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Slovo starostu

Pokračovanie na str. 2

Vážení spoluobčania,
milí čitatelia Polazníka,
keď cez okno kancelárie vidím žiakov bez 
školských tašiek a niektorých s kvetom 
v ruke, tak si uvedomujem, že prvá polovica 
kalendárneho roka je už minulosťou. 
Podarilo sa nám realizovať takmer všetko, 
čo sme na toto obdobie plánovali a určite 
ste si všimli tú najväčšiu zmenu a to na 
budove Obecného úradu. Nová strecha, 
zateplenie s novou fasádou, pribudol aj 
bezbariérový vstup do budovy. Práce boli 
spomaľované nepriaznivým počasím, ale 
aj dodatočnými prácami. No nakoniec sme 
to stihli a budovu počas folklórneho festiva-
lu už nezdobilo lešenie. Bola vymenená aj 
elektrická prípojka, ktorá bola ešte hliníko-
vá a tiež hromozvod.

Zberný dvor 
Tiež je ukončená výstavba zberného dvo-
ra, čo sa nie všetkým páči a nie každý je s 
ním spokojný. Napriek všetkým ich snahám 
stavba objektu je ukončená, odkontrolovaná 

zamestnancami OÚ životného prostredia a 
prevádzka odsúhlasená prednostom Pav-
lom Petríkom. Požiadavke občanov otvoriť 
zberný dvor aj v sobotu sa budeme snažiť 
vyhovieť. Môžete tam nosiť plasty, sklo, pa-
pier, železo, elektroodpad, ojazdené pneu-
matiky a trávu. Pri elektroodpade by som 
vás chcel poprosiť, aby ste neodmontúvali 
elektromotory a ostatné časti, lebo fi rma 
odoberajúca tento odpad berie bezplatne 
iba kompletné zariadenia. Za nekompletné 
platíme! Je schválený nový zákon o odpa-
doch s účinnosťou od 1. 1. 2016 a zberné 
dvory budú nutnosťou. Som rád, že sme as-
poň trošku na tieto zmeny pripravení. Treba 
si uvedomiť, že v nakladaní s odpadmi sme 
v porovnaní s ostatnými štátmi únie ďaleko 
na chvoste a z toho, čo vyhadzujeme do 
popolnice ešte minimálne polovica sa bude 
vytrieďovať. Minimálne množstvo na sklád-
ku, maximum na ďalšie spracovanie. A to 
nehovorím o mentalite ľudí. Vyhodiť poko-
senú trávu, pohrabaný odpad z dvora, ale 
aj odpadky či stavebný odpad vedľa cesty 
to dokážeme iba u nás a osobne si myslím, 
že títo ľudia nemajú sebakritiku a charakter. 
To isté si myslím o  ľuďoch, ktorí si neobjed-
najú kontajner pri oprave chalupy či domu, 

a rozvážajú tento ich odpad po kontajne-
roch v horách. Veď načo platiť a byť féro-
vý, keď im to zaplatíme my ostatní. Asi fakt 
až vysoké pokuty prinesú pozitívnu zmenu 
u takýchto ľudí. 

Príroda ukazuje svoju silu
Klimatické zmeny prinášajú so sebou aj 
zmeny v počasí a tie búrky, či prehánky, 
o  ktorých sa hovorilo, že padá zlato keď 
prší sa menia na ničivé prívalové daž-
de a ukazujú silu prírody a aj to, ako sa 
nám spätne vráti naša sebeckosť. Stačilo 
20 minút dažďa a z potôčikov pritekajúcich 
z Marikovskej strany sa stali ničivé živly. 
Krížovský potok bral všetky odpadky z bre-
hov, ktoré sme tam povyhadzovali. Tie sa 
pozachytávali pod mostom pri bytovke, za-
čala sa dvíhať hladina a vďaka múrom plo-
tov natlačených do koryta, sa voda začala 
liať na opačnú stranu rovno do bytoviek. 
Podobný scenár bol na Košiaroch pri dome 
pána Machalíka, kde prístavba natlačená 
do koryta potôčika zúžila prietok, čím voda 
v užšom priestore nabrala na sile, natlačila 
kamene do rúry pod cestou a voda si hľa-
dala cestu všade, kde sa dalo a brala všet-

Letná slečna
Si ako tá víla, chodíš bosá po tráve zelenej,
po rozkvitnutých lúkach
a zberáš kvietky voňavé.
Veru, nevyrovnajú sa im žiadne záhradné.
Samé sa zasejú, samé vyrastajú
a ľuďom toľko šťastia a radosti dajú,
koľko si sami žiadajú,
keď si ich k srdcu privinú.

Aká je vaša predstava prázdnin či dovolenky?
Konečne si ráno pospím, urobím nový prístrešok pre auto; navštívim Tatry, Vrátnu 
alebo sa po rokoch vyberiem na Manín,  naberiem čučoriedky a pozriem si Pap-
radňanskú dolinu zhora, prečítam všetky knihy, ktoré som si nakúpila. Koľko ľudí, 
toľko plánov. A nie je ani tak dôležité, akú činnosť či „nečinnosť“  si na dovolenku 
naplánujeme. Podstatné je, aby sme si oddýchli, venovali sa viac sebe a svojim blíz-
kym. Tak vám želáme, aby ste počas voľných dní pookriali na tele aj na duši.
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Pokračovanie zo str. 1

* Vítame vás
Peter Jandušík 4. 5. 
Ema Grbálová 8. 6. 

Zomreli
Františka Vaštíková (1940) 31. 3. 

Irena  Hanajíková (1923) 17. 4. 

Jarolín Hariš (1939) 18. 4. 

Juraj Urdák (1958) 20. 4. 

Danuša Janičíková (1933) 28. 4. 

Ján Hojdik (1976) 30. 4. 

Ignác Baštek (1923) 15. 6. 

Rudolf Chrapko (1928) 19. 6. 

Celestína Strašíková (1928) 27. 6. 

Vlasta Galafúsiková (1956) 30. 6.

Slovo starostu

Matričné okienko

Všimli ste si?
Tí, čo denne prechádzajú okolo 
obecného úradu určite zaregis-
trovali, že na amfi teátri niečo 
pribudlo. Od začiatku júna totiž 
amfi teáter v Papradne skráš-
ľuje ručne vyrezávaný drevený 
erb Papradna, ktorý je jednou 
z nádherných umeleckých prác 
od tunajšieho šikovného rezbá-
ra Jána Kukurdíka.   

(pm)

Svadby

14. 2.
Miroslav Šerý
a Ing. Marika r. Strašíková

25. 4.
Ján Hrbál
a Monika r. Hausnerová

30. 5.
Martin Chudej
a Júlia r. Hromadíková

6. 6.
Martin Žbodák
a Katarína r. Slivoníková

19. 6.
Ing. Peter Balco
a Mgr. Martina r. Nemčíková 

Zlaté svadby
6. 5. 2015 

Urban Turičík
a Helena r. Grupáčová

25. 5.
Karol Majšík
a Eva r. Hojdiková

Papradňanska Stavnica počas májovej prietrže mračien.

ko, čo jej prišlo do cesty. Chcem 
poďakovať všetkým hasičom, 
ktorí bez váhania išli do toho ne-
priaznivého počasia a pomáhali 
zachraňovať, čo sa dalo. Tiež 
Patrikovi Hromadíkovi, ktorý po-
mohol s bagrom. Pri ťahaní bah-
na z pivníc bytovky bolo použité 
hasičské čerpadlo PS 12, ktoré 
malo s bahnom problémy. Po 
tejto skúsenosti a vďaka dotácii, 
ktorú dostávame po splnení ur-
čitých podmienok z Ministerstva 
vnútra na DHZ, sme zakúpili 
výkonné benzínové, kalové čer-
padlo HERON a budeme na po-
dobné prípady lepšie pripravení. 
Úprimné poďakovanie patrí aj 
všetkým, ktorí pomohli pri rekon-
štrukcii požiarnej zbrojnice.

Opravy v škole
Vďaka pomoci primátora Považ-
skej Bystrice sme dostali dotáciu 
10 000 € na rekonštrukciu WC 
v škole. Z rozpočtu obce obec-
né zastupiteľstvo vyčlenilo ďal-
ších 10 000 € a za tieto peniaze 
budú opravené komplet dievčen-
ské toalety v budove školy. Do 
obce nám pribudli bezplatným 
prevodom z ministerstva vnútra 
vozidlá TATRA 148 pre hasičov 
a osobné vozidlo VW Golf TDI, 
ktoré bude používané namiesto 
dosluhujúceho obecného auta. 

Domov seniorov
budeme spravovať my
Čaká nás ťažká cesta prebratia 
Centra sociálnych služieb – Ja-
vorník pod správu obce, nakoľ-
ko zastupiteľstvo VÚC Trenčín 
rozhodlo o ukončení prevádzky 
tohto zariadenia. Urobíme všet-
ko pre to, aby zariadenie pokra-
čovalo. Po malých stavebných 
úpravách by sme chceli navýšiť 
počet klientov na 32 z ekonomic-
kých dôvodov, no po predbež-
ných prepočtoch budeme aj tak 
musieť mierne zvýšiť poplatok. 

Pôjde zhruba o 30 eurové navý-
šenie. Neplánujeme žiadne per-
sonálne zmeny. Zamestnanci sú 
zabehnutí, takže sa obmenia iba 
pozície tých, ktorí majú dôchod-
kový vek. Čaká nás veľa prob-
lémov, ale urobíme všetko, aby 
chod zariadenia plynule prešiel 
pod správu obce a aby to klienti 
ani nepocítili. 

Ďalšie práce
V najbližšom období plánuje-
me rekoštrukciu WC kultúrnom 
dome, prekrytie strechy tribúny 
a vybudovanie vonkajších toaliet 
na futbalovom ihrisku. V septem-
bri by mal byť schválený nový 
územný plán a v tejto súvislosti 
by sme chceli dať do poriadku 
pozemky pod cestami. Existujú-
ci stav sťažuje výstavbu na voľ-
ných parcelách, nakoľko reálna 
cesta je posunutá voči mapám 
a medzi cestou a pozemkom fi -
gurujú na mapách parcely, cez 
ktoré nie je možný priamy vstup 
na pozemok z cesty, aj keď reál-
ne tá cesta s pozemkom hraničí. 
Bude to stáť veľa roboty, ale aj 
fi nancií na geodetické zame-
rania. V tejto súvislosti by som 
vás chcel poprosiť a ústretovosť 
a spoluprácu. Tie cesty slúžia 
všetkým, sú už porobené a tých 
pár metrov by sa dalo aj darovať 
na cestu. Bez vašej spolupráce 
sa to nepodarí.  
Dúfam, že vás potešili aj kultúr-
ne akcie, ktoré sme poriadali 
a budete ich navštevovať ešte 
vo väčších počtoch, lebo naj-
väčším potešením pre organi-
zátorov a aj účinkujúcich je vaša 
účasť. Chcel by som povzbudiť 
majiteľov doma robených trakto-
rov, aby sa nebáli dôjsť prvý sep-
tembrový týždeň na ďalší ročník 
súťaže doma robených traktorov 
„Papradňanský boľceň“, ktorý už 
s hasičmi pomaly pripravujeme.
Prajem vám krásne leto, dovo-
lenky a prázdniny bez zranení, 
aby sme sa po nich vrátili do 
práce plní pozitívnej energie 
a sily.

Ing. Roman Španihel

Oznámenie
Obecný úrad Papradno, sprá-
va daní oznamuje tým obča-
nom, ktorí ešte neuhradili daň 
z nehnuteľnosti a poplatok za 
odpad, aby tak urobili čo naj-
skôr. Ak sú pozemky v prenáj-
me v Lesnom družstve alebo u 
Anny Beníkovej, treba najskôr 
pripraviť výpisy u J. Dzuria-
nika. Daň z nehnuteľností sa 
vyberá v pondelok, stredu a 
piatok v úradných hodinách. 
Žiadame občanov o dodržia-
vanie úradných hodín, nakoľko 
v utorok a štvrtok sa vybavuje 
iná agenda. 

Denný letný tábor
Pre deti od 5 do 10 rokov po-
núkame v auguste dva turnusy 
spoločne strávených chvíľ od 
8. - 16. h pod pedagogickým 
dozorom:

3. – 7.  a 10. – 14. augusta
V programe nechýba turistika, 
športové aktivity, tvorivé diel-
ne, opekačka, hľadanie pokla-
du, veľa zábavy, smiechu, ale 
tiež pitný režim, raz denne tep-
lá strava, poistenie detí.
Kontakt:
0948 898 806, 0908 731 211
e-mail: zuzana.kolkusova@
gmail.com

Vaša láska, sľuby, snenia,
doterajšie priateľstvo,

nech sa od dnešného dňa
zmení v to najkrajšie

manželstvo.
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V našej obci
Bolo

29. marca
Deti MŠ v estrádnej sále KD 
Papradno v programe Vynáša-
nie Moreny“ obohatili výstavku 
Čaro Veľkej noci,  počas ktorej 
sme načerpali inšpiráciu na tvor-
bu výzdoby na prichádzajúce 
veľkonočné sviatky.

5. apríla
Turisti Papradna spolu so svoji-
mi prívržencami sa zúčasnili VII. 
ročníka veľkonočného výstupu 
na Holý vŕšok. Večer od 20. h sa 
milovníci hudby a tanca veselili v 
KD na veľkonočnej discozábave.

18. apríla
Považské osvetové stredisko 
Považská Bystrica v spolupráci 
s obcou Papradno usporiadalo 
Regionálnu súťaž folklórnych 
skupín. 

19. apríla
Na VI. ročníku hry na heligónky 
v preplnenej kinosále KD oboha-
til na prianie bývalého prednostu 
Juraja Palka (zom. 2014) aj náš 
šofér autobusu Miro Brezničan. 
Vystúpenie začal výstižným: 
„Celý život vystupujem, tak pre-
čo by som nemohol aj tu“. A mal 
veľký úspech. 

9. mája
V kinosále KD sme slávili svia-
tok Deň matiek, viac na str.8.

10. mája
Pri príležitosti 70. výročia ukon-
čenia 2. svetovej vojny sa na Ja-
vorníkoch na Stratenci pri Troch 
krížoch stretli Slováci a priatelia 
z Moravy. Spolu s našimi hasičmi 
a turistami si uctili pamiatku pad-
lých vojakov kladením vencov.

30. mája
sa návštevníci prešli  na Kolibe 
Papradno po Bačovej ceste, kto-
rú pripravila Anna Beníková so 
svojím kolektívom. Deň mal aj 
príchuť ďalšej oslavy a to  Dňa 
detí (viď str.  9)

7. júna
sa uskutočnil v kinosále KD 
slávnostný koncert žiakov Súk-
romnej základnej umeleckej 
Pov. Bystrica - pobočka Pap-
radno v hre na keybord, v speve 
detských a populárnych piesní, 
v modernom tanci a v divadel-
ných scénkach Nezbedy macka 
Zádrapka a Hodina žartov. Mgr. 
Juraj Šípek, ktorý je vedúcim 
tejto pobočky ďakuje všetkým, 
ktorí prišli podporiť žiakov svo-
jou účasťou.

13. júna
III. ročník Traktorparády Horná 
Mariková absolvovali aj naši 
občania Marek Levčík a Martin 
Sepeš. Letný čas je tu a v obci 
nemohli chýbať ani gitarové 
koncerty. V Bowling Fune zahral 
Bobeš, v M-bare Vlado Gáborík 
s kamarátmi Jozefom a Anto-
nom Zdurjenčíkovcami a Ľubo-
šom Harvánkom. 

20. júna
Súčasťou II. ročníka folklórneho 
festivalu V srdci Javorníkvo bola 
aj krajská súťaž folklórnych sku-
pín. Viac na  str. 5. 

28. júna
Dobrovoľný hasičský zbor Pap-
radno založili pre 120 rokmi. Čí-
tajte na str. 6 a 7.

Miroslav Brezničan

24. apríla
Každoročne v chotári možno vi-
dieť „na Dzura“ niekoľko vatier. 
Jedna bola tohto roku na Vrcho-
vej pod Hájom, pálilo sa presne 
tak, ako sa to u nás patrí. Pre 50 
ľudí nechýbal ohňostroj a hudba 
priamo z reproduktorov. Veselo 
bolo až do rána bieleho.

30. apríla
Bez májov po celej dedine a na 
kopcoch si už nevieme jar ani 
predstaviť. Rok čo rok sa ich 
počet zvyšuje. Hasiči, turisti 
Papradna a FSk Podžiaran opäť 
spríjemnili dianie v obci stava-
ním mája, dopomohlo im k tomu 
aj ťahanie traktorom.

Bude
Počas letných prázdnin  mládež 
v KD nepríde o  discozábavy, 
o ktorých budete vopred infor-
movaní prostredníctvom plagá-
tov a výveske v M-bare. 

22. – 23. augusta
sa uskutoční XIII. ročník  JAZ-
DECKÝCH HIER na Agrofarme 
Koliba Papradno. Okrem boha-
tého programu nebudú chýbať 
ani  gurmánske špeciality.

6. septembra
organizujú dobrovoľní hasiči 
Papradna traktorovú šou  Pap-
radnianský bolceň, ktorá mala 
vlani veľký úspech.

Dvaja z Papradna Marek Lev-
čík a Martin Sepeš si merali 
sily na traktoroch v susednej 
Marikovskej doline.
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Oprava sochy vo Veľkom Brusnom
Niekto ničí, iný opravuje. Ďakujeme Jánovi  a Márii Lališovcom 
za opravu sochy Panny Márie vo Veľkom Brusnom. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády v Krížovci na oprave a úprave 
poškodenej sochy a jej okolia, hlavne Pavlovi Hikaníkovi.

Papradno kedysi a dnes

V Cirkvi prežívame Rok zasvä-
teného života. Je pre nás príle-
žitosťou spoznať život a význam 
služby tých, ktorí počuli Božie 
volanie a zasvätili sa Bohu svä-
tými sľubmi.
Pápež František napísal: „Nech 
je zvelebený Pán za šťastnú 
zhodu, že v Roku zasväteného 
života sa koná aj synoda o rodi-
ne. Rodina a zasvätený život sú 
totiž povolania, ktoré prinášajú 
všetkým bohatstvo a milosť; sú 
priestormi poľudšťovania pri bu-
dovaní životných vzťahov, mies-
tami evanjelizácie. Pritom si 
môžu navzájom pomáhať. Pozý-
vam všetkých, aby sa zišli oko-
lo zasvätených osôb, radovali 
sa s nimi a prežívali s nimi ich 
problémy, spolupracovali s nimi, 
nakoľko je to možné, pri plnení 
ich služby a uskutočňovaní ich 
diela, ktoré napokon patria celej 
Cirkvi. Dajte im pocítiť lásku a 
srdečný vzťah celého kresťan-
ského ľudu.“
Uvedomujeme si, že povolanie 
k zasvätenému životu pramení 
predovšetkým od Boha. Ale dô-
ležitý podiel na tomto povolaní 
majú rodičia – môžeme pove-

Zasvätený život
dať, že každé povolanie vyža-
duje najprv nedocenenú obetu 
rodičov. V živote zasvätenej 
osoby sa stále prejavuje vzácne, 
skromné, nenápadné a milé do-
prevádzanie mám a otcov, ktorí 
obetovali svoje city a nechávajú 
sa viesť hlbokou vierou a spre-
vádzajú svojich synov a dcéry 
modlitbou a obetami. 
Preto je veľmi dôležité ďakovať 
za zdravé rodiny, na ktoré Boh 
láskavo zhliadol a vybral si z nich 
do svojej služby zasvätenia. 
Buďme vďační za dar rehoľných 
povolaní, ktoré Pán zasial v na-
šej farnosti. Sprevádzajme mod-
litbami sestru Vierku Klabníkovú, 
členku Misijnej kongregácie slu-
žobníc Ducha Svätého (SSpS), 
ktorá v súčasnosti pôsobí na 
misiách v Afrike, a tiež Janka 
Klabníka, ktorý ako rehoľný brat 
Spoločnosti Ježišovej (SJ) pra-
cuje v Děčíne v Čechách. Neza-
búdajme ani na rehoľníkov, ktorí 
nás predišli do večnosti.
A prosme o dar dobrých kres-
ťanských rodín v našej farnosti, 
v ktorých by mohli vyrásť nové 
povolania pre zasvätený život.

Jozef Hlinka, farár

Pre deti, ktoré pristupujú prvýkrát k svätému prijímaniu je to veľká 
udalosť, či to bolo dávno alebo dnes. Čo sa mení sú tváre z fo-
tografi í, ktoré si radi pozeráme a hľadáme koho poznáme, kto sa 
nezmenil ani za tie roky.
Na fotografi ách nás zaujme aj zmena oblečenia. Kedysi mamy 
zháňali šaty rôzne - ostali po starších deťoch, niektoré šili mamy  
či zručné krajčírky doma. Roky plynuli, neskôr sa oblečenie dalo 
požičať v požičovni. Dnes v našej farnosti majú všetky deti jednot-
ný odev. Aj tým sa zdôrazňuje to, čo je na tejto udalosti podstatné 
- radosť, že môžem Ježiša prijímať od teraz a stále. 

Prvé sväté prijímanie

Vedeli ste, že...
... v Múzeu slovenskej dediny v Martine sa nachádzajú dreveničky 
z našich končín? Bačov je tam zariadený presne tak ako kedysi 
priamo tu v našich osadách. Ak ešte neviete, kam sa s deťmi vybe-
riete cez prázdniny, máme pre vás tip na výlet. Dozviete sa čo-to
o tom, ako sa u nás žilo, ako boli bačovy zariadené a aký ťažký život 
mali naši starí a prastarí rodičia.                                            (dm)

Začiatkom júna (4. 6.) na procesii po obci k sviatku najsvätejšieho 
tela a krvi Kristovej.
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Na hoľe ľen ovenky

1. /:Na hoľe ľen, ovenky, na hoľe,:/
 /:málo máme senenka v stodoľe.:/
2. /:Na horách je veľiká inovac,:/
 /:čím budzeme ovenky zimovac?:/
3. /:Daj nám bača syru aj žinčice,:/
 /:narosceme veľiké dzievčence.:/

Šibačiari idú, šibačiari idú... tak krásne kričali Peťka a Katka na kraj-
skej súťaži Nositelia tradícií. A nielen ony dve, ale celé zvykoslovné 
pásmo očarilo nielen divákov, ale aj porotu natoľko, že s radosťou 
môžeme povedať, že po dlhej, dlhej dobe naša folklórna skupina 
ako celok postupuje na celoslovenské kolo, ktoré bude tento rok 
3. – 4. októbra v Dolnej Súči. Tak si teda nič neplánujte a poďte tam 
spolu s nami...
Veru, tieto mesiace boli pre nás hlavne o súťažiach. Okrem vystú-
pení na Kolibe, pri stavaní mája, na Deň matiek, ale aj v Hriňovej 
a na 120-tom výročí našich hasičov, sme či mladší či starší súťa-
žili a súťažili. Naše deťúrence na krajskej  súťaži v Zemianskych 
Kostoľanoch a my u nás, v Papradne. Deťúrence pod vedením 
Denky a Božky uspeli na krajskej súťaži a získali strieborné pás-
mo. Veru som sa tento rok nenazdala, že budú mať také úspechy, 
keďže z pôvodnej skupiny zostala len jedna. Ale zase ich je hádam 
aj zo tridsať. A skvelé nápady Božky robia zázraky. Tak vám, milé 
naše deťúrence, ešte raz zo srdca blahoželám a pevne verím, že 
budete aj naďalej pokračovať a robiť nám len radosť.
Po úspechu detí sme sa ani my dospelí nechceli nechať zahanbiť. 
Do krajského kola sme sa museli prebojovať cez silnú konkurenciu 
ďalších deviatich súťažiacich. Dlho som rozmýšľala, ktorý zvyk vy-
brať na súťaž. Ale nechala som sa presvedčiť, že Šibačiarov nikde 
inde na Slovensku nemajú a mohli by sme uspieť. Ako vždy Izo vy-
myslel scenár a Božka pomohla na javisku... Ešteže ich máme. Po 
úspechu na regionálnom kole sa už bez mojej pomoci pripravovali 
na krajskú súťaž. Ako to všetko dopadlo, už viete. Ale keď mám 
pravdu povedať, že aj keď sme v kútiku duše dúfali v dobré umiest-
nenie, úplné víťazstvo sme veru nečakali. A takáto skvelá správa 
zahájila náš festival  V srdci Javorníkvo. Aj keď nám počasie tento 
rok veľmi neprialo, myslím, že náš najkrajší mládenec a folklórne 
skupiny, ktoré tento rok prijali naše pozvanie, urobili dobrú náladu 
a strávili ste pekný deň. Preto by som sa chcela všetkým, ktorí po-
máhali pri príprave a organizácii zo srdca poďakovať, zvládli ste to 
úžasne. A ešte jedno ďakujem... Večer po súťaži ma neskutočne 
prekvapili tí moji Podžiaranci, keď mi pod oknami zaspievali Štyri 
chodníčky pod Javorníčky... bolo to úžasné, na to veru nikdy neza-
budnem.  A čo nás ešte čaká? Tento rok sme okrem iného dostali 
dve krásne pozvania – najskôr na Folklórny festival vo Východnej 
a o týždeň na to – 11. 7.  – na 50. ročník Folklórnych slávností pod 
Poľanou v Detve.
Niekedy mám pocit, že sme všetci Podžiaranci  ako manželia. Veď 
aj oni si pred oltárom sľubujú... v dobrom i zlom, v zdraví i choro-
be... Som veľmi rada, že popri všetkých radostiach a starostiach 
nezabúdame ani na tých, ktorí nie sú na tom najlepšie a vždy podá-
me pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú...

Lenka Jandušíková

20. 6. - Folklórny festival V srdci Javorníkvo.

Zvykoslovné pásmo Šibačiari, z ktorým FsK Podžiaran postúpila na 
celoslovenskú súťaž. 

Mladí a úspešní
Mladí ľudia sa neraz venujú činnos-
tiam, ktoré nie sú bežné. A sú v nich 
úspešní. Medzi nich patrí aj Jozef 
Šamaj, teraz študent Strednej od-
bornej školy strojníckej v Považskej 
Bystrici. V 37. ročníku súťaže stre-
doškolskej odbornej činnosti postú-
pil až do celoštátneho kola v Pieš-
ťanoch. Tam umiestnil na treťom 
mieste v kategórii Strojárstvo, hut-
níctvo, doprava. A v čom bol taký 
úspešný? Navrhol a vyrobil navijak 
na malotraktor Agzat. Tí zdatnejší 
v technike vedia, že je to u nás bež-
ne používaný malotraktor. Jozefov 
vynález ho vylepšil tak, aby mohol 
zvládať aj strmší terén. O jeho vy-
nález je podľa jeho slov veľký zá-
ujem. Keďže má aj ďalšie nápady, 
držíme mu palce, aby ich vedel zre-
alizovať a uviesť do praxe. 

Divadielko k Štúrovi
K príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vystúpili stre-
doškoláčky Júlia Žilinčíková a Kristína Paulecová aj na našej 
základnej škole v poeticko-hudobnom pásme pod názvom Zatraco-
vaný a obdivovaný.

VIVAT PODŽIARAN
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120. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Papradno
Rok 2015 je pre hasičský zbor 
veľmi významný, pretože v tom-
to roku naši hasiči oslavujú 120. 
výročie založenia hasičského 
zboru. 120 rokov hasičského 
zboru v Papradne, 120 rokov 
obetavej práce hasičov, ktorí 
dobrovoľne, statočne a prevaž-
ne na úkor svojho osobného 
voľna a na úkor svojich rodín, 
pomáhajú pri záchrane ľudských 
životov a majetku občanov.

Rok 1895
pre našu obec Papradno možno 
nazvať historickým. V túto dobu 
malo Papradno 530 domov. 
Tieto drevené zrubové chalupy, 
maštale a humná pokryté šin-
dľom, doskami alebo slamou, 
boli vydané napospas zhubné-
mu ohňu. Keď sa v druhej po-
lovici 19. storočia objavili ručné 
štvorkolové striekačky, prichá-
dzalo k organizovaniu občanov 
do radov ochrancov majetku ob-
čanov. Boli zakladané hasičské 
zbory, aby pomáhali hasiť vznik-
nuté požiare. Podnet na založe-
nie hasičského zboru v Paprad-
ne dal František Miticzký, ktorý 
pôsobil ako notár na obecnom 
úrade. Po jeho výzve občania 
vstupovali do spolku a v krátkej 
dobe dosiahol 50 činných členov 
a v roku 1903 mal hasičský zbor 
dokonca 80 členov.

Jeden z najstarších 
zborov okrese

V roku 1898 bola zakúpená prvá 
štvorkolesová ručná striekačka. 
V roku 1914 mal hasičský zbor 
už 3 ručné striekačky, boli zakú-
pené uniformy a hasičské prilby, 
ktoré sú našou pýchou. Počas 
prvej svetovej vojny prestal ha-
sičský spolok vyvíjať činnosť 

a bol obnovený až po vojne no-
tárom Štefanom Puškárom.
V roku 1927 bola zakúpená prvá 
motorová striekačka. V roku 
1934 bola postavená murovaná 
požiarna zbrojnica, ktorá bola 
rekonštruovaná v roku 1957. 
Do našej obce bola pridelená 
motorová striekačka PS-8 a ná-
kladné vozidlo TATRA 805, ktoré 
nám slúžilo do roku 1977. V roku 
1974 – 75 bola zmodernizovaná 
požiarna zbrojnica a náš zbor 
dostal cisternovú automobilovú 
striekačku CAS – 25. Ďalej bola 
pridelená pojazdná prenosná 
striekačka PPS-12 a za pomo-
ci obecného úradu sa kúpilo 
plávajúce čerpadlo Vydra. Toto 
hasičské vybavenie, ktoré mal 
hasičský zbor, veľmi uľahčilo 
prácu hasičom, pretože cisterna 
umožňovala okamžitý zásah pri 
požiari. V roku 2010 bola z Mi-
nisterstva vnútra SR pridelená 
ďalšia cisternová striekačka 
KAROSA. Potom bol náš DHZ 
zaradený do skupiny A, za čo 
náš hasičský zbor dostal dotá-
ciu od štátu 3 000 €. Z uvedenej 
čiastky sme sa vybavili rôznymi 
hasičskými pomôckami, ktoré 
zlepšujú zásahovosť požiarneho 
vozidla. Z tejto dotácie boli tiež 

zakúpené zásahové uniformy, 
ktoré umožňujú hasičom lepšie 
koordinovať činnosť hasičskej 
jednotky pri zásahu. Všetky tieto 
výdavky na výzbroj a výstroj sú 
prísne sledované a môžu sa za 
ne kupovať len tie veci, ktoré sú 
uvedené v zozname. 
V súčasnosti má DHZ 89 čle-
nov, veliteľom je Miroslav Gal-
ko, predsedom Jozef Sučík. 
Za pomoci OÚ a zastupiteľstva 
boli zakúpené mladým hasičom 
a hasičkám športové oblečenia, 
v ktorých reprezentujú Paprad-
no na rôznych súťažiach.
Veľkou nádejou že hasiči budú 
mať stále svojich pokračovate-
ľov, je aj družstvo chlapcov, ba 
aj dievčatá zaujíma táto oblasť. 
Veliteľom je Boris Balušík, kto-
rý na podnet ostatných členov 
uskutočnil nábor nových čle-
nov na základnej škole. Každé 
družstvo dievčat aj chlapcov má 
9 členov vrátane veliteľa a ná-
hradníka. Deti trénujú každý 
týždeň, príp. dva, zúčastňujú sa 
hasičských súťaží v okrese, po-
máhajú aj pri organizácii poduja-
tí. Radosť robia hasiči, ktorí nás 
reprezentujú na Morave v súťaži 
o najsilnejšieho hasiča, pretože 

po zásahu. Prerobili priestory 
kúpeľne a WC, čím skultúrnili 
priestory hasičskej zbrojnice.

Len tak ďalej,
pokračujte!

Za toto všetko vám patrí veľká 
vďaka. Ďalej netreba zabudnúť 
na dobrú spoluprácu s družob-
ným hasičským zborom zo Sta-
novnice, ktorá trvá už 11 rokov 
a má veľmi dobrú tradíciu. Veľká 
vďaka patrí starostovi hasičské-
ho zboru Stanovnica  Jozefovi 
Řepkovi, ktorý je zakladateľom 
tejto družby.

Oslavy
Pri príležitosti 120. výročia zalo-
ženia hasičského zboru začala 
naša oslava položením venca 
zakladateľovi zboru Františkovi 
Miticzkému. Pokračovala sláv-
nostnou svätou omšou, ktorú 
celebroval pán farár Križan spo-
lu s naším pánom farárom Hlin-
kom. Po slávnostnom sprievode 
k obecnému úradu dostal hasič-
ský zbor od Ministerstva vnútra 
SR cisternovú striekačku TATRA 
148, ktorú osobne odovzdal pod-
predseda vlády a minister vnútra 
Róbert Kaliňák. Odovzdania vo-
zidla sa zúčastnili vzácni hostia: 
prezident Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Ladislav Pethô, gene-
rálny sekretár DPO Vendelín 
Horváth, predseda TSK Jaro-
slav Baška, primátor Pov. Bystri-
ce Karol Janas, poslanci za TSK 
Igor Steiner a Viera Zboranová, 
starostovia obce Brvnišťa, Stup-
ného, Jasenice ako aj naši po-
slanci OZ na čele so starostom 
obce Romanom Španihelom. Po 
odovzdaní kľúčov od vozidla za-
spievala naša folklórna skupina 
Podžiaran krásne papradňan-
ské trávnice a prekvapili hasičov 
aj veľkou fľašou domáceho, na 
ktorej nechýbali etikety nášho 
výročia a napodobeninou hasič-

Pokračovanie na str. 7

sa umiestňujú na po-
predných miestach, 
a tak je Paprad-
no preslávené i za 
hranicami. Radosť 
robia chlapci, ktorí 
reprezentujú Pap-
radno na športových 
súťažiach, pretože 
výsledky sú dobré a 
časom sa dostavia i 
úspechy. Ďalší úspe-
chom je, že mladí 
hasiči si svojpomoc-
ne prerobili priestory 
hasičskej zbrojnice, 
kde si spravili ku-
chynku, aby si mali 
kde posedieť, uvariť 
kávu či podebatovať 
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Prácu našich hasičov oceňujú aj 
ich nadriadení:

v roku 2014 bola odovzdaná • 
Pavlovi Zdurienčíkovi ml. (dl-
horočný veliteľ DHZ Paprad-
no) medaila „Zaslúžilý člen 
Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny Slovenskej republiky“
pri príležitosti 120. výročia • 
DHZ Papradno v roku 2015 
bolo udelené vyznamena-
nie – diplom za dlhoročnú 
činnosť v DHZ Papradno 
zaslúžilým členom:  Jozefovi 
Sučíkovi st.,  Antonovi Gala-
fúzikovi, Ľudovítovi Beníkovi, 
Viliamovi Beníkovi, Kamilovi 
Michalíkovi, Jozefovi Beluší-
kovi, Vendelovi Levčíkovi a 
Márii Janošíkovej

Ako veliteľ DHZ Papradno by 
som chcel reagovať na slová 
spoluobčianky, že starosta dáva 
peniaze na budovu zbrojnice 
a  stále sa tam niečo robí, aj keď 
sa budova používa dvakrát do 
roka, no na dome smútku sa nič 
neurobilo. Tento rok sme si dali 
za úlohu trocha skultúrniť vnú-
torné priestory hasičskej zbroj-
nice. Je to veľká úloha, ktorá je 
pomerne hotová až na pár ma-
ličkostí. Prerábali sme sociálne 
miestnosti a urobili sme si ku-
chynku. Stálo to veľa práce, ale 
aj nejaké to euro. Nemôžem po-
vedať, že sme nič nedostali na 
prerábanie priestorov, ale s po-
rovnaním koľko sme si dokázali 
zohnať vecí a materiálu od ľudí 
je to zanedbateľná suma. Do-
stali sme od spoluobčanov ako 
i hasičov potrebné veci, čo mali 
doma zapadnuté prachom, kto-
ré sme použili a nebolo ich málo, 
niečo nám sponzori kúpili, niečo 
nám porobili, čo nám veľmi po-
mohlo. Veľa hodín práce na úkor 
svojho voľného času obetovali 

Nový veliteľ hasičov v Papradne Miroslav Galko

Opravili sme priestory
hasičkej zbrojnice

hasiči, ktorí pracovali na mu-
rárskych, vodárenských, elektri-
kárskych a iných prácach, ktoré 
bolo treba vykonať. Taktiež nám 
veľmi pomohli verejno-prospeš-
ní pracovníci, ktorí pracovali pri 
odstraňovaní poruchy prípojky 
na vodu a kanalizáciu, ktoré 
bolo treba urobiť.
Taktiež sa veľa hodín venova-
lo na údržbu techniky a iných 
činností spojených s chodom 
hasičskej zbrojnice, všetku túto 
prácu sme vykonávali vo svojom 
voľnom čase. Tento čas a prácu 
venovali hasiči na zveľadenie 
obecného majetku a nie svoj-
ho. Takže tie reči, že peniaze sa 
dávajú len na hasičov sú mylné. 
Dávajú sa na údržbu majetku 
všetkých občanov tejto obce. 
Ľudia by mali byť len radi, že 
sa tieto fi nancie minú na dobrú 
vec v prospech nás všetkých.
A preto chcem všetkým, čo po-
máhali veľmi, ale veľmi poďa-
kovať a zaželať veľa zdravia
a šťastia v ďalšej práci a činnosti.

Miroslav Galko 

ského auta, za čo im patrí veľká 
vďaka. Po slávnostnom obede 
začali hasiči svoje rokovanie, 
kde po prečítaní správy boli oce-
není hasiči za vernosť, niektorí 
členovia boli povýšení, ale pri-
budli aj štyria noví hasiči, medzi 
nimi i jedna hasička. V amfi te-
átri vyhrávala dychová hudba 
Mošteňanka, ktorá spríjemnila 
popoludnie nielen hasičom, ale 
i občanom.

Čo dodať na záver?
Chcel by som našim hasičom 
popriať do ďalších rokov hodne 
zdravia, šťastia, čo najmenej po-
žiarov a aby pokračovali v tom 

čo začali, a aby to ešte zlepšo-
vali. A kritikom – nezabúdajte, 
že niet horšej veci ako kritizovať 
to, čomu nerozumiem, ale po-
môcť dobrej veci, ktorú hasiči 
pre občanov robia. Pretože, keď 
siréna zahúka hoci aj o polnoci, 
ani jeden z tých kritikov nejde 
pomôcť, ale hasič áno, a to vo 
svojom voľnom čase bez nároku 
na odmenu. Zamyslite sa nad 
sebou a radšej pomôžte dobrej 
veci,  aby naša obec i občania 
boli čo najlepšie chránení pred 
požiarmi.
Ešte raz veľa zdravia hasiči!

Pavol Zdurienčík st.

Pokračovanie zo str. 6

Oceňovanie členov
DHZ Papradno

Veliteľmi hasičov boli:
František Miticzký
Bernát Kugel
Pavol Uškovič
Štefan Baštek
Štefan Santus – Máčal
Štefan Jarošinec
František Ganádik
František Vališík
František Maliník
Pavol Zdurienčík st.
Kamil Michalík
Pavol Zdurienčík ml.
Miroslav Galko
Za príkladnú prácu a podporu 
pri rozvíjaní Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Papradne boli 
ocenení Roman Španihel, Boris 
Balušík, Pavol Michel, Vladimír 
Turičík, Jaroslav Hroško, Miro-
slav Galko. Pavol Zdurienčik ob-
držal pochvalný list.
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Na športovej olympiáde
Deň detí sa nesie v duchu radosti a šťastia. Naša materská škola 
vyčarila úsmev detí z Papradna spoločne s rodičmi športovou olym-
piádou.
Deti súťažili v troch disciplínach podľa veku. Počas olympiády sme 
zachovali všetky tradície týchto spoločenských podujatí - deti zložili 
športový sľub, súťažili v družstvách, súťažili fair play,...
O zábavu na ihrisku sa postarali ,,Malé mažoretky“ a to  3 až 5-roč-
né deti z MŠ. Ďakujeme rodičom a rodinným príslušníkom za účasť, 
napečené odmeny a akúkoľvek pomoc. 
Veríme, že tento deň naozaj prežili všetky deti s radosťou. Prispeli 
k tomu aj odmeny, ktoré dostali všetci  športovci. 
Nič nepohladí viac vaše srdce ako úsmev vlastných detí. 

Mgr. Zuzana Kolkusová 

Na hubách
V jedno skoré letné ráno sme sa vybrali na huby. Dedko povedal: 
„Dnes musíme priniesť veľa húb, aby nám babka uvarila výbor-
nú hubovú polievku.“ Od radosti sme vyskočili hádam stodvad-
sať centimetrov  a šťastní s prázdnymi košíkmi v ruke sme vy-
šli z domu. Na tráve bola ešte ranná rosa. Vtom Maroš zakričal: 
„Huby!“ Všade spod trávy trčalo množstvo hnedých hlavičiek. 
Kúsok ďalej v kríkoch rástli také vysoké bedle, že som ich tam 
nemohol nechať. Vtom zaprašťali konáre a niečo veľké sa blížilo 
k nám. „Pomóc, medveď!“ zakričal som z plného hrdla. Dedko bol 
okamžite pri mne. Medveď bol celkom blízko. Celý som sa triasol 
a dedkovi takmer oči vypadli z jamôk, tak pozeral tým smerom, 
kde sa ozýval šuchot. Vtom sa ozval smiech môjho brata a: „Veď 
ten medveď má rohy!“ A naozaj, z kríkov na nás pozerala vystra-
šená krava. Určite sa sem zatúlala z blízkej lúky. Bolože to smie-
chu a vtipných poznámok. Ale aj úľavy a radosti!
Môj brat odvtedy, keď zbadá kravu, volá: „Martin, pozri, medveď!“ 
A pustí sa do smiechu. Ja sa naňho nehnevám a smejem sa tiež.

Žiaci z masmediálneho krúžku

Mamičkám pre radosť
Tebe, mamička
Za tvoju nehu, mamička,
za tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka, 
za každú pribudnutú vrásku 
na tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička
tlmočí vďaky tisíceré.

Ôsmaci sa zdokonaľovali
v angličtine

Druhá májová nedeľa patrí 
všetkým mamám. Vtedy sme 
k nim milí, poslúchame, prináša-
me im kvety alebo iné darčeky. 
Ale mama nie je našou mamou 
len v tento deň. Ona na nás ne-
zabúda ani vo sviatok, ani vo 
všedný deň. Stojí pri nás vždy – 
keď sa máme dobre i keď nám je 
ťažko. A preto nezabúdajme ani 
my na naše mamy, poslúchajme 
a potešme ich každý deň. Mož-
no tým, že poupratujeme, že im 
pomôžeme odniesť nákup alebo 
že prinesieme zo školy dobrú 
známku či pochvalu. 
Veríme, že sme ich potešili aj 
v sobotu 9. mája pri príležitosti 
Dňa matiek pekným programom:
najmladší podžiaranci (deti ZŠ) 
s folklórnym pásmom Dzeci na 
bačove, v ktorom  starým ma-
mám či babkám pripomenuli 
ich detstvo, keď spolu s kama-
rátmi najradšej trávili svoj voľný 
čas hrami. Boli pri nich šťastné, 
zabúdali na robotu a nepoci-

ťovali nedostatok, biedu, hlad. 
Všetkých 25 detí, ktoré s týmto 
programom získalo zaslúžené 
Strieborné pásmo v krajskej 
súťaži v Zemianskych Kostoľa-
noch, sa vžilo do života, ktorý 
samy neprežili, ale určite o ňom 
počuli od starých materí, verne 
a presvedčivo, veď javisko bolo 
celé ich – ich smiechu, radosti, 
šťastia a šantenia.
Obecenstvo potešili  vystúpe-
ním aj žiačky 3. ročníka piesňou 
Veľmi ťa ľúbim, mama, ďalej deti 
z divadelného krúžku i druhák 
Samko Klabník spevom a hrou 
na harmonike. 
Prítomní v hľadisku tlieskali aj 
deťom z MŠ, ktoré  milým progra-
mom všetkých presvedčili, že 
svoje mamy a babky majú veľmi, 
veľmi rady. 
Záver patril dievčenskej skupine 
z Podžiaranu. Ich rezké a pekne 
zaspievané piesne ukončili po-
poludnie plné lásky a vďaky ve-
nované bytostiam najdrahším.

Už tradične, tak ako po iné roky, v máji v ZŠ bol kurz anglického 
jazyka pre žiakov 8. ročníka. Naši ôsmaci celý týždeň konverzovali 
s anglickým lektorom na rôzne témy a veru museli hlboko načrieť 
do svojej pamäti a oprášiť si „odložené“ vedomosti z angličtiny, 
lebo lektor po slovensky nevedel. Zo začiatku použili žiaci popri 
hovorenom slove aj mimiku, aj gestikuláciu, ale podstatné bolo to, 
že sa dohovorili a že počas celého kurzu vládla na jednej i na dru-
hej strane príjemná a uvoľnená atmosféra. Veď na konci týždňa 
bolo žiakom aj ľúto, že kurz končí a od pondelka si budú znova 
lámať hlavy na matematike, fyzike, chémii,... Veríme, že viacerých 
žiakov kurz podnietil venovať viac pozornosti anglickému jazyku, 
pretože v budúcnosti sa možno práve ním budú živiť.
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Počas Veľkonočnej nedele Koliba opäť ožila, nechýbala chutná 
jahňacinka s haluškami a domácou ľudovou hudbou. Naša Koliba 
sa prezentovala aj na podujatí Zo salaša do mesta. Návštevníci 
z Považskej Bystrice a okolia mali možnosť ochutnať naše syro-
vé výrobky, prezentovali sa aj koliby a salaše zo širšieho okolia. 
Škoda len, že neskôr zapršalo a zhoršené počasie narušilo zdarný 
priebeh. Otvorenie salašníckej sezóny patrilo už 7. ročníku Bačovej 
cesty. Toto podujatie sa konalo pod záštitou predsedov Trenčian-
skeho a Žilinského samosprávneho kraja. Kultúrny program otvorilo 
plieskanie bičmi a spev žien z domácej FSk Podžiaran osvedčenou 
papradňanskou trávnicou „Na hole len, ovenky, na hole“. Tren-
čianskemu županovi Jaroslavovi Baškovi a predsedovi ŽSK boli 
za podporu v propagácii salašníctva a ovčiarstva slávnostne odo-
vzdané biče. K slovu prišli tunajšia FSk Podžiaran, FSk Bukoviny 
z Brvnišťa, Štiavnicka muzička a heligonkári z Marikovej. Na konci 
programu nemohla chýbať tá naša „Papradno, Papradno“, ktorá sa 
návštevníkom tak páčila, že sme ju museli spievať ešte dvakrát. 
Dátum v kalendári hovoril, že aj deti majú sviatok, a tak  nechýbali 
rôzne súťaže a hry pre ne. Úžasne strávený deň trval až do nesko-
rého večera, potom zábava pokračovala v altánku. Navštívili nás 
dokonca aj hostia zo Slovinska, ktorí si ľudovú hudbu, spev a tanec 
nesmierne pochvaľovali. Koncom letných prázdnin nás ako každo-
ročne čaká už 13. ročník Jazdeckých hier, tak prijmite naše srdečné 
pozvanie.           (dm)

Talent Trenčianskeho kraja
Dňa 10. júna 2015 sa v Trenčíne v Delovej bašte na Trenčianskom 
hrade uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení žiakom, ktorí 
dosiahli mimoriadne výsledky v rôznych vedných odboroch. Náš 
žiak Martin Burdej z III. B triedy bol jedným z nich. Úspešní spolu 
s Martinom Burdejom boli aj ďalší žiaci 3. ročníka  Laura Nemčí-
ková, Šimon Ciesarík a David Zboran. Pod vedením  učiteľky Evy 
Gastnerovej uspeli v medzinárodnej súťaži v programovaní Baltie 
2015, ktorej sa zúčastnilo 71 detí. Vo fi nálovom kole sa pasovali so 
zadanými úlohami, ktoré neboli vôbec jednoduché. Šimon Ciesa-
rík bol zo spomínaných žiakov najšikovnejší, v národnom kole sa 
umiestnil na bronzovej pozícii a na medzinárodnej úrovni skončil 
19. K skvelému úspechu srdečne blahoželáme!

Klub historických vozidiel Považie organizoval  9.ročník  VETERÁN 
TOUR MANÍN (13. 5.). Veteráni svoju trasu odštartovali  hneď ráno 
na Podjavorníku, samozrejme  nezabudli sa zastaviť aj v Papradne, 
kde sa  týmito neobyčajnými vozidlami mohli pokochať všetci mi-
lovníci historických vozidiel a veľmi potešili nielen dospelých ale aj 
deti. Ďalej pokračovali do Manínskej tiesňavy, Považskej Bystrice, 
Púchova a nakoniec šťastne dorazili do cieľa na Podjavorníku.

Retro zábava – ZŠ 
Chtěl jsem mít, Holky z naší školky, Dancing Queen, Highway 
To Hell, či slaďáky - Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Skonči-
li jsme, jasná zpráva lámali v 70. rokoch rekordy v hitparádach, 
rádiách i na diskotékach. Tí skôr narodení na ne nedajú dopustiť 
a tí vekovo mladší sa s nimi už určite stretli na diskotékach. A prá-
ve takéto hity zazneli na Rodičovskej retro zábave (12. 6.), ktorú 
usporiadal výbor ZRŠ pri ZŠ Papradno. Žiadna paráda, žiadne 
róby či účesy, ale zábava ako za starých dobrých čias – hudba 
70. a 80. rokov, teplé párky s chlebom a horčicou na papierovej 
tácke a pohár vína. 0. ročník sa vydaril, na staré dobré časy sme 
si zaspomínali spolu s DJ-om Bobom. Tešíme sa o rok aj na vás!

Šimon Ciesarík Martin Burdej

Život na Kolibe
sa na jar znova prebudil

Veteráni

Jakub Galko je „železným hasičom“
Prvý ročník súťaže TFA Železný hasič sa uskutočnil v Lúkach 
v Púchovskom okrese. Zúčastnil sa jej aj člen nášho DHZ 22-roč-
ný Jakub Galko. Táto súťaž bola zameraná na previerku fyzickej 
zdatnosti. Súťažiaci mali pred sebou 10 náročných disciplín, kto-
ré museli absolvovať v hasičskom odeve a obuvi. Horúce slnko, 
opasok, sekera a dýchací prístroj – to všetko sťažilo súťažiacim 
pohyb na trati. Spomedzi všetkých bol najrýchlejší už spomínaný 
Jakub, ktorý pri vyhodnotení konštatoval: „Trať bola náročná, ale 
zvládol som ju bez ujmy na zdraví.“ Pred ostatnými súťažiacimi 
mal takmer polhodinový náskok.

(dm)
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Ako každá  činnosť súvisiaca 
s domácim hospodárením, gaz-
dovaním a chovaním dobytka 
v domácich podmienkach, aj 
pasenie dobytka na horských 
pasienkoch Podjavorníckych 
kopaníc malo svoje zákonitos-
ti, nepísané pravidlá a odborné 
výrazy. Niektoré z nich pamätní-
kom pripomeniem.

Pasenie od jari
do jesene

Na Ducha v máji sa vyháňalo 
prvý raz. Pastiermi boli zvyčajne 
deti z rodiny, komu patril doby-
tok. Niekedy však, najmä v dáv-
nejších časoch boli pastiermi aj 
chlapci z chudobnejších pome-
rov, čo išli za paholka do lepšie 
situovaných rodín. Prvé vyháňa-
nie dobytka na pašu bola  vlast-
ne taká malá slávnosť. Takto na 
začiatku sezóny dostal každý 
pastier merindu. Merinda bola 
vlastne akási zálohová odmena, 

výslužka, alebo preddavok na 
celú sezónu, ktorá mala pastiera 
motivovať, aby dobre a trpezlivo 
pásol až do jesene. Ako merin-
da sa zvyčajne dávali varené 
vajcia, chlebová celta-pletenka 
a sódovka-malinovka, prípadne 
malá sladkosť alebo iná maškr-
ta, podľa toho kto čo mal. V ten 
deň sa vyháňalo zavčasu, každý 
chcel byť medzi prvými, aby len 
nebol posledný. Nikto nechcel 
byť posledný. Komu sa stalo, že 
prispal a vyháňal posledný, mal 
smolu. Hneď v ten deň a potom 
po celé leto a po celý rok bol Ho-
ľotrt. Všetci na neho vykríkali: 
Hoľo-hoľo-hoľo-hoľotrt!!!
Hoľo-hoľo-hoľo-hoľotŕŕŕŕŕŕŕŕŕt!!!!!
Hoľotrt! Hoľotrrrtttt!!!
Bola to veľmi hanlivá prezývka, 
aj keď v podstate kamarátska 
a dobromyseľná. Nikto však ne-
chcel byť hoľotrt.
V prvých dňoch po prvom vyhá-
ňaní nebol dobytok disciplino-

ČERIEPKY Z PODJAVORNÍKA

Hoľotrt treba vyháňac na poľe, 
lebo nedostaneš merindu

Vyháňac na poľe. Mladšia generácia, aj tá čo  v súčasnosti bež-
ne používa hovorové papradňanské nárečie, pravdepodobne 
celkom nerozumie. Koho vyháňať, kam a prečo? Voľný pre-
klad takéhoto slovného spojenia do spisovnej slovenčiny je: 
Ísť s dobytkom na pašu. V tejto súvislosti sa tiež používali: Už 
treba vyháňac, pvojdzem  popolodni na poľe, ból na poľi skoro 
do cmy, alebo čiľ čiľ  zajmal domvo z poľa. Posledné slovné 
spojenie by sa dalo zas voľne preložiť: Akurát sa vracal s do-
bytkom z paše domov. Nuž, veru pravdu má staré príslovie či 
porekadlo: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

vaný. Akoby z opätovnej radosti 
z novej slobody, že už skončilo 
dlhodobé  zimné priviazanie na 
reťazi v maštali. Ale aj preto, 
že mal z čerstvej trávy oskomi-
ny. Inak povedané vraj stŕpnuté 
zuby a sliznicu v papuli. A ako-
by bol z toho nervózny sa čas-
to znenazdajky schytil do cvalu 
a pastier mal robotu upokojiť 
stádo na konci doliny. Alebo ne-
chal dobytok nech si beží láro-
m-fárom, však ešte nebolo nič  
čerstvo zasiate alebo zaorané 
zídené, žiadnu škodu neurobil 
a nakoniec sa sám upokojil. Po 
pár dňoch sa všetko ustálilo, do-
bytok bol krotký a pokojný. Dal 
sa pokojne odviazať aj privia-
zať  v maštali aj malým deťom, 
čo samé vyháňali, lebo rodičia 
a starší súrodenci robili na roli 
iné poľné práce.
V letných mesiacoch, cez škol-
ské prázdniny sa vyháňalo veľmi 
zavčasu. Nezriedka o štvrtej, pol 
piatej ráno, takmer ešte po tme, 
lebo nacezpolodní bola páľa 
a strašne moc ovadvo, čo štípali 
dobytok tak, že bol nepokojný a 
stávalo sa, že sa splašil. Preto 
z ohľaduplnosti k dobytku sa vy-
háňalo tak skoro.
Niekedy, keď sa dobytok spla-
šil, či už pre poštípanie ovadmi, 
osami, alebo z iného dôvodu 
pastier nemal šancu dobehnúť 
stádo. Často hľadal splašenú 
čriedu kde vedel a mohol a bol 
prekvapený, keď nakoniec bez-
radný prišiel domov so sklope-
nými ušami, že mu kravy ušli 
a nevie ich nájsť. Pocítil úľavu, 
keď sa ostatní  doma usmieva-
li popod fúzy, že dobytok je už 
v maštali a cválal  rovno domov, 
keď v maštali bol viac chránený 
pred otravným hmyzom.
Horšie bolo, keď sa niektorá 
členka stáda behala – mala ruju. 
To akoby ostatné spolupasúce 
kamarátky kravskou rečou na-
hovorila, že „pojme k bujákovi za 
Javorník“. Schytili sa ako poští-
pané, nie ovadmi, ani osami ale 
čmeliakmi alebo sršňami a vy-
brali sa za hlasom svojho srdca. 
Našťastie ich zvyčajne niekto, 
kto ich poznal zavrátil späť na 
Pätkovém nad Dukátom alebo 
na opačnej strane v Ráztoke 
nad Chuchmalovcima. Potom 
v takejto dobrej nálade akoby 
dobre rozkokošené zvyčajne za-
šli ešte na Kŕžeľ a na Šamajku, 
kde dobre pobehali po čerstvo 
ohrnutých zemiakoch, poobhrý-
zali z vňate, okoštovali aj mrkvu, 
kapustu či petržlen a narobili 
chodníky v zboží, čo sa akurát 
nalievalo do klasov. Veru zle-ne-
dobre bolo na pastiera, ktorému 
sa toto stalo a niekedy sa mu  

doma ušlo aj poza uši, alebo pa-
licú po rici.
Keby kravičky vedeli, tak by sa 
samé neboli vybrali za Javorník. 
Tam sa chodilo len z gazdovho 
rozhodnutia.  Keď sa gazda roz-
hodol rozšíriť stádo, mohlo sa ísť 
na vohľady za Javorník. Relatív-
ne blízko za hrebeňom žili gaz-
dovia, čo chovali býkov. Chodi-
lo sa k nim bez ohlásenia, bez 
telefonátu, len tak na blink, na 
skúšku.  Bližšie v ceste hospo-
dáril Krivčík, ktorý žil sám. Keď 
on nemal bujáka, o kúsok ďalej 
býval Pizúr s rodinou. U jedné-
ho z týchto dvoch sa zvyčajne 
podarilo kravku pripustiť. Nie-
kedy  sa stalo, skôr výnimočne 
ako pravidelne, že ani Krivčík 
ani Pizúr nemali bujáka. Vtedy 
bolo treba ísť hlbšie na morav-
skú stranu Javorníka, k Drozdo-
vi. To bol veľký gazda, kde mali 
vždy nie jedného ale viacerých 
plemenníkov naraz.

V duši som
pastierom zostal

Pasenie dobytka malo niekedy 
aj relaxačný charakter. V nedeľu 
dopoludnia gazda občas odbre-
menil každodenných pastierov 
nech si pospia do obeda. Zo-
bral vedúcu osobnosť stáda na 
štranek, aby dobytok nemusel 
naháňať, predsa nohy už tak 
neposlúchali. Ostatný dobytok 
sa držal navôkol a pásol poved-
ľa potoka a povedľa cesty. A on 
v pokoji nedeľného dopoludnia 
stretol známych čo išli okolo, 
prehodili pár slov navzájom, po-
rozmýšľal kde sa bude kosiť na 
budúci týždeň, kedy začne žatva 
a že aj dreva na zimu treba do-
chystať.
Niekedy v očiach niektorých ľudí 
je  pastierčenie a pastierstvo 
dobytka zaznávané a vnímané 
ako podradná práca. Pastieri sú 
vnímaní ako nevzdelaní a menej 
kvalitní ľudia. Ja však, keď stret-
nem alebo vidím pastiera pasú-
ceho čriedu dobytka, na Orave, 
Liptove, alebo na Horehroní, tak 
ho obdivujem a chcel by som mu 
prejaviť úctu. Chcel by som sa 
spýtať, ako ministra v televíznej 
debate, na jeho život, na jeho 
robotu. Povzbudiť ho a popriať 
mu, nech sa mu darí  jeho die-
lo.  Pastierčenie je totiž moje 
“prvé povolanie a prvé remeslo“, 
ktoré som v živote robil a ktoré 
som mal rád.  A tajne snívam 
o tom, že raz navždy zapichnem 
novodobú, navonok a v očiach 
druhých ctihodnú  prácu v mes-
te a stanem sa opäť obyčajným 
pastierom, ktorým som vo svo-
jom srdci zostal navždy.

J. Trulík
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Jednou z možností, ako si uží-
vať krásy prírody a zároveň čer-
pať energiu počas voľných dní, 
je čoraz viac populárnejšia cyk-
loturistika. Papradňanci a Brv-
nišťanci spolu realizujú poriadne 
cyklotúry, alebo ako im oni me-
dzi sebou hovoria „bajkovačky“. 

Turisti Papradna
činní aj počas jari

Deti MŠ poznávali históriu Kysúc
Krásne zážitky si deti materskej školy odniesli z exkurzie v Starej 
Bystrici. S obdivom tam sledovali jedinečný slovenský orloj, jeho 
tvarované šindľové zastrešenie, bronzové busty a sedem sôch 
apoštolov, ktorí sa zjavovali v okienku pri odbíjaní celej hodiny. 
Všetkých nadchol výklad o jeho vzniku a fungovaní rôznych astro-
nomických údajov. 
Nedal sa obísť skanzen Vychylovka a jeho múzeum. Ale najväč-
šiu radosť mali deti z jazdy parným vláčikom po lesnej železničke. 
Budú mať na čo spomínať. Od septembra zasadnú do školských 
lavíc aurčite sa im poznatky z histórie udržia dlho v pamäti.

„Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí...“
 Touto piesňou privítali predškoláci v materskej škole Papradno ro-
dičov starých rodičov a blízkych. V príhovore ich učiteľka 
pripomenula, že sa už pomaly, ale iste blíži čas, keď deti prekročia 
poslednýkrát prah materskej školy.  Svoje obľúbené hračky vyme-
nia za farebné učebnice s písmenkami 
a číslami. Veľkým potešením pre deti boli knihy, diplomy a stužky, 
ktoré im slávnostne doterajšie učiteľky odovzdali. Piesňami a bás-
ňami deti vyjadrili chvíle prežité v materskej škole. 
Rozlúčku ukončili prezentáciou fotografi í detí  od nástupu do mater-
skej školy a pochutnaním si na sladkej školskej taške.
Prajeme deťom, aby sa cítili v základnej škole príjemne a v žiac-
kych knižkách aby sa usmievali samé jednotky.  

Daniela Murcová, Zuzana Kolkusová

Rozlúčka s predškolákmi

Veľkonočný výstup na Holý vŕšok sa tento rok konal „na snehu“, 
no priaznivcov turistiky to vôbec neodradilo. Práve naopak. Ako 
to už býva zvykom, prišli v hojnom počte, do súťaže priniesli aj 
originálne veľkonočné vajíčka, ba dokonca postavili aj snehuliaka. 
Počasie vyšlo na výbornú, výhľad na celú Papradniansku dolinu 
bol prekrásny. Pri speve tých našich trávnic si členovia klubu tu-
ristov dopomohli megafónom, aby ich bolo počuť až na dolný ko-
niec. Na „Šibáky“ nezabudli ani mladší členovia KT, a tak dievčatá 
čakala studená „sprcha“. Členovia KT sa pričinili aj o vyčistenie 
turistických chodníkov na Javorníkoch, poopravovali drevené po-
sedy a altánky na hrebeni a keďže platí staré známe „Aká práca, 
taká pláca.“, deň zakončili v Javorinke pri dobrom jedle, príjem-
nom posedení a zaslúženom oddychu. Zúčastnili sa aj tradičného 
stretnutia Slovákov a Moravákov na Stratenci pri Troch krížoch, 
ktoré sa tento rok konalo pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny a uctili si tak pamiatku padlých vojakov. Zaslúžili sa 
aj o vyčistenie stavničky Podjavorníkom smerom do Harvánkov. 
Brigády sa zúčastnili viacerí členovia a po ich namáhavej práci 
bolo možné sa na stavničku pozerať hoci aj do neskorého večera. 
V júni si dopriali výlet spojený s turistikou do Slovenského raja, 
kde absolvovali aj náročný prechod po mostíkoch a vychutnali si 
Tomášovský výhľad.

(dm)

„Bajkovačky“ alebo na bicykli naprieč 
Slovenskom (po Slovensku?)

A verte tomu, že ich zavialo aj 
do takých končín ako je naprí-
klad Slovenský raj. Keď „vejú“ 
na bicykli Javorníkmi, to už je 
malina, tie už poznajú ako svoju 
dlaň. Tam si dokonca v máji aj 
napriek chladnejšiemu počasiu, 
zakempovali pod holým nebom 

pri rozhľadni na Stratenci a v 
júni zase pri rozhľadni v Dohňa-
noch, odkiaľ zamierili na bicyk-
loch rovno na Čertov a Kohútku. 
Nadšencom tohto športu drží-

me palce pri plánovaní ďalších 
„bajkovačiek“ a zároveň želáme 
veľa šťastne najazdených kilo-
metrov.  

(pm)
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S akými cieľmi a očakávania-
mi si prišiel trénovať doras-
tencov Papradna?
Nakoľko som hrával za mužov 
a urobil som si trénerskú licen-
ciu, bola mi ponúknutá úloha tré-
nera dorastu. Ciele boli smelé, 
preberal som mužstvo s tým, že 
chalani sú šikovní a treba skúsiť 
postúpiť.  Takže očakávania boli 
vysoké.
Čo ťa najviac prekvapilo a po-
tešilo?
Potešila ma chuť chlapcov 
trénovať. Počas celej sezóny 
poctivo trénovali takmer vždy 
v kompletnom zložení. Najviac 
ma však prekvapila kvalita. Veľa 
chlapcov má určite aj na vyššiu 
súťaž. Nakoniec Janko Zboran 
úspešne reprezentuje svoju rod-
nú obec v doraste FK Púchov.
Pri ktorom zápase si sa počas 
sezóny najviac zapotil? 
Bolo ich viac, ale asi najviac potu 
ma stál posledný zápas sezóny 
proti Domaniži, to bol nervák až 
do poslednej sekundy. Ale stálo 
to zato. Také potenie by som do-
prial každému trénerovi...
Chcel by si niečo odkázať do-
rastencom, príp. fanúšikom 
nášho futbalu?
Určite by som sa chcel poďa-
kovať hlavne svojmu kolegovi 
Ľubomírovi Santusovi za celo-
sezónnu spoluprácu, Stanisla-
voviLališovi za podporu zo stra-
ny klubu a samozrejme svojim 
rodičom za podporu. Dúfam, že 
sa futbalu v Papradne bude dariť 

A pre našich dorastencov aj veľ-
mi vydarená. Z prvého miesta 5. 
ligy zaslúžene postupujú do 4. 
ligy! Takýto skvelý výsledok sa 
naším futbalistom doteraz zatiaľ 
dosiahnuť nepodarilo. Na kaž-
dom zápase bol jasne viditeľný 
ich zápal pre hru, obrovské od-
hodlanie, nebojácnosť a chuť 
víťaziť s jasným heslom: Nedo-
voľ, aby ťa strach z prehry vyra-
dil z hry. Pod vedením mladého 
trénera Františka Brezničana 
ml. dokázali, že aj u nás vyrastá 
veľa talentovaných hráčov, kto-
rí môžu bez problémov hrávať 
aj vo vyšších súťažiach. Jasne 
ukázali všetkým mladým, že voľ-
nom čase treba športovať a nie 
sedieť doma za počítačom. Naj-
viac gólov do súperovej bránky 
vsietil Adam Gáborík, za celú 
sezónu ich bolo celkom 16. Muži 
TJ Žiar Papradno obsadili ko-
nečnú piatu priečku, čo je taktiež 
veľmi pekné umiestnenie. Mož-
no je to pre niekoho sklamaním, 
ale treba si uvedomiť jednu pod-
statnú vec. Väčšina hráčov sú 
živitelia rodín, ktorí tvrdo pracujú 
a niektorí z nich dochádzajú za 
prácou aj do zahraničia, takže 
im na tréningy nezostáva veľa 
času. Futbal hrajú pre radosť a 
pre potešenie nás – fanúšikov, 
takže ich nezatracujme, ale 
spoločne im držme palce a fan-
dime.V sezóne bol najlepším 
strelcom mužov Ondrej Nemčík 
s 11 gólmi.  Pretože hráči sused-
nej obce Brvnište postupujú do 
vyššej súťaže, derby, na ktoré 
sme sa rok čo rok všetci tešili, 
už neuvidíme. Stretli sme sa 
s nimi  ešte  u nás v Papradne 

Hokejbal

Šťastie praje odvážnym
Nemalú zásluhu na obrovskom úspechu nášho dorastu má 
aj tréner František Brezničan ml., s ktorým sme sa porozprá-
vali po rozhodujúcom zápase proti Domaniži na domácom 
ihrisku. 

a viem, že chlapci sa vo vyššej 
súťaži nestratia. A fanúšikom od-
kazujem, aby chodili vo väčšom 
počte a chlapcov povzbudzovali. 
Oni si to totiž zaslúžia a hlavne 
to potrebujú.
A čo takto vrátiť sa niekedy 
späť k papradňanskému fut-
balu? Pripúšťaš ešte takúto 
možnosť? Dozvedeli sme sa 
totiž, že majú o teba záujem 
viaceré kluby.
Určite áno, uvidíme, čo sa udeje 
v najbližších dňoch. Podľa toho, 
pre ktorý klub sa rozhodnem, nie 
je vylúčené, že pri doraste zo-
stanem aj nastávajúcu sezónu. 
Môj dedko bol veľkým fanúšikom 
futbalu, preto by som chcel ten-
to postup venovať práve jemu: 
„Franko, to je pre teba do nebíč-
ka!“                                (dm)

Futbalová sezóna ukončená

Hráč HK Papradno Ján Badač 
dopomohol tímu Scorpions
k 3. miestu hokejbalovej ligy
v Považskej Bystrici.

na Memoriáli Jozefa Váchalíka, 
ktorý sa koná každoročne za-
čiatkom júla a bol jedinečnou 
príležitosťou vychutnať si znova 
tento susedský súboj.  Memo-
riálu sa účastnili mužstvá Pap-
radnianskej doliny. Prvé miesto 
patrilo mužom TJ Žiar Paprad-
no, dorastenci hneď na začiatok 
porazili Slovan Brvnište, no vo 
fi nálovom zápase na našich mu-
žov nestačili a obsadili tak strie-
bornú priečku. Susedia z Brvniš-
ťa skončili tretí a futbalisti z TJ 
Hradišťan Jasenica boli štvrtí. 
Za najlepšieho strelca vyhlásili 
Simeona Fujačka a najlepším 
brankárom sa stal Mikuláš Hro-
madík (obaja hráči za TJ Žiar 
Papradno – muži). Nechýbal 
výborný guláš, pivko a tombola. 
Ďakujeme všetkým sponzorom, 
ktorí do nej akýmkoľvek spôso-
bom prispeli. 
V neposlednom rade je potreb-
né poďakovať za bezproblémo-
vý priebeh sezóny, za všetku tú 
náročnú prácu okolo futbalu naj-
mä vedeniu TJ Žiar Papradno, 
všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
pomáhajú pri futbale, vedeniu 
obce za podporu, všetkým tré-
nerom, sponzorom a fanúšikom, 
bez všetkých spomínaných by 
futbal u nás určite nefungoval.

(dm)

Tabuľky
I. trieda muži

1.Brvnište 26 19 1 6 66:30 58
2.Tuchyňa 26 15 4 7 68:43 49 
3.Plevník 26 15 3 8 59:38 48
4. H. Poruba 26 14 4 8 64:51 46
5.Papradno 26 12 5 9 50:37 41
6.Ilava 26 12 4 10 62:58 40
7.Bolešov 26 11 5 10 47:45 38
8.D.Kočkovce 26 11 4 11 51:49 37
9.Košeca 26 9 7 10 47:58 34
10. M.Lednice 26 8 5 13 44:70 29
11.Jasenica 26 8 3 15 54:62 27
12. Lysá 26 8 3 15 44:65 27
13.Dulov 26 8 2 16 37:65 26 
14.TJ Visolaje 26 6 2 18 45:67 20

V. liga dorast
1.Papradno 30 21 5 4 68:23 68
2.Opatová 30 22 2 6 105:26 68
3.Klátova 30 20 3 7 69:30 63
4.Košeca 30 19 5 6 85:45 62
5. Kanianka 30 18 8 4 99:31 62
6. Domaniža 30 15 4 11 86:52 49
7.Bošáca 30 14 5 11 54:54 47
8. Prečín 30 13 4 13 54:50 43
9.Stará Turá 30 12 2 16 72:72 38
10.T.Turná 30 11 4 15 62:91 37
11.Chynorany 30 9 7 14 63:98 34
12.Streženice 30 7 5 18 47:69 26
13.Drietoma 30 8 2 20 44:87 26
14.Častkovce 30 8 1 21 34:72 25
15.Dubodiel 30 6 6 18 55:92 24
16.Šimonovany 30 4 3 23 39:144 15


