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VYDANIE OBECNÝCH NOVÍN V

Milí občania a naši noví čitatelia!
Určite budem hovoriť za
všetkých členov redakčnej
rady, keď poviem, že pociťujeme obrovskú radosť, že
sa podarilo zrealizovať sen
o vydávaní obecných
novín. So snom, ktorý
prerástol v skutočnosť,
prišiel Dušan Ševčík. Patrí
mu veľké poďakovanie za
to, že vzbudil záujem o
vydávanie novín v nás
všetkých a nevzdal sa tejto
myšlienky napriek pomalému rozbehu. Vďaka
Novinkám spod Vretňa
prenikneme do každej
domácnosti v Snežnici a
budeme informovať
o
dôležitých udalostiach,
ktoré nám prinesie život.
Vydavateľom obecných
novín je obec Snežnica,
ktorá vyčlenila v rozpočte
časť financií na ich tlač.
Novinky spod Vretňa budú
vychádzať štvrťročne a
jeden výtlačok novín bude
distribuovaný do každej
domácnosti v obci zdarma.
Obecné noviny budú uverejnené taktiež na stránke
www.obec-sneznica.sk,
aby aj ľudia, ktorí pochá-

Lukáš Hodoň

dzajú z tejto nádhernej
kotliny, mohli byť naďalej
prepojení s obcou Snežnica.
Ako už bolo spomenuté, za
Novinkami spod Vretňa sa
s krýva redakčná rada,
ktorú tvoria Zuzka Ševčíková, Martinka Škorvánková,
Dušan Ševčík, Mária
Kukučíková, Peter Kukučík,
Zitka Ševčíková a na záver
ja, Veronika Smiešková.
Poďme si na začiatok
predstaviť oblasti, ktoré
majú jednotliví členovia
redakčnej rady na starosti.
Veronika Smiešková Vás
bude informovať o všetkých
dôležitých informáciách z
Obecného úradu v Snežnici.
Oboznámi Vás s pripravovanými projektmi, s novinkami v poplatkoch a zákonoch, s demografickým
vývojom v obci a mnohými
témami, ktoré budú pre
občanov atraktívne.
Zuzka Ševčíková zhromažďuje všetky informácie,
týkajúce sa Farnosti
Snežnica, farského zboru,
Základnej školy s materskou školou a Základnej
umeleckej školy v Snežnici,

pričom spolupracuje so
zástupcami daných oblastí.
Martinka Škorvánková sa
venuje témam oddychového charakteru, ako sú
zdravie, mládež, ženy, deti
a matky, ilustrácie, tvorba
tajničiek a získavanie
informácií od miestnej
kronikárky.
Dušan Ševčík kompletizuje
informácie od miestnych
klubov a združení (MŠK,
OŠK, DHZ, Poľovnícke
združenie, Turistický
oddiel Vreteň), prinesie pár
rád pre kutilov a pokúsi sa
nám priblížiť zvyky a
tradície, ktoré by sa z
našich domovov nemali
vytratiť.
Mária Kukučiková nám
predstaví činnosť aktívnych členov Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Jednoty dôchodcov.
Zoznámi nás taktiež s
činnosťou novozaloženého
ochotníckeho divadla.
Zitka Ševčíková všetky
články upraví do bezchybného stavu.
Peter Kukučik graficky
spracuje jednotlivé články

SNEŽNICI
a vytvorí vizuálny koncept
novín.
Všetci títo ľudia budú
zhromažďovať informácie,
námety a návrhy, ktorých
prispievateľmi môžete byť
aj Vy samotní. Obec netvoria iba pozemky a stavby,
tvoríte ju predovšetkým VY
a Vaše životy, spomienky a
pamäti. Preto veríme, že
budete do Noviniek spod
Vretňa prispievať svojimi
podnetmi a nápadmi, ktoré
môžete zasielať na e-mail
redakcie (redakciasneznica@gmail.com) alebo priamo na
obecný úrad. Redakčná
rada dúfa, že prostredníctvom Noviniek spod Vretňa
sa niečo nové dozviete,
zároveň si zaspomínate a
na záver si aj oddýchnete a
zabavíte sa. Prajeme Vám
príjemne a ničím nerušené
čítanie.

Veronika Smiešková
šéfredaktor
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INFORMÁCIE Z OBCE
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Vybrané prijaté uznesenia
zo zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Snežnici v
mesiacoch 01/2016 a
04/2016.
- Odpredaj časti pozemku vo
vlastníctve obce Snežnica novovytvorenej parc.č. KN C 793/6, ktorá
vznikne vyčlenením z pozemku
prac. č. 793/1 o výmere 84 m2,
Romanovi Pulkertovi a manž. Anne
v sume 16 eur/m2.
- Predloženie návrhu spoločnosti
SAGACITY, s.r.o. – zaplatenie
faktúry vo výške 28.989,29 € na
základe splátkového kalendára na
3 roky + zrušenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci zo dňa 24.10.2014.
- Zásady odmeňovania poslancov
OZ v Snežnici.
- 2. úprava rozpočtu obce Snežnica
a ZŠ s MŠ Snežnica rozpočtovým
opatrením č. 2/2016. OZ zobralo
na vedomie 1. Úpravu rozpočtu
obce Snežnica rozpočtovým
opatrením č. 1/2016.
- VZN č. 1/2016 o zabezpečení
dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou na území
obce Snežnica.

Milí čitatelia!
Dovoľte, aby som sa Vám
prihovoril v prvom čísle
novovznikajúcich obecných novín. Je mi veľkou
cťou, že som dostal dôveru
v komunálnych voľbách v
roku 2014 a že môžem
viesť našu obec v tomto
volebnom období.
Snežnica je krásny
kus zeme na severnom
Slovensku, s veľmi výhodnou polohou neďaleko
krajského aj okresného
mesta. Veľa sa tu vybudovalo, ale ešte viac treba
dobudovať a vybudovať.
Nedá sa to zo dňa na deň,
ani lúsknutím prstov.
V dnešnej dobe, ak
sa chcú obce rozvíjať, sú
odkázané hlavne na eurofondy, čo je však beh na
dlhú trať. Každý projekt od
vypracovania, cez podanie
žiadosti, uskutočnenia
verejného obstarávania,
pridelenia financií až po
zhotovenie diela je časovo

aj finančne náročný.
Verím, že sa nám s poslancami OZ v tomto volebnom
období podarí pripraviť
také projekty, ktoré budú
užitočné pre väčšinu
našich občanov, ale hlavne, že budeme úspešní v
žiadostiach o pridelenie
financií, lebo bez toho je
celé úsilie zbytočné.
Život v našej obci,
to však nie je len budovanie, ale aj spoločenské,kultúrne a športové vyžitie
našich občanov. Som veľmi
rád, že sa nám podarilo
obnoviť tradíciu ochotníckeho divadla, že bola
založená miestna organizácia JDS
a folklórny
súbor Snežnické varešky a
možno aj turistický oddiel.
Aktívny je ZOPCCHO.
Dlhodobo sa na kvalitnú
prácu môžeme spoľahnúť
na DHZ Snežnica, futbalové oddiely MŠK Snežnica a
OŠK Snežnica, cyklistický
oddiel. Je veľmi dobré, že
sa pracuje najmä s mládežou, čo nám dáva prísľub

- Štatút obecných novín – Novinky
spod Vretňa a Štatút redakčnej
rady.

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH
VOLIEB 2016 V NAŠEJ OBCI

- Neprijatie návrhu firmy
SAGACITY, s.r.o. k úhrade faktúry
za služby externého managementu
pre projekt – Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica v sume
28.989,29€ rozdelenú na 24
mesačných splátok a okamžitú
úhradu 4.831,55 €.

Počet oprávnených voličov
781
Voliči, ktorí hlasovali z cudziny poštou
1
Počet platných odovzdaných hlasov
584
Celková účasť
75,42 % (589 voličov)

Body programu presunuté na
budúce obecné zastupiteľstvo:
Prenájom vodojemov –
Spoločenstvo súkromných
lesov a pasienkov, Zriadenie
finančnej komisie,
Stanovenie podmienok na
pridelenie nájomných bytov,
Verejné osvetlenie a jeho
rekonštrukcia

V tomto prehľade sú
vypísané a zhrnuté len
najdôležitejšie body
uznesení. Presné znenie
uznesení a kompletné
zápisnice zo zasadnutí OZ
spolu s výpismi hlasovania
poslancov sú k dispozícii k
nahliadnutiu na Obecnom
úrade v Snežnici, ako i na
web stránke obce
www.obec-sneznica.sk.

Politická strana
Smer - SD
ĽS-NS
OĽANO - NOVA
KDH
MOST – HÍD
KSS
SKOK!

a počet hlasov
192 (32,8 %)
SNS
40 (6,8 % )
SAS
34 (5,8 %)
SR-BK
23 (3,9 %)
SIEŤ
6 (1,0 %)
TIP
5 (0,8 %)
SZS
4 (0,6 %)
PD

86 (31,8 %)
35 (5,9 %)
29 (4,9 %)
20 (3,4 %)
5 (0,8 %)
4 (0,6 %)
1 (0,1 %)

GRATULUJEME K ZVOLENIU
Prostredníctvom parlamentných volieb sa do
Národnej rady SR dostalo množstvo neznámych
tvári. Jedna tvár však občanom Snežnice nie je
cudzia. Do Národnej rady SR sa dostal jeden z
našich občanov, Stanislav Kmec. Celá redakčná
rada spolu s občanmi obce Snežnica, mu
gratulujeme a prajeme veľa
úspechov na pôde parlamentu.
Zároveň mu chceme zaželať veľa
síl a odhodlania k naplneniu
vízií a cieľov, veľa spokojných
voličov a nevyprchajúcu
chuť niečo zmeniť.

do budúcnosti. Všetky tieto
organizácie vyvíjajú činnosť na základe dobrovoľnosti, za čo im patrí veľká
vďaka, pretože v dnešnej
uponáhľanej dobe to nie je
samozrejmosťou.
Poďakovať však
chcem každému, kto čo i
len minútu zo svojho voľného času venuje zlepšeniu
života, čisteniu alebo
skrášľovaniu našej obce.
Na záver chcem
popriať redakčnej rade
veľa zaujímavých článkov,
aby toto prvé číslo bolo len
jedno z mnohých a aby si
naše obecné noviny našli
svojich priaznivcov, ktorí
budú vždy netrpezlivo
čakať na nové vydanie.

MVDr. Milan Hlavatý
starosta

ZMENA V MIESTNYCH
POPLATKOCH
Od 01.01.2016 došlo na základe
schválení poslancov OZ k zmenám v
niektorých poplatkoch. Prvá zmena sa
týka poplatku za stočné pre rodinné
domy, ktorý sa zvýšil na sumu 0,50
€/m3. Poplatok za stočné bol zvýšený
aj pre podnikateľské subjekty na sumu
0,60 €/m3. Druhá zmena v poplatkoch
neovplyvní občanov s trvalým pobytom
v obci. Poplatok za prenájom sály a
spoločenskej miestnosti v KD bol
zvýšený len pre ľudí, ktorí nemajú
trvalý pobyt v obci. V prípade zapožičania sály na svadbu alebo jubileum sa
zaviedla ešte jedna zmena:
ak si
občania budú chcieť prichystať
priestor na udalosť vopred, platí od
okamihu prevzatia kľúčov paušálny
poplatok 15 €/deň. Tretia zmena sa
týka nového zákona o odpadoch, ktorý
ukladá povinnosť stanoviť poplatok za
drobný stavebný odpad, ktorý činí
0,030 €/1kg. Posledná novinka, ktorá
bola zavedená, ale nič nestojí, sa týka
informovanosti občanov, ktorým budú
rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, o
dani za psa, o výške ročného poplatku
za odvoz komunálneho odpadu a
faktúry za spotrebu vody doručované.
Občania budú tak informovaní, kedy
dochádza k plateniu poplatkov a k ich
vyberaniu. Jednotlivé platobné výmery
budú občanom doručené prostredníctvom zamestnancov obce.
Všetky poplatky sú zverejnené na
nástenke obecného úradu a na
stránke obce www.obec-sneznica.sk.
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VÝSTAVBA V OBCI
OBEC

SNEŽNICA ZÍSKALA FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA NOVÉ PROJEKTY

ZNOVU BUDUJEME Ako m2, byty č. 5,10 = 29 m2 a majú v blízkosti plánovanéosoba, ktorá sa priamo byt č. 3 = 36,72 m2, byt č. 1 ho kanalizačného a vodovodného potrubia nehnupodieľa na projektoch, = 28,75 m2.
teľnosť, prípadne pozemok,
o možnosti vybudovania
kanalizačnej prípojky
priamo k ich pozemku.
Náklady súvisiace s dotiahnutím kanalizačnej a
vodovodnej prípojky k
pozemkom si hradia majitelia sami. V prípade, že sa
budú chcieť majitelia
pozemkov pripojiť k už

musím s potešením konštatovať, že tento rok je
bohatý na schválené projekty a dúfam, že sa týmto
smerom budeme uberať aj
naďalej. V minulom roku sa
naša obec zapojila do
viacerých výziev a v roku
2016 žne zasiatu úrodu.
Prvý projekt, ktorý nám
rastie rovno pred očami, je

Nájomný bytový dom.
Mnoho občanov a žiadateľov kontaktuje obec, aby
špecifikovala veľkosť bytov
a ich počet. V bytovom
dome bude umiestnených
14 bytových jednotiek v
nasledujúcom počte a
rozlohe:
9 bytov = 2+KK,
čiže spálňa, obývacia izba,
kuchyňa so špajzou, WC,
kúpeľňa a predsieň.
Rozmery bytov sú nasledovné: byty č.6, 11 = 63,66
m2 ,byt č. 2 = 60,36 m2,
byty č. 9,14 = 45,47 m2,
byty č. 8,13 = 56,35 m2, byt
č. 4 = 53,22 m2.
5 bytov = 1+ KK,
čiže obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa a predsieň.
Rozmery bytov sú nasledovné: byty č. 7,12 = 36,72

Ku každej bytovej jednotke
je pridelená jedna pivnica.
Momentálne obec eviduje
47 žiadostí o pridelenie
nájomného bytu, pričom
niektoré z nich už nemusia
byť aktuálne. Uchádzači o
pridelenie nájomného bytu
budú oslovení, aby potvrdili aktuálnosť svojej žiadosti. Osoby, ktoré podali do
dnešného dňa žiadosť o
pridelenie nájomného bytu,
nemusia žiadosť aktualizovať. Poslanci OZ pri výbere
uchádzačov budú postupovať podľa VZN o prideľovaní
nájomných bytov a kritérií,
ktoré si stanovia na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Pre výber nových
nájomníkov bude zvolená
komisia, ktorá posúdi
splnenie všetkých podmienok.
Druhý projekt, v ktorom
bola obec úspešná, poteší
predovšetkým občanov a
majiteľov pozemkov
na
Vyšnom konci, nakoľko sa
rozšíri kanalizačná sieť v
časti Vyšný koniec – Hrby.
Celková výška poskytnutej
dotácie je 100 tis. € a spoluúčasť obce na danom
projekte je 5.263,16
€.
Kanalizačná sieť bude
vybudovaná na Vyšnom
konci podľa situácie na
obrázku. Dodávateľ pri
výkopových prácach dobuduje pozdĺž kanalizácie aj
vodovodnú sieť, ktorá však
zatiaľ nebude spustená.
Obecný úrad informoval
majiteľov pozemkov, ktorí

zrealizovanej komasácie.
Úspešným uchádzačom vo
verejnom obstarávaní bola
firma M-Silnice,a.s.
Momentálne čaká obec na
podpis zmluvy s poskytovateľom dotácie.
O ČO EŠTE BOJUJEME?
Obec Snežnica sa okrem
predošlých projektov
zapojila do ďalších výziev.
Jednou z nich je Obnova
budovy kultúrneho domu.

fungujúcej kanalizačnej
sieti,
musia požiadať o
napojenie majiteľa kanalizácie, a to obec (poplatok za
pripojenie ku kanalizačnej
sieti je pre FO = 150 €, pre
PO = 200 €). Viac informácií
vám poskytnú pracovníčky
na obecnom úrade.
Realizácia samotného
projektu bude trvať približne mesiac, preto prosíme
občanov o trpezlivosť v
prípade obmedzení na
miestnej komunikácii. V
nasledujúcich rokoch bude
obec žiadať o dotáciu na
dobudovanie kanalizačnej
a vodovodnej siete.
Posledný projekt, ktorý

Na výsledky danej výzvy
ešte netrpezlivo čaká.
Rekonštrukcia kultúrneho
domu by zahŕňala obnovu
obvodového plášťa a
strechy a výmenu okien. V
danom prípade nám ostáva
iba dúfať, že vás budeme
môcť v nasledujúcom čísle
informovať o pridelení
dotácie.
Zákonodarcovia, rovnako
ako okolie, tlačia na nás
všetkých, aby sme dôkladnejšie separovali. Nakoľko
obec Snežnica chce priložiť
ruku k dielu, zapojila sa do
výzvy na získanie kompostérov. Kompostéry na
biologický a kuchynský
odpad by boli umiestnené v

opätovne poteší majiteľov
novovybudovaných rodinných domov na Vyšnom
konci, sa týka rekonštrukcie poľných ciest (viz.
obrázok).
Poľnohospodárska platobná agentúra priznala našej
obci dotáciu v celkovej
výške 235.365,62 €. Do
danej výzvy sme sa mohli
zapojiť len na základe

každej domácnosti a v
inštitúciách, ktoré produkujú daný typ odpadu. Aj
týmto spôsobom môžeme
zvýšiť šancu na kvalitnejší
život v obci a zároveň
prispieť k zníženiu poplatku za odvoz komunálneho
odpadu.
Veronika Smiešková

FARNOSŤ SNEŽNICA
... a v Snežnici zvoní zvon
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nosťou sa stala krížová cesta na
Veľký piatok, ktorá sa v prípade
pekného počasia koná pri kaplnke

na Medzivretní. Na tomto mieste sa
už tradičnou stala svätá omša na
sviatok Povýšenia svätého kríža. V
letných mesiacoch sa slávi svätá
omša pri Brodňanke. Od roku 2015
sa k tradícii slávenia svätých omší v
prírode pridala aj svätá omša na
Lysine.
Už iba v mysli pamätníkov zostávajú
spomienky, ako cez kopec pešo
kráčali do brodňanského kostola. Tí
mladší si pamätajú plný autobus,
ktorý každú nedeľu viezol veriacich
na svätú omšu do Brodna. Možno už

vtedy bila v srdci viacerých
Snežničanov túžba po vlastnom
kostole. Túžba sa stala skutočnosťou 17.septembra 1995, kedy bol
slávnostne vysvätený Kostol
Sedembolestnej Panny Márie v
Snežnici. Ale kto by si vtedy
pomyslel, že Snežnica bude mať
okrem vlastného kostola aj vlastné-

ho kňaza a snežnický kostol bude
raz nosiť titul „farský kostol“? A
predsa, 1. júla 2011, na slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
bola žilinským biskupom Mons.
Tomášom Galisom zriadená nová
farnosť žilinskej diecézy, Farnosť
Snežnica s filiálkou Oškerda.
Historicky prvým správcom farnosti
sa stal PhDr. Ján Vrbata, ktorý k
nám prišiel ako kaplán z Čadce. Pán
farár si svojou ľudskosťou, prívetivosťou a bezprostrednosťou veľmi
rýchlo získal priazeň ľudí.
Začiatky však málokedy bývajú
ľahké. Aj v tomto prípade nová
skutočnosť priniesla nové výzvy.
Tou kľúčovou výzvou sa stala stavba
farskej budovy. Bolo potrebné nájsť
vhodné miesto, priestor, aby novovzniknutá farnosť mohla plnohodnotne napĺňať svoje funkcie.
Popri všetkých záležitostiach, ktoré
súviseli s budovaním farskej budovy, sa rozvíjal duchovný život farnosti.
Ešte v roku vyhlásenia farnosti k
nám prišiel biskup,
Mons. Tomáš Galis,
druhýkrát.
Dňa 30.10.2011 sa
v novej farnosti
vysluhovala sviatosť birmovania.
Okrem pravidelných svätých omší
sa konali rôzne
pobožnosti, vysluhovali sa sviatosti,
vznikali nové
tradície.
Obľúbenou pobož-

Od roku 2012 píše svoju tradíciu
farský majáles, ktorý sa teší veľkej
obľube. Výťažok z podujatia každoročne putuje na stavbu farskej
budovy.
O tom, že farnosť žije aktívnym
životom, svedčí aj množstvo pútí,
ktoré sa uskutočnili. Spoločne sme
navštívili Turzovku, Rajeckú Lesnú,
Šaštín, Marianku, Nitru, Velehrad a
Hostýn na Morave, Staré Hory,

Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu,
Zebrzydowskú kalváriu a Wadowice
v Poľsku, Košice, Trnavu, Mariazell v
Rakúsku. Naposledy sme na prelome
augusta a septembra v roku 2015
absolvovali púť do Medžugorja, kde
sme si okrem duchovných zážitkov
vychutnávali aj more. Na všetkých
navštívených miestach sa zúčastnení pútnici posilnili nielen vo viere, ale
upevnili aj vzťahy vo farskom spoločenstve. Krásnym prvkom je, že pútí
sa radi zúčastňujú tak mladí, ako aj
skôr narodení farníci.
Už ako farnosť sme spoločne v roku
2015 oslávili 20. výročie posvätenia

nášho chrámu. Pri tejto príležitosti
sa konal hudobný koncert miestneho speváckeho zboru, na ktorom sa

KULTÚRA
prezentovalo hudobné CD s
názvom „Pán uprostred nás“, ktoré
bolo vydané práve pri príležitosti
sláveného jubilea.

Napriek tomu, že farnosti na
začiatku chýbala farská budova a
priebeh jej stavby si vyžadoval
množstvo úsilia, obetí, ako aj
spolupatričnosti, Pán požehnal
vynaloženú snahu a dňa 6. marca
2016 bola za účasti Mons. Tomáša
Galisa, žilinského biskupa, ako aj
za účasti ďalších kňazov a
množstva veriacich, slávnostne
požehnaná farská budova.

A v tomto
roku, tak
ako v roku zriadenia farnosti, k
nám pán biskup zavítal aj
druhýkrát. A znova to bolo pri
príležitosti vysluhovania sviatosti
birmovania. Táto krásna slávnosť,
ktorou žila celá obec, sa konala dňa
7. mája 2016.
Začali sme pohľadom do minulosti,
kedy Snežnica nemala vlastný
kostol. Dnes má Snežnica svoj
kostol, vlastného kňaza, vlastnú
farskú budovu a tento rok, 1. júla
2016, to už bude 5 rokov, čo
spoločne píšeme dejiny vlastnej
farnosti. Poobhliadnutie sa späť
nám dáva možnosť poďakovať za to,
čo máme, a čo nebolo vždy
samozrejmosťou. Zároveň pohľad
späť môže poslúžiť k tomu, aby sme
mali víziu aj do budúcnosti a ďalšie
plány, ktoré s Božím požehnaním
môžeme premeniť na skutočnosť.
Zuzana Ševčíková

Oslava Dňa matiek
Druhá májová nedeľa patrila v našej
obci už tradične našim matkám.
Slávnostne prestretá kultúrna sála
privítala matky z našej obce, aby
spolu so starostom obce a poslancami OZ oslávili ich krásny sviatok Deň matiek. Sprievodný program si
pripravili deti zo ZŠ a MŠ v Snežnici.
V príhovore starostu padlo mnohokrát ďakujem pre Vás, milé mamičky, pretože ste to práve Vy, ktoré ste
nám dali život...
Po skončení programu a oficiálnej
časti nasledovalo pohostenie a za
spevu folklórnej skupiny Snežnické
varešky starosta obdaroval všetky
prítomné mamičky sladkým potešením a perníkovým srdiečkom.
Obecná brigáda:
Čistenie cesty Popod Polom

Obec Snežnica v spolupráci s
Dobrovoľným hasičským zborom
organizovala dňa 30.apríla celoobecnú brigádu v miestnej časti Popod
Polom. Brigáda bola určená predovšetkým pre členov aktívnych
organizácií, ktoré pôsobia na území
našej obce. Bola zameraná na
vyčistenie a spriechodnenie cesty
Popod Polom - smer Bukovce. Danej
aktivity sa zúčastnilo viac ako 20
dobrovoľníkov - najmä zástupcovia
hasičského zboru, spoločenstva
súkromných lesov, ale taktiež
členovia ochotníckeho divadla,
Jednoty dôchodcov, Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami,
cyklistov, novín a tiež radoví občania. Veľkú snahu o činnosť na
brigáde mala aj organizácia mládežníckeho futbalu MŠK Snežnica,
avšak kvôli súťažným povinnostiam
sa brigády nezúčastnili.
Práca spočívala najmä v odstránení
a vyrezaní haluzí, kríkov a stromov,
ktoré zasahovali do lesnej cesty. Je v
záujme DHZ a súkromných lesov
vybudovať v danej lokalite oddychovú zónu pre našich spoluobčanov
spolu s náučným chodníkom. Na
tomto mieste plánujeme počas roka
ešte ďalšie brigádnické dni a aj
touto cestou vás vyzývame, aby ste
počas letných prázdnin prišli
pomôcť v tejto peknej myšlienke.
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Výlet s hasičmi do Rajeckej Lesnej
Pri príležitosti sviatku Sv. Floriána patróna hasičov sa Výbor DHZ
Snežnica rozhodol zorganizovať pre
svojich členov, ako aj ostatných
obyvateľov obce, autobusový výlet

do Rajeckej Lesnej, kde sa v nedeľu
1.mája 2016 konala Hasičská púť
hasičov zo Žilinského kraja. Tejto
krásnej udalosti sa zúčastnilo viac
ako 300 uniformovaných hasičov
spolu so svojimi historickými
zástavami. Slávnostná omša sa
konala pod holým nebom a členovia
DHZ Snežnica, ako zástupcovia za
okres KNM, boli poverení nesením
obetných darov. Po skončení omše
nasledoval voľný program, ktorý
väčšina využila na návštevu betlehema a kalvárie, iní si pochutnali na
hasičskom guláši v sprievode
dychovej hudby.
Dušan Ševčík

ČO SA V NAŠEJ OBCI
EŠTE UDIALO ZA POSLEDNÉ MESIACE
Od začiatku roka sa v našej obci udialo toho
veľa, no nie všetko sa zmestilo do prvého
výtlačku Noviniek spod Vretňa. Preto Vám
prinášame krátky prierez podujatiami, ktoré
spestrili náš každodenný stereotyp.
Január Obecný ples
·
Uvítanie detí do života
·
Snežnické ochotnícke divadlo =
Ženský zákon
·
Zabíjačka pod záštitou obce a DHZ
Február Detský karneval pod záštitou
obce Snežnica
·
Pochovávanie basy a fašiangová
zábava pod záštitou obce Snežnica
·
Repríza ochotníckeho divadla =
Ženský zákon
·
Odovzdanie protipovodňového
vozíka do užívania obce
Marec Vysviacka fary v obci Snežnica
·
Krížová cesta na Medzivretnie
Apríl
Obecná brigáda pod záštitou DHZ
·
Floriánska sv. omša pod záštitou
DHZ
·
Stavanie mája
·
Farský majáles
Máj
Deň matiek pod záštitou obce
Snežnica
·
Birmovka pod záštitou Farnosti
Snežnica
·
1. sv. prijímanie pod záštitou
Farnosti Snežnica
·
Futbalový turnaj U9 pod záštitou
MŠK Snežnica v Závodí
·
Váľanie mája
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ŠPORT
FUTBAL

HASIČI
Mladí hasiči postúpili
na krajské kolo

Dobrovoľný hasičský zbor informuje...

Zelená je tráva,
futbal to je hra

Okresné kolo súťaže
hasičskej
mládeže nášho okresu - Plameň
2016 sa uskutočnilo 22.5.2016 na
štadióne v KNM. Našu obec
reprezentovalo jedno súťažné
zmiešané družstvo v kategórii
chlapci. Súťaž prebiehala v dvoch

Aj my, dobrovoľní hasiči zo Snežnice
sa Vám prihovárame v rámci prvého
vydania obecných novín, ktorých
súčasťou je aj príloha - magnetka s
telefónnymi číslami na troch členov
nášho zboru. Chceme byť bližšie k
Vám...a v prípade potreby môžete od
nás očakávať pomoc. Kedy kontaktovať číslo z magnetky? Je jedno, na
ktorého člena sa obrátite. Ide najmä
o situácie, ktoré si vyžadujú priamy
a okamžitý zásah - predovšetkým
požiar alebo iné priame ohrozenie
života, alebo majetku Vás, našich
spoluobčanov. Vieme pomôcť i pri
odčerpávaní vody, budovaní protipovodňových opatrení, v niektorých
prípadoch pri problémoch s kanalizáciou, komínmi, umytí cesty,...
Magnetku je vhodné umiestniť na
viditeľné miesto v domácnosti, napr.
na chladničku.
Je pre náš zbor dôležité, aby sme
vedeli v prípade potreby plnohodnotne a efektívne zasiahnuť v
reálnom čase, ale naša pomoc
nezastupuje profesionálnych
hasičov, preto je na Vašom zvážení,
na koho sa obrátite ako prvého.
Buďme ostražití najmä počas
letných horúcich dní, predchádzajme požiarom z nedbanlivosti,
chráňme sa pred letnými prívalovými dažďami dostatočnou prevenciou, čistením odvodňovacích
zariadení a v neposlednom rade
nezabúdajme na osvetu medzi
našimi deťmi.

V úvodnom čísle Vám prinášame len
stručný prehľad vývoja futbalu na
našom území. V rámci ďalších čísel
plánujeme podrobnejšie informácie
o dianí v našich futbalových oddieloch, o ich úspechoch, sklamaniach, zápasoch, tabuľkách...

Adam Hruška (veliteľ), Štefan
Cesnek (vedúci mládeže), Júlia
Labudová, Lucia Tomášová, Kristína
Pokrivková, Lukáš Pulkert, Miroslav
Králik (morálna podpora), Martin
Prášek, Majo Muzika
Dolný rad zľava: Janko Belanec
(hlavný povzbudzovač), Katarína
Belancová, Martin Belanec, Peter
Labuda...v popredí náš maskot

disciplínach. Prvou z nich bol
požiarny útok s vodou, kde si náš
kolektív počínal výborne a obsadil
prvé miesto. Hlavnou disciplínou,
ktorá sa súťažne preteká aj na
medzinárodnej úrovni, je požiarny
útok CTIF a medzinárodná štafeta
na 8x50m s prekážkami. V tejto
disciplíne naši mladí pretekári
svojím sústredeným výkonom
obsadili tiež prvé miesto. Okrem
dvoch pohárov zdobili šije našej
mládeže aj krásne zlaté medaily.
Toto umiestnenie zaručuje hasičskej mládeži postup na krajské kolo
hry Plameň, ktoré sa tento rok
uskutoční 18.6. v Zbyňove, kde
budeme reprezentovať našu obec,
ako i okres.
Veľká vďaka patrí referentovi
mládeže Štefanovi Cesnekovi, ktorý
spolu s manželkou Danielou a
veliteľom Jánom Belancom ukážkovo pripravili súťažné družstvo.
Taktiež ďakujeme Martinovi Bollovi
za pomoc pri zhotovení prekážok
potrebných pre tréning.

Počiatky futbalu sa datujú ešte do
roku 1953, kedy obecný klub niesol
názov Sokol Snežnica, neskôr TJ
Snežnica a TJ ŠM Snežnica. Do
vybudovania športového areálu pod
Vretňom v roku 1981 sa futbal
hrával na ihriskách v Rudinke a
Oškerde. Od roku 2000 nesie
dodnes klub názov OŠK Snežnica
(Obecný športový klub Snežnica).
Aktuálne klub súťažne pôsobí v
VII.lige. Cieľom nového výboru,
ktorý nastúpil v roku 2011, je
navrátiť snežnický futbal do vyšších
oblastných súťaží. Pod hlavičkou
OŠK pôsobí aj futsalový oddiel. V
aktuálnej sezóne 2015/2016
(uzávierka 22.5. - pozn. red.) sa však
klubu príliš nedarí, kde z 10 zápasov sa podarilo získať iba jediný bod
za remízu. Chalani však bojujú,
dávajú do hry srdce, nevzdávajú sa.
Najväčším problémom klubu sú
financie a nízky počet hráčov z
domáceho prostredia. Bližšie o
problémoch tohto klubu sa dozvieme v najbližšom čísle Noviniek spod
Vretňa.
Absenciu futbalistov v kategórii
muži by mali doplniť naše deti a
mládež, ktoré pôsobia pod hlavičkou MŠK Snežnica (Mládežnícky
športový klub Snežnica). Klub začal
svoje pôsobenie v marci 2011. V
súčasnosti združuje viac ako 40
detí, ktoré pôsobia v 5 kategóriách:
mladšia a staršia prípravka, mladší
a starší žiaci, dorast. Mladší žiaci v
kategórii U13 sú aktuálne v strede
súťažnej tabuľky, starší žiaci U15
atakujú 3. miesto a dorastenci
pomaly končia prvú súťažnú sezónu
zatiaľ na 5. mieste. (uzávierka 22.5.
- pozn. red.)
Redakčná rada plánuje v každom
čísle predstaviť činnosť niektorého
zo spolkov, ktoré pôsobia pod obcou
Snežnica. V najbližšom čísle sa
môžete tešiť na prezentáciu MŠK
Snežnica.

Dušan Ševčík
Dušan Ševčík

MLÁDEŽ, ZDRAVIE
CYKLISTIKA
Na bicykli okolo
Snežnice

Aj tento rok prebieha v termíne od
8.mája do 11.septembra 2016
cyklosúťaž o najviac najazdených
kilometrov na vyznačenej trase
okolo Snežnice v dĺžke 20 km. Trasa
je značená a začína na námestí pri
Zvonici–pod Vretňom–nad vlekom
Ostré–Pod Kučerovkou–Kotrčiná
Lúčka Stráň–Kotrčiná Lúčka–
Zástranie, salaš–sedlo nad
Snežnicou–kaplnka nad Brodnom –
Snežnica námestie.
Po zvládnutí vyznačenej trasy
(preukážete sa ľubovoľným
pokladničným dokladom z
Kotrčinej Lúčky) budete v Hostinci
pri zvonici v Snežnici zapísaní do
cyklistickej kroniky. Súťaž bude
vyhodnotená v dvoch kategóriách do 18 a nad 18 rokov. Vyhodnotenie
bude v rámci finále ŽUPATOUR
2016 - „ISTROFINAL SNEŽNICKÝ
MTB MARATÓN“ dňa 17.septembra
2016 a prví traja v každej kategórii
získajú vecné ceny.
Dušan Ševčík a Michal Gábor

Článok pre mládež
Chcela by som povedať svoj názor
na alkohol, cigarety a drogy. Určite
každý z nás vie, o čom je reč. Veľa z
nás sa dokonca s týmito vecami aj
stretáva. Možno si mnohí myslia, že
alkohol nie je škodlivý, ale naopak,
pomáha zabudnúť na trápenia a
bolesti. Ak si však myslia, že budú
šťastnejší, tak vôbec nemajú pravdu. Na chvíľu budú síce šťastní,
uvoľnení a budú sa cítiť lepšie, no
neostane to tak stále. Po chvíľke
dorazí myšlienka trápenia späť a
prvé, čo ich napadne, bude otvoriť
fľašku alkoholu a bolesť zapiť. Takto
to bude pokračovať stále dookola,
až to zájde príliš ďaleko a ostanú z
nich trosky bez života. Samozrejme,
keď si človek len pripije na nejakej
oslavnej udalosti, nič sa nedeje. Je
to úplne normálne. Všetko treba
brať však s mierou!
Ďalšou záľubou, hlavne medzi
mladými, je fajčenie. Všade, kde sa
pozriem, vidím mladých ľudí, ktorí
nerozmýšľajú nad tým, ako si fajčením ničia svoje mladé zdravie. To
isté platí však aj pre starších. Ak ich
niečo trápi alebo majú na niečo
“nervy“, prečo radšej nezájdu na
prechádzku do prírody alebo niekam inam, ale radšej si stanú do
kúta a fajčia?! Fajčenie, tak isto ako
alkohol, zdraviu neprospieva. Z
pekných ľudí sa pomaly stávajú
zvráskavené tváre s vypadanými
zubami, zožltnutými nechtami a v
jednom kuse vykašliavajú zo seba
otrasný hlien.
Nielen pitie alkoholu a fajčenie
škodí zdraviu. Medzi mnohými
osobami, mladšími i staršími,
narazíme aj na drogy. Tie všetci
veľmi dobre poznáme a vnímame ich
vo svete viac a viac. Osobne si
myslím, že užívanie hocijakej drogy
je viac škodlivé ako pitie alkoholu
alebo fajčenie. Teraz si predstavme
úplne zdravého človeka, ktorý rád
športuje a raduje sa zo života.
Jedného dňa sa spriatelí so skupinkou ľudí, ktorí na prvý pohľad
vyzerajú úplne super. Po čase však
kamaráti nalákajú túto osobu na
rôzne omamné a návykové látky.
Človek, ktorý sa k takýmto veciam
dostane čo i len raz, dostane sa k
tomu aj druhý raz. Zo začiatku
pociťuje radosť, šťastie, zabáva sa,
je so sebou spokojný, lebo sa cíti
úplne super. Po krátkom čase však
bude na drogy tak namotaný, že

strana 7

nebude môcť bez nich žiť. Začne
mávať halucinácie. Tiež si tým
poškodzuje postupne mozog a zo
zdravého človeka sa stane troska,
ktorá nielenže ostane úplne zdrvená
ale zahodí svoje zdravie, ostane na
ulici. Nikto nechce mať pri sebe
človeka, ktorému by sme aj chceli
pomôcť, no on je tak zaslepený, že
jednoducho nás to omrzí a odmietneme ho. Preferujme radšej zdravý
životný štýl. Hlavne MY, MLADÍ
ĽUDIA! Ako bude svet vyzerať v
budúcnosti, ak budeme pod vplyvom nejakých škodlivých látok? Veď
to nikam nevedie. Chráňme náš svet
pred touto zlobou a užívajme si život
naplno, kým môžeme.
Júlia Labudová

Pitný režim v lete
Vzhľadom na to, že sa blíži leto a k
letu patrí teplé slnečné počasie,
naše telo potrebuje dostatočné
množstvo tekutín. Dodržiavanie
pitného režimu by však malo byť
celoročnou záležitosťou, nielen v
období leta. Príjem tekutín nám
pomáha regulovať telesnú teplotu a
zabraňuje tak prehrievaniu
organizmu. Množstvo vody, ktoré
by mal dospelý človek vypiť, je v
rozsahu 2 až 3 litre tekutín denne. V
horúcich dňoch 3 litre denne.
Najlepšie je uprednostniť čistú
vodu, prípadne dojčenskú vodu,
bylinkové nesladené čaje, ovocné
šťavy, ale taktiež samotné ovocie či
zeleninu, ktoré obsahujú veľa vody,
ako napríklad: melóny, citrusy,
hrozno, paradajky. Príjem tekutín
závisí taktiež od fyzickej aktivity,
čiže pri výkone telesnej záťaže
príjem vody ešte zvýšime.
Známky dehydrovaného organizmu:

- Únava, vyčerpanie, stres,
depresie, bolesti hlavy
- Svalové kŕče, bolesti chrbtice
- Zažívacie problémy, zápcha,
porucha metabolizmu
- Kožné problémy, urýchlené
starnutie, vrásky
- Obezita
Martina Škorvánková

HLAVOLAM
Cyklisti Tomáš, Michal, Marcel, Mirko, Jozef a Ľuboš išli na bicykloch na výlet jeden
za druhým. Vašou úlohou je zistiť ich poradie, ak viete, že: Jozef nešiel pred Tomášom.
Mirko nešiel pred Marcelom. Jozef išiel o 3 miesta za Marcelom.
Ľuboš išiel o 4 miesta pred Michalom.
odpoveď v čísle 2
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Najdôležitejšou činnosťou v škole je
vzdelávanie, ale neodmysliteľnou časťou
je aj výchovná činnosť. A práve na nej sa
p o d i e ľ a m e plnením úloh z nášho
„školského
stromu“. Ten,
kto už našu
š k o l u
navštívil,
určite si
ho všimol na
v e ľ k e j
chodbe pri
zborovni.
Na plnení
úloh sa
podieľajú žiaci
celej školy, aj
keď niekedy sú
zapojení viac
žiaci prvého a niekedy druhého stupňa.
Každý žiak si tu môže počas roka nájsť

sa uskutočnila v dvoch vlnách. Dňa 27.
novembra sa kovala teoretická časť–
žiaci si pripravili prezentácie o zaujímavých miestach a osobnostiach Kysúc.
Tiež vyrobili plagát, ktorý im bude
pripomínať tieto miesta a osobnosti a
ktorý je umiestnený na veľkej chodbe.
Dňa 1.decembra sa uskutočnila exkurzia – „Poznaj svoj kraj“. Žiaci navštívili
Kysucké múzeum v Čadci s expozíciou
venovanou E. Cernanovi. Veľmi ich
zaujala prezentácia prípravy vianočných
oblátkov (aj s ochutnávkou a možnosťou
nákupu) a taktiež prezentácia výroby
sviečok. Mali možnosť nakúpiť si vianočné suveníry (ručne robené) ako medovníčky, svietničky, vianočné banky,
zvončeky...

činnosti, ktoré ho zaujímajú.
Témy máme každý rok rovnaké, ale ich
napĺňanie obmieňame, aby boli žiaci
motivovaní k pestrej činnosti.
Prvá téma, s ktorou sme začali, bola
dopravná výchova. Žiaci si vyhotovili
dopravné značky, s ktorými sa najčastejšie stretávame a tie boli následne
rozmiestnené v priestoroch školy a
školskej jedálne.
Ďalšou veľmi obľúbenou aktivitou je
Deň zdravej výživy. Prečo je taký obľúbený? To je jednoduché. Jeho súčasťou už
tradične býva príprava zdravého občerstvenia a jeho následná konzumácia.
Deti si pripravili kreatívne pochúťky z
ovocia a zeleniny. Jednotlivé ročníky sa
prezentovali aj výberom správnej životosprávy ako prevencie pred rôznymi
chorobami. Pripravili aj nástenku s
rôznymi zaujímavosťami.

Aby si žiaci aj oddýchli od plnenia úloh a
vzdelávacej činnosti, tak sme usporiadali jesenný karneval. Akcia prebehla na
veľkej chodbe, ktorá bola primerane
vyzdobená. Na organizácii akcie sa
podieľali aj žiaci 9. ročníka (aparatúra,
pečenia koláča, úlohy pre žiakov, moderovanie, výzdoba). Žiaci tancovali, plnili
rôzne úlohy, prezentovali svoje masky.
Deviataci vyhodnotili tri najlepšie
masky z prvého a tri najlepšie masky z
druhého stupňa. Pre všetkých žiakov
bolo pripravené občerstvenie – chlebík s
masťou a cibuľou, perníkový koláčik a
sirupová voda.
Akcia v rámci environmentálnej výchovy

Ako druhá zastávka bolo vodné dielo
Nová Bystrica. Poslednou zastávkou bol
Slovenský orloj v Starej Bystrici.
V predvianočnom období boli dve veľmi
zaujímavé a pre žiakov príťažlivé akcie.
Prvou bolo maľovanie
a zdobenie
medovníčkov. Celá škola sa zišla na
veľkej chodbe, kde za zvukov vianočných kolied spoločne zdobili doma
upečené vianočné medovníčky. Na záver
sa žiaci ponúkli vianočným punčom.
Odchod na vianočné prázdniny je už
tradične spojený s vianočnou besiedkou. Deti z jednotlivých ročníkov sa
snažili pripraviť si pod vedením svojich

triednych učiteľov čo najzaujímavejší a
najveselší program. Videli a počuli sme
rôzne scénky, piesne, tance, ľudové aj
moderné. Programom nás sprevádzali
žiaci deviateho ročníka. Bolo to naozaj
príjemné ukončenie kalendárneho roka.
Po úspechu
jesenného
karnevalu
prišlo repete
v podobe
fašiangového
karnevalu.
Žiaci si na
túto príležitosť pripravili rôzne
tematicky
zamerané
kostýmy. Za
svoju prácu
boli odmenení sladkosťami. Touto
akciou sme sa
snažili deťom
priblížiť
kultúrne
t r a d í c i e
nášho regiónu a tým sa
pokúsiť o ich
z a c h o v á v anie. Karneval
bol zároveň
slávnostným
ukončením
polročnej
práce žiakov a učiteľov.
Marec - mesiac knihy sme si pripomenuli vytváraním záložiek do knižiek. Tu
sa uplatnila tvorivosť a fantázia našich
detí.

ZDRUŽENIA
Myslím, že jednou z najzaujímavejších akcií
pre žiakov bolo plnenie témy multikultúrnej
výchovy – Ľudia okolo nás. Ciele aktivity
boli prezentovať na konkrétnych príkladoch akulturácie proces osvojovania si
prvkov inej kultúry, pochopiť význam
tolerantného prístupu k príslušníkom
iných kultúr. V rámci aktivity prezentovali
svoje príspevky žiaci 8. a 9. ročníka, následne pozvaní hostia Ing. John Tiwonge
Nthengwe, PhD., Bc. Kristina Vardapetyan,
Bc. André Silva. Osobitnou časťou bol
skype hovor s p. Kadu Melom. Väčšia časť
aktivity prebiehala v anglickom jazyku, čo
vnímame ako pozitívny aspekt v rámci
významu učenia sa cudzích jazykov. Hostia
sa snažili hovoriť aj po slovensky, čím zase
vytvárali uvoľnenejšiu atmosféru pre
žiakov, ktorí sa pôvodne obávali práve
porozumenia. Vysoko pozitívne hodnotíme,
že hostia viedli žiakov k hrdosti na vlastnú
slovenskú kultúru a niekoľkokrát odznelo:
"Buďte hrdí na svoju kultúru a národ".
V mesiaci apríl sme si už tradične pripomenuli Deň Zeme. Aktivita venovaná tomuto
dňu prebehla v dvoch fázach. V prvej sa
žiaci zúčastnili súťaže o najkrajší a najkreatívnejší výrobok z odpadového materiálu.
Zapojili sa žiaci všetkých tried a osobitne
ešte aj žiaci zo školského klubu. Najkrajšie
výrobky boli odmenené. Druhá fáza prebehla dňa 22. apríla. Žiaci sa veľmi aktívne
zapojili do čistenia našej prírody a prostredia okolo nás. Žiaci prvého stupňa upratovali a zbierali odpadky, ktoré sa snažili aj
separovať, v bezprostrednom okolí našej
školy. Druhý stupeň čistil územie okolo
snežnického potoka od Snežnice smerom
do Oškerdy. Deti nazbierali prekvapujúce
množstvo odpadového materiálu.
Vzhľadom na množstvo, a hlavne podmienky, bolo veľmi obťažné recyklovať nazbieraný odpad. Vrecia s odpadom boli umiestnené pri hlavnej ceste a v poobedných hodinách boli odstránené s pomocou pracovníkmi obecného úradu.

Dňa 6.5. sa žiaci 8. ročníka zúčastnia akcie:
„Deň britskej kultúry“ v ZŠ Nábrežná KNM,
na ktorej budú prezentovať našu školu s
témou Škótsko. Prezentácie budú prebiehať v anglickom jazyku. Okrem toho sa
zúčastnia workshopov v rámci danej akcie.
Aktivita je zameraná motivačne a cieľom je
povzbudiť žiakov prostredníctvom zážitkového učenia k aktívnej práci aj mimo
vyučovania.
V závere školského roka nás čaká ešte
plnenie témy „Prezentácia projektov“ a
samozrejme oslava Dňa detí.
Školský život dopĺňajú ešte divadelné
predstavenia, exkurzie a školské výlety.
Martina Fridrichová
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ZPOCCHO v SR ZO SNEŽNICA
Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami v SR ZO Snežnica bol
založený 1.5.2012. V tomto roku
oslávime 4 roky nášho pôsobenia v
obci Snežnica, k 31.12.2015 sme
mali 66 členov. Pôsobnosť nášho
občianskeho združenia sa zameriava na zdravotnú osvetu, kultúrnu a
inú činnosť v spolupráci s Obecným
úradom Snežnica, ako aj s ostatnými organizáciami v našej obci.
Pravidelné mesačné stretnutia

kultúrnych pamiatok bude hradené
z pokladne. V prípade záujmu
volajte Máriu Kukučikovú na t.č.
0907135728 alebo sa kontaktujte
osobne.
PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2016

29.06.2016 - športový deň na
miestnom ihrisku, varenie gulášu
27.07.2016 - riadna členská
schôdza, návšteva termálneho
kúpaliska podľa záujmu členov –
vlakom
12.-13.08.2016 - výlet na Spiš,
Levoča a okolie, podľa záujmu
návšteva termálneho kúpaliska –
vlakom.
V auguste členská schôdza nebude.
Počas leta: turistika - hrady a
zámky v okolí, termálne kúpaliska vlakom podľa záujmu členov ZO.
Mária Kukučiková

pripravujeme v poslednú stredu
mesiaca v klubovni OcÚ. Naša
JEDNOTA DÔCHODCOV OSLÁVI
činnosť spočíva v spoločenských
ROK OD ZALOŽENIA
akciách – mesiac knihy, MDŽ, Deň
matiek a otcov, MDD, obecné hody,
Medzi najmladšie organizácie v
mesiac úcty k seniorom.
našej obci patrí Jednota dôchodcov
Venujeme sa miestnym tradíciám: (JD). Organizácia vznikla v dôsledFašiangy - pečenie šišiek, Veľká noc ku dopytu staršej aktívnej generá- zdobenie kraslíc a pletenie korbá- cie, ktorá sa chce aktívne podieľať
čov, májová veselica pre členov, v na spoločensko-kultúrnom živote v
septembri v spolupráci s obecným obci. 17.6.2016 oslávi rok svojho
úradom miestne hody a na konci pôsobenia v obci Snežnica. Čo sa im
roka pravidelne pripravujeme za rok činnosti podarilo, opýtali sme
vianočný bazár pre členov a spolu- s a p r e d s e d n í č k y M a g d a l é n y
občanov. Na záver roka pripravuje- Javoríkovej.
me tombolu pre našich seniorov pri
stretnutí so starostom obce. Našu
činnosť plánujeme na celý rok vždy
v októbri predošlého roka. Plán
našich aktivít pravidelne zverejnime v miestnych novinách. Pri vzniku sme si založili vlastnú kroniku,
ktorú pravidelne dopĺňame o naše
aktivity.
OZNAM

Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami ZO Snežnica oznamuje
svojim členom, ako aj spoluobčanom, že poriadame v dňoch 12.-13.
augusta 2016 dvojdňový výlet na
Spiš a okolie. Na druhý deň je
naplánovaná návšteva Levoče a
baziliky sv. Jakuba. Na spiatočnej
ceste sa v prípade pekného počasia
zastavíme v Bešeňovej. Cena výletu
je 35,00 € a v cene je zahrnuté
ubytovanie s raňajkami a preprava
autobusom. Vstupné pre členov do

„V súčasnosti v spolku pôsobí 21
členov, ktorí sa aktívne zapájajú do
života v obci. Svojou doterajšou
činnosťou sme spestrili hodové
slávnosti v obci vystúpením v
dobových krojoch za sprievodu
harmoník, aktívne sa podieľali na
programe polnočnej omše, pochovaní basy, vystúpení ochotníckeho
divadla, obecnej brigády, brigády
pri kostole. V súčasnosti pripravujeme program Spievajme Márii, na
ktorom si chceme uctiť spevom
Pannu Máriu v našom kostole. JD
však neplní len kultúrnospoločenskú funkciu, ale aj vzdelávaciu a najmä v spolupráci so
ZPOCCHO zabezpečujeme pravidelné vzdelávacie aktivity, organizujeme pohybové činnosti, výlety...
Do budúcna chceme bližšie spolupracovať s obcou, farským
úradom a ostatnými spolkami, a
tým si upevniť svoje miesto v rámci
našej obce. “

ZVYKY A TRADÍCIE

SEPAROVANIE

Stará mama
rozprávali...

Separovanie

V tejto rubrike Vám budeme
predstavovať zvyky a tradície našich
predkov. V aktuálnom čísle si
povieme niečo o kosení trávy a
sviatku sv. Jána.
V predvečer sv. Jána mládenci pálili
vatry, známe u nás ako Vajany. V
našej dedine bývalo aj 5 takýchto
vatier, pričom chlapci sa
predbiehali, kto bude mať najvyšší
oheň. Dievčence sa zas zdobili
kvetinovými vencami, ktoré po
polnoci hádzali na stromy a ktorej
tam zostal, tá sa do roka vydala.
Sv. Ján však pokrstil trávu i lesné
plody a u nás na Kysuciach prináša
aj obdobie kosenia trávy. Na zimu sa
muselo každé gazdovstvo dobre
zabezpečiť dostatkom sena. Kto v
tomto čase žil na dedine, určite si
spomína na jeho vôňu z horských
bylín. Chodievalo sa kosiť ráno pred
svitaním, aby bola ešte rosa. Kosa
musela byť dobre nakutá a ostrá
ako britva. Seno sa zvážalo vo
vozoch alebo nosilo v plachtách.
Práca okolo sena bola náročná, ale
zbližovala rodiny a susedov, pretože
často sa chodilo vypomáhať.
Spomínam si, ako sa z lúk ozýval
spev žien, ktoré hrabali seno, chlapi
najmä zvážali a neobišli ani krčmu.
V dávnejšom období bol každý
kúsok pôdy kosený alebo
obhospodarovaný, nebolo tu nikde
tŕnie ani vegetáciou zarastené
miesta a kde sa nedostali kosci,
spásol to dobytok.
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sa musí stať súčasťou
nášho života
Separovanie, odpad, životné
prostredie. Všetky tieto slová
rezonujú vo svete a tvoria každodennú súčasť nášho života. Veľmi
dôležité je, aby sa separovanie
stalo pre nás samozrejmosťou
a nebrali sme si príklad od ľudí,
ktorým je daný problém ľahostajný. Od nového roka vstúpil do
platnosti Zákon o odpadoch č.
79/2015 Z.z., ktorý je omnoho
prísnejší a apeluje na separovanie odpadu. Obec Snežnica má
v súčasnosti zavedený množstvový zber komunálneho odpadu
(KO), ktorého odvoz zabezpečuje
firma T+ T,a.s.. Poplatok za odvoz
KO na rok 2016 činí 17 €/osoba.
Mesačné náklady na odvoz KO sa
čoraz viac zvyšujú napriek
informáciám o triedení odpadu.
V prípade, že sa k danému
problému nepostavíme MY
OBČANIA SNEŽNICE
ZODPOVEDNE, poplatok za
odvoz KO sa nezníži, ale práve
naopak, bude sa zvyšovať. Preto
Vás touto cestou chceme požiadať, aby ste prispeli svojimi
nápadmi prostredníctvom mailu,
prípadne písomnou formou na
obecný úrad, akým spôsobom by
Vás obec dokázala motivovať
k efektívnejšiemu nakladaniu
s odpadmi, alebo aké zmeny by
ste zaviedli v zbere komunálneho
odpadu. Svoje nápady a návrhy
môžete posielať na redakčný
mail: redakciasneznica@gmail.com.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO
A
TRIEDENÉHO ODPADU

Zvyčajne vo štvrtok firma T+T a.s.
naložia komunálny odpad

2.6.2016 Komunálny odpad
3.6.2016 PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)
16.6.2016Komunálny odpad
17.6.2016 PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)
30.6.2016 Komunálny odpad
1.7.2016
PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)
14.7.2016Komunálny odpad
15.7.2016 PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)
28.7.2016Komunálny odpad
29.7.2016 PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)
11.8.2016Komunálny odpad
12.8.2016 PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)

Emília Ševčíková

PRANOSTIKY
8.6.

Medardova kvapka 40 dní
kvapká.

24.6. Na sv. Jána neni noc žiadna.
29.6. Deň Petra a Pavla príroda
častuje búrkou, ale zem ožíva
hríbmi.
13.7. Margita muchám vrece
rozväzuje.
25.7. Ak je teplý sv. Jakub,
studené sú Vianoce.
15.8. Ak prší na Nanebovzatie
Panny Márie, kazia sa
zemiaky.
31.8. Aký je august posledný deň,
taká má byť celá jeseň.

PRIPRAVUJEME
1. Obec Snežnica plánuje rozšíriť
separovaný zber o jedlé oleje a tuky. Ich zber by zaisťovala spoločnosť s ktorou Obec Snežnica ešte
stále rokuje. V prípade uzatvorenia zmluvy s danou spoločnosťou ,
Vás budeme informovať o umiestnení nádob.
2. Obec Snežnica sa v minulom roku zapojila do výzvy na získanie
kompostérov do každej domácnosti. V prípade získania finančných
prostriedkov by sme mohli oddeľovať od komunálneho odpadu aj biologický a kuchynský odpad.
O získaní dotácie na kompostéry
Vás budeme informovať.

25.8.2016Komunálny odpad
26.8.2016 PLASTY (modré vrecia)
TETRAPAKY (červené vrecia)

Zvyčajne v piatok
pracovníci OcÚ pozbierajú PLASTY a TETRAPAKY

ROZHOVOR

S MANŽELMI MACHÚTOVCAMI

V tejto časti našich novín vždy prinesieme zaujímavý rozhovor s niektorým naším
spoluobčanom. V rámci príspevku do prvého čísla sme zavítali do rodiny Machútovcov a
porozprávali sa s Vincenciou (rod. Belancová - 17.1.1936, 5 súrodencov) a Rehorom
(Gregorom - 9.8.1927, 2 súrodenci), ktorí sú najstaršími manželmi v obci.
Aké máte spomienky na svoje detstvo?
„Na detstvo spomínam rada. Bolo to šťastné
obdobie, i keď naplnené prácou, biedu sme
nemali. Ľudia žili aj v horších podmienkach.
Spomínam si, ako sme na Vianoce dostali
vždy nejaké oblečenie, svetrík, tepláky, otec
robil v Žiline U Žida... Mama počas roka aj
koláče pekávala. V detstve som pracovala
najmä doma, ako 10 ročná som nastúpila do
služby ku Labudovi deti baviť.“

Pán Machút pochádzal z chudobnejších
pomerov, jeho detstvo sprevádzala práca na
poli, okolo dobytka. Otec odišiel v r.1930 do
Kanady, kde sa opäť oženil. Vtedajší farár z
Konskej, odkiaľ otec pochádzal, mu vydal
potvrdenie, že je slobodný. Varievala sa len
polievka, prevažne zo strukovín, mäso sa
jedávalo len príležitostne, aj to bolo na prídel
podľa toho, kto bol ako starý. „Trhal som si
ho na také malé pásiky, aby som si ho čo
najviac vychutnal,“ dodáva s úsmevom.
„Detstvo však samozrejme sprevádzali aj hry,
chodili sme stavať bunkre, behali po lúkach,
naháňali dievčatá. Na tieto detské rozmary
však v tej dobe nebolo veľa času.“
A čo škola, ako sa vtedy vzdelávalo?
„Chodili sme do školy do jednotriedky do
Zemankovej chalupy 8 rokov. Do školy sme
nosili polienka na kúrenie a kto bol zlý, nosil
si polienko aj na kľačanie. Školskú "kapsu"
som mala požičanú, iní knihy nosili v šatkách, peračníky boli drevené. Boli sme radi,
že máme jednu ceruzku na písanie. Do učenia
sme však nešli, nebolo peňazí.“ „Ja som
chodil do školy aj bosý už od jari,“ dodáva p.
Machút.

Mama dostávala 400 korún dôchodok, museli
sme platiť aj kontingenty, lebo sme nechovali
nič na mäso, zemiaky sa tiež odovzdávali,
potom sme si ich nazad kupovali.“
Kam sa potom uberali Vaše životné cesty?
„Po škole som nastúpila na majer na
Dolniaky, do okresu Senica, kde som robila
pri sliepkach.“ „ Ja som šiel v roku 1950 na
vojnu na 2 roky do Popradu, odtiaľ ma
prevelili do Levoče, Plavečského Podhradia a
do Dolného Kubína, kde som si našiel aj svoju
vojenskú lásku z okolitej obce, za ktorou som
chodieval na bicykli.“ Po návrate z vojny,
ktorú ako správny vojak nadsluhoval, sa
skrížili životné cesty Vincencie a Rehora,
ktorý v šedej uniforme, ako letec, obzeral
svoju milú pred obchodom a rýchlo zabudol
na svoju známosť z vojny. „Po návrate z vojny
som bol rok bez práce, lebo mi ponúkali len
prácu v bani, ktorú som odmietol. Napokon
som sa zamestnal, ako aj veľa ostatných, v
novootvorenom závode ZVL v KNM.“ P.
Machútová sa venovala sezónnym prácam a
práci v hore.
Ako to vyzeralo na Vašej svadbe?
„Svadby vtedy bývali dve - civilná a cirkevná.
Civilnú sme mali na jar 1954 v Brodne, ale to
sme sa stále cítili ako cudzí. Zosobášili sme sa
13.6.1954 v kostole v Brodne. Mala som dlhý
biely závoj, ktorý mi niesli deti a muž mal
krásny oblek.“ Svadby vtedy nebývali také
bohaté a prepychové ako dnes, ale boli tiež
plné radosti, smiechu a tanca. Na svadobné
hostiny sa volali blízki aj ďalekí susedia.
„Pamätám si, ako nebolo kde ani polievku
uvariť, kúpili sme 60 l hrniec, ktorý sme
neskôr požičiavali na iné svadby.“ Po svadbe
sa bývalo v chalupe nevesty, v jednej izbe sa
tisli viacerí. Postele boli okolo steny, okolo
pece, spalo sa aj "konča nôh". „Vtedy sme sa
rozhodli, že si postavíme vlastné bývanie.“
CESTA ZA SVOJÍM BÝVANÍM
„Pri stavaní to bola "hrúza". Pozemok sme si
kupovali ešte pred svadbou. Nebolo peňazí a
materiálu ani toľko. Od mamy sme pomoc
nemohli čakať, boli ešte slobodní súrodenci,
dala nám len na tento stôl (ukazuje na stôl,
za ktorým sedíme). Nocovala som v stavebninách, aby ráno, keď príde vlak s tehlami,
ušla sa nejaká i pre mňa. Ráno sa otvoril
vagón a ja som vyše 2000 tehiel z neho zložila
na jednu hromádku. Bolo nás tam veľa, čo
sme čakali, tak som vždy vyšla na vagón
nachystala 20 tehiel na jeho kraj, zišla dole,
uložila na hromadu a tak som pokračovala,
až kým nebolo na celú chalupu...“ P. Machút
si zas spomína, že vyše mesiaca chodil
vybavovať po nočnej 3 tatrovky štrku, keď ich
nakoniec vybavil, boli bez vyklápačky a tak
ich musel celé vyložiť ručne pomocou lopaty.
„Síce nemáme veľkú chalupu, ale Pán Boh
zaplať za ňu, viem, že sme si ju vybudovali
vlastnými rukami. Keď sme v nej trávili prvú
noc, rozprávali sme sa do bieleho rána, bol to
pre nás ako prezidentský palác.“
POSTAV DOM, ZASAĎ STROM...

Ako zasiahla vojna Vaše životy?
„Cez vojnu sa žilo horšie, aj keď priamo boje u
nás neprebiehali. Spomíname si, ako išli
partizáni cez Lasce, ako sa spávalo v pivniciach, lebo u nás spávali Nemci, pamätám si
aj na príchod Rusov. V tomto období nebolo
často ani čo jesť, na Dolniaky sa chodilo
vlakmi po potraviny. V roku 1944 mi zastrelili
Nemci v Budatíne otca,“ rozpráva p.
Machútová, „potom sa nám už žilo horšie.

„Vo vlastnom bývaní sme vychovali 3 deti Oľgu, Miroslava a Helenu. Snažili sme sa im
dať všetko, čo sme im na očiach videli, aj keď
to nebolo vždy ľahké. Ja som pracovala
prevažne po horách, sadili sme stromčeky,
kopali chodníky - Brodnianka, Pleš,
Bukovina. Práca v lese ma bavila, rada som
spievala. Mali sme tu dokonca aj taký dedinský súbor, s ktorým sme chodili vystupovať.
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To bolo zábavy...“, smeje sa p. Machútová.
„Bola som aj horlivou hasičkou,“ pričom
spomína na svoj 3 týždňový výcvik v kasárňach v Žiline. „Ja som po 27 rokoch práce v
ZVL začal pracovať v ČSAD,“ dodáva manžel.
„Deti sa nám postupne rozutekali, doma pri
nás zostal bývať syn Miro.“
Akú máte najradostnejšiu spomienku vo
svojom živote?
„Najradšej spomíname na stavbu nášho
domu, ale keby sme mali vyjadriť takú
najsilnejšiu, tak je to narodenie našich
vnúčat a pravnúčat. Sme hrdí aj na naše deti
a ďakujeme im, že teraz, keď síl trochu
ubúda, stoja pri nás. “
Ako to kedysi tu v dedine vyzeralo?
„Bolo tu zopár domov okolo potoka, ktorý
nebol vyregulovaný. Keď veľa pršalo, voda
išla, kade chcela. Postupne sa tu v dedine
zaviedla elektrika, vybudovala sa cesta, čo bol
pre dedinu veľký prínos, pretože predtým sa
často chodilo do Žiliny alebo KNM aj pešo,
niektorí na bicykloch. Teraz už máme aj plyn,
kanalizáciu, televíziu. Už si ani nevieme
predstaviť, ako sme kedysi mohli žiť bez
týchto vymožeností dnešnej doby. Človek sa
na dobré rýchlo zvyká...“

Nová doba však prináša so sebou aj
negatíva, čo Vám tu najviac chýba, čo
odišlo s dobou minulou?
„Chýba nám viac radosti v obci. Keď sa ideme
prejsť po dedine, každý je len doma zavretý.
Nemáme sa často ani s kým porozprávať.
Kedysi sa všade spievalo, zabávalo, aj keď sa
žilo horšie, aj keď bol človek hladnejší, bolo
veselšie. Radovali sme sa aj z toho mála, čo
sme mali, viac sme si vážili tradičné hodnoty
ako rodinu, priateľov, susedov. Teraz by som
povedala, že si ľudia aj dosť závidia. Ja som so
svojím životom spokojná, som Pánu Bohu
vďačná za svoju rodinu, za svojho manžela, za
svojich priateľov. Teraz je všetkého prebytok,
až to nie je dobré. Veľmi mi chýba tá doba, keď
sme chodili po lúkach na Ducha alebo Jána
spievať, páliť vatry, vyhadzovali sme vence z
kvetov na stromy, radovali sme sa z májov,
zbierali byliny... Dúfam, že sa tieto pekné
tradície v našej obci zachovajú...“
Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?
„Milí čitatelia Noviniek spod Vretňa, prajeme
Vám, nech sa Vám v tejto našej dedinke dobre
býva, buďte šťastní, že máte jeden druhého,
ďakujte aj za maličkosti. Verte nám, život
prebehne ako voda, a keď sa za sebou obzriete, aby ste si mohli naozaj povedať, že svoj
život ste v tejto kysuckej dedinke nežili
nadarmo, ale užívali ste si každú jeho sekundu.“
Dušan Ševčík

V najbližšom čísle pripravujeme rozhovor s
naším rodákom Jozefom Labudom.

INZERCIA
CENNÍK

A4
A5
A6
A7

PLÁN KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH

A ŠPORTOVÝCH UDALOSTÍ
jún - august

január – jún

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

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

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

1.jún 2016

Deň otvorených dverí na obecnom úrade a v
zbrojnici - určené pre V. ročník ZŠ
organizuje: obec

4.jún 2016

Oslava Dňa detí, ihrisko Snežnica od 13:00
hod. org.: obec

4.jún 2016

Pútnický zájazd na Staré Hory a Oravu
org.: Farnosť Snežnica

5. jún 2016

Spievajme Márii, mariánske piesne, kostol
Snežnica
org.: Jednota dôchodcov Snežnica

12. jún 2016

Príhody hladného vĺčka Tĺčka - divadelné
predstavenie pre deti, KD v Snežnici o 15:00
hod. org.: Ochotnícke divadlo Snežnica

19. jún 2016

Deň otcov, ihrisko Snežnica od 13:00 hod.
org.: obec

25.jún 2016

Jánska vatra, miesto neurčené
org.: Turistický oddiel Vreteň

26.jún 2016

Futbalový turnaj U-15, ihrisko Snežnica
org.: MŠK Snežnica

27.jún 2016

Prezentácia hasičskej techniky v ZŠ a MŠ
Snežnica, areál ZŠ
org.: DHZ Snežnica

jún 2016

Mapa sveta, divadelné predstavenie mladých
ochotníkov, KD v Snežnici - neoficiálny
termín
org.: Ochotnícke divadlo Snežnica

2. júl 2016

Futbalový turnaj, Memoriál JUDr. Martina
Ševčíka, ihrisko Snežnica
org.: OŠK Snežnica

23. júl 2016

Náučno-rozprávková cesta lesom
org.: DHZ Snežnica a ostatné spolky

K Vášmu krásnemu
životnému jubileu
blahoželáme a prajeme
veľa zdravia.

30. júl 2016

OÁZA CUP, turnaj v malom futbale, ihrisko
Snežnica
org.: OŠK Snežnica

12.-13. 8. 2016

Dvojdňový výlet SPIŠ + Levoča
org.: ZPOCCHO

novín na internete a nie sú
občanmi obce. Každý
čitateľ môže zaslať len
jednu odpoveď.

OTVÁRACIA DOBA

Navždy nás opustili
Jaroslav Beňadik 82r.
Štefan Tomáš 84 r.
Jozef Sivý 60 r.
Ferdinand Jaššo 65 r.
Milan Straka 69r.

Politická reklama je
spoplatnená rovnako ako
pre podnikateľské subjekty. V prípade zverejnenia
reklamy v inom rozmere,
ako je uvedené, sa cena
stanoví dohodou.

Prišli medzi nás
Marek Hucko
Lukáš Voštenák
Jakub Krečan
Sofia Koklesová
Anton Bahna
Ondrej Zemančík

Obyvatelia obce a majitelia
nehnuteľností v obci môžu
využiť riadkovú inzerciu
v novinách BEZPLATNE.

Rozhodli sa kráčať spolu
Lenka Moravcová a
Rastislav Urban
Životné jubileum oslávili
70 rokov
Miroslav Kukučík
80 rokov
Anna Chvasteková
Vincencia Machútová
Štefánia Horvátová
Mária Jaššová
90 rokov
Paulína Králiková
Jozef Labuda

SÚŤAŽ
Aby boli naše Novinky
spod Vretňa naozaj
atraktívne periodikum, v
rámci každého čísla
ponúkneme možnosť si
zasúťažiť. Správnu
odpoveď na otázku
zasielajte na mail:
redakciasneznica@gmail.com

OTÁZKA: Koľké výročie
od prvej písomnej
zmienky slávi naša obec
Snežnica v tomto roku
2016?

alebo osobne na obecnom
úrade, kde okrem svojej
odpovede uveďte aj svoje
meno, bydlisko a tel.
kontakt na Vás. Do súťaže
sa môžu zapojiť všetci
čitatelia, i tí, ktorí čítajú
len elektronickú formu

Odpovede zasielajte do
30.júna 2016, do predmetu správy uveďte "SÚŤAŽ".
Súťaží sa o darčekové
predmety od obce
Snežnica. Žrebovanie sa
uskutoční 1.júla.

OBECNÁ KNIŽNICA
- JÚN - STREDA 08.06.2016 - 15:00-17:00
15.06.2016 - 15:00-17:00
22.06.2016 - 15:00-17:00
29.06.2016 - 15:00-17:00
POŠTA SNEŽNICA
pondelok, utorok, štvrtok, piatok

8:30 - 11:15
12:00 -13:00

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

streda

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

Novinky spod Vretňa, občasník obce Snežnica · Vydavateľ: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, IČO: 00314315, tel.č.: 041/4224179, www.obec-sneznica.sk, email:
redakciasneznica@gmail.com · Periodicita: štvrťročník · Registračné číslo: EV5373/16 ISSN 24538361 · Zodpovedná redaktorka: Ing. Veronika Smiešková · Redakčná rada:
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KOMUNÁLNY
ODPAD

PLASTY

Odpad, ktorý ostane Plastové obaly, stlačené
po vytriedení triede- PET fľaše od nápojov,
ných odpadov
sirupov, jedlých olejov,
tvrdé fľaše od saponátov
NEPATRÍ:
a obaly z drogérie(šampT r i e d e n é z l o ž k y ónov, krémov, tekutých
odpadu (papier, plasty, mydiel, aviváži, pracích
sklo, kovy, odevy....), g é l o v a č i s t i a c i c h
horúci popol, objemný prostriedkov), uzávery
odpad (dosky, tyče, z fliaš, tégliky z jogurtov,
kusy nábytku a iné), masla, potravín, obalové
k a m e n e , z e m i n a , fólie = fólia číra, farebná,
s t a v e b n ý o d p a d , zmršťovacia, bublinková
n e b e z p e č n ý o d p a d (igelit, mikrotén a pod.),
a iné prímesi
plastové vrecia, tašky
a vrecká, plastové
SPÔSOB ZBERU:
poháriky plastové
-kontajnery umiestne- hračky, plastové vedrá,
né v každom rodin- prepravky, bandasky
nom dome = FO- a s u d y , k v e t i n á č e ,
kontajnery umiestne- z á h r a d n ý n á b y t o k ,
né u PO
autoplastypolystyrén
OBJEMNÝ ODPAD
Odpad mimo stavebného odpadu, starý
nábytok, okná (bez
sklennej tabule),
dvere, nádoby znečistené zo stavebných
činností
NEPATRÍ:

NEPATRÍ:

Znečistené obaly alebo
obaly s obsahom organických časti alebo nebezpečných látok (farby,
riedidlá, chemikálie,
motorové oleje), linoleum, PVC, podlahovina,
guma a iné prímesi
komunálneho odpadu

Betón, tehly, obkla- SPÔSOB ZBERU:
d a č k y , d l a ž d i c e , -modré vrecia umiestnekeramika
né do každej domácnosti
zamestnancami obce. Po
SPÔSOB ZBERU:
dôkladnom roztriedení
Kontajner slúži
zozbieraného odpadu
všetkým občanom
dochádza k jeho lisovanipočas celého roka. Je
u. Spoločnosť, ktorá
určený pre tých, ktorí
zaisťuje odvoz plastov
potrebujú vyhodiť
v našej obci bezplatne, si
rozmernejší odpad
vyhradzuje právo neprevmimo stavebného
ziať zle vyseparovaný
odpadu.
odpad.

PAPIER

SKLO

KOV

ELEKTROODAD

TEXTIL

Noviny, časopisy,
zošity, plagáty,
baliaci papier, vlnitá
a hladká lepenka,
kartóny, škatule,
knihy bez väzby,
kancelársky papier,
bločky z obchodov,
staré pohľadnice,
obálky bez plastových
okienok, papierové
vrecká od múky,
cukru..., papierové
obaly od potravín
a pracích prostriedkov, kalendáre,
telefónne zoznamy,
prospekty

Sklo všetkých farieb,
sklenené poháre od
zaváranín, vyprázdnené sklenené fľaše
a poháre bez zvyšku
obsahu a bez uzáveru, fľaštičky od
kozmetiky, dymové
a mliečne sklo,
úlomky skla a
sklenené črepiny,
okenné/tabuľové
sklo

Hliníkové a železné
príbory, riad – ešus,
hrnce a náradie,
plechovky od nápojov
(kola, pivo...), kovové
súdky od piva,
skrutkové uzávery od
alko a nealko nápojov, kompótové viečka,
kovové obaly z kozmetických výrobkov
napr. sprejov, konzervy z potravín a zvieracích krmív, všetok
drobný železný
odpad, kovové
rebríky, kuchynské
predmety, kovové
súčiastky, klince,
sponky, spinky,
špendlíky, staré
kľúče,

Chladničky, mrazničky, variče, sporáky,
televízory, monitory,
telefóny, mobily,
mikrovlnky, počítače,
magnetofóny, hi-fi
veže, reproduktory,
gramofóny, kuchynské
roboty, malé spotrebiče, fén, holiaci strojček, tlačiarne, kalkulačky, faxové prístroje,
telefónne automaty,
kamery, svetelné
zdroje: svietidlá,
žiarovky, výbojky,
vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na
frézovanie, brúsenie,
drvenie, pílenie,
elektrické hračky

Čisté a suché šatstvo,
prikrývky, deky,
posteľná bielizeň,
spacie vaky, prikrývky
plnené vatou i perím,
vankúše, plachty,
uteráky, utierky,
topánky, doplnky
k šatstvu – šály,
čiapky, rukavice,
látky, záclony

NEPATRÍ:

Znečistený, mokrý
a mastný papier od
potravín, asfaltový
a impregnovaný
papier, plienky
a hygienické potreby,
vata a výrobky z vaty,
použité papierové
utierky, celofán a iné
prímesi komunálneh o o d p a d u Kontajnery umiestnené pri OcÚ a ZŠ s MŠ.
SPÔSOB ZBERU:

-je možné ho odovzdať firme SAGI,
s.r.o., ktorá počas
vopred vyhlásenej
akcie vymení papier
(nie kartóny) za
papierové a hygienické výrobky

NEPATRÍ:

Sklenené obaly
znečistené farbou,
olejom, potravinami
a zeminou, porcelán,
keramika, autosklo,
zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, výbojky, dlaždice, NEPATRÍ:
sklo kombinované Obaly veľmi znečistes inými látkami
né potravinami,
farbou, chemikáliami, obaly z jedov
SPÔSOB ZBERU:
a glejov, kovové obaly
kontajnery na sklo kombinované s iným
s ú u m i e s t n e n é materiálom – obaly
v rámci obce na z čajových sviečok
piatich strategických obsahujúce vosk
miestach, a to: pri
obecnom úrade, pri SPÔSOB ZBERU:
cintoríne, pri predaj- Kontajnery červenej
ni COOP Jednota, za farby určené na zber
H o s t i n c o m p r i kovových obalov
Zvonici a na Vyšnom a p l e c h o v i e k s ú
konci. V priebehu u m i e s t n e n é p r i
mesiaca sú kontaj- Z á k l a d n e j š k o l e
nery vyvážané podľa s materskou školou
potreby.
a pri predajni COOP
Jednota.

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ

SPÔSOB ZBERU:

NEPATRÍ:

Veľmi znečistené
a znehodnotené
šatstvo
SPÔSOB ZBERU:

Odevy a šatstvo môžu
občania vhadzovať do
kontajnera umiestneného pri obecnom
úrade.

Občania môžu elektroodpad umiestňovať na
zbernom dvore pri
obecnom úrade počas
celého roka.

TETRAPACKY

BATERKY,
MONOČLÁNKY

Nápojové kartónové
obaly od mlieka, smotany, vína, džúsov

Tužkové batérie,
nabíjacie batérie ....

NEPATRÍ:

SPÔSOB ZBERU:

SPÔSOB ZBERU:

V predajni COOP
Jednota sú taktiež
umiestnené zberné
nádoby na batérie
a žiarovky.

červené vrecia umiestnené do každej domácnosti
zamestnancami obce.
Zber podľa zverejneného
harmonogramu.

Obaly veľmi znečistené potravinami

OBEC SNEŽNICA
Vypracovala Veronika Smiešková, upravil Peter Kukučik

