosti - Nájomný
bytový dom – 14 BJ v
prospech ŠFRB

Poslanci OZ na poslednom
zasadnutí v roku 2016 budú
rokovať o rozpočte na rok
2017. Už v roku 2016 sa obec
zapojila do výzvy o
nenávratný finančný
príspevok na Rozšírenie
vodovodu a kanalizácie v
časti Vyšný koniec – Hrby.
Dúfame, že v danej výzve
bude rovnako úspešná ako v
roku 2016 a zaistí tak
sprístupnenie inžinierskych
sieti novovybudovaným
domom na Vyšnom konci.
Obec sa v roku 2016 zapojila
ešte do jednej výzvy, ako sme
Vás už informovali v
minulých číslach našich
Noviniek. Išlo o obnovu
kultúrneho domu. Daná
výzva bola vládou SR zrušená
a v roku 2017 má byť opäť
obnovená. Akonáhle sa tak
stane, obec bude vyvíjať
snahu o získanie financií na
daný projekt. Dúfame, že
vláda SR dodrží prísľub o
zasielaní vyšších podielových
daní a obec bude môcť
vyvinúť viac investičných
akcii. Ďalšie výdavky, ktoré
zahrnula obec do návrhu
rozpočtu, predstavujú
výdavky na bežný chod obce.
Bližšiu špecifikáciu Vám
prinesieme v ďalšom čísle,
kedy budeme vedieť, ako
poslanci OZ prerozdelili
plánované príjmy.

VÍTAME MEDZI NAMI
NOVÉHO POSLANCA!
Poslanec OZ Martin Bollo sa dňa
8.12.2016 vzdal mandátu
vykonávať funkciu poslanca OZNAMY
obce. Za jeho doterajšiu činnosť PROSTREDNÍCTVOM
p r e o b e c m u p a t r í v e ľ k é SMS-KY – ZADARMO
ĎAKUJEME a prajeme mu, nech
sa mu v živote darí.
Mnohí z Vás sa prihlásili k
o d b e r u o z n a m o v
Na základe výsledkov z volieb do vyhlasovaných v rozhlase
orgánov samosprávy obcí zo dňa prostredníctvom SMS-ky.
15.11.2014 mal najvyšší počet Váš záujem o danú bezplatnú
hlasov Miroslav Javorík, v službu nás teší. Niekedy sa
celkovom počte 137 hlasov. Dňa s t a n e , ž e p r a c o v n í č k y
15.12.2016 zložil na obecnom obecného úradu nestihnú
zastupiteľstve sľub poslanca a alebo v rýchlosti zabudnú
danú SMS poslať, za čo sa
stáva sa tak právoplatným a v e ľ m i o s p r a v e d l ň u j e m e .
plnohodnotným poslancom Nakoľko daná činnosť nie je v
Obecného zastupiteľstva v i c h p r a c o v n e j n á p l n i ,
Snežnici.
dúfame, že im to prepáčite.
STAROSTA OBCE
SNEŽNICA UPOZORŇUJE
občanov, aby v zimných mesiacoch neparkovali svoje autá na
cestných komunikáciach. V
prípade, že autá budú napriek
upozorneniu parkovať na cestných komunikáciach, nebude
zabezpečený odvoz KO a údržba
ciest ( odhŕňanie snehu a posyp
ciest ).

OBECNÝ ÚRAD
SNEŽNICA OZNAMUJE,
že v prípade nepriaznivého
počasia je potrebné nádoby s
tuhým komunálnym
odpadom priblížiť na
prístupné miesto tak, aby
bolo možné tento komunálny
odpad odviezť.

VYTÚŽENÁ BYTOVKA MÁ
SVOJICH NÁJOMNÍKOV
Snežnica, rovnako ako iné
obce, chcela do svojej rozprávkovej kotliny prilákať
rodiny s deťmi a nových obyvateľov, preto sa rozhodla
rozbehnúť výstavbu
nájomného bytového domu.
Projekty tohto charakteru sú
nesmierne náročné na financie pre dedinky s nízkym počtom obyvateľov. V súčasnosti
existuje pre obce možnosť
získať finančné prostriedky
cez eurofondy a nenávratne
finančné výpomoci od štátu. V
decembri roku 2014 sme
požiadali o finančnú výpomoc
od štátu a v júni roku 2015
prišla očakávaná a kladná
odpoveď na našu žiadosť.
Nenávratný finančný príspevok nám poskytlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v celkovej
výške 229.289,97€. Aby
mohol byť bytový dom postavený, požiadali sme taktiež o
úver od Štátneho fondu rozvoja a bývania vo výške
343.930€. Technickú vybavenosť a ostatné náklady financovala obec zo svojich zdrojov
a celkovo vynaložila cca 31
tis. €. So samotnou výstavbou
začala firma HAMPR SK, s.r.o.
v auguste 2015. Výstavba

bola sprevádzaná viacerými
komplikáciami spojenými
hlavne s dotiahnutím pitnej
vody do bytového domu a
vybudovaním oporného
múru. Komplikácie, problémy
a situácie, ktoré nás privádzali do zúfalstva pominuli a o to
viac sa tešíme, že bytovka je
dokončená. V rukách máme
kolaudačné rozhodnutie a
dobrý pocit z naplneného
cieľa. Poslanci OZ a komisia
pre výber nájomníkov novovybudovaného bytového
domu vybrali z mnohých žiadostí 14 nájomníkov, ktorí sa
nasťahovali do nových bytov
už od začiatku novembra.
Dúfame, že problémy už pominuli a novým nájomníkom sa
bude v dedinke spod Vretňa
dobre nažívať.
Nájomníci nájomného
bytového domu:
1. Jozef Pápež
2. Monika Turoňová
3. Daniel Dunaj
4. Martina Belancová
5. Monika Beňadiková
6. Štefan Cesnek
a manž. Daniela
7. Gabriela Ďugelová
8. Tomáš Jezbera
a Simona Slučiaková
9. Miriam Kohútová
10. Mária Pulkertová
11. Miroslav Ševčík
a manželka Mária
12. Iveta Bláhová
13. Jana Uričová
14. Karin Boráková

Vybraným nájomníkom
prajeme, nech sa im dobre
býva.

ZLODEJOM SA ZAČALO
V SNEŽNICI DARIŤ
V priebehu pár mesiacov boli
nahlásené v našej obci viaceré
krádeže. Krádeže boli
spáchané predovšetkým v
nočných hodinách, no nastal
aj prípad krádeže za bieleho
dňa. V prípade krádeže cez
deň sa snažila napomôcť
vyšetrovaniu aj samotná
obec, prostredníctvom
záznamov z kamerového
systému. Po pár dňoch
páchateľa chytili, no bicykel
sa už nenašiel. Krádežiam sa
nevyhli ani garáže pri
PROBLÉMY S ODVOZOM
KOMUNÁLNEHO ODPADU V
ZIMNÝCH MESIACOCH
S príchodom snehu nastali
problémy so zberom
komunálneho odpadu.
Spoločnosť T+T, a.s., ktorá
zaisťuje zber odpadu v našej
obci, využíva pre danú činnosť
veľké smetiarske auto.
Pracovníci danej spoločnosti
tvrdia, že na niektoré miesta sa
nemajú šancu dostať z dôvodu

rodinných domoch a
novostavby na Vyšnom konci.
Zlodeji sa zameriavajú
predovšetkým na stavbársku
techniku a poľnohospodárske
stroje. Polícia prisľúbila
častejšie hliadky v obci, no
ako viete, zlodeji sú dnes
veľmi prešibaní. Preto Vás
prosíme o zvýšenú opatrnosť
a všímavosť vo večerných
hodinách. Dúfame, že
zlodejom bude čo najskôr
klepnuté po prstoch.

nemožnosti otočenia vozidla,
prípadne pre klzkú a
zasneženú vozovku. Či je to
naozaj tak,
nevieme.
Situáciu riešil aj obecný
úrad, ktorý požiadal
spoločnosť T+T, a.s., aby na
ďalší deň zozbierali
komunálny odpad na
miestach, kde sa nemohli
dostať. Požiadali sme ich o
využitie menšieho vozidla,
ktoré sa dostane aj na
nedostupné miesta.

strana 3

ZIMNÚ ÚDRŽBU ZAISTÍ OBEC
POMOCOU NOVÉHO TRAKTORA
Poslanci OZ dňa 26.08.2016 prijali
uznesením č. 108
kúpu
malotraktora s príslušenstvom. Náš
nový „zelený drak“ nám bude
nápomocný pri odhŕňaní snehu v
zimnom období. Obec sa rozhodla
pre kúpu z dôvodu narastajúcich
nákladov na odhŕňanie snehu.
Dôvodom kúpy však bol aj fakt, že
súkromní vlastníci traktorov nám
nemohli prisľúbiť, že nám danú
službu budú poskytovať. Nakoľko si
obec nemohla dovoliť kúpu
malotraktora z vlastných zdrojov,
zadovážila traktor cez lízing. Traktor
bol obstaraný v sume 19.999 € bez
DPH. Dúfame, že malotraktor
odhrnie množstvo snehu a prajeme
mu veľa šťastne najazdených
kilometrov.
Úvod článku som písala v období,
kedy nám bol traktor doručený, preto
je z neho cítiť radosť a nadšenie. V
dobe, kedy si musíte VÁŽIŤ všetko,
čo si zaobstaráte za nemalú sumu,
pocítila aj naša obec úľavu, že bude
môcť zaistiť odhŕňanie snehu v rámci
obce. V predošlých rokoch vykonával
túto činnosť predovšetkým Štefan

Borák ml.. V tomto roku však našu
objednávku musel odmietnuť z
dôvodu predaja traktora. Druhým
vykonávateľom tejto činnosti bol
Štefan Labuda, ktorý využíval pre
danú činnosť veľký traktor. Z dôvodu
jeho veľkosti sa do užších uličiek
nemohol dostať a taktiež musel našu
objednávku odmietnuť. Iné možnosti
boli pre obec nákladné a dá sa
povedať aj nemožné. Na základe
týchto dôvodov pristúpila obec ku
kúpe traktora. Keďže danú činnosť
nemal kto vykonávať, prijala obec na
dohodu nového zamestnanca.
Dňa 01.12.2016 na území SR začalo
výdatne snežiť. Nevyhla sa tomu ani
naša obec. Obecný úrad sa pravdaže,
nevyhol ani nespokojným
telefonátom našich občanov. Obecný
úrad sa po tomto náročnom dni
rozhodol prijať na dohodu ešte
jedného zamestnanca, ktorý robil
šoféra z povolania. Ako viete, máme
len jeden traktor, takže zamestnanci
sa musia striedať. Viacerí z Vás
apelovali na pomalú jazdu šoféra.
Nakoľko je traktor nový a
zamestnanec sa na ňom len zaúča,
nesie zaň zodpovednosť a jazdí
opatrnejšie. Ale to by každý z nás

mohol pochopiť, nakoľko pri nástupe
do zamestnania sme tiež najskôr
zaškolení a nemáme hneď
skúsenosti ako osoba s 20 ročnou
praxou. Nikoho z nás by nepotešilo,
ak si nájde poškodené auto od
ohŕňača. Preto, ak chcete, aby boli
užšie uličky odhrnuté, preparkujte si
auto. Každý z nás je rozhorčený, keď
nemá odhrnutý sneh pred svojím
domom. Chápeme to, ale nakoľko
snežilo naozaj výdatne, nemôžeme
očakávať, že bude odhrnuté hneď
všetko. Poznáte to, odhrniete jednu
časť a kým sa otočíte, zase je
zapadnutá snehom. Preto by sme
chceli požiadať občanov o trpezlivosť
a v prípade, že ju stratíte, skúste
namiesto kriku a nadávania vyvinúť
aktivitu VY sami a priložiť ruku k
dielu. V minulosti nemali ľudia
všetko hneď a dokázali sa spojiť, aby
pomohli. Nejeden z nás chodí v
nedeľu do kostola, ale málokto z nás
si z neho aj niečo donesie.
Preto Vás chceme ešte raz poprosiť o
trpezlivosť, ľudskejší prístup a
slušnosť. Sme na tomto svete krátko,
preto buďme k sebe slušnejší.
Veronika Sabelová

KOMUNÁLNY ODPAD A SEPAROVANIE
KOĽKO SME ZAPLATILI ZA
VÝVOZ KO DO 01/2016 DO
10/2016
Koniec roka sa nezaobíde bez toho,
aby poslanci neriešili situáciu s
komunálnym odpadom. Navyšovať
poplatok za KO alebo zachovať jeho
výšku? Výdavky v roku 2016, ako
môžete vidieť, sú vysoké. Je to
spôsobené navýšením cien
spoločnosti T+T, a.s. , ktorá realizuje
zber odpadu v našej obci. Z čísiel
môžete vidieť, že momentálne by
dokázala obec pokryť výdavky na
odvoz KO z poplatkov vyzbieraných
od občanov. Nesmieme zabúdať, že
nás čakajú ešte faktúry za november
a december. Uvidíme,
ako sa
rozhodnú poslanci OZ na konci
tohto roka.
Vývoz KO 2016
16157,28 € + 422,34 € = 16.579,62 €
Vývoz skla 2016 spolu = 285,45 €
Vývoz VKK 2016 spolu = 696,04 €
SPOLU: 17.561,11 €
Zaplatené faktúry z roku 2015 v roku 2016
vývoz KO=2.848,46 €, vývoz skla=89,54 €
SPOLU: 2.938 €
Poplatky za KO, vybrané do 31.10.2016,
vrátane nedoplatkov
z minulých rokov = 17.793,91 €
Nedoplatky za KO = 1.183,37 €

INFO O ZMENE
V SEPAROVANOM ZBERE

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO
A TRIEDENÉHO ODPADU

Obec Snežnica sa snaží šetriť
finančné prostriedky, kde sa dá.
Ako náhle bola možnosť získať
vrecia na separovaný zber
bezodplatne, siahla po tejto
možnosti. Mnohí z Vás si zvykli na
modré a červené vrecia. Nastala
však zmena, ale nebojte sa,
separovať sme neprestali.

1.12.2016 Komunálny odpad
2.12.2016 PLASTY, TETRAPAKY

Modré vrecia nahradili priesvitné
vrecia, na ktorých je uvedený nápis
PLASTY a červené vrecia nahradili
priesvitné vrecia s nápisom
TETRAPAKY. Naďalej platí, že naša
obec sa snaží zlepšiť život
prostredníctvom separovania.

15.12.2016 Komunálny odpad
16.12.2016 PLASTY, TETRAPAKY
29.12.2016 Komunálny odpad
30.12.2016 PLASTY, TETRAPAKY
12.01.2017 Komunálny odpad
13.01.2017 PLASTY, TETRAPAKY
26.01.2017 Komunálny odpad
27.01.2017 PLASTY, TETRAPAKY
09.02.2017 Komunálny odpad
10.02.2017 PLASTY, TETRAPAKY
23.02.2017 Komunálny odpad
24.02.2017 PLASTY, TETRAPAKY

STAROSTA ODPOVEDÁ
Do Noviniek spod Vretňa sme sa
rozhodli doplniť novú rubriku, ktorá
má bližšie objasniť problémy v obci.
Pravidelne sa budeme snažiť pýtať
pána starostu na problémy, ktoré sa
v obci vyskytujú a často nie sú
občanom objasnené. V dnešnej
rubrike sa budeme pýtať na kalnú
vodu v obci a neustále výpadky
káblovej televízie.

1
Nabrali ste si vodu do pohára a
namiesto priezračnej, chutnej vody
ste v pohári našli kalnú tekutinu,
ktorú ste nakoniec radšej vyliali do
umývadla? Počas tohto roka, hlavne
po výdatných dažďoch, bola naša
obecná voda častokrát zakalená.
Preto sme sa na danú problematiku
spýtali práve nášho pána starostu.
Pán starosta, počas tohto roka
sa ľudia často sťažovali na kalnú
vodu? Prečo to tak bolo?
Problém zakalenia vody po daždi je
dlhodobým problémom, nielen u nás,
ale aj v ďalších obciach, ktoré
spravujú svoj vlastný vodovod.
Problém môže byť zapríčinený
neprofesionálnym vyčistením
vodojemov, prípadne znehodnoteným
vodovodným potrubím.

mnohokrát, ale vždy to z prenájmu.
Ako už som spomínal v predošlej
otázke, pokúsime sa primárne riešiť
problém vyčistením vodojemov. V
prípade, že toto riešenie nebude
postačujúce, budeme musieť hľadať
iné riešenia, medzi ktoré môže patriť
aj postupná výmena niektorých častí
vodovodného potrubia. Obec by na
danú investičnú akciu musela
vyčleniť nie malý finančný obnos.
Verím, že v budúcom roku sa nám za
pomoci firmy Jánošík z KNM podarí
tento problém odstrániť, čo bude
jedna z mojich priorít.
V obci Snežnica vyrastajú nové
rodinné domy, ktoré sa chcú
pripojiť na obecný vodovod.
Myslíte si, že nebudú problémy s
dostatkom vody v letných
mesiacoch pri zvýšenom odbere?
Je možné, že obec bude nútená
viac využívať vodu z Bystríc.
Individuálna výstavba rodinných
domov prebieha hlavne v časti Hrby.
Či budú problémy s nedostatkom
vody, to teraz neviem posúdiť, ale ak
by daný problém nastal, budeme
musieť nedostatok vody doplniť
využitím vody z Bystríc.

2
Realizuje obec pravidelnú údržbu
a čistenie vodovodného potrubia,
vodovodných šácht,
prípadne
rezervoárov?
Údržbu a čistenie sme si zatiaľ
vykonávali svojpomocne, ale už
máme zabezpečenú profesionálnu
firmu, ktorá vykonáva čistenie a
údržbu obecných vodovodov aj v
okolitých obciach a má s danou
problematikou skúsenosti.
Spomínaná firma musela najskôr
upraviť vodojemy, aby sa dali
dôkladne vyčistiť a v najbližšom
období bude vykonané
prekontrolovanie, vyčistenie a
dezinfekcia vodojemov.
Vodovod bol rekonštruovaný
postupne od roku 1991. Plánuje
obec pristúpiť aj k variante
postupnej výmeny vodovodných
potrubí?
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Obec Snežnica prenajíma káblovú
televíziu spoločnosti TES–MEDIA,
s.r.o.. Jej časté výpadky robia vrásky
nejednému občanovi v našej obci.
Pravidelnosť výpadkov signálu
káblovej televízie prinútila viacerých
občanov k výpovedi zmluvy s danou
spoločnosťou a zadovážení si
vlastného satelitného zariadenia.
Mnohí však takéto možnosti nemajú
a káblovú televíziu si chcú ponechať.
Ako vidí problém s káblovou
televíziou náš pán starosta?
Pán starosta, vieme, že káblovú
televíziu má v prenájme
súkromná spoločnosť.
Komunikovali ste s danou
spoločnosťou o
častých
výpadkoch a poruchách káblovej
televízie?
Poruchovosť našej káblovej televízie
som s firmou TES-MEDIA riešil

Akým spôsobom chce spoločnosť
zabezpečiť, aby sa poruchovosť
káblovej televízie znížila?
To, ako chce v danej veci konať
spoločnosť TES-MEDIA, Vám teraz
neviem povedať. V novom roku chcem
zorganizovať stretnutie so zástupcom
TES-MEDIE a poslancami OZ. Na
stretnutí by sme chceli nájsť spoločné
riešenie, o ktorom Vás budem
informovať aj prostredníctvom
Noviniek.
Rozmýšľali ste o zmene nájomcu
káblovej televízie?
Myslím, že nájsť nového nájomcu na
našu káblovú televíziu v takom
technickom stave, ako je dnes nebude
ľahké. V prípade, že sa nedohodneme
na riešení so spoločnosťou TESMEDIA, bude obec nútená hľadať
novú spoločnosť, ktorá by spravovala
káblovú televíziu.
Rada pre občanov! Mnohí z Vás
kontaktujete pri poruche káblovej
televízie pracovníčky obecného
úradu. Nakoľko nie sú techničky,
je nutné volať na linku TES-MEDIE
0917 678 799. Po skúsenostiach s
častým nahlasovaním a neustálym
vypadávaním signálu by sme Vám
chceli odporučiť, aby ste riešili
sťažnosti aj písomne
(poruchy@tes-media.sk).
Ďakujeme pánovi starostovi za
zodpovedanie otázok, ktoré nemusia
byť vždy príjemné. Ak sa chcete
spýtať na niečo starostu aj Vy, stačí,
ak nám otázku doručíte na obecný
úrad, prípadne na mail
redakciasneznica@gmail.com

Ing. Veronika Sabelová
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obec Snežnica

Starosta obce si Vás dovoľuje pozvať

2.SNEŽNICKÝ
OBECNÝ PLES

11.02.2017
www.obec-sneznica.sk

o 19:00 h.
Kultúrný dom
v Snežnici
do tanca zahrá

Black Band
poznáte z hudobnej stanice Šláger
Tombola: 1. cena LED televízor

Cena vstupenky

20 Eur

večera, kapustnica a 0,75 L vína pre dve osoby

info
0907 695 773, 041/422 41 90, sneznica@obec-sneznica.sk

INFORMÁCIE Z OBCE - KULTÚRA
HODOVÉ SLÁVNOSTI V OBCI
V tomto roku si naša obec pripomína
590. výročie od svojej prvej písomnej
zmienky. Hodové slávnosti sa konali
už tradične na sviatok

obecného úradu. Po skončení omše
naše ženy zaspievali pred kostolom
mariánske piesne a prítomným
ponúkli koláčik dievčatá oblečené v
krojoch. Popoludní na námestí
pokračoval program vystúpením
talentovaného heligonkára Matúša
Hodasa, ktorého vystriedala ľudová
muzika Minárikovcov z Horného
Vadičova. V ľudovom štýle
pokračovali slávnosti vystúpením
ďalšej heligonkárky Vlasty
Mudríkovej. Milým spestrením hodov
bolo predstavenie našich detí z
materskej a základnej školy, ktoré
prezentovali svoj talent či už spevom,
alebo hrou na hudobný nástroj.
Program ukončila za búrlivého

potlesku naša domáca folklórna
skupina Varešky.
Hodovým slávnostiam v tomto roku
prialo i počasie. Vďaka pestrému
programu si na svoje prišiel naozaj
každý. Deti sa mohli vyšantiť na
kolotoči, skákacích hradoch, či
aquazorbingu. Pre dospelých boli
pripravené grilované špeciality,
poľovnícky guláš a samozrejme i

niečo na zahriatie. Práve hodové dni
sú pre našu obec naozaj výnimočné,
stretnú sa celé rodiny, ktoré spolu
prežijú nielen veselicu, ale aj
duchovný rozmer tohto pekného
dňa...

rozospievali celú sálu. Program
pokračoval ľudovou veselicou na
námestí, ktorou nás sprevádzala
kapela TRIO BAND až do skorého
rána.
Pekné jesenné počasie prialo aj
ďalšiemu sviatočnému hodovému
dňu, ktorý sa začal sv. omšou v
miestnom kostole, ktorej
predchádzal slávnostný sprievod od

stromček, potom deti pochválil za to,
ako poslúchali a vypočul si krásne
básničky a pesničky. Tých horších

postrašil čert, ale prisľúbili, že budú
v ďalšom roku viac poslúchať a
pomáhať. Nakoniec si každé dieťa
odnieslo sladký balíček. Ďakujeme
Mikulášovi za sladkosti a deti, čo
ste mu sľúbili, musíte dodržať, aby
Vás čertík neprišiel strašiť aj cez rok.

Sedembolestnej Panny Márie, ktorý
pripadá na 15.septembra. Program
bol tento rok naozaj bohatý, ako sa
patrí na také významné obecné
jubileum.
Hodové slávnosti začali v duchovnej
sfére už 14.9. tradičnou omšou pri
Kaplnke na Medzivretní pri

príležitosti sviatku Povýšenia
svätého Kríža, ktorej sa okrem
domácich veriacich zúčastnili i
farníci z Oškerdy, Kysuckého Nového
Mesta, Brodna, ale aj okolitých obcí.
Program pokračoval vystúpením v
sále kultúrneho domu, kde nás
privítalo heligonkárske súrodenecké
duo - sestry Bacmaňákové spolu s
Fatranskou muzikou. Lenka a Evka v
doprovode mohutných hlasov
chlapcov z Fatranskej muziky
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DO OBCE PRIŠIEL MIKULÁŠ
Ani tento rok našu dedinu neobišiel a
prišiel sa na nás pred kostol pozrieť
Sv. Mikuláš. Stretnutiu s ním
predchádzala detská svätá omša.
Mikuláš si zobral so sebou aj malého
pomocníka a prišli s ním aj dvaja
čertíci a anjelik. To bolo radosti v
detských očiach. Ujo Mikuláš nám
najprv pred kostolom rozsvietil

POSEDENIE POD JEDLIČKOU
Už tradíciou našej obce, ktorú
zaviedol ešte bývalý starosta p.
Pokrivka, je posedenie dôchodcov v
adventnom období v sále kultúrneho
domu. Aj tento rok to bolo tak a
11.12.2016 patril našim starším
obyvateľom. Do vyzdobenej sály pri
mihotajúcich sa sviečkach
adventného venca a stromčeka
postupne začali prichádzať ľudia,
ktorých vítali poslanci spolu so
starostom. Úvodným vinšom sa
prezentovali naše Snežnické varešky
a slovo prevzal starosta obce, ktorý
poprial všetkým krásne vianočné
sviatky. Pútavý program si pripravili
deti z našej základnej školy a slova sa
ujal aj prítomný pán farár.
Večera pri koledách všetkým chutila
a starosta nakoniec osobne všetkým
prítomným potriasol rukou s
prianím zdravia a obdaroval ich
tradične kalendárom a čokoládou.
Posedenie prebehlo v priateľskom
predvianočnom duchu, a tak sme si
už o pár dní skôr navodili príjemnú
vianočnú atmosféru.
Dušan Ševčík

foto: obecná kronika
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predstavíme okolo Veľkej noci.
Myslíme aj na naše deti, ktorých
záujem o detské divadlo je obrovský,
tu tiež môžeme prisľúbiť, že podobné
divadlo, ako v tomto roku, plánujeme
aj v tom nadchádzajúcom. Tak nám
držte palce a v mene Ochotníckeho
divadla Snežnica Vám prajem šťastné
a veselé vianočné sviatky a úspešný
nový rok.“
Emília Ševčíková

LUCIE NÁM VYMIETLI KÚTY
O tom, že tradície v našej obci
nevymierajú, ba skôr naopak,
ožívajú stále nové sa postarali aj
Lucie, ktoré navštívili v tichosti naše
príbytky. S husacími perami, ako
býva zvykom v našich končinách,
nám zahalené v bielom povymetali
kúty a tým majú odohnať zlo z našich
príbytkov. Za odmenu dostali do
košíkov ovocie a nejakú korunku.

PRÍKLADNÁ PRÁCA
NÁŠHO POĽOVNÍKA OCENENÁ
Pre niekoho je poľovníctvo len
záľubou, pre niekoho celoživotným
poslaním. Takým človekom, ktorého
láska k prírode sprevádza na každom
kroku, je aj náš občan Jaroslav
Labuda. Je to človek, ktorý zasvätil
svoj život poľovníctvu. V nedeľu
2.10.2016 bol za celoživotný prínos

Dušan Ševčík

DIVADELNÉ DOSKY
ZAPADAJÚ PRACHOM???
To bolo radosti a pozitívnych ohlasov,
keď sa po mnohých rokoch u nás v
obci obnovila tradícia ochotníckeho
divadla. V januári sa nám naši herci
predstavili s veselohrou Ženský
zákon, ktorá zožala obrovský
úspech. V prvej polovici roka ešte
nacvičili detské predstavenie Príhody
hladného vĺčka Tĺčka a tiež
Najbohatší muž v Babylone. V rámci
minulého čísla novín sa ochotníci
prezentovali s odvážnymi plánmi,
kde nacvičovali hru s náboženskou
tematikou a pri príležitosti Vianoc
tiež chceli odohrať vlastnú hru Rok
na dedine. Ako sa im darí sme sa
opýtali režiséra Dušana Ševčíka:
„Ľudia ma často zastavujú a pýtajú
sa, ako pokračujeme s divadlom.
Cítim naozaj zodpovednosť, že
aktuálne divadlo v našej obci
stagnuje. Je veľmi obtiažne zosúladiť
jednotlivé nácviky, aby termín
vyhovoval každému. Mali sme asi
veľké oči a precenili svoje možnosti.
Áno, je pravda, že sme sa v polovici
nácviku hry To bolo pre Teba, ktoré
sme plánovali odohrať v rámci
hodových slávností, rozhodli ukončiť
nácvik. Skončilo to napokon tak, že ku
hre Rok na dedine sme sa ani
nedostali. Samozrejme, neskláňame
hlavu, nesklameme našich občanov a
už sa pomaly opäť dávame dokopy,
rozhodli sme sa, že nejakú hru s
dedinskou tematikou nacvičíme a

SPOLOČNÁ POĽOVAČKA
V KATASTRI OBCE
V sobotu 10.12. sa v našej obci
konala spoločná poľovačka, ktorú
organizovalo PS Veľký Vreteň
Radoľa. Tejto krásnej udalosti sa
zúčastnilo okrem domácich aj
takmer 30 poľovníkov z okolitých
obcí a tiež dvaja hostia z Českej
republiky. Poľovačka sa konala v
úseku Snežnica, v časti Bukovce a
Podpasienčie. V tomto roku sa
mimoriadne darilo, ulovilo sa až 5
kusov diviačej zveri, pričom takýto
úspešný lov si nikto z prítomných v
našom úseku nepamätal.
Po skončení poľovný hospodár
odovzdal zálomky úspešným
strelcom a nasledovalo malé
posedenie v klubovni a výrad
ulovenej zveri. Dôstojnosti celej akcie
pridali i prítomní trubači.
Dušan Ševčík

pre rozvoj poľovníctva na Kysuciach
ocenený na Svätohubertskej
slávnosti v Oščadnici.
Jarko, prijmi aj v mene celej
redakčnej rady gratuláciu k tomuto
krásnemu oceneniu. Sme radi, že
naša obec má takých obetavých ľudí
ako si ty.
Dušan Ševčík

HRA PRE BYSTRÉ OKO!
Deti i dospeláci v novinách sme
ukryli 19 kreslených snehuliačikov.
Dokážete ich nájsť?
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ZVYKY A TRADÍCIE

MATERSKÁ ŠKOLA

ZDRUŽENIA

STARÁ MAMA ROZPRÁVALI...
Po Katarínskej zábave sa začal
advent. Naši predkovia toto obdobie
prežívali úplne inak ako dnešní
ľudia. Počas krátkych dní a dlhých
večerov hrala hlavnú úlohu najmä
duchovná stránka. Pripravovali sa
na narodenie Božieho syna.

Dôležitou súčasťou života našej dediny
je aj Materská škola pri ZŠ Snežnica,
ktorú navštevujú deti z našej obce, ale I
z Oškerdy. O niektorých aktivitách v MŠ
nás informovala pani učiteľka Radka
Plevková.

PRIANIE OD JEDNOTY
DÔCHODCOV

Lucia - zvyklosť bola taká, že v tento
deň sa nesmelo nič šiť, párať, prať a
ani z domu nič požičiavať. Aby Lucia
neuškodila majetku alebo statku,
domáci potierali cesnakom kľučky
na dverách, aby bosorky nemohli
vojsť dnu. Deň pred sviatkom sv.
Lucie chodili po dedine ženy
zahalené v bielom a tvár mali
pomúčenú múkou. Nosili husie
krídlo, ktorým vymetali zlo z domu. U
nás si pamätám, že nám dávali
kúsok chleba so soľou. "Od Lucie do
Vianoc, každá noc má svoju moc." V
tomto období sa nezabúdalo ani na
zvyky a pranostiky, pričom každý
deň tohto obdobia predstavoval
jeden z mesiacov nastávajúceho
roka. Podľa toho, aké bolo ktorý deň
počasie, také malo byť aj v
príslušnom mesiaci.
Všeobecne to bol čas pre čary a
pohanské tradície, a preto sa v tento
deň robili ľúbostné veštby. Dievčatá
to robili s jablkom, z ktorého odhryzli
každé ráno pred východom slnka.
Poslednýkrát mali odhryznúť na
Štedrý deň po návrate z kostola a
prvého muža, ktorého stretli, sa
pýtali na jeho meno, lebo tak sa mal
volať aj ich nastávajúci. Všeobecne
využívaný spôsob, ktorý sa zachoval
do dneška, je príprava lístkov s
mužskými menami. Tie sa pálili až do
posledného - Štedrého dňa, aby
posledný prezradil meno ženícha.
I my, ako malé deti sme sa báli Lucie,
čakali sme v príbytkoch a ticho
sedeli. Pamätám sa, že mama
nachystala na stôl vodu a chlieb.
Lucie nerozprávali, len ticho
vymetali kúty. Mama so starkou im
poďakovali a dali im nejakú
korunku, jabĺčko i oriešok.
Emília Ševčíková

PRANOSTIKY
24.12. Do Vianoc dlhá nitka, krátky
deň, po Vianociach krátka nitka,
dlhší deň
06.01. Na Tri krále mnoho hviezd mnoho zemiakov
21.01. Ak si na Vincenta komár
poletuje, statok aj slamenú strechu
spotrebuje
02.02. Ak je na Hromnice mráz, bude
ich ešte päťdesiat ráz
24.02. Svätý Matej ľady láme, ak ich
nenájde, hneď ich narobí
01.03. Aká je Škaredá streda, taká
bude celá jar
12.03. Na sv. Gregora, idú ľady do
mora

TVORIVÉ DIELNE – TEKVIČKOVO
Jeseň je čas dozrievania tekvíc. Vyrezávali ich už naši predkovia a volali ich
svetlonos. V starých slovenských zvykoch bol svetlonos ten, ktorý zvádzal z
cesty ľudí.
Aj my v Materskej škole Snežnica sme si
pripomenuli tento krásny zvyk. V pondelok 24.10.2016 vládla v III. triede
príjemná jesenná atmosféra. Celá trieda sa premenila na jedno veľké tekvicové kráľovstvo, v ktorom vládli v hlavnej
úlohe naše deti s mamičkami. Popoludní sa s radosťou, nadšením a obrovským nasadením pustili do tvorenia.
Nakoniec sme sa občerstvili ovocným
šalátom. O príjemnú atmosféru sa
postarali pani učiteľky Mária Tomášová
a Radka Plevková. Naša výstava bola
rozložená na chodbe v materskej škole.
A veru, bolo sa na čo pozerať.
Ďakujeme deťom a samozrejme, aj
mamám za krásne strávené pondelkové
popoludnie.

Rok sa chýli opäť ku svojmu
koncu. Naše združenie oslávilo
tento rok 1.výročie od svojho
založenia. Chcem sa poďakovať
všetkým členom, ale aj obyvateľom
našej obce, ktorí pomáhajú pri
našej činnosti.
Prajem Vám, drahí členovia, milí
obyvatelia našej krásnej obce
Snežnica,
milostiplné a
požehnané vianočné sviatky v
kruhu Vašich blízkych, nech
pokoj a radosť z nadchádzajúcich
dní Vás sprevádzajú v novom
roku, aby bol aspoň taký úspešný,
ako bol tento.
Magdaléna Javoríková
predsedníčka organizácie

BESIEDKA SO SV.MIKULÁŠOM
Kto to klope? Biely pán,
Mikuláš dnes prišiel k nám.
Anjel s čertom prišli s ním,
Ja sa ich však nebojím.
Dňa 5.12.2016 do našej materskej
školy v Snežnici zavítala vzácna návšteva. Chodí k nám raz do roka a nebolo
tomu inak ani teraz. Nezabudol na nás
ten dobrý deduško v červenom kabáte s
veľkou bielou bradou a batohom plným
balíčkov. Má toho veľa, veď v tomto
období navštevuje domácnosti s deťmi,
škôlky, školy, nemocnice, detské domovy, ba aj obchodné domy. Chodí všade
tam, kde sú deti a aby všetko postíhal,
zobral si so sebou aj svojich pomocníkov. Anjelika a čerta.
Naši škôlkari sa na Mikuláša veľmi tešili, a tak sa pre neho naučili zopár básničiek a pesničiek. Veľa sme sa o ňom
rozprávali. Deti s pani učiteľkami robili
papierové čižmičky, vystrihovali čertov,
maľovali. Zdobili sme si okná a priestory našej materskej školy.
Netrpezlivo sme čakali na jeho príchod.
Zrazu sme začuli zvonček, to bol ten
správny okamih utíšiť deti a túžobne
očakávať jeho príchod. Dočkali sme sa,
konečne vošiel Mikuláš aj so svojimi
pomocníkmi. V tej chvíli v očiach našich
detí bolo vidieť radosť, strach, ba aj
vypadlo zopár slzičiek. Všetko však
pominulo, keď sme videli to obrovské
vrece s darčekmi. Básničkami a pesničkami sme Mikuláša privítali a on nám
za odmenu z batoha vytiahol balíček.
Mikuláš deti počúval, pochválil a sľúbil
im, že ak budú poslúchať, všetko papať
a umývať si zúbky, o rok príde zas, keď
nastane ten správny čas.
Radka Plevková

ĎAKUJEME PREDSEDOVI
SÚKROMNÝCH LESOV
Milý Janko, predseda
Pozemkového spoločenstva lesov a
pasienkov v Snežnici!
Touto
cestou Tebe, aj Tvojej žene Slávke,
chceme poďakovať za príležitosť
brigádovať počas uplynulého roku
pre miestne súkromné lesy. Práca
nás naozaj bavila a okrem pocitu z
dobrej práce nás ešte viac teší
myšlienka, že sme urobili niečo
pre našu prírodu, ako ste nás
učili, aby sme si ju vážili a chránili.
Ďakujeme.
Mladí brigádnici a Výbor

strana 9

Apríl 2017: 26.04.2016 o 15,00
hodine - riadna členská schôdza zdravotná prednáška, vlakový výlet
do okolia.
Požehnané a radostné prežitie
vianočných sviatkov, veľa lásky,
šťastia, zdravia a pokoj v novom roku
2017 praje všetkým členom ZO a
spoluobčanom výbor ZO ZPOCCHO.
Mária Kukučiková

ZPOCCHO ZO Snežnica
V lete sme spoznávali východné
Slovensko.
Naši členovia sa
zúčastnili vlakového výletu do Košíc,
mnohí z nás nikdy nenavštívili túto
metropolu východu. Počas
celodenného výletu sme si prezreli
mesto a jeho dominanty, hlavne
Dóm svätej Alžbety, ako aj historické
námestie Košíc. Výlet dopadol veľmi
dobre, ku spokojností zúčastnených
členov ZO.
Aj druhý výlet sme naplánovali ako
návštevu východného Slovenska Spiš a okolie. V dňoch 12. - 13.
augusta sme absolvovali autobusový
výlet na Spišský hrad, Spišské
Podhradie a Spišskú kapitolu. Čakali
n á s k r á s n e z á ž i tk y k to r é n á s
obohatili a mnohí navštívili po
prvýkrát jeden z najväčších hradov v
strednej Európe. Taktiež sme si
prezreli okolie hradu a Spišskú
kapitolu, ktorá je biskupstvom a
seminárom pre budúcich kňazov.
Oboznámili sme sa s najbližším
okolím Spišského Podhradia.
Prenocovali sme v penzióne v
Danišovciach, kde nás prekvapili
zamestnanci príjemným ubytovaním
a dobrou stravou. Na druhý deň 13.
auguste sme navštívili Levoču, v
ktorej bolo čo obdivovať. Niektorí
členovia zájazdu navštívili aj
pútnické miesto na Marianskej hore.
Nezabudli sme ani na Spišskú Novú
Ves, ktorá nás prekvapila krásnym
námestím, čistotou a prívetivými

ľuďmi. Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili v skanzene Pribylina. Cesta
autobusom nám pri návrate domov
rýchlo ubiehala. Výlet skončil ku
spokojnosti všetkých zúčastnených
členov a veľmi nás obohatil. Už sa
tešíme na ďalšie, ktoré si
naplánujeme na rok 2017.
Plán aktivít na rok 2017
Január 2017: 25.01.2017 – 5.
výročná členská schôdza ZO, ktorá
sa bude konať v sále KD o 14,00
hodine. Zhodnotíme predošlý rok
2016.
Február 2017: 28.02.2017 o 15,00
hodine - riadna členská schôdzatradície, knižný bazár a v spolupráci
s obcou fašiangy – pečenie šišiek .
Marec 2017: 29.03.2017 o 15,00
hodine - riadna členská schôdza marec mesiac knihy – čitateľská
súťaž, oslava MDŽ.
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HASIČI
V rámci tohto číslo dnes dostal priestor
na prezentáciu svojej histórie a aktuálnej
činnosti Dobrovoľný hasičský zbor
Snežnica (DHZ).
DHZ bol založený v roku 1924, práve v
období po založení Zemskej hasičskej
jednoty na Slovensku so sídlom v
Martine, ktorá formovala vtedajšie dianie
na úrovni dobrovoľníkov. Najväčšia
zásluha patrí prvému veliteľovi Ondrejovi
Králikovi, ktorý viedol zbor takmer celé
prvé desaťročie. Pri založení mal zbor 24
členov.

svoj najväčší rozmach, čo sa týka nárastu
počtu členov, ako aj svojej činnosti. K
technickým prostriedkom pribudla
motorová striekačka DS-16. Medzi
popredné osobnosti patrili Jozef Belanec,

Veľkou slávnosťou v obci bola oslava 75.
výročia založenia hasičského zboru v r.
1999, kedy mal zbor 48 členov, z toho 11
žien. Práve toto výročie zmobilizovalo
nastupujúcu mladú generáciu hasičov,

Od začiatku svojho založenia sa

Kolektív mladých hasičov 2016
víťazná fotka z okresného kola

Floriánska sv. omša hasičov okresu KNM v Snežnici r. 2016

sústreďoval najmä na prácu s mládežou,
ale vykonával i rozsiahle preventívne
prehliadky v obci, o čom svedčí i
uchovaná listina z roku 1926. Počas
prvých rokov členovia zasahovali na
viacerých požiaroch vo Veľkej Rudine,
Zástraní, či vo Vraní. Zbor v tomto
období patril medzi najaktívnejšie v
Súťažné družstvo mužov na súťaži
v Brodne - r.2015,
zľava - Ján Labuda, Tomáš Jezbera,
Branislav Ševčík, Jakub Bollo,
Martin Bollo, Štefan Cesnek, Dušan Ševčík

okrese, zúčastňovali sa mnohých cvičení
v okolitých obciach. 27.3.1928 v nočných
hodinách dedinu postihol požiar, kde
zhorelo 16 gazdovstiev a na pomoc prišli i
hasiči z Brodna, Vrania a Oškerdy. Už i v
tejto dobe sa začali svätiť hasičské
zástavy a z historických zdrojov sme sa
tejto slávností zúčastnili napr. v Brodne –
1929. V r. 1932 sme sa v počte 14 členov
zišli i na vysviacke zbrojnice a
automobilovej striekačky v Kysuckom
Novom Meste, pričom súčasťou bolo i
námetové cvičenie zborov. Veľkou
pýchou bola i miestna hasičská hudba,
ktorá hrávala na všetkých domácich
udalostiach od roku 1930, pričom z
najznámejších vystúpení možno
spomenúť hudobný sprievod domáceho
ochotníckeho divadla, ktoré malo
premiéru 12.2.1934, hrala sa hra- „Už sú
všetci v jednom vreci.“!
V roku 1936 mal zbor už 32 členov. Z
technického vybavenia možno spomenúť
4 kolesovú ručnú striekačku, či dva kusy
prenosnej striekačky s rokom výroby
1908-1912, ktoré boli nápomocné najmä
pri budovaní obce a výstavby domov.
V období rokov 1945-70 zbor zaznamenal

Jozef Jaššo, Rudolf Horváth, Valent
Kromka, či Ján Jaššo. V rokoch 1970-80
zbor viedli Ladislav Kuba, Ján Ježo,
Stanislav Bollo, Jozef Bajánek, Jozef
Mikolka. V roku 1978 sa v obci konalo
okresné taktické cvičenie, ktorého sa
zúčastnilo 27 domácich členov a 124
členov hasičských zborov okolitých obcí.
Po roku 1980 sa upevňuje postavenie
hasičstva v rámci republiky i okresu,
členovia sa aktívne zapájajú do života v
obci, organizujú spoločenské a kultúrne
podujatia a brigády na zveľadenie
okolitého prostredia. Po tomto období
nastalo výrazné rozšírenie hasičskej
techniky, ktoré sa rozšírilo o TATRU 805,
či 2 kusy prenosných striekačiek PS-12 aj
s vozíkmi. Provizórna zbrojnica vznikla v
priestoroch obecného úradu.
Nasledovalo obdobie rozširovania
vybavenia hasičskej zbrojnice,
ochranného materiálu. Členova sa
zúčastňovali množstva súťaží, cvičení a
školení. Po r.1990 nastáva v zbore
úpadok, časť materiálneho vybavenia
hasičskej zbrojnice je presunutá na

miestne družstvo. V roku 1997 zasiahla
dedinu povodeň, ktorá napáchala škody
na obecnom, ako i súkromnom majetku.
Hasiči sa zmobilizovali s dostupnou
technikou uchránili majetok
spoluobčanov, avšak zbrojnica nemala
pána a práve v tomto období sa značná
časť vybavenia „stratila“. Čo sa podarilo
zachrániť, bolo presťahované do
priestorov garáži v základnej škole.

ktorí sa venovali najmä oprave a údržbe
techniky. V ďalších rokoch sa úspešne
rozvíjala hasičská činnosť, dobré

výsledky dosahovali členovia pri výcviku,
na hasičských súťažiach a vykonávaní
preventívnych prehliadok rodinných
domov, dobrú činnosť vyvíjalo hasičské
družstvo dorasteniek, ktoré viackrát
zvíťazilo na hasičských súťažiach, v roku
2001 vyhralo okresné kolo DHZ a

postúpilo na krajskú súťaž žilinského
kraja, ktorá sa konala v Turzovke, okres
Čadca.
29.6.2005 vznikol v obci veľký požiar
družstva, kde uhorelo uskladnené seno,
rezivo, či strojné zariadenie. Domáci
dobrovoľníci boli nápomocní, zasahovali
v spolupráci
s
profesionálnymi
hasičmi. Pre
zbor
nasledovalo
obdobie napredovania a
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rozširovania radov hasičov. Počas
krátkeho obdobia bola obcou zakúpená
AVIA FURGON, ktorá mala slúžiť pre
potreby hasičov, ale bola v zlom
technickom stave, preto bola napokon
odpredaná. Druhým vozidlom bola
skriňová AVIA A30, ktorá však slúžila viac
na obecné účely ako hasičské.
V roku 2009 sa v našej obci stretli
dobrovoľní hasiči z okresu Kysucké Nové
Mesto a Žilina, ktorí sa zúčastnili
vysvätenia hasičskej zástavy DHZ

Snežnica. Akcie sa zúčastnili funkcionári
OV DPO KNM, DHZ Snežnica, DHZ
Kysucké Nové Mesto, DHZ Ochodnica,
DHZ Povina, DHZ Nesluša, DHZ Rudina,
DHZ Oškerda, DHZ Horný Vadičov, DHZ
Lopušné Pažite a DHZ Brodno. Hasičské
družstvá za pochodu dychovej hudby
Brodnianka pochodovali do miestneho
kostola, päť DHZ prišli so svojimi

historickými zástavami. Svätú omšu
celebroval a vysvätenie hasičskej zástavy
vykonal správca farnosti Brodno. Práve
toto bol medzník, ktorý inšpiroval ďalších
sympatizantov hasičstva a od tohto
obdobia hasičstvo v obci zaznamenáva
značný progres. Obrovskú prácu v tomto
období vykonával vtedajší predseda
Štefan Tomáš. 4.6.2010 sa v neskorých
nočných hodinách nad obcou pretrhla
retenčná hrádza, ktorá paradoxne mala
chrániť obyvateľov obce. Valiaca sa voda
zaplavila pivnice, dvory, komunikácia a
napáchala miliónové škody na majetku. I
vďaka pomoci hasičov, ktorí odčerpávali
vodu z pivníc, čistili zanesené priepusty a
komunikácie,
sa dedina rýchlo
spamätala z tejto hroznej noci. Ďalší
významný deň pre hasičov, ako i pre
samotnú obec, bol 1.marec roku 2012,

kedy nám minister vnútra Daniel Lipšic
odovzdal do užívania hasičské auto Iveco
Daily, ktoré nám slúži dodnes.
V súčasnosti sa zbor sústreďuje najmä
na pomoc obci pri spoločenských
akciách, pri riešení rôznych kalamitných
situácií, pomoci spoluobčanom. V rámci
súťaží dosahujeme dobré výsledky najmä
pri práci s mládežou, kde sme sa v rokoch
2010, 2014 a v r.2016 zúčastnili
krajských kôl v Kysuckom Lieskovci,
Likavke, Zbyňove. Často riešime tlejúce

komíny, požiare lesných porastov,
snažíme sa šíriť dobré meno hasičstvu v
obci i mimo nej. Zachovávame kultúrne
tradície a zvyky, ktoré charakterizujú náš
región,
ako sú pochovanie basy,
fašiangový sprievod a zabíjačka, stávanie
májov, veľkonočná oblievačka, stráž
Božieho hrobu, floriánska omša,
roznášanie Betlehemského svetla,
hasičský bál... Snažíme sa šíriť osvetu na
ochranu pred požiarmi a inými
katastrofami, vzájomnou spoluprácou s
miestnou školou formou besiedok,
výtvarných súťaži, či ukážok techniky a
spôsobom zásahu viesť naše deti k
ohľaduplnosti k sebe samým, ako i k
životnému prostrediu. Aktuálne na čele
zboru stojí predseda Martin Bollo,
veliteľom je Ján Belanec, strojník je
Tomáš Jezbera, prevenciu majú na
starosti Štefan Bollo a Ján Cesnek.
Tajomník zboru je Dušan Ševčík, financie
má na starosti Gabriela Bollová, o mládež
sa stará Štefan Cesnek, referentkou žien
je Daniela Cesneková, funkciu
brigádnického referenta zastáva Ján
Labuda, revízorom je Miroslav Javorík.
Aktuálne má náš zbor 50 členov.
Z ČINNOSTI HASIČOV VYBERÁME...
V rámci našej uplynulej činnosti, od
uzávierky predchádzajúcich novín
(september 2016) stojí za pozornosť
najmä nová fasáda hasičskej zbrojnice,
pomáhali sme pri obecných hodoch, ako i
pri MTB maratóne. Predseda Martin Bollo
sa spolu s veliteľom Jánom Belancom
zúčastnili odbornej konferencie v
Martine, absolvovali sme ako členovia
hasičského zboru obce odbornú prípravu
zameranú na vybavenie a obsluhu
hasičského vozidla.
Taktiež sme čistili vodovodné potrubie od
usadených sedimentov, uskutočnili sa
dve schôdze výboru, taktiež schôdza
zasahujúcich členov - DHZO (dobrovoľný
hasičský zbor obce), zúčastnili sme sa s
vozidlom a protipovodňovým prívesom na
kontrole vybavenia na hasičskej stanici v
Čadci, organizovali sme hasičský ples a
aktuálne sa pripravujeme na Výročnú
členskú schôdzu členov DHZ Snežnica,
ktorú máme naplánovanú na
17.12.2016.
INFO PRE OBYVATEĽOV
DHZ Snežnica vzhľadom na prebiehajúce

vykurovacie obdobie vyzýva všetkých
obyvateľov, aby venovali dostatočnú
pozornosť vykurovacím telesám a
komínovým systémom a aby zabezpečili
ich odbornú prehliadku a tým
minimalizovali riziko vzniku požiaru.
Zároveň oznamujeme že v najbližšom
období bude vykonaná protipožiarna
prevencia v lokalite Prúty a v novom roku
i v lokalitách Horejarčie a Hruškovská
roľa, Pod ihriskom.
POZVÁNKA
30.12.2016 (v piatok) sa od 09:00 hod.
uskutočnia u nás v obci v priestoroch
kultúrneho domu Zimné halové hry
mladých hasičov okresu Kysucké Nové
Mesto. Kto má záujem, môže sa prísť
pozrieť a povzbudiť naše súťažné
kolektívy.
24.12.2016 - stalo sa už tradíciou v
našom zbore, že v tento sviatočný deň
roznášame Betlehemské svetlo ku
kaplnkám v katastri našej obce. Ak sa
chceš ísť s nami prejsť a nechceš doma
prekážať rodičom :-) pri chystaní
sviatočnej večere, vyrážame od zbrojnice
o 09:00 hod, návrat je okolo obeda. Ak
máš záujem sa pridať v rámci tejto peknej
myšlienky, čas stretnutia si ešte over u
niektorého z členov zboru.

HASIČI PLESALI
Je za nami už II. ročník hasičského
bálu, ktorý sa konal u nás v obci
19.11.2016. Organizoval ho domáci
Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica.
Minulý rok dopadol na výbornú, a
preto očakávania boli veľké, či už od
hostí, ako i od nás, členov. Pred
19:00 hod. sa v sále KD obce
Snežnica začali schádzať hostia,
ktorých vítali predseda zboru Martin
Bollo s manželkou Gabikou a tiež
veliteľ Ján Belanec s manželkou
Jarkou.
Bál začal veľkolepo nástupom
uniformovaných členov so zástavami
a pokračoval príhovorom predsedu.
Úvodný tanec patril starostovi obce
MVDr. Milanovi Hlavatému s
manželkou Jankou. Tancovali na
valčík v podaní akordeónistky Mgr.
Silvie Vyšinskej. Druhý valčík patril
všetkým hasičom. Napokon nás
privítala aj hudobná skupina TRIO
BAND, ktorá nás počas večera
zabávala.
Vrcholom bálu bolo vystúpenie
ohňovej show v podaní formácie
Black Evils, ktorá zožala veľký
úspech. Pekný program, výborná
hudba, bohatá tombola a chutné
jedlo....tak by sa mohol zhodnotiť II.
ročník hasičského bálu.
Dušan Ševčík
2% Z DANÍ - ŽIADOSŤ O PODPORU
Ešte nie ste rozhodnutí, kde pôjdu Vaše 2% z
daní za tento rok? Páči sa Vám činnosť
domáceho Dobrovoľného hasičského zboru
Snežnica? I touto cestou by sme Vás radi
požiadali o podporu činnosti nášho zboru
práve prostredníctvom 2% z daní. Príslušné
tlačivo Vám poskytne naša členka Gabika
Bollová, alebo sa obráťte na ktoréhokoľvek
člena.
ĎAKUJEME
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VIANOCE VO SVETE
VIANOČNÉ POTULKY SVETOM
BARBORKY JAŠŠOVEJ

Vyletela som z domáceho hniezda
relatívne skoro. Zachcelo sa mi
cestovať. Aspoň trošku ochutnať svet
z prvej ruky. Len tak celkom sama. Z
tej trošky cestovania sa nakoniec
vykľulo pekných 10 rôčkov
objaviteľskej mánie (ktorá
mimochodom, stále trvá). Život v
zahraničí mi dal príležitosť zažiť
rôznorodé zvyky a tradície na vlastnej
koži. Či už bolo dobre alebo horšie,
musím konštatovať, že som sa
rozhodne nenudila.
Kultúrne rozdiely sú najviac citeľné
počas významných sviatkov kedy si
aj tie najstaršie tradície nájdu svoju
cestičku do každodenného života. V
tomto článku sa s vami podelím o
moje skúsenosti s Vianocami v USA,
Škótsku a Katalánsku.
Vianoce v USA
Moje prvé (a
posledné) Vianoce
mimo Slovenska
som strávila v
Minesote, v USA.
Mala som len
sedemnásť rokov.
V treťom ročníku
strednej školy
som sa totižto zúčastnila kultúrnojazykovej výmeny. Neboli to žiadne
prázdniny, práve naopak. V skratke,
na desať mesiacov som sa stala
právoplatným členom cudzej rodiny
na druhom konci sveta. Chodila som
do školy, mala som svoje domáce
povinnosti rovnako ako doma a keď
som nebodaj niečo vyparatila,
dostala som zaracha. Moja
“hosťovská” mama sa volala Jean
(Džín), mala okolo 50 a bola (a stále
je) ostrieľaná žena so životným
príbehom na trojdielny román. Sama
mala štyri deti, ktoré už boli
samostatné a mali vlastné rodiny.
Jean mala už vtedy viac vnúčeniec,
ako sa dalo porátať, a aj tak v ten rok
prichýlila mňa a ešte jedno dievča z
Mongolska.
Ale teraz už k Vianociam.
Vianočná výzdoba v USA zaplaví
krajinu hneď po Helloweene, teda na
Všetkých Svätých. Oranžové tekvice
a strašidlá vo výkladoch sú
nahradené vianočnými stromčekmi,
svetielkami a donekonečna
vyhrávajúcimi koledami. Vianoce
prichádzajú skoro nielen do
obchodov, ale aj do domácností.
Stromček sme ozdobovali už

začiatkom decembra. Poznáte tie
americké filmy, kde sa susedia
predbiehajú, kto bude mať najkrajšie
vysvietený dom? Nie je to tak celkom
výmysel. Ľudia si naozaj dajú záležať
na vianočnej výzdobe a veľa malých
miest usporiada aj súťaž. Tesne pred
Vianocami nás Jean zobrala na
obhliadku vyzdobených domov v
našom meste, čo bola celkom sranda.
Videli sme všetko, od skromnej k
vyslovene extravagantnej až gýčovej
výzdobe. Skoro sa všetko zdobí, ale
skoro sa to aj končí, vianočná
výzdoba zmizne z mnohých domov
ešte pred novým rokom.
Vianoce sa v USA oslavujú 25.
decembra, kedy si deti ráno nájdu
pod stromčekom darčeky. Slávna
americká večera s moriakom sa
taktiež organizuje 25. a nie na Štedrý
večer. Santa Claus je hádam
najokatejším rozdielom medzi našimi
a americkými Vianocami. Moderná
magická verzia legendy o Santa
Clausovi zo Severného pólu má však
historické korene v príbehu biskupa
Mikuláša z Myry, ktorého poznáme a
oslavujeme aj my 6. decembra.
Svätý Mikuláš bol tak preslávený
svojou dobrotou, láskavosťou a
štedrosťou, že v priebehu storočí o
ňom vzniklo mnoho legiend. Stal sa
oficiálne známy ako ochranca detí,
námorníkov či pútnikov. Historici sa
domnievajú, že táto tradícia bola
privezená do Ameriky dánskymi
prisťahovalcami a anglická verzia
jeho mena pochádza z dánskeho
Sinter Klaas. V priebehu storočí bola

legenda modifikovaná kultúrnym
vývojom, básnikmi, spisovateľmi i
folklórnymi legendami z iných kútov
sveta. Zaujímavosťou je, že výzor
Santa Klausa, ako ho poznáme dnes,
bol zavedený do módy vianočnou
reklamou spoločnosti Coca-Cola v
roku 1935 - bacuľatý, bradatý, s
červenými lícami a kabátom odtieňa
tej istej červenej ako spomínaný
nápoj.
A prečo jedia moriaka a nie rybu?
Moriak bol pôvodne dovezený do

Európy z Ameriky, ale ako vianočné
jedlo ho spopularizoval anglický kráľ
Henry VIII. Pravdepodobne preto, že
mu chutil… Možno sa pýtate, či
americké Vianoce sú len o Santa
Clausovi, elfoch a darčekoch , alebo
majú aj duchovnejší aspekt?
Odpoveď znie, sú presne také , aké si
ich spravíte. V USA sa miešajú
desiatky vierovyznaní, takže Vianoce
sa naozaj líšia od rodiny k rodine a od
komunity ku komunite.
Moja skúsenosť bola príjemná,
koniec-koncov, strávila som Vianoce
so skvelými ľuďmi. Moriak sa do
trúby celý nezmestil, takže sme ho
museli upiecť už rozporciovaného.
Zjedlo sa všetko, bolo nás veľa. Aj tak
mi však chýbalo čaro našich Vianoc a
hlavne moja rodina.
Vianoce v Škótsku
Hoci som Vianoce v Škótsku nikdy
nestrávila, žila som v krajine dosť
dlho na to, aby sa na mňa čo-to
nalepilo. Rovnako ako v USA alebo v
Anglicku, hlavným vianočným dňom
je 25. december, zdobí sa skoro a na
stole kraľuje morka, taká klasika, až
na pár malých kulinárskych
výnimiek.
Najšokujúcejšie bolo pre mňa to, že
mnoho reštaurácií ostáva otvorených
25. decembra a ponúka špeciálne
vianočné menu. Ľudia si jednoducho
môžu rezervovať vianočnú večeru pre
celú rodinu v lokálnom podniku.
Nevedela som celkom stráviť, že
niekto musí na prvý sviatok vianočný
robiť a už vôbec som nevedela
pochopiť, prečo by niekto jedol v
reštaurácii. Čudovala som sa, až
kým som sa nedočítala o 400 ročnom
vianočnom zákaze…
Škótsko má svoju vlastnú
protestanskú cirkev s
presbyteriánskym zriadením, ktorá
vznikla odštiepením od katolíckej
cirkvi v roku 1560 pod vedením
Johna Knoxa. Pred touto radikálnou
náboženskou reformou Škótsko
oslavovalo Vianoce rovnako ako
zvyšok Európy. Avšak škótska cirkev
zavrhla tieto sviatky pre ich asociáciu
s rímsko-katolíckou cirkvou, od
ktorej sa snažila osamostatniť. Kvôli
týmto udalostiam boli Vianoce v
Škótsku potláčané dlhých 400 rokov!
25. december sa stal oficiálnym
štátnym sviatkom až v roku 1958 a
26. december až v roku 1974. To
znamená, že približne pred 60 rokmi
boli pre Škótov vianočné sviatky len
ďalšími pracovnými dňami.

strana 13

V priebehu rokov Vianoce v Škótsku
znovu ožili, a dnes sú veľmi
obľúbenými sviatkami. Aj napriek
pár storočiam vynútenej pauzy im
nechýba kúzlo. To však môže byť aj
tým, že Škótsko je tak trochu čarovné
celý rok. Je to divoká, vetrom
ošľahaná krajina plná legiend.
Zaujímavosť: 26. december v Británii
nazývajú “Boxing Day” (krabicový
deň). je to deň masívnych výpredajov.
Historicky toto meno pochádza zo
starej tradície, kedy zamestnávatelia
(šľachta alebo buržoázia) obdarovali
svoje služobníctvo darmi uloženými v
krabiciach.

Vianoce v Katalánsku
Momentálne žijem vo večne slnečnej
Barcelone. Aj keď oficiálne sa
nachádzam v Španielsku, Barcelona
je hlavným mestom Katalánskeho
regiónu, ktorý má mimoriadne
distiknívnu kultúru, jazyk a históriu,
takže aj tradície, o ktorých vám
poviem,
sú katalánske a
pravdepodobne sa nepraktizujú vo
zvyšku Španielska.
Vianočné sviatky v Katalánsku sa
oficiálne začínajú 8. decembra
oslavou Dia de la Inmaculada
Concepcion (Deň nepoškvrneného
počatia Panny Márie). Vtedy väčšina
domácností vytiahne vianočné
ozdoby a dekorácie. Hlavnú súčasť
výzdoby tvorí typická scéna
narodenia Ježiška v Betleheme. Veľa
rodín dá prednosť po domácky
vyrobenému Betlehemu pred
kupovaným, lebo tradične je to niečo,
čo rodina postaví spolu.
Veľmi nezvyčajnou postavičkou v
katalánskom Betleheme je takzvaný
“Caganer”. Je to postavička chlapca v
katalánskom kroji, ktorý čupí a kaká.
Môže sa vám to zdať zvláštne (aj mne
sa zdalo, keď som prvýkrát natrafila
na Caganera vo výklade obchodu),
ale je to veľmi stará tradícia z 18.
storočia. Jeho výkaly sú symbolom
šťastia a výdatnej úrodnej pôdy pre
budúcoročnú žatvu.

Ďalšou typickou
postavičkou,
ktorá prichádza
na scénu 8.
Decembra,
je
“Caga Tío”. Caga
Tío je drevené
polienko s
usmievavou tvárou a typickou
katalánskou baretkou “La Barretina.
Deti ho hneď na začiatku prikryjú
dečkou, aby mu nebola zima a každý
deň až do Vianoc ho kŕmia
tradičnými nugátovými cukríkmi
“turron” vyrobenými z pražených
mandlí, medu a bielka. Na Štedrý
večer, po výdatnej večeri, si tak deti
nájdu v dečke Caga Tía dezert aj
drobné hračky alebo pozornosti, ako
u nás dostávame do čižiem na
Mikuláša.

darčeky… darčeky nosia
katalánskym deťom Traja králi! 5.
januára musia ísť deti skoro spať,
lebo v noci prichádzajú Traja králi z
Orientu, Gašpar, Melichar a
Baltazár,
s vrecom darov pre všetkých. S
takýmto zvykom som sa nikde inde
nestretla a celkom sa mi páči, lebo
dovolí Vianociam byť skutočne len o
rodine.

24. decembra, na Štedrý večer, sa
servíruje vianočná večera. Hostina sa
začína polievkou Carn d'Olla. Je to
veľmi sýty vývar z veľkého kusu
jahňaciny (ale používajú sa aj iné
alebo aj viac druhov mäsa) a zeleniny.
Polievka sa varí veľmi pomaly a veľmi
dlho, mäso sa na konci vyberie a
použije ako súčasť hlavného jedla.
Ako hlavný chod na stôl prichádzajú
najväčšie španielske lahôdky ako
morské plody, tuhý kozí syr, či slávna
solená a sušená španielska šunka.
Takýto typ stolovania sa nazýva
“tapas”. Rôzne druhy jedál sa
naservírujú do centra stola a každý si
zoberie to, na čo má chuť. O dezert sa
postará, ako som už spomínala, Caga
Tío. Po Štedrej večeri Katalánci
vychádzajú do ulíc, aby sa stretli s
priateľmi a zaželali si šťastné sviatky.

Na záver…

25. december sa nesie v znamení
pohodlia domova a chutného jedla.
26. decembra sa oslavuje Fiesta de
San Esteban (Štefan). Hlavným
jedlom sú cestoviny canneloni plnené
mäsom, ktoré zvýšilo z vianočných
hostín, aby nič nevyšlo nazmar. 28.
decembra prichádza na rad Fiesta de
Los Santos Inocentes (sviatok
nevinných svätých), ktorý sa veľmi
podobá na náš prvý apríl. Je to deň
kanadských žartíkov, ktorého sa
zúčastňuje celá krajina. Napríklad, v
jednom roku vyšlo v ten deň v
novinách, že španielsky princ si vzal
Madonu.
Možno sa pýtate, kde som nechala
vianočný stromček a darčeky?
Nespomenula som to, lebo v Katalánii
stromčeky nie sú tradíciou. Dnes
veľa ľudí stromček zdobí, ale to je len
výsledok veľkej popularity. A

Ak som sa niečo dôležité na svojich
cestách naučila, je to pozerať sa na
všetko detskými očami. Deti totiž
nesúdia, čo je čudné a čo nie. Pre nich
je všetko na svete čudné, nové a
zvláštne. Ich cieľom je naučiť sa,
objaviť a pochopiť.
Tradície iných krajín a kultúr sa nám
vždy zdajú tak trochu
nepochopiteľné a niekedy aj smiešne.
To len preto, že nepoznáme ich
korene, históriu, či dôvod
ich
vzniku. Nevieme si ich vysvetliť. Verte
mi však, keď vám poviem, že v tomto
zmysle sme všetci na svete “čudáci”.
Slovenské tradície sú rovnakým
divotvorným výjavom pre
Američanov, Škótov či Kataláncov.
Takže, ak máte na výber súdiť alebo
naučiť sa, vyberte si detskú cestu za
poznaním.
Pre mňa, aj napriek mnohým
skúsenostiam, Vianoce na Slovensku
vyhrávajú na plnej čiare. Nie preto,
že by tradície iných krajín boli horšie
ako tie naše, ale preto, že slovenské
Vianoce zahŕňajú moju rodinu, vôňu
a chuť môjho detstva.

Barbora Jaššová
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VIANOCE VO SVETE
Vianoce v Kodani
Niekoľko rokov sa pohybujem v
škandinávskych krajinách ako Švédsko,
Dánsko či Nórsko. Posledné dva ma práca
priviedla práve do hlavného mesta
Dánska - Kodane, preto sa pokúsim
priblížiť niečo z predvianočného obdobia z
tohto mesta,
ležiaceho na dvoch
ostrovoch..
Aj keď v rámci Európy je tu takmer
najvyššia miera ateizmu, nemožno si
nevšimnúť čaro vianočnej atmosféry na
námestiach, či na výzdobe obydlí, s
ktorou začínajú už na prelome októbra –
novembra. A zdobia veľa a všetko,
našťastie zvolili jednoduchosť a
jednofarebné svetlo.

Rådhuspladsen, či prístave Nyhavn.
V predvianočnom období miestne
pivovary zásobujú puby vianočným pivom
– tzv. julebrygg, na ktoré sú Dáni podľa
mňa nepochopiteľne hrdí.
Medzi známe tradície patrí aj
rozsvecovanie vianočného stromu na
námestí Rådhuspladsen, ktoré bolo od
svojho začiatku v roku 1914 prerušené
len dvakrát počas druhej svetovej vojny,
a ak dobre počítam, tak toho roku
oslavujú 100-ročnicu.
O tom, ako trávia Vianoce Dáni veľa
neviem. Na sviatky budem určite doma..,
štedrá večera s rodinou, stromček.. určite
by som nemenil za síce krásne vyzdobené,
ale neosobné veľkomesto.
A jedno možno každému známe, ale stále
aktuálne prianie: darujte svojej rodine,
priateľom viac z vášho času, veď čo môže
byť viac.
Štefan Bollo

Počas Vianoc, (v dánčine Jul) na
námestiach v historickom centre
vyrastajú viaceré Julemarked – (vianočné

trhy), ktoré sú lákadlom nielen pre
turistov, ale sú hlavne miestom pre
stretnutia domácich. Najznámejšie sú v
záhradách Tivoli, námestí

NEMECKÉ VIANOCE PODĽA DANKY
Vianoce v Nemecku sa odlišujú od
slovenských hlavne tým, že tu
sú
rôznorodejšie.
K ý m
n a
Slovensku je
v i a n o č n á
tradícia viacmenej jednotná
( o b l á t k y ,
kapustnica,
kapor…), v
N e m e c k u
oslavujú ľudia
tieto sviatky na
viac spôsobov. Jednak to zavisí od
vierovyznania (okrem inych naboženstiev
je tu približne rovnaký počet katolikov
ako aj evanjelikov), ale aj od kraja, v
ktorom človek žije. Medzi najtradičnejšie
vianočné jedla tu patrí pečená hus s
dusenou červenou kapustou alebo
pečená klobása so zemiakovým šalátom.
Kapor je zriedkavejši.
Ja ho musím
napríklad v obchode vždy
objednaťdopredu, lebo inak by možno
žiadneho nedostali, kedže nebýva o ne až
taký záujem. Aj ked ryba ako taká, je tu
na Vianoce tiež dosť obľúbená. Predaj
živých kaprov, tak ako to poznáme zo
Slovenska, tu vôbec neexistuje. Veľa ľudí
nemá na Vianoce žiadne konkrétne
tradičné jedlo a rozhodujú sa každy rok
spontánne. Je to tak napríklad aj v rodine
môjho manžela, kde sme zo začiatku
trávili Štedrý večer spoločne. Väčšinou
mali mäsové jedlo, ale kvôli mne robievali
aj rybu. Pred pár rokmi, odkedy máme
vlastné deti, sme začali trávit Štedrý
večer sami pre seba. Robím vždy
kapustnicu (ktorú zjem sama, kedže
nikomu inemu nechuti) a nejakú rybu so
šalátom. Snažím sa okrem inéhu druhu
ryby vždy zohnat aj kúsok kapra kvôli
tradícii, pretože to pre nás k Vianociam
patrí. Aj môj manžel, ktorý vyrastal inak,
si na naše zvyky rýchlo zvykol a páči sa
mu hlavne to, že je to naozaj tradícia,
ktorá sa robí len na Vianoce a nie tak ako
to poznal on, že štedrovečerné jedlo bolo
výnimočné len tým, že bolo sviatočné. Aj
keď určite všetko má svoje čaro.
Priebeh Štedreho dňa tu je tiež voľnejší

ako na Slovensku. Z môjho detstva to
poznám tak, že sa už od rána chystala
večera a zdobil stromček. V podstate bol
celý deň len o príprave na večer. Tu
staviame stromček väčšinou
deň
predtým, aby to bolo na druhý deň hotové.
Počas Štedrého dňa sa venujeme ako
rodina sami sebe (možno sa ideme
niekam prejsť) a príprava večere začína
až niekedy popoludní, kedže to nie je
časovo až tak náročné (šalát robim len
jednoduchý bez majonézy). O piatej
podvečer tu býva vianočná omša spojená
s jasličkovou slávnosťou. Polnočná omša
tu nie je. Kým skončí omša, je už skoro
sedem hodín večer, takže až vtedy
večeriame a potom ideme k stromčeku.
Tam sú už darčeky, ktoré Ježiško
priniesol v čase, kým sme boli v kostole.
„Ježisko“, ktorý nosí nemeckým deťom
darčeky, nie je taký ako na Slovensku. Tu
sa mu hovorí „Christkind“ a zvykne byť
znázorňovaný v podobe anjela ženskeho
rodu s kučeravými blond vlasmi. Do
niektorých rodín nosí darčeky tzv.
„Weihnachtsmann“, vo voľnom preklade
Vianočny muž alebo ako ruský Dedo
Mraz. To, či chodí Ježiško alebo Dedo
Mraz, závisí jednak od regiónu (vo
vychodnom Nemecku je väcšinou
„Vianočny muž“), ale aj od toho, či je
rodina veriaca alebo nie, alebo ide len o
zvyk, ktorý prechádza z generácie na
generáciu.
Celkovo sa tu vianočné sviatky (1. a 2.
sviatok vianočný) oslavujú v kruhu väčšej
rodiny. Rodiny sa snažia zísť sa spolu,
hlavne aj vtedy, keďže sa počas roka často
nevidia. Toto je asi podobné aj na
Slovensku, aj keď u nás žijú generácie
viac spolu a ľudia nie sú tak rozlietaní a
hlavne ich nedelia také obrovské
vzdialenosti. V Nemecku deti už skoro
odchádzaju z domu od rodičov (často už v
18ke) a každý je tu odkázaný viac sám na
seba. Aj v rodine môjho manžela je vždy
ten zvyk, že moji svokrovci pozývaju na 1.

sviatok vianočný na obed aj vzdialenejšiu
rodinu, s ktorou sa vidia tak maximalne
3x do roka.
Keby som mala celkovo porovnať Vianoce
na Slovensku a v Nemecku, tak tie
slovenské sú pre mňa take špeciálnejšie.
Jednak preto, že sú to spomienky na
detstvo, ale aj preto, že tá pevná tradícia,
ktorá sa každý rok opakuje, má predsa
len niečo do seba. Aj môjmu manželovi,
ktorý mal už párkrát možnost zažiť
typické slovenské Vianoce, sa tieto viac
páčia. Až na to zbytočné prejedanie sa,
ktoré v Nemecku podľa mňa nie je až také
extrémne.
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Teda aspoň nie tu, kde žijem. Čo sa mi na
Slovensku nepáči, je ten stres, ktorý si
ľudia pred týmito sviatkami robia, aby
všetko pripravili. To je niečo, čo mi vôbec
nechýba a vychutnávam si tu v Nemecku
ten predvianočny pokoj, pretože o tom,
aby bolo doma čo najviac jedla, koláčov a
darčekov, by to podľa mňa nemalo byť.
Neviem, či má táto vec niečo spoločné s
krajinou, lebo aj tu v Nemecku je určite
dosť ľudi, čo sa stresujú a naháňajú, aby
všetko pripravili. Ale ako viem aj od
priateľov Slovákov žijúcich v Nemecku,
tak to vidia podobne ako ja a zdá sa im, že
sa ľudia na Slovensku kvôli týmto
sviatkom viac stresujú.
Kedže každé Vianoce majú niečo do seba,
snažíme sa ich striedať. Tešíme sa, keď
sa nám podarí tráviť ich na Slovensku, ale
každý rok by som to nemusela. Za tých
skoro 13 rokov, čo v Nemecku žijem, som
si už od určitých veci odvykla a budujem
si s mojou rodinou vlastnú nemeckoslovenskú vianočnú tradíciu. Tieto
Vianoce budú po dlhom čase zase čisto
slovenske.

la na bilingvalnom gymnáziu študiu
angličtiny, nedávalo by to zmysel, vyvinúť
toľko námahy a premárniť svoje jazykové
znalosti štúdiom na Slovensku. Ďalším
dôvodom bol buď nedostatok umeleckých
odborov, alebo nedostatok pracovných
príležitostí, kde by sa dal umelecký
odbor uplatniť.
Pýtali ste sa, ako vnímam anglické
Vianoce v porovnaní s tými našími.
Britské oslavy sviatkov sú úplne odlišné
od slovenských. Po tom, čo som zažila
Vianoce a aj Nový rok v Londýne, môžem
povedať, že nie som ich fanúšikom. Ťažko
sa mi porovnávajú naše tradície s
britskými, nakoľko samotný Štedrý deň
som trávila so španielskými kamarátmi,
ktorí oslavujú tieto sviatky zase inak.
Zažila som však množstvo vianočných

Daniela Diehm (rod. Beňadiková)

ANGLICKÉ VIANOCE PODĽA LUCKY
Študujem v Londýne, no napriek tomu
vediem úplne normálny život. Častokrát
to nie je až také čarovné, ako sa môže na
prvý pohľad zdať. Pracujem v malej
kaviarničke ako barista a dizajner a
chodím do školy. Učeniu sa venujem
hlavne v knižnici, nakoľko sa dokážem
lepšie sústrediť práve na tomto mieste. V
Londýne môže človek tráviť voľný čas ako
len chce. Sú tu divadlá, kiná, galérie,

múzeá a novootvorené reštaurácie, no
proste pestrý výber. Horšie je to s voľným
časom. Voľného času nemám nazvyš.
Buď sa venujem štúdiu alebo pracujem.
V tomto roku sa snažím nájsť rovnováhu
medzi prácou a zábavou. A prečo práve
Londýn? Nakoľko som sa 5 rokov venova-

večierkov pri práci v reštaurácii. Na
štedrovečernom stole nehľadajte rybu,
ale mäso. Väčšina vecí na stole
Angličanov sú polotovary, ak sa teda
nejde o multikultúrnu rodinu, kde sa
riadia zvykmi inej krajiny. Vianočné
darčeky si dávajú až 25. decembra na
rozdiel od nás. Na ich stole nájdete aj
christmas crackers, čo sú v podstate
prerastené salonky, ktorú majú vo vnútri
umiestnenú hračku alebo vtip. Podstatou
je ťahať danú salonku za opačné konce a
ten ktorému zostane dlhší koniec v ruke,
vyhráva vnútro tejto „hry“. Je to v
podstate ich zvyk, ktorý je podľa mňa
nezmyselný, nakoľko ide o hlučný zvyk,
čo nie je podstatou našich Vianoc.
Vianoce sú u nás pokojnejšie a
mierumilovnejšie. Pri kráčaní na
polnočnú omšu je u nás v obci taký pokoj
a kľud, že nepočuť ani brechot psa.
Príchod Ježiška je to, čo sa nám s
Vianocami spája. Napriek tomu, že Briti
majú svoju anglikánsku cirkev, väčšina z
nich sú ateisti alebo Vianoce neoslavujú.
Myšlienka slávenia Vianoc sa podľa mňa
v Británii buď stratila alebo tam nikdy
nebola.
Čo sa týka Nového roka, myslím že tieto
oslavy sa globalizujú a každý oslavuje
príchod Nového roka individuálne.
Väčšinou idú ľudia von s priateľmi do
reštaurácie alebo baru, kde sa opijú
častokrát ešte pred tým, ako udrie
polnoc. A potom je tu tá turistická
atrakcia, kedy sa tisícky ľudí tlačia na
London Bridge, len aby si pozreli
ohňostroj. Oslavám v meste sa zväčša
vyhýbam a inak tomu nebude ani tento
rok, nakoľko sa chystám do Kodane.
Lucia Bajánková

VIANOCE V SEVERNOM IRSKU
Dovoľujem si Vám v tomto
predvianočnom období napísať pár slov.
Blížia sa Vianoce, pre nás kresťanov naše
najkrajšie sviatky. V tomto období sme si
viac blízki ako inokedy a nikto nechce byť
na Vianoce sám. Už niekoľko rokov žijem
v Severnom Írsku a aj keď už mám svoju
rodinu a “vianocujeme” spolu doma pri
stromčeku a tradičnej slávnostnej večeri,
nechýba šalát, ryba, oblátky, stále sa mi
však cnie za domovom. Chýba mi celá
moja rodina, tá naša malá zasnežená
dedinka v údolí medzi kopcami, horami.
Chýba mi mamina dobrá kyslá
kapustnica s hubami, smutné je, keď
človek nemôže íst zasvietiť na Štedrý deň
na cintorín našim blízkym, čo nás
opustili. Niekto povie, že Vianoce sú
všade rovnaké, nie je to pravda. Tu
predvianočné obdobie začína akonáhle
skončia Dušičky (tu je to Halloween,
ktorý sa tu veľmi slávi). Ozdoby a
mikulášske figúrky tu nájdete už v
polovici septembra. Na Martina sa
rozsvecuje hlavný stromček v meste a o
týždeň neskôr prichádza do mesta na
saniach ťahaných sobmi(videla som ich
1x v živote) Mikuláš. Je to veľká udalosť, v
sprievode je veľa hudobníkov,
rozprávkové postavy, deti majú z toho
naozaj zážitok. Po obchodných centrách
sa prechádzajú vianočné postavičky na
čele s Mikulášom ( tu je to pre domácich
Santa Claus) a fotia sa s deťmi. Vianoce
sú tu obrovský biznis. Íri kupujú stále a
všetko, každý rok menia stromčeky,
ozdoby. Každý dom, každé okno je
vianočne vyzdobené( niekedy až
extrémne). Čo je však na tejto krajine
úźasné – ľudia žijú veľkou charitou, a
nielen na
V i a n o c e .
Poriadajú
r ô z n e

t r h y ,
večere,
slávnostné
podujatia,
predávajú sa ručne maľované
pohľadnice, v škole sa robia balíčky a
boxy, všetok výťažok ide na charitatívne
účely. Z týchto peňazí sa stavajú
nemocnice a školy v Indii, Afrike,
Pakistane, Rumunsku.Sú to obrovské
čiastky, ktoré zabezpečujú lepší život
tisícom ľudí a deťom bez rodičov. Žiadne
bohatstvo však nenahradí príjemný
ľudský dotyk a pekný úsmev, či vľúdne
gesto a nielen na Vianoce. V kostole sa tu
koná nádherná polnočná svätá omša v
poľskom jazyku a poviem Vám, silno
veriaci Poliaci vedia pripraviť krásny
vianočný zážitok. Človek si na chvíľu
predstaví, že je doma.
Prajem Vám drahí Snežničania veľa
zdravia, Božieho požehnania a všetko
dobré v Novom roku 2017.
Daniela Jaššová
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(01:10:52,1 hod.), MUŽI nad 50
rokov - Miroslav Kočik (01:14:19,8
hod.), ŽENY do 39 rokov - Natália
Krutá (01:16:50,1 hod.), ŽENY nad
40 rokov - Daniela Richtáriková
(01:45:08,7 hod.).
Samozrejme, v rámci súťažnej
krátkej 21 km sme mali aj zástupcov
z našej obce, ktorým sa darilo
nasledovne:

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ
MTB MARATÓN
Udalosť roka... Tak možno u nás v
obci nazvať už tradičné cyklistické
preteky pod názvom ISTROFINAL
SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN, ktoré
sa konali 17.septembra so zázemím v
Snežnici. V tomto roku sa konal už
tretí ročník tohto podujatia pre
milovníkov rekreačnej,
ale aj
profesionálnej horskej cyklistiky.
V septembrovú sobotu bolo v našej
obci rušno. Od rána sa v obci
schádzalo mnoho cyklistov, ktorí si
prišli s chuťou zmerať svoje sily a
neodradilo ich ani upršané počasie.
Súťažilo sa v krásnom prostredí
Kysuckej vrchoviny. Pretekári, ktorí
boli rozdelení do viacerých kategórii,
si mohli vybrať z dlhšej (44 km)
alebo kratšej (21 km) trate. Na štart
sa postavilo takmer 300 pretekárov.
O 10:00 hod. zaznel na ihrisku
výstrel, ktorý odštartoval dlhú trať.
Pelotón, sprevádzaný policajnou
hliadkou, smeroval z ihriska na
vyšný koniec, kde sa začalo súťažné
zápolenie. O 10:20 hod. štartovala
kratšia trať a od 11:00 preteky
detských kategórií.
Premenlivé upršané počasie dalo
zabrať aj tým najskúsenejším
pretekárom. Preteky však prebehli
bez vážnych zranení, boli naozaj
dobre pripravené a zorganizované.
Súčasťou podujatia bol i detský
pretek, ktorý prebiehal na ihrisku,
ako aj v jeho blízkom okolí. Tohto
preteku sa zúčastnilo 48 malých
cyklistov.
Po viac ako hodine však už do cieľa
mierili víťazi z krátkej trate. V
kategórii JUNIORY do 18 rokov
zvíťazil Dávid Sikora časom
01:02:21,3 hod., v hlavnej kategórii
MUŽI do 39 rokov zvíťazil Richard
Zaprihač (01:02:37,3 hod.), MUŽI
40-49 rokov - Marek Bystričan

JUNIORY do 18 rokov:
7.miesto
16.miesto
20.miesto
21.miesto
24.miesto
26.miesto

Miroslav Králik
Tomáš Kmecz
Ján Pokrivka
Andrej Kopas
Jaroslav Labuda
Marek Šmehyl

MUŽI do 39 rokov:
28.miesto

Igor Minárik

MUŽI do 40-49 rokov:
8.miesto
Juraj Podolák
20.miesto
Peter Kuchár
22.miesto
František Ďuroška
ŽENY do 39 rokov:
7.miesto

Viktória Podoláková

V kategórii žien nad 40 rokov sa
súťaže na krátku trať zúčastnila i
Mgr. Silvia Vyšinská, ktorá učí naše
deti v rámci ZUŠ hru na hudobné
nástroje a skončila na krásnom
3.mieste.
V rámci dlhej trate sa dosiahli
nasledovné výsledky:
V kategórii JUNIORY do 18 rokov
zvíťazil domáci Patrik Podolák časom
02:44:52,3 hod., MUŽI do 29. rokov
zvíťazil Vladimír Hojdík (02:19:47,9
hod.), MUŽI 30-39 rokov - Juraj
Karas (02:17:17,2 hod.), MUŽI 40-49
rokov - Ján Potočár (02:41:36,7
hod.), MUŽI nad 50 rokov - Jozef
Paganík (03:06:23,5 hod.), ŽENY do
39 rokov - Viera Kissová (03:27:53,6
hod.), ŽENY nad 40.rokov - Monika
Ďurčová (04:24:31,2 hod.).
Snežničania obstáli
na dlhej trati nasledovne:
JUNIORY do 18. rokov:
1.miesto

Patrik Podolák

MUŽI 30-39 rokov:
18.miesto

Jozef Holtán

MUŽI do 40-49 rokov:
27.miesto

Ľuboš Škorvánek

nad 18 rokov:
1. Juraj Podolák
2. Marián Šmehyl
3. Jozef Holtán
do 18 rokov:
1. Viktoria Podoláková
2. Jaroslav Labuda
3. sl. Labudová

Ďakujeme naším snežnickým
športovcom za výbornú
reprezentáciu našej obce. Niektorí
naši cyklisti nemohli na maratóne
súťažiť, nakoľko sa obetovali a boli
súčasťou organizačného tímu. V cieli
na pretekárov čakalo občerstvenie a
na slávnostné vyhlásenie výsledkov
si mohli počkať v sprievode
dievčenskej rockovej kapely POISON
CANDY.
Podujatie tiež bolo zaradené do
ŽILINSKEJ ŽUPA TOUR 2016 a
práve u nás sa konalo finále série
pretekov. Organizátorom série
ŽUPATOUR bol Žilinský
samosprávny kraj. V rámci tejto série
sa uskutočnilo 5 súťaží, každá v
inom regióne (Považie, Liptov, Orava,
Turiec a Kysuce). Po vyhodnotení
našej domácej súťaže predseda
samosprávneho kraja Juraj Blanár
vyhlásil víťazov finále Žilinskej župy.
Samozrejme, ako redakčná rada
sme nechýbali na tohtoročnom
podujatí a spýtali sme sa riaditeľa
pretekov Michala Gábora (nášho
občana), ako hodnotí tento ročník
maratónu: "Tento rok nám počasie
moc neprialo. 2 týždne bolo krásne a
v deň preteku prišiel dážď, ale aj to
patrí do športového prostredia.
Podmienky boli náročné nielen pre
pretekárov, ale aj z organizačného
hľadiska. Bola to veľká skúška a
zvládli sme ju. Táto skúsenosť nás
posúva ďalej. Hlavne však chcem
poďakovať všetkým regulovčíkov,
pomocníkom, sponzorom, priateľom a
sympatizantom cyklistiky, bez
ktorých by súťaž nemala úroveň, za
to, že priložili ruku k dielu a spoločne
sme dokázali zorganizovať takéto
krásne podujatie s medzinárodnou
účasťou. Aj napriek daždivému
počasiu odštartovalo takmer 300
cyklistov, čo ma veľmi teší. Vracajú sa
sem stáli pretekári a prichádzajú aj
noví. Prostredie Kysuckej vrchoviny
je pre súťaž zaujímavé a zázemie s
celým servisom držíme na skvelej
úrovni. Už sa teším na ďalší rok
nášho maratónu."
Michal Gábor a Dušan Ševčík

MUŽI nad 50. rokov:
6.miesto

Marián Paulus

Vyhodnotenie sezónnej súťaže o
najviac najazdených okruhov na
trase „Okolo Snežnice“:

strana 17

FUTBAL

Športová rodina MŠK
V rámci tohto čísla si posvietime na
zhodnotenie jesennej časti
oblastných futbalových súťaží.
OŠK Snežnica - VII.liga
Quick sport
Po nevydarenej minulej súťažnej
sezóne 2015/2016, kde v elitnej
kategórii mužov skončilo naše
družstvo na poslednom mieste so
ziskom 4 bodov, boli očakávania od
novej sezóny naozaj veľké. Po 10tich odohraných súťažných zápasov
máme na konte 9 bodov za 3 výhry a
7 prehier, skóre 17:45. Patrí nám
aktuálne predposledné 5.miesto. Či
je to možné považovať za úspech,
alebo sklamanie, nechám na
posúdení každého z nás.
Každopádne, chlapci, patrí Vám
vďaka za to, že neskladáte zbrane, a i
napriek ťažkej situácii hájite česť
snežnického futbalu, pretože keby tu
nebolo Vás, nebol by tu ani futbal v
kategórii muži. A kým nám dorastú
dorastenci, veľmi ťažko by sa to
potom rozbiehalo.

AJ SNEŽNICA MÁ SVOJ GALAVEČER
O tom, že práca s mládežou a deťmi je
naozaj náročná, by nám vedeli
porozprávať tréneri, ktorí pripravujú
našich mladých pod hlavičkou MŠK.
Vedia tiež, že deti sú súťaživé a radi
bývajú za svoj progres, výkon, či snahu
oceňované. Už sa stala tradícia v rámci
klubu, že v závere roka sa hodnotí sezóna
na Zhromaždení členov MŠK Snežnica,
ktoré mladí s obľubou nazývajú
galavečer. Konal sa 12.11. v sáli
kultúrneho domu obce. V úvode vystúpili
funkcionári, ktorí zhodnotili uplynulú
sezónu ako vydarenú a vyjadrili
spokojnosť nad počtom registrovaných
členov, ktorých je aktuálne 49 (stav
platný aj k uzávierke 1.12.2016).
Mladí netrpezlivo čakali na vyhlásenie
najlepších futbalistov za rok 2016. V
jednotlivých kategóriách vyberali
najlepších tréneri z každého mužstva.
Okrem výkonnosti sa pri hodnotení
prihliadalo tiež na dochádzku hráčov na
zápasy a tréningy.
Výsledky ankety o najlepšieho futbalistu:

Kolektívnu cenu za výborný prístup k
tréningu a najväčší progres (skokan
roka) dostali hráči prípravky, ktorí boli
ocenení medailami. Udeľovala sa tiež
špeciálna individuálna cena pre skokana
roka, ktorou bol ocenený hráč, ktorý za
posledný kalendárny rok dosiahol
najväčší pokrok. Cenu nakoniec dostal
Andrej Caltík. Najlepším strelcom klubu
za rok 2016 sa stal Peter Labuda, ktorý v
súťažných zápasoch v tomto roku
nastrieľal celkom 34 gólov. Vrcholom
slávnostného vyhodnotenia ankety bola
cena pre najlepšieho futbalistu MŠK
Snežnica za rok 2016. Cenu získal po
zásluhe Jakub Kopas.
Prítomný starosta obce MVDr. Milan
Hlavatý vyjadril slová vďaky na stranu
trénerov a funkcionárov. Prajeme Vám aj
v mene celej redakčnej rady plno síl,
odhodlania a chuti do nadchádzajúceho
roka, ďakujeme, že Vás máme :-)
Dušan Ševčík
upravil z msksneznica.sk

dorast U-19
1.Martin Horvát

MŠK Snežnica

2. Filip Horvát

V. liga U19 - dorast
6.miesto
7 zápasov
2 výhry
1 remíza
4 prehry
skóre 21:19
7 bodov

3. Jakub Kmecz
starší žiaci U-15
1. Miroslav Mravec
2. Pavol Labuda

IV. liga U14 - U15 - starší žiaci
4.miesto
10 zápasov
4 výhry
1 remíza
5 prehier
skóre 32:47
13 bodov

3. Matúš Lazar
mladší žiaci U-13
1. Peter Labuda

Peter Labuda
najlepší strelec MŠK v roku 2016

2. Adam Čižmárik

IV. liga U12 - U13 - mladší žiaci
2.miesto
12 zápasov
8 výhier
1 remíza
3 prehry
skóre 51:17
25 bodov

3. Tomáš Bajánek
prípravka U-11
1. Richard Tomáš
2. Matúš Ševčík
3. Adam Hruška

Dušan Ševčík
dievčatá
1. Martina Ukropová
2. Ema Púčeková
3. Timea Ševčíková

Jakub Kopas
najlepší futbalista
MŠK Snežnica za rok 2016

MOJE PUTOVANIE NA KONIEC SVETA

Mgr. Ing. Štefan Javorík sa narodil 21.2.1955 v
Žiline. Do 18-teho roku svojho života býval v
Snežnici, kde navštevoval aj základnu školu.
Práve tam mu vstúpili do života vzácni ľudia,
učitelia Elka a Jarko Rumanovci, ktorí ho naučili
milovať prírodu a pozorne si všímať ľudí a všetko
dianie okolo seba. Vyučil sa za
elektormechanika, neskôr vyštudoval vojenskú
strednú školu, Vysokú vojenskú technickú školu
v Liptovskom Mikuláši a Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského – odbor psychológia v
Bratislave. Počas svojho života posobil ako
veliteľ vo vojenských útvaroch, učiteľ na
vojenskej strednej škole, šéfredaktor vojenského
odborného časopisu, učiteľ na ZŠ, šéfredaktor
mestskej televízie, psychológ Armády SR a
dokumentarista. Je ženatý, má dve deti a
jedného vnuka. Aj keď dlhodobo žije v Novom
Meste nad Váhom, stále sa cíti byť Snežničanom.

Začiatkom tohto roka som sa dozvedel
o Svätojakubskej ceste nazývanej aj
ako Camino de Santiago de
Compostela, ktorú ročne prejde viac
ako 200-tisíc ľudí z celého sveta.
Zaujala ma. Rozhodol som sa stať
pútnikom (peregrino) na niekoľko
týždňov. Vybral som si historicky
najznámejšiu 800 km trasu Camino
francés - Francúzska cesta, ktorá sa
tiahne z východu na západ severnou
časťou Pyrenejského polostrova cez
historické španielske provincie
Baskicko, Navarra, La Rioja, Kastília,
León a Galícia. Cestu som si predĺžil o
ďalších 220 km do mestečka Muxia,
odtiaľ na mys Finisterre (stredoveký
koniec sveta) a späť do Santiaga.
Počas šiestich týždňov som
autobusom, vlakom, lietadlom a peši
precestoval niekoľko tisíc kilometrov,
z toho peši nezabudnuteľných viac
ako tisíc. Stravovanie som riešil
samostatne (konzervy, ovocie, bagety,
sladkosti..., ktoré som priebežne
dokupoval po ceste), ale nepohrdol
som ani miestnymi špecialitami napr.
chobotnicou. Väčšinou som nocoval v
pútnických ubytovniach (albergue
peregrinos) alebo vo voľnej prírode.
Rozsah tohto článku mi nedovoľuje
opísať všetky cestovateľské zážitky,

zaujímavosti, dobrodružstvá a
skúsenosti. Ponúkam vám iba
niektoré.
Moje cestovanie začalo 27. júna 2016
v Trenčíne. O cca 16.00 hod. som
nastúpil do diaľkového autobusu
smerujúceho cez Rakúsko a
Švajčiarsko do juhozápadného
francúzskeho mesta Bayonne. 29.
júna o 04.00 hod. som z neho vystúpil
v Bayonne a vlakom pokračoval na juh
do 100 km vzdialeného mestečka
Saint-Jean-Pied-de-Port ležiaceho
niekoľko kilometrov od španielskych
hraníc. Na tamojšom pútnickom
úrade som sa zaregistroval, vyzdvihol
kredenciál – osobnú kartu pútnika
slúžiacu na vstup do pútnických
ubytovní a potvrdenie jeho
prítomnosti pečiatkou s dátumom. V
neďalekom obchodíku som kúpil
mušľu - hrebenatku (symbol pútnika,
ktorý sa prišíva na klobúk, odev alebo
ruksak) a vyrazil som na osemsto
kilometrovú púť končiacu na
severozápade Španielska v katedrále
sv. Jakuba v Santiagu de Compostela
, hlavného mesta autonómneho
spoločenstva Galícia v provincii La
Coruňa.
Podľa príručky Sprievodca pútnika
celá trasa je rozdelená
do 34
jednodňových etáp od 20 do 35 km.
Môže sa absolvovať na koni, bicykli
alebo pešo. Na prvú 25 km etapu
Route de Napoléon (Napoleonova
cesta) z Saint-Jean-Pied-de-Port cez
Pyrenee do španielskeho mestečka
Roncesvalles som vyrazil poobede 29.
júna 2016. Asi po 8 km pochode ma
premohla únava z dvoch prebdených
noci v autobuse. Na nálade mi
nepridalo ani mizerné počasie a
blížiaca sa noc. Ubytoval som sa v
horskej útulni Orisson, ktorá je ešte
na francúzskom území. Nepríjemne
ma prekvapila pomerne vysoká cena
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za ubytovanie a časovo limitovaná
sprcha 5 minút. Nuž čo, Pyreneje ma
milo neprivítali, ale ako sa na
Slovensku vraví: “Zlý začiatok, dobrý
koniec“.
Druhý deň ráno ma na španielskej
strane ako prvé privítali kravy, kone,
ovce, kozy a somáre. Počasie sa
umúdrilo a zostalo mi verné počas
celej cesty. V horúcich dňoch takmer
stále fúkal príjemný osviežujúci
vetrík od oceánu. Prvých asi 100 km
trasy viedlo pomedzi ohradené
pozemky, na ktorých sa voľne pásol
dobytok. Niekoľkokrát som prespal v
závesnej sieti. Problémom však bolo
nájsť mimo ohrád dva vhodné stromy
na jej zavesenie. Na ilustráciu
uvádzam aspoň dve príhody. Raz
večer som si blízko ohrady zavesil sieť
a zaspal v nej spánkom spravodlivých.
Nadránom ma prebudil podozrivý
brechot. Psy, pomyslel som si. Mám
problém. Horúčkovito som rozmýšľal,
ako z toho vybŕdnuť. Budem sa
brániť. Automaticky som siahol po
noži a čelovke. O chvíľu brechot ustal,
zostalo ticho. Rýchlo som sa zbalil a za
šera pokračoval ďalej. Mal som
šťastie. Doteraz neviem, či to bola
svorka psov alebo iná zver. Inokedy
som zavesil sieť medzi malé tŕnisté
stromy na vrchole kopca. Bol
príjemný večer, od oceánu fúkal
osviežujúci vetrík. To sa mi bude spať,
pomyslel som si. V noci sa postupne
zmenil na nepríjemne studený vietor a
bolo po spánku. Bol som v tŕňovej
pasci. Moja chyba. Do rána som od
zimy poctivo klepal kosu.
Asi po 350-tich kilometroch
putovania som prišiel do mesta
Frómista, kde sa začína oblasť
nazývaná
„sýpka Španielska“.
Čakalo ma prejsť niekoľko desiatok
kilometrov cez rovnú pustatinu a šíre
obilné polia siahajúce až po horizont.
Prekonanie tohto úseku nebolo pre
mňa náročné na fyzické sily, ale
psychickú odolnosť. Občas som
niekoho stretol, ale v skutočnosti som
bol niekoľko dní sám. Mal som
dostatok času
na meditáciu,
prepieranie svedomia a poznávanie
seba samého. Na ilustráciu opäť
ponúkam dva príbehy. Už druhý deň
som v horúčavách monotónne kráčal
po krajine iba s vlastným tieňom.
Žiadny strom, rovina, obilné polia a
rozpálené slnko nad hlavou.
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V diaľke som uvidel tmavý bod.
Neskôr sa z neho vykľul stôl a lavička.
Na stole stála fľaša s červeným vínom
a odkazom: Pre pútnikov. Asi deci
som si odlial do fľaše s vodou, osviežil
sa a pokračoval ďalej. Milé
prekvapenie. Neznámy pútnik myslel
na ostatných, čo idú po ňom.
Nasledujúci príbeh doteraz
zamestnáva moju myseľ odpoveďou
na otázku: Bola to náhoda? Posúďte.
Bezradný som sedel na lavičke v
pustatine pri prašnej ceste a ošetroval
si otlaky na nohách. Staré botasky sa
mi rozpadli asi po 350-tich
kilometroch. V nejakom mestečku
popri ceste som si kúpil nové. Nesadli
mi. Po prejdení asi 50 km mi bolo
jasné, že ďalej v nich nemôžem
pokračovať. Rozmýšľal som, čo
urobiť. Ísť niekoľko dní v sandáloch a
niekde kúpiť iné? Zrazu mi padol
pohľad na kolík vedľa cesty, na
ktorom sa voľačo hompáľalo. Prišiel
som bližšie a ...???, botasky.
Nedôverčivo som ich prezrel a zistil
som, že sú vo výbornom stave a sadnú
mi ako uliate. Nasledujúcich 600 km
som v nich prešiel bez jediného
nového otlaku. Doteraz ich občas
nosím a opatrujem ich ako rekvizitu.

V niektorých pútnických ubytovniach
som dostal nocľah a skromnú večeru
za dobrovoľný príspevok. Zvykol som
si aj na to, že ak sa pútnik zastavil na
občerstvenie v niektorom miestnom
pohostinstve, automaticky mu dali
niečo naviac, napr. koláč, kúsok syra
alebo inú pozornosť. Dostala ma však
príhoda na začiatku mojej cesty. Pred
kláštorom Irache vzdialenom asi 3,5
km od mesta Estela smerom na Los
Arcos je fontána. Pútnici si môžu z
jedného kohútika zadarmo načapovať
červené víno a z druhého vodu. Keď
som to zavolal na Slovensko priateľovi
Jánovi, nechcel tomu veriť. Doteraz
sa zabávam na jeho otázke. A to si
môžeš načapovať aj liter? Alebo, v
Santiagu som sa náhodou dozvedel,

že v luxusnom hoteli hneď vedľa
katedrály sv. Jakuba, každý deň
dostane desať pútnikov bohaté
obedňajšie menu zadarmo. Zo
zvedavosti som sa šiel o tom
presvedčiť. Je to pravda. Bohužiaľ,
prišiel som neskoro, predbehlo ma
desať iných pútnikov.
Po tridsiatich dňoch putovania som
29. júla dorazil do Santiaga de
Compostela. Toto približne 93 tisícové
mesto ma očarilo svojou zvláštnou
atmosférou, krásnymi pamiatkami,
srdečnými ľuďmi
pokrikujúcimi
pútnický pozdrav Bueno Camino –
Dobrá cesta. Po predložení krednciálu
na farskom úrade mi vystavili
Compostelu - potvrdenie o vykonanej
púti. Zhodou náhod mi ho
vystavovala dievčina z Čiech, ktorá
tam pracovala. Na jej otázku: „ Aké
pohnútky vás viedli k vykonaniu
cesty?“ som nedokázal odpovedať pre
slzy v očiach. S pochopením prikývla.
Po návšteve katedrály sv. Jakuba
som sa ubytoval v kláštore Albergue
Seminario Menor na cele č.264 s
rozmermi asi 2x3 metre a
jednoduchým zariadením - posteľou,
stolom, stoličkou a umývadlom. V tú
noc som sa cítil ako skutočný mních.
V nasledujúci deň som už pokračoval
do 90 kilometrov vzdialeného
mestečka Muxia, ktoré leží na pobreží
Atlantiku. Hnaný túžbou ponoriť sa
do jeho vĺn som túto vzdialenosť
prešiel za dva dni. Malebné mestečko
som si užíval ďalšie dva dni.
Poslednou métou môjho putovania
bol mys Finisterre. Nasledujúci asi 40
kilometrový pochod po pobreží, bol
pre mňa suchozemca, balzamom na
oči, telo i dušu. Ubytoval som sa v
mestečku Fisterra vzdialenom od
mysu asi 2,5 km. Počas
nasledujúcich dvoch dní som
niekoľkokrát navštívil maják na konci
sveta a nechcel som pochopiť, že tam
moja cesta končí. Čaká ma už iba 90
km, návrat do Santiaga a odtiaľ
letecky domov. Pri spomienke na
maják na konci sveta sa mi vždy
vybaví úžasný obraz slnka
zapadajúceho do Atlantiku.
V noci 9. augusta som odletel zo
Santiaga do Madridu, nasledujúce
ráno z Madridu do Bratislavy. Moje 45
dňové putovanie sa definitívne
skončilo poobede 10. augusta, keď
ma doma privítal môj 10 ročný vnuk
Filip so slovami: „Dedino, však ty
vyzeráš ako bezdomovec z

koncentráku.“ Mal pravdu. Celých 6
týždňov som sa neholil, schudol som
o 10 kilogramov, bol som unavený,
dokrkvaný, prepotený a strapatý. Aj
napriek tomu by som cestu na koniec
sveta znova zopakoval.
Dlho som váhal, či sa vám zdôverím s
tým, ako putovanie ovplyvnilo môj
názor na Boha. Navštívil som
niekoľko katedrál, chrámov, kostolov
a cirkevných obradov. Boli
fascinujúce a úžasne pôsobivé. Na
jednej strane vyvolávali vo mne pocit
ľudskej dokonalosti a geniality, na
druhej strane obyčnej ľudskej
slabosti. Prečo slabosti? Pretože
postupne sme zamenili obsah
generáciami uznávaných sedem
hlavných hriechov. Pýchu za zdravé
sebavedomie, lakomstvo za zákon
ekonomiky, nestriedmosť za vyššiu
životnú úroveň, závisť za boj o
spravodlivosť, hnev za zdravú
reakciu, smilstvo za prevenciu proti
neurózam a lenivosť za chronickú
tendenciu odkladať plnenie
povinností na neskôr. Povýšili sme aj
hulvátstvo na slobodu prejavu,
okrádanie druhých na slobodný trh,
zanedbanú výchovu detí na tvorbu
ich vlastného názoru, neúctu k
tradíciám na víťazstvo zdravého
rozumu a likvidáciu pozitívnych
hodnôt na zbavenie sa predsudkov.
Zo zištných dôvodov a zbabelosti sme
sa pritom skrývali za autoritu Pána
Boha. V jeho mene ospravedlňujeme
všetky zlé skutky. Bohu sme zabudli
dávať patričnú úctu. Namiesto toho
sa podlízavo klaniame gýčovému
obrazu všemohúceho Pána sediaceho
na tróne niekde na nebesiach. Myslím
si, že Boh nie je Pán, ani nestojí o
večnú slávu a náš strach z neho. Je v
každom z nás, v každej živej bytosti, v
každej veci a niektore vymyslené
rozprávky o ňom mu iba škodia. Ale to
je už iná kapitola.
Bueno Camino,
priatelia.
Štefan Javorík

INZERCIA
CENNÍK
Poplatky za zverejnenie inzercie,
reklamy v novinách pre
podnikateľské subjekty:
formát
formát
formát
formát

A4
A5
A6
A7

(celá strana) - 30 €
(1/2 strany ) - 15 €
(1/4 strany) - 7,5 €
(1/8 strany) - 3,75 €

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

PLÁN KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH

august – december

December - apríl

Prišli medzi nás
Dominik Labuda
Viktória Vavro
Marcel Bačinský
Sára Šmehylová
Valéria Poliaková

Politická reklama je spoplatn e n á r o v n a k o a k o p r e Navždy nás opustili
Mária Ježová 85 r.
podnikateľské subjekty.
Ilona Horvátová 89 r.
V prípade zverejnenia
reklamy v inom rozmere, ako
je uvedené, sa cena stanoví Rozhodli sa kráčať spolu
Veronika Smiešková
dohodou.
a Peter Sabela
Obyvatelia obce a majitelia
nehnuteľností v obci môžu
využiť riadkovú inzerciu
v novinách BEZPLATNE.

ŠÉFREDAKTORKA,
GRATULUJEME
Dňa 24. septembra 2016 si
povedali svoje áno v
snežnickom kostolíku naša
šéfredaktorka Ing. Veronika
Smiešková a Peter Sabela.
Ešte raz zo srdca v mene celej
redakčnej rady želáme
mnoho takých krásnych dní,
ako bol ten svadobný, veľa
zdravia, lásky, trpezlivosti a
vzájomnej tolerancie. Nech
táto krásna spoločná cesta
životom Vás robí šťastnými,
aby každý deň Vášho
spoločného bytia bol pre Vás
výnimočný.

A ŠPORTOVÝCH UDALOSTÍ
20.12.2016

Vianočný koncert ZUŠ - 16:00 hod,
vestibul ZŠ Snežnica

26.12.2016

Jasličková pobožnosť - 15:00 hod.,
Farský kostol v Snežnici

30.12.2016

Halové hry mladých hasičov okresu
KNM - súťaž hasičov v sále KD
v Snežnici (organizuje DHZ Snežnica)

31.12.2016

Tradičný silvestrovský výstup na Veľký Vreteň
zraz o 09:00 hodine na námestí pri zvonici

január 2017

Uvítanie detí do života (organizuje obec)

04.02.2017

Ples poľovníkov - 19:00 hod., KD obce
Snežnica (organizuje poľovnícke združenie)
Obecný ples - 19:00 hod.,
KD obce Snežnica (organizuje obec)

11.02.2017

Monika Kopasová
a Matej Holtán

február 2017

Detský karneval v KD obce Snežnica
(organizuje obec)

Simona Králiková
a Ľuboš Buček

28.02.2017

Pochovanie basy v KD obce Snežnica
( neoficiálny termín - organizuje obec Snežnica)

apríl 2017

Ďalšie číslo Noviniek spod Vretňa

SÚŤAŽ
Aby boli naše / Vaše Novinky spod Vretňa naozaj
atraktívne periodikum, do každého čísla zaraďujeme aj túto súťažnú sekciu. V predchádzajúcom
čísle sme uverejnili osemsmerovku, ktorej správnym riešením bola odpoveď: VELKY VRETEN. Do
redakcie prišlo mailom 19 správnych odpovedí
(všetky boli správne) a 4 odpovede boli nahlásené
na obecnom úrade. Šéfredaktorka Veronika
Sabelová vyžrebovala šťastného výhercu, ktorou
sa stala pani Ema Rančáková zo Žiliny. Súťažilo sa
o dve vstupenky na II.
ročník hasičského bálu,
k t o r ý s a k o n a l
19.11.2016 v Snežnici.
Cenu do súťaže venoval
Do b r o v o ľ n ý h a s i č s k ý
zbor Snežnica, za čo im
patrí poďakovanie a tiež
gratulujeme výherkyni a
veríme, že sa na bále
príjemne zabavila.
V rámci dnešného čísla súťažíme o darčekové
predmety od Mládežníckeho športového klubu
Snežnica. Súťažná otázka znie: Koľko hráčov
bolo k 1.12.2016 registrovaných v rámci
Mládežníckeho športového klubu Snežnica?
Svoje odpovede zasielajte na redakčný mail:
redakciasneznica@gmail.com alebo odpovedajte
priamo na OÚ v Snežnici. Súťaž prebieha do
27.januára 2017, v maily 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 (prvá) odpoveď.

OTVÁRACIA DOBA
OBECNÁ KNIŽNICA
- DECEMBER 06.12.2016 - 15:00-17:00
14.12.2016 - 15:00-17:00
21.12.2016 - zatvorene
27.12.2016 - 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
utorok
streda
štvrtok
piatok

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 13:00

prestávka
12:00 - 12:30

23. - 30.12.2016
zatvorené
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