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Noviny
obce Papradno

 Ročník XV apríl
 1/2017 Štvrťročník

Slovo starostu

Pokračovanie na str. 2

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
plesová sezóna je za nami, basu odprevadil 
sprievod masiek a na 40 dní ju naši folklo-
risti s patričnou dávkou príjemného humoru 
pochovali, no a pred nami je príchod jari, 
Veľkej noci a veľa roboty, ktorú sme na ten-
to rok naplánovali.   

Budeme úspešní?
Momentálne očakávame vyhodnotenie pro-
jektových zámerov z TSK, kde máme po-
daný projekt na premiestnenie materskej 
školy do školy, a ak budeme úspešní, v čo 
najkratšej dobe spracujeme žiadosť o dotá-
ciu na tento projekt z eurofondov a všetky 
administratívne veci, ktoré sú pre tieto pro-
jekty nutné a nie je ich málo. V prípade ne-
schválenia by sme tento presun realizovali 
formou úveru, nakoľko rozšírenie kapacity 
škôlky je už nutné. V krátkej dobe by sme 
sa mali dozvedieť, či máme schválené do-
tácie z envirofondu na rozšírenie vodovo-
du pod Holým vŕškom a nákup techniky na 
zberný dvor. 

Vynovený úrad, opravy v škole
Počas studených zimných dní sa na úrade 
usilovne pracovalo a určite si výsledok pri 
návšteve úradu všimnete. Máme opravené 
omietky, vymaľované chodby, pomenené 
a poopravované dvere, úplne novú so-
bášnu miestnosť, ktorá bude slúžiť nie len 
na sobáše, ale aj na iné spoločenské, kul-
túrne a reprezentačné akcie. Interiér sobáš-
nej miestnosti sme hradili z rozpočtu obce, 
ostatný materiál sme prefi nancovali cez 
projekty úradu práce a kus roboty odviedol 
Miroslav Daniška, ale aj ostatní zamestnan-
ci VPP, ktorým veľmi pekne ďakujem.  

Miroslav  Košút

Na predjarí pri Váhu
Na nábreží pri Váhu je predzvestne.
Čajky a iné vtáčence doleteli na konečnú,
ohlasujú sa do ďaleka, do dolín,
ešte nedôverčivo poletujú
sem – tam,
ale už sa škriepia ako ľudia.
Vzadu slnko vyvrátilo obe vrecká
A sype na rieku strieborniaky.
Je ich toľko,
že nikto už neverí mrazivej komédii vetra.     

Oslávte s nami 15 rokov
Čas nám všetkým beží stále rýchlejšie. Uvedomili sme si to aj my v redakcii Polazníka. 
Tento rok vydáme naše obecné noviny už 15. rokom. Boli to krásne aj náročné roky 
pre nás  v redakcii a dúfame, že príjemné čítanie po celý čas pre vás - našich čitateľov. 
Chceli by sme vás vyzvať, ak si chcete s nami zaspomínať na to, čo vás  v novinách 
potešilo, čo vám možno prekáža, alebo o čom by ste si radi prečítali, napíšte na Obec-
ný úrad Papradno alebo na adresu papradno@papradno.sk. Pri príležitosti 15. výročia 
vydávania obecných novín Polazník vydáva obec toto číslo vo farbe.

Ku koncu roka sme nakúpili dopravné, 
parabolické zrkadlá, ktoré budú postupne 
namontované na neprehľadné križovatky 
v obci. VPP zamestnanci v škole rozobrali 
a postupne vyniesli z pivníc železné kotly 
na pevné palivo, ktoré boli už nefunkčné 
a sú už niekoľko rokov nahradené plyno-
vými kotlami. Na 2 plynových kotloch nám 
v priebehu zimy vznikli poruchy, no na-
šťastie sa dali vymeniť poškodené články 
a náklady na opravu neboli až také, ako 
sme sa obávali. Za túto prácu patrí vďaka 
Jozefovi Burdejovi a Miroslavovi Zdurjen-
číkovi, ktorí takéto opravy robia pre školu 
a často aj v obci bezplatne. Mnohí si to ani 
neuvedomujete, ale pri takých budovách 
ako škola, škôlka, kultúrny dom, zdravotné 
stredisko, obecný úrad a dom smútku, ale 
aj ostatné zariadenia ako verejné osvetle-
nie, rozhlas či káblovka sa sumy na bežnú 
údržbu a pravidelné revízie vyšplhajú dosť 
vysoko, a keď sa k tomu pridružia nepredví-
dané poruchy, ktoré s vekom budovy pribú-
dajú, je to slušná suma, a ak chceme aj do 
niečoho nového investovať, je treba šetriť 
a obracať každé euro.

Nové cesty k novým domom
Po vypracovaní nového územného plánu 
sa rozmohol v Papradne fenomén stava-

nia rodinných domov čo najďalej od dediny 
a v miestach, kde reálne nie je prístupová 
cesta, ale v mapách je zakreslená. Tre-
ba si uvedomiť, že stavebný úrad nevydá 
stavebné povolenie na rodinný dom, ku 
ktorému nie je spevnená prístupová ces-
ta. Treba si tiež uvedomiť, že obec nemá 
fi nančné prostriedky na to, aby budovala 
niekoľko stometrovú cestu k jednému rodin-
nému domu. V prvom rade dobudujeme tie 
prístupové cesty, ktoré sú v obci k postave-
ným rodinným domom. Asi by bolo dobré, 
keby sa v takýchto prípadoch dali dokopy 
viacerí vlastníci pozemkov v takýchto čas-
tiach a spoločne riešili plánovanie výstavby, 
nakoľko treba myslieť aj do budúcna a to 
už nie je iba o prístupe, ale aj o osvetlení, 
vode, kanalizácii aj zimnej a ostatnej údrž-
be. Nikto nám na toto nedá peniaze. Treba 
to vybudovať, zaplatiť a potom to zo záko-
na berú do správy spoločnosti, ktoré siete 
prevádzkujú a berú za to poplatky. Väčši-
nou počúvam argument: „Platím pravidel-
ne dane a obec nie je schopná vybudovať 
mi cestu.“ Je obdobie platenia daní, tak si 
všimnite, akú sumu platíte a skúste si pre-
počítať, koľko cesty by sa z tej sumy urobi-
lo. A z tej sumy by malo zostať ešte aj na 

Nulný ročník zimných olympijský hier. Viac na str. 11.
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Slovo starostu

Matričné okienko
* Vítame vás
Bartolomej Hodoník
Sofi a Gavrila
Michal Hradňanský
Janka Hradňanská
Klára Kurnocíková
Leo Gablík

Zomreli
Marcela Santusová (1972) 15. 10. 
Dušan Filípek (1953) 13. 1.
Stanislav Brezničan (1951) 8. 1.
Kamila Turičíková (1938) 21. 1.
František Grbál (1918) 18. 1.
Matilda Maliníková (1933) 20. 1.
Emília Urdáková (1954) 22. 1.
Albína Hodoníková (1936) 29. 1.
Júlia Bašová (1925) 29. 1.
Lukáš Kolkus (1994) 8. 2.
Nikodém Daniška (1922) 11. 2. 
Ján Levčík (1960) 12. 2.
Martin Balušík (1935) 15. 3.

Počet obyvateľov
k 31.12. 2015:
mužov 1 264
žien       1 240
 2 504
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2016:
mužov 1 244
žien 1 230                                                                        
 2 474
 (úbytok 30 občanov)                  
Počet narodených detí:
9 dievčat        
12 chlapcov   

Prvými deťmi narodenými v roku 2017 boli dvojičky Miško a Janka 
Hradňanskí z Papradna.

ostatné výdavky pre chod obce, 
v ktorej žijeme. Ďalším takýmto 
neduhom sú rozkopávky. Je to 
nedávno, čo sme ľudí vyzývali, 
nech si urobia všetky prípojky 
pred asfaltovaním, no mnohým 
až teraz treba nutne vodu či ka-
nalizáciu, ktorú samozrejme bez 
rezania novej cesty nedokážu 
napojiť. No a poškodzovanie 
ťažkými nákladnými autami ako-
by dal. Keď je už cesta rozbitá, 
tak je najjednoduchšie prísť na 
úrad a žiadať opravu. Treba 
rozmýšľať zdravým sedliac-
kym rozumom, nebyť sebecký. 
Spolupráca, vzájomná toleran-
cia a dobré vzťahy sú cestou k 
úspešnému riešeniu každej situ-
ácie, ale aj pokojnej budúcnosti.

Náš cintorín
V ostatnom čísle Polazníka som 
spomenul problémy s prevádz-
kou cintorína. Dvaja zamestnan-
ci absolvovali kurz na získanie 
odbornej spôsobilosti, aby boli 
splnené podmienky zákona 
a pristúpili sme na prechod sprá-
vy pod obec, takže od 1. apríla 
2017 bude správa cintorína pod 
obcou. Kým nebude vyriešený 
problém s kapacitou cintorína, 
prijali sme uznesenie na zákaz 
predaja hrobových miest vo-
pred. Súbežne pracujeme na 
rozšírení cintorína.
Týmto chcem poďakovať pánu 
farárovi za ústretovosť, nakoľ-
ko nám umožnil rozšírenie nad 
farskou záhradou do cirkevných 
pozemkov, ktoré budú odkúpe-
né. Prístup plánujeme vybudo-
vať pravou stranou existujúceho 
cintorína priamo od domu smút-
ku, ale aj miestnou komuniká-
ciou okolo fary. Taktiež urobíme 
revíziu hrobov súčasného cinto-
rína a určite sa aj tu nájdu ne-
jaké voľné miesta. Podrobnosti 
k ďalšiemu fungovaniu sú v krát-
kom článku dnešného vydania. 
Plánujeme do projektu navrhnúť 
aj urnovú stenu. V rozpočte sme 
vyčlenili sumu 15 000 €, no mám 
obavu že nebudú stačiť, nakoľko 
len geologický prieskum bude 
okolo 2 000 € a to budú ešte 
výdavky na geodetické práce, 
vyplatenie pozemku, projektovú 
dokumentáciu a všetky staveb-
né práce a úpravy.
V minulom čísle Polazníka som 
spomínal naplnenú kapacitu 
nášho cintorína ako aj problé-
my s jeho vtedajším správcom. 
Reakcia na seba nenechala 
dlho čakať. Len čo dostala spo-
ločnosť A-Archa, s.r.o. výpoveď 

zo zmluvy od obce, na obec bol 
doručený list od advokátskej 
kancelárie, ktorú si najala táto 
spoločnosť.
Vyzvali ma v ňom k ospravedl-
neniu v našom Polazníku, ako aj 
zverejnení tohto ospravedlnenia 
na úradnej tabuli obce, kde mi 
určili aj druh a veľkosť písma za 
to, že moje vyjadrenia v decem-
brovom vydaní boli podľa nich 
nepravdivé a účelové, a tým do-
šlo z mojej strany k neoprávne-
nému zásahu do dobrej povesti 
ich klienta a tiež k zaplateniu 
sumy 10 000 € (dobre vidíte, ne-
pomýlil som sa) ako primerané 
fi nančné  zadosťučinenie.
Zastupujem záujmy obce a všet-
ky skutočnosti, ktoré som uvie-
dol, mám písomne podložené 
a nemám problém ich preukázať 
v súdnom konaní (v konečnom 
dôsledku vy sami viete posúdiť 
realitu ohľadom správy nášho 
cintorína). Takže asi takto sa bu-
duje dobrá povesť fi rmy.

Pribudne bytovka
V minulom roku nám pribudlo 
15 žiadostí o byt a tento rok len 
za tri mesiace ďalších 5 žia-
dostí. Spolu máme 45 žiadostí 
a z toho je 48,88 % našich ob-
čanov. Vzhľadom k vzniknutej 
situácii už s poslancami pripra-
vujeme varianty výstavby novej 
bytovky, no po skúsenostiach 
s bytovkami fi nancovanými zo 
ŠFRB sa prikláňame k variante 
vybudovať bytovku z úveru ale-
bo cez investora a byty aj s po-
zemkom po skolaudovaní pria-
mo odpre- dať záujemcom do 
súkromného vlastníctva, aby si 
ich splácali a starali sa už o svoj 
majetok. Bytovka by mala vyrásť 
z budovy dolnej MŠ.

Podpora hasičom
Ministerstvo vnútra v rámci ce-
loplošného rozmiestnenia síl 
a prostriedkov hasičských jedno-
tiek na území SR zvýšilo dotácie 
pre dobrovoľné hasičské zbo-
ry, takže tento rok dostaneme
5 000 € na nákup výstroje a udr-
žiavanie techniky, čo nám padne 
vhod, nakoľko sa pokazilo vod-
né, vysokotlakové čerpadlo na 
vozidle LIAZ a oprava je pred-
bežne vyčíslená na 4 000 €. 
Časť by sme zaplatili aj z fi nan-
cií, ktoré sme ako hasiči zaro-
bili na súťaži traktorov a časť 
z dotácie, aby nám zostalo aj na 
nákup zásahových oblekov. MV 
uvoľňuje tento rok i fi nancie na 
rekonštrukcie hasičských zbroj-
níc, tak urobíme všetko pre to, 
aby sa niečo dostalo aj do Pap-
radna a chceli by sme vymeniť 
garážové dvere, cez ktoré uniká 
teplo počas zimného tempero-

Štatistika za rok 2016
Počet zomretých:
28 mužov              
20 žien                   
Prisťahovalo sa:    27 občanov            
Odsťahovalo sa:   30  občanov         

V roku 2016 oslávilo 5 manžel-
ských párov diamantovú svadbu
Najstarším občanom k 31. 12. 
2016 boli: František Grbál – na-
rodený v roku 1918
Františka Brezničanová – naro-
dená v roku 1920

vania a tiež zateplenie budovy, 
podkrovia a obnovu fasády.   

Čo chystáme?
Z pripravovaných prác by som 
spomenul kompletnú opravu 
strechy na zdravotnom stredisku, 
cez ktorú na viacerých miestach 
zateká, výmenu okien a dverí na 
dome smútku, rozšírenie a oplo-
tenie cintorína, opravu drevené-
ho mosta pri diskontnej predajni, 
nákup hydraulického vozíka do 
domu sociálnych služieb, opra-
vy ďalších úsekov ciest v obci, či 
rekonštrukciu WC pri estrádnej 
sále. 
So smútkom v srdci som poze-
ral, ako partia Janka Levčíka 
dokončila fasádu na tribúne TJ, 
no už bez neho. Náhle odišiel 
chlap, ktorý nielen u nás urobil 
kus poctivej roboty. Chlap, ktorý 
si stál za slovom, ktorého som 
si vážil a stále budem. Rodine 
ešte raz vyslovujem úprimnú 
sústrasť a jemu venujem tichú 
spomienku.
Na záver vás chcem pozvať 
k návšteve našich kultúrnych
podujatí, ktorých bude neúrekom 
a poďakovať všetkým organizá-
torom, a aj poslancom obecného 
zastupiteľstva, ktorí v tomto zlo-

žení robia veľa pre našu obec. 
Všetkým vám prajem krásne 
prežitie veľkonočných sviatkov.

Ing. Roman Španihel              
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V našej obci
B O L O  
25. decembra

sa v našom kostole predstavili 
deti MŠ v „Jasličkovej pobož-
nosti“.

26. decembra
zorganizoval farský úrad v spo-
lupráci s FSk Podžiaran a obcou 
Papradno v Kostole sv. Ondreja 
v Papradne vianočný koncert 
„Od Betľéma ňedaľeko“.
V poobedňajších hodinách bola 
v základnej škole sprístupne-
ná výstava starých fotografi í 
– „Jako sme bačovali“, ktorá 
sa opäť tešila veľkému záuj-
mu občanov a hlavne majiteľov 
chát a chalúp, ktoré sú v katastri 
obce Papradno. Viac na str. 5. 
Vianočné CD si môžet zakúpiť 
v ZŠ Papradno.

26. decembra
zorganizoval Klub turistov a ly-
žiarov Papradna  Štefansky vý-
stup na Kopanicu

31. decembra 
Na Silvestra sme sa opäť vo veľ-
kom počte stretli pri amfi teátri, 
aby sme spoločne privítali Nový 
rok 2017. Okrem hudby v pro-
dukcii DJ BOBA  zabezpečil sta-
rosta obce s poslancami občer-
stvenie a nádherný ohňostroj.   

1. januára
Prvý deň nového roka skúšali 
„ľadoví medvedzi“ ľad a teplotu 
vody v rieke Papradnianke hneď 
trikrát. Papradnianski otužilci 
Vlado Belás, Daniel Brezničan, 
Erik Cupan a Vasil Gavrila tak 
neporušili niekoľkoročnú tradí-
ciu. 

7. januára
sa uskutočnil „0. ročník zim-
ných olympijských hier v Pap-
radne“, viac na strane 11.

21. januára
sa konal IX. ročník obecného 
plesu

18. februára
bola nálada na 38. rodičov-
skom  plese opäť výborná. 
K pohode prispeli deti z FSk 
Podžiaranček a žiaci zo SZUŠ 
– pobočka Papradno, rozvese-
lil nás ľudový rozprávač Štefan 
Hruštinec  a o hudobnú produk-
ciu sa postaral Pavol Hrobárik 
zo Štiavnika. Pochvaľovali sme 
si aj občerstvenie, ktoré pripravi-
li zamestnanci M-baru Papradno 
formou švédskych stolov.

20. februára  
Školský karneval

25. februára
O Fašiangoch v obci sa dočítate 
na strane 9.

B U D E
9. apríla

Kvetná nedeľa, kedy nebu-
de opäť chýbať stánkový pre-
daj a skupinky dievčat z DFSk 
Podžiaranček budú opäť 
„chodzic po máji“. Kto bude 
chcieť vidieť tento pekný zvyk, 
môže ich očakávať už doobeda 
až do podvečerných hodín. 

15. – 17. apríla
Začne salašnícka sezóna
Veľká noc na Kolibe. Tento veľ-
konočný víkend  môžeme prísť 
ochutnať jahňacie špeciality 
z kuchyne na kolibe. 

16. apríla
Veľkonočný výstup na Holý 
vŕšok organizujú turisti obce 
Papradno. Zraz priaznivcov tu-
ristiky bude pred obecným úra-
dom o 13.oo h.

29. apríla
pozýva Obec Papradno všetkých 
milovníkov zvuku heligónky na 
IX. ročník stretnutia heligon-
károv. Od 14.oo h vystúpi v kul-
túrnom dome Papradno 30 účin-
kujúcich.

30. apríla
bude slávnostný sprievod obcou 
a stavanie mája.

13. mája
Deň matiek budeme sláviť v ki-
nosále KD od 15.oo h. Všetky 
mamičky, babičky sú srdečne 
vítané.

14. mája
Stretnutie na Javorníku – Stra-
tenci. Položením vencov pri 
pamätníku si pripomenieme vý-
ročie oslobodenia – ukončenie
II. svetovej vojny.

27. mája
Bačova cesta spojená so sviat-
kom MDD bude oslavou salaš-
níctva v našom regióne.

31. mája
Za spevu FSk Podžiaran bude 
o 18. h váľanie mája pred kul-
túrnym domom. 

3. júna
Slávnostný koncert žiakov SZUŠ 
– pobočka Papradno pod vede-
ním Mgr. Juraja Šípeka bude 
o 15.oo hod. v KD Papradno.

18. júna
sa v priestoroch KD a amfi teátra 
pri obecnom úrade uskutoční III. 
ročník folklórneho festivalu 
„V srdci Javorníkvo“

Ak máte záujem o DVD z vianočného koncertu, ktorý sa konal kon-
com decembra v Kostole sv. Ondreja v Papradne, môžete si ho 
zaobstarať na ZŠ Papradno, príp. každý piatok o 18.00 hod. v skú-
šobni FSk Podžiaran (v budove KD zozadu – od bytoviek). Podpo-
ríte tak činnosť detí z Podžiarančeka. Ďakujeme!

Vianočný koncert „Od Betléma nedaleko“.

Ľadoví „medvedzi“ 1. januára 2017.

Tancovalo sa...

9. Obecný ples v Papradne

Tancovalo sa na kubánske rytmy,
hrala cimbalová hudba i heligónky 

Predposlednú januárovú sobotu sa konal v priestoroch kultúrneho 
domu v Papradne už 9. ročník Obecného plesu. Na úvod vystúpilo 
domáce heligonkárske trio – stará mama Emília Gáciková s dcé-
rou a vnučkou a nasledoval úvodný valčík, ktorý vytiahol na parket 
prítomných hostí. Zlatým klincom programu bol kubánsky spevák 
Lazaro, ktorý do Papradna priniesol trošku exotiky a vytvoril skvelú 
náladu. Tancovalo sa do skorých ranných hodín, a to na viacerých 
miestach. Zabávať a veseliť sa dalo so skupinou B.O.S.S. alebo s 
cimbalovou hudbou Wagabanda, ktorá okrem ľudovej klasiky po-
núkla aj moderné piesne. Plesová výzdoba je každý ročník iná, ten-
to rok sa niesla v tyrkysovej farbe. Okrem vyzdobenej sály, dobrej 
hudby a chutného jedla nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú 
chceme poďakovať všetkým sponzorom. Vďaka nim má náš ples 
každoročne vysokú úroveň a výťažok z predaja tomboly môže byť 
opäť použitý pri organizácii kultúrnych akcií v obci, príp. na tech-
nické zhodnotenie budovy kultúrneho domu. Obecný ples v Pap-
radne sa už tradične stal miestom, kde je možné dobre sa zabaviť, 
stretnúť  s priateľmi, nadviazať nové kontakty, alebo ak sa šťastie 
usmeje, vyhrať niečo v tombole. Budúci rok nás čaká organizácia 
už 10. ročníka plesu, čo nebude jednoduché, pretože latka je na-
stavená vysoko. Už teraz máme niekoľko tipov na zaujímavých 
hostí do programu, takže sa máte na čo tešiť.

Viera Zboranová (za organizačný tím)
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Duchovné slovo

Počas života často navštevu-
jeme cintoríny. V našej farnosti 
ožíva táto záhrada nielen na 
Dušičky alebo pri pohreboch, 
ale aj po svätých omšiach, keď 
sú mnohí zvyknutí sa tu zastaviť 
a pomodliť za zomrelých.
Sú aj ľudia, ktorí prichádzajú 
na cintorín meditovať nad svo-
jím vlastným životom. Azda ani 
niet na to vhodnejšieho miesta, 
ako práve cintorín. Keď doň 
človek vstúpi, stratí svoju ľud-
skú veľkosť, pocit sebavedomia 
a snáď aj pýchy. Pri pohľade na 
množstvo hrobov pozerá aj na 
svoj život inými očami. Pred ním 
defi lujú ľudia, ktorí takisto ako 
on pracovali, zakladali rodiny, 
vzdelávali sa, dosiahli väčšiu či 
menšiu úctu od iných; niektorí 
boli populárni a slávni, iní azda 
chudobní a bezvýznamní, mladí 
i starí, muži, ženy i deti, ľudia 
dobrí i zlí, veriaci i neveriaci...
Na cintoríne sa do mysle člove-
ka tlačia otázky: Načo žijem? 
Akú cenu má môj život? Kam 
spejem? Čo všetko skutočne 
mám? Čo mi zostane z toho, čo 
mám? Čo má zmysel?
Čo si vezmem so sebou pred 
tvár Sudcu? A tak niektorí od-
chádzajú z cintorína ako z kva-
litnej prednášky nejakého uzná-
vaného profesora a návšteva 
cintorína sa pre nich stáva obo-
hatením a výzvou, aby človek 
žil svoj život zodpovednejšie 
a múdrejšie.
Možno by bolo niekedy dobré 
pri návšteve cintorína pristaviť 
sa aj pri tabuli na dome rozlúč-
ky a preštudovať si všeobecne 
záväzné nariadenie, pojedná-
vajúce o prevádzke tohto poh-
rebiska, kde by sme dočítali 
napríklad aj o tom, aký maxi-
málny rozmer má mať hrob, 
o povinnosti platenia nájomné-
ho za hrobové miesto, o spô-
sobe vykonávania stavebných 
prác na cintoríne; našli by sme 
tam aj riadky o zákaze vode-
nia psov na cintorín či zákaze 
fajčenia a požívania alkoholu 
a mnohé iné zaujímavé veci. 
Slušnému človeku však zákazy 
netreba, napovie mu to srdce, 
lebo vie, že cintorín – ako aj 
celé priestranstvo kostola – je 
miesto posvätné a zasluhuje si 
úctu. Slušného človeka netreba 
niekoľkokrát vyzývať, aby si spl-
nil svoj záväzok voči obci, lebo 
vie, že nezaplatením za hrob sa 
správa neférovo voči ostatným, 

Pôstne obdobie
Fašiangy skončili a sme v závere pôstneho obdobia, ktoré trvá od 
Popolcovej stredy do Bielej soboty. Pre veriacich je to čas, kedy 
si dávajú pôstne predsavzatia. Tento zvyk a cirkevné ustanovenia 
dodržiavali aj naši predkovia a zriekali sa či už mäsa, alkoholu, 
kávy alebo sladkostí. Ak však niekto považuje pôst iba za dob-
rú príležitosť schudnúť, nepochopil podstatu pôstu. Hlavná myš-
lienka pôstu je v zrieknutí sa niečoho, čo nás nezdravo spútava, 
preto, aby sme sa pripojili k Ježišovmu utrpeniu a k pozdvihnutiu 
nášho duchovného života. 
Pôstne predsavzatia by mali smerovať k zdokonaleniu našej viery, 
nášho človečenstva. Zrieknutím sa niečoho, čo v podstate nemusí 
byť zlé, máme robiť z lásky k Ježišovi.
Náš pôst môže spočívať už v spomínanom zrieknutí sa niektorých 
jedál, ale každý si nájde v živote niečo, čo ho spútava, čoho sa 
chce zriecť alebo naopak v niečom sa zdokonaliť – môžeme si dať 
záväzok nenakupovať zbytočné veci; viac sa usmievať na okolie; 
nájsť si milé slovo pre niekoho, kto nám je nepríjemný; všímať si 
duchovné či materiálne potreby núdznejších; zapojiť sa do aktivít 
vo farnosti (upratovanie kostola, účasť na púťach); nájsť si čas na 
návštevu chorého či príbuzného (skôr ako na pohrebe)...  Alebo 
viac čítať Sväté písmo, životopisy svätých či inú duchovnú litera-
túru; viac sa venovať modlitbe; zúčastniť sa na svätej omši nie iba 
v prikázané dni... Každý z náš si môže nájsť vlastné skutky milosr-
denstva.  Všetky naše skutky by mali byť z lásky a pre Lásku. 
S ukončením pôstneho obdobia by naše predsavzatia nemali 
skončiť. Veď prejavovať lásku, starostlivosť by malo byť trvalou 
súčasť života človeka a kresťana. 
Naša snaha vyvrcholí Bielou sobotou, ktorá vyvoláva smútok nad 
smrťou Ježiša, kedy si uvedomujeme, že aj ja mnohými svojimi 
skutkami, svojou malou láskou pribíjam klince do Ježišových rúk. 
Tento smútok a ticho však trvá len do Veľkonočnej vigílie, keď je 
Ježiš víťazom nad smrťou. Slávnostným aleluja uznávame, že Je-
žiš je pánom nad životom aj smrťou. Aj nad mojím životom a mo-
jou smrťou.                                                                        (amp)

Veľkonočné trojdnie 2017 
v Papradne
Zelený štvrtok

17:00 – Omša na pamiatku Pá-
novej večere
celú noc – bdenie v Getsema-
noch

Veľký piatok
9:00 – krížová cesta cez obec
15:00 – Veľkopiatkové obrady
do 19:00 – poklona v Božom 
hrobe

Biela sobota
od 9:00 – poklona v Božom hrobe
20:00 – Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa
7:40 – sv. omša 
9:00 – sv. omša v Brvništi
10:30 – sv. omša 

Cintorín je posvätné miesto
ktorí si túto povinnosť plnia. 
Slušný človek vie, že odpad-
ky patria do smetných nádob, 
a nie za susedov hrob alebo k 
plotu či zaň. Slušnému človeku 
dôjde, že hoci podľa prepočtov 
by mohol mať nárok, predsa 
nemôže rozťahovať svoj hrob 
v tak zhustenom priestore, ako 
sú mnohé časti nášho cintorí-
na, lebo by konal na úkor iných 
a obmedzoval by ich. 
Kiež by nás každá návšteva cin-
torína učila ľudskosti. Je na nás 
všetkých, ako bude toto miesto 
vyzerať a či sa tu my aj iní bu-
deme cítiť dobre. To nás vyzýva 
k tomu, aby sme sa snažili do-
držiavať pravidlá a nebáli sa to 
vyžadovať aj od ostatných.
Náš cintorín, táto osobitá záhra-
da, ktorú sa snažíme skrášľo-
vať, volá po dvoch dôležitých 
veciach: potrebuje rozšíriť, lebo 
priestoru na nové hrobové mies-
ta je naozaj málo; a potrebuje 
prístupovú cestu, lebo doterajší 
spôsob prejazdu a skladovanie 
odpadov v tesnej blízkosti kos-
tola je nevyhovujúce.
Mnohí už dlhodobo s bolesťou 
sledujeme, ako sa nešetrným 
konaním ničí priestor okolo do-
minanty našej obce, ako tam po 
niektorých zostáva neporiadok, 
ktorý sa pre toto miesto neho-
dí...
V súčasnosti sa, vďaka Bohu, 
otvorili možnosti pre riešenie 
tejto situácie. Ak sa tento zámer 
podarí, nová prístupová cesta 
dá nášmu cintorínu nový vzhľad, 
na ktorý budeme právom hrdí. 
Preto patrí vďaka a obdiv našim 
spoluobčanom, ktorí sú ochotní 
ponúknuť časť svojho majetku 
na tento vznešený cieľ. Vieme, 
že nie vždy býva ľahké zrieknuť 
sa niečoho, čo nám je blízke, 
k čomu nás viažu spomienky. 
Každý máme právo na to, aby 
sme si chránili svoje. Predsa 
však sú situácie, keď nám srdce 
a ľudskosť káže urobiť niečo viac 
– zrieknuť sa v prospech dobrej 
veci, v prospech všetkých. Teš-
me sa, že máme takýchto ľudí 
medzi nami.
Som presvedčený o tom, že Pán 
bohato odmení a požehná každú 
obetu, každý dobrý úmysel, kaž-
dú snahu, a mám nádej, že sa 
budeme čoskoro tešiť zo spoloč-
nými silami vybudovaného diela, 
ktoré bude slúžiť nielen nám, ale 
aj generáciám po nás.

Jozef Hlinka, farár
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VIVAT PODŽIARAN

Luhy, Košiare, Stavnica a mnoho ďalších. Miesta, kde kedysi hrá-
valo hokej na zamrznutej Papradnianke azda každé dieťa z dediny. 
Dobová fotografi a je z klziska pod Rajom – v Luhoch. Pamätám si, 
že keď som bola malá, nevedela som sa už dočkať zimy. Každý 
deň som kontrolovala hrúbku ľadu pod ´naším´ stavom pri obec-
nom úrade svojimi neistými krokmi až k jeho stredu. Keď už bola 
voda poriadne zamrznutá, spolu s mojím otcom a bratom sme zo-
brali hokejky, puk a začali sme hrať. Mnohokrát sme tam strávili 
celý deň až do samej tmy. 

PAPRADNO KEDYSI a DNES

Teraz som nedočkavá tiež, no teším sa nie na to, ako si opäť za-
hrám hokej s bratom, ale ako si spolu so svojimi žiakmi obujem 
korčule a strávim príjemné popoludnie či podvečer v areáli svojho 
pracoviska. Teší ma, že sa ešte aj v dnešnej dobe plnej počítačov, 
notebookov, tabletov, smartfónov a inej techniky nájde dosť detí 
i dospelých, ktorí vytiahnu päty z domu a zašportujú si. V ostatných 
rokoch môže totiž počas zimnej sezóny hrávať hokej nielen naša 
mládež, ale aj každý dospelák na umelo vytvorenom klzisku za ško-
lou vďaka našim chalanom z hokejbalového tímu, ktorí každoročne 
po nociach zalievajú ihrisko vodou z neďalekého potoka. 

(dm)

Keď sa pozriem von oknom, 
počasie sa už veľmi nepodobá 
decembrovému, no poďme si 
spolu zaspomínať, čo všeličo 
sme zažili, kde sme boli, odkedy 
sme sa „počuli naposledy“. V de-
cembri sme zaspievali na dvoch 
vianočných koncertoch – jeden 
bol v Trenčíne pod hradom, no 
a druhý, ako sa už pomaly stá-
va tradíciou, u nás, v Papradne. 
Okrem nás a DFSk Podžiaran-
ček pozvanie prijali, ako inak, 
naši najobľúbenejší susedia – 
FSk Bukoviny, ale aj FS Štiavni-
čan a speváčky z FS Považan. 
Kostol až tak hučal krásnymi 
vianočnými piesňami a vinšmi. 
Dúfam, že tak ako my, ste sa aj 
vy vianočne naladili a dobre si 
s nami zaspievali. Veľmi nás po-
tešil toľký záujem z našej strany. 
Preto verím, že aj tento rok naše 
pozvanie prijmú ďalšie skvelé 
skupiny a opäť sa stretneme „na 
Štefana“ na vianočnom koncerte 
Od Betľéma ňedaľeko. 
Niet krajšieho pocitu ako pote-
šiť ľudí, ktorých máte radi. A tak 
sme na podnet Paťa a s pomo-
cou Jožky a Iza vymysleli krátky 
program na naše tradičné pose-
denie na kolibe u Hanky Beníko-
vej. Svet sa dozvedel mená víťa-
zov Oscarov 27. februára, no my 
sme ich vedeli už dva mesiace 
predtým. Aj koberec sme mali, 
hlavný moderátor (Paťo) a tl-
močník (Izo) vytvorili tú správ-
nu slávnostnú atmosféru. Ako 

inak, nemohlo chýbať „Ladies 
and gentlemen, the Oscar goes 
to...“ Všetci ocenení by sa sem 
nezmestili, preto napíšem aspoň 
tie najzaujímavejšie kategórie. 
Len ktoré vybrať, keď každá má 
niečo do seba? V kategórii Za 
najväčší počet sólovo odspieva-
nej piesne Na hoľe ľen ovenky 
získala Oscara Hanka Beníko-
vá. V kategórii Najkrajšie „ä“ 
a šikovné ruky Božka Beníková.
V kategórii Za nadviazanie družby 
s Moravou Kaja, Oscara za naj-
väčší počet piesní o ňom, čomu 
sa srdečne teší zase Janko. Ne-
mohol chýbať Oscar za najlepší 
guláš v Brusném a účinkovanie v 
TV Markíza, ktorého získal Jožko 
Kľabeň. A Izo jednohlasne vyhral 
Oscara za najlepší ženský he-
recký výkon vo všetkých úlohách 
(aj keď by si zaslúžil aj Oscara za 
najkrajšie nohy).
Vo februári deti zaspievali na ro-
dičovskom plese, spoločne sme 
nahrávali do relácie Hitparáda 
ľudových piesní pre TV8 (vysie-
lanie bude 14., 16., 28. a 30. 4. 
a tiež 5. a 7. 5.). Nemohli sme 
chýbať na fašiangovom sprievo-
de masiek (prehliadnuť nás bolo 
nemožné), a aj tento rok sme 
basu u nás či v Brvništi pocho-
vali. Začiatkom marca sme po-
mohli Karlovjankám perie drá-
pať v Zvonici na Soláni, a ako 
to pri takomto drápaní býva, 
všeličo sme sa dozvedeli. Ale 
neprezradíme... Stretli sme sa aj 

s babkami, ktoré nám s rados-
ťou zaspievali ďalšie naše krás-
ne piesne. Už sa teším, keď vám 
ich budeme môcť na vystúpení 
zaspievať. A ak by ste aj vy ve-
deli nejakú, ktorú sme ešte ne-
spievali, určite nám ju pripomeň-
te. A nezabudnite držať palce 
našim deťom 24. marca, určite 
nás budú skvele reprezentovať 
na regionálnej súťaži Morena, 
Morena v Považskej Bystrici.
Rok 2017 je pre nás výnimočný. 
Naša folklórna skupina oslavuje 
35 rokov od svojho založenia, 
aj keď ženy u nás spievali ešte 
dávno predtým. No a ako sa na 
správneho oslávenca patrí, musí 
si aj oddýchnuť, nabrať síl, aby 
zvládol všetky tohtoročné vystú-
penia. Tak sme rok 2017 začali 
v Spa Aphrodite v Rajeckých 
Tepliciach. A ako Paľko v svojej 
básni povedal: „Tak sme si my 
ten piatok užili v pohode, bol to 
nádherný pôžitok vyčľapkať sa 
vo vode.“ A keď už máme taký 
pekný vek, radi by sme si ho 

pripomenuli na našich jánskych 
slávnostiach V srdci Javorníkvo, 
ktoré budú tento rok už 18. júna. 
Tému na scénku už máme vy-
myslenú (aj všeličo iné), hos-
tí pozvaných, už len aby nám 
počasie vyšlo. Verím, že keď 
máme tento rok slávnosti v ne-
deľu, nájdete si čas i vy a prídete 
si s nami zaspomínať.
V spomienkach nám zostanú aj 
skvelí ľudia, s ktorými sme sa 
bohužiaľ museli tento rok roz-
lúčiť. Opustili nás bývalá členka 
Albínka Šupolíková, Julinka Ba-
šová, ktorá nás „povyšívala“ asi 
všetkých. Janko Levčík, ktorý 
si s nami rád zaspieval a neraz 
nám aj fi nančne pomohol, a aj 
Marcin Balušík, ktorý len nedáv-
no s nami spieval. Budete nám 
veľmi chýbať, odpočívajte v po-
koji. Smútiacim rodinám ešte raz 
vyslovujeme úprimnú sústrasť.
P.S.: Ďakujeme všetkým, ktorí 
našej folklórnej skupine venujú 
2%. (tlačivo vám veľmi radi po-
môžeme vypísať).               (lj)

Heľeľo, heľeľo

1.  Heľeľo, heľeľo, čo sa tam beľelo, 
     /:na vrchu na skaľe srdénko láskavé.:/ 
2.  Topoľe, topoľe, zeľené topoľe, 
     /:ňeras si zavolám poj šuhajko hore.:/ 
3.  Poj šuhajko hore, uš sú bjelé zore, 
     /:uš sú tvoje koňe po zeľenéj hore:/
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ČERIEPKY z Podjavorníka
DUKÁCÍK

Dukácík bol syn starého Dukáta. Malý chlapík vzrastom, možno 
preto mu prischla taká prezývka – akože malý Dukát. Každý ho 
len tak volal, nikto v bežnej komunikácii nepoužíval jeho civilné 
meno. Vlastným menom sa vraj volal František Levčík. Jeho ženu 
volali Šipka, jej pravé meno si ani nepamätám, nikto ju tiež inak 
nikdy nenazval. Bývali na samote pod osadou Bartkovce v lokalite 
U Malkvo, alebo niektorí to tam volali aj U Dukáta. Už je na svete 
málo takých, čo boli ich rovesníkmi. Dukácík bol veselý chlapík. 
Takmer vždy, keď vyháňal dobytok na pašu cez Pavúkovce do Hoj-
dikvo, sa jeho veselý spev niesol horami naokolo. Okrem spevu 
a životného postoja „Já som za bárjakú somarinu“  bol na Podjavor-
níku známy i ako excelentný hráč na heligónku.
V tých časoch nebol Podjavorníkom obchod ani krčma. Do obcho-
du sa chodilo cez Javorník na Moravu. Alkoholické nápoje a víno 
boli v tom čase zriedkavé a drahé. A peňazí nebolo  dosť  ani na 
dôležitejšie veci, nieto ešte na trúnok. Pálenica v širokom okolí ne-
bola, a ani ovocie sa nepestovalo v takej miere ako v neskorších 
rokoch. Ale aj napriek tomu si ľudia radi vypili, nezriedka aj ženy. 
Veď čože by to bolo za horára, keby si raz za čas riadne nevypil. 
Ako cenovo prijateľnú náhradu konzumovali takzvaný suroviak, vo-
dou zriedený a niekedy rôzne upravený a dochutený denaturovaný 
lieh pôvodne určený na priemyselné účely. Ako všade a rovnako, 
ako v dnešných časoch aj my, keď vypili „pohárek“, zvykli mať taký 
pocit, že je hneď krajšie na svete.
Takýto lieh sa dal kúpiť za rozumnú cenu práve za Javorníkom v mo-
ravských dedinách a osadách.  Bola to akási zvláštna, v dnešných 
časoch už ťažko pochopiteľná, cezhraničná alchýmia vzťahov zá-
kazníka a predajcu na diaľku. „Moravčíci“ si predajom privyrábali 
a štamgasti zo slovenskej strany presne vedeli, v ktorom dome na 
Morave HO majú a kde sa dá zohnať. Neexistovali telefóny, ale 
vždy išli nakúpiť na istotu. Nebola to však legálna činnosť. Preto 
sa chodilo na nákup nenápadne a potajomky. Kupujúci si plecho-
vý demižón – fertáľ obyčajne zamaskoval iným nákupom alebo sa 
obchod zrealizoval podvečer, keď šandári v moravských dedinách 
už nehliadkovali. 
Niekedy však z rôznych dôvodov muselo dôjsť k transakcii cez deň 
a slovenský občan sa musel aj s ilegálnym nákupom za bieleho dňa 
preštrikovať cez moravskú dedinu do chotára smerom k javornícke-
mu hrebeňu a k slovenskej hranici, podľa možnosti ponáhľajúc sa 
uličkami tak, aby sa vyhol šandárom.
Tak sa raz stalo aj Ferovi Dukácíkovi. Ešte bolo celkom svetlo, 
keď sa chcel rýchlou chôdzou  čím skôr stratiť z Karlovíc a zmiz-
núť v horách Javorníka. Na chrbte v „ruscaku“ jeden dvadsaťlitrový 
fertáľ a v rukách v plátenných rohových plachtách iným nákupom 
zamaskované dva menšie fertále plné kvalitnej almázie. Už – už 
sa zdalo, že sa nebadane vytratí z moravskej dediny, keď naraz 
po chodníku oproti nemu vykračuje šandár na obchôdzke. „Nooo, 
už je se mnú ameň!“ – prebehlo mu hlavou. Ale tváril sa, že sa nič 
nedeje, ani nepribrzdil a hrdinsky kráčal priamo naproti policajtovi. 
Snažil sa vyzerať nenápadne, pozeral sa policajtovi rovno do očí 
a niesol sa ako hrdý Moravák. A policajt mu to zožral aj s navija-
kom. Keď sa priblížil namiesto pozdravu, v domnení, že sa jed-
ná o oneskoreného  moravského občana z neďalekých kopaníc, 
ktorý sa domov vracia s nákupom na celý mesiac, ho familiárne 
poľutoval: „Těško, těšškooo??!!“  Dukácík ani okom nemihol, prijal 
policajtovu hru a odpovedal ako rodený Moravák: „Ani ne!“ A bez 
zastavenia pokračoval v ceste, že sa šťastlivo dostal na Javorník 
a potom  až domov  aj s „nákupom“.
Od tých čias, tí čo poznali túto príhodu, zaviedli v podjavorníckych 
osadách novú tradíciu. Keď niekde  niekto robil ťažkú robotu, keď 
kopali na roli, kosili sená alebo zbožie, alebo robili s drevom a išiel 
okolo známy, tak namiesto pozdravu žoviálne zatiahol: Těško 
těšškoo??!! A tí druhí rovnako znalí tradície sa vystreli, spakruky 
zotreli pot z čela a odpovedali: „Ani ne!!“  A všetci sa svorne zasmia-
li, že si porozumeli a že si ešte pamätajú na starého potmehúta Du-
kácíka. Až potom prebehla klasická komunikácia: „Pomaaj Pamboo 
a Pamodaj, alebo Pomáhaj  Pán Boh a Pán Boh daj.“
Obdivuhodné na tom je, že starý Dukácík už v tých časoch žartoval 
v nebi s anjelmi. Ba čo viac,  úžasná príhoda zachovaná len ústnym 
podaním ho prežila až do dnešných čias a  do takej miery, že sa 
dostal až  do fenoménu menom Polazník...

J.Trulík

Cez Javorník chodník
Javorníky a Soláň, Soláň a Javorníky, néni mezi něma rozdíl ve-
liký. Stojí tu honosně a hrdě hledí na sebe tak dluho, jako je svět 
světem. Pohlédni z jednoho na druhý, hlava sa z téj krásy zatočí 
a prošel bys to najradší letem. To by naši staříčci a stařenky vyprá-
věti mohli, když sa kšefty hýbaly a fi nanci přísně Javorníky hlídali. 
Tovar to byl rozličný, hlavně tvaroh, vajcá, maslo a nějakou tu te-
kutinku, co tak pěkně voní, udělá dobrou náladu a zpívá sa po ní. 
Ceny volné, akce žádné, a tak to celé roky chodilo, ekonomiku to 
v Papradně ani Karlovicách neohrozilo. Řeč je to podobná ,valaš-
sko-slovenská. Šak nadarmo sa nepraví, že Valach je Slovák, kerý 
nedošel do Prahy. Pražáci to ale nikdy nepochopí. Javorník, to je 
hranica jenom pomyslná, a proto Papradno u Tří křížůch rozhlednu 
postavilo. Začátkem května tam bývá vždy veselo. Ludé z Karlovíc, 
Karolínky, Brvnišťa , Papradna a obcích přilehlých sa tam scházajú 
a na výročí války naštěstí už jenom spomínajú. Pohostí sa dobro-
tami a slivovičkú, zazpívajú si pěsničku. Začátkem srpna zase do 
Karlovíc chodí Papradňani na pouť. Tož jak inak, zase pěšky přes 
Javorník, nebo obec nemá zatím na vrtulník. Je to sláva veliká, 
taká pouť sa už široko-daleko nevidí, ani neslýchá.Stánkůch je tam 
všade hrubo, putuje sa hrozně, hrozně dluho. Karlovjani, národ to 
přátelský a pohostinný, zejdu sa tam všeci, a jak sa už na Valašsku 
praví, tož enom na to zdraví. Cesta spátký do Papradna je trnitá 
a hrozně, hrozně dluhá. Nevadí, že neistý je každý krok, lučí sa 
Papradňan, tak čao kámo na puti v Karlovicách zase za rok.
Soláň ten to hlídá a říká si, vždyť jsem slavný taky. Mistři tady tvořili 
a nebyli to ledajakí. Malíři tu krásu malovali a básníci ve svých bás-
ních opěvovali. V současnosti na tuto skutečnost rozmístěné sochy 
v širokém okolí upomínajú, že na ně Valaši nezapomínajú. Domi-
nantou Soláně je už 10 let  Zvonica- kulturní to stánek. S radostí 
vítá každého a zvoní do světa šírého , krásu lidu valašského.
O tradice a kulturu starajú sa dobře, cérky šikovné a usilovné. Ve-
liký dík patří Vašutové Alence, Kysučanové Evičce a Křenkové Ja-
ničce. Zorganizujú a napečú, aj na staré recepty si trúfnu. Svařáček 
na zahřátí uvaří ,tak ať sa všem tady na Zvonici daří. Buď vítán, kdo 
v dobrém přicházíš. Pokochaj sa, rozhlédni sa na valašské stráně, 
s uctou pohled na ně. Na tu krásu nevídanou, někdy zase na Solá-
ni, dovidenia a nashledanou. 

Hanka Pavlicová, rod. Hikaníková

Medveď v Papradne
Medvede zvyčajne v zime spia 
tuhým spánkom, no neplatí to 
pre maca, ktorý sa potuluje po 
papradňanských horách. Jeho 
stopy bolo vidno za Stavnicou 
na Košiaroch, na Majeri, Žilí-
ne, v Medvedzom, Brusnom, 
Podžiarom, na Zelenovci, na 
Skálí. A prečo medveď nespal? 
Pretože minulý rok bol veľmi 
bohatý na bukvice, mal tak 
stále dostatok potravy, a preto 

sa nepobral do perín. Ľudia by 
preto pri návšteve lesa nemali 
zabúdať na opatrnosť.

(zb)
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Rubriku „Naši umelci“ sme v tomto čísle Polazníka neobišli, dokon-
ca sme jej tému nasmerovali sladkým cukrovým smerom, a to cel-
kom neobyčajným. V našej dedine máme veľa šikovných cukrárok, 
o tom niet pochýb, pretože neraz si pochutíme na ich dobrotách. 
Petra Mikytová a Anna Pozníková vyspovedali tri z nich, ktoré toto 
cukrárske remeslo nevyštudovali, ale naučili sa mu úplne samé. 
Každej z nich sme teda položili otázky, čo ich priviedlo k tomuto 
sladkému remeslu, čo ich najviac pri výrobe tort teší a naopak, čo 
považujú za zložité, a taktiež ktorá z ich tort bola doteraz najväčšou 
výzvou a kde nachádzajú inšpiráciu pri ich výrobe.

NAŠI  UMELCI
Ľubka Lališová:
„Mám tri deti, každému som 
chcela k narodeninám urobiť 
radosť, tak som skúšala. Zo za-
čiatku to boli obyčajné okrúhle 
torty poliate čokoládou, obsypa-
né orechmi, zdobené krémom. 
Občas som si kúpila časopis 
o tortách, kde boli postupy na 
rôzne tvary potiahnuté marcipá-
nom. Tak som si doma urobila 
marcipán a skúšala a skúšala... 
Potom prišli na rad rôzne po-

Torty od Renátky Cupanovej 

Sladké remeslá

Renáta Cupanová:
„K pečeniu tort som sa dostala viac-menej 
náhodne, nakoľko som piekla len pre mojich 
synov doma, ale raz ma požiadal kolega, 
ktorý chcel upiecť tortu lienky pre sestru. 
Hotovú tortu ukázal a vychválil chuť torty 
svojim kolegom, známym, a tým to všetko 
začalo. A čo ma pri tomto remesle najviac 
teší? Keď vidím reakciu ľudí, ktorí si tortu prídu zobrať, a hlavne 
rozžiarené detské oči. Každú tortu beriem ako výzvu. Napríklad 
tortu psíka v košíku, ktorá bola vyrobená podľa fotografi e psíka 
zákazníka (snímka č. 1). Inšpiráciu čerpám z časopisov, internetu 
a detských rozprávok.“

Erika Klabníková:
„Raz som na internete natrafi la na jednu su-
per stránku, na ktorej cukrárky, ale aj ama-
térky prezentovali svoje tortové výtvory. Tak 
veľmi ma to zaujalo, že som si povedala: „Há-
dam by som to aj ja zvládla.“ a hneď po prvej 
tortičke sa stalo pečenie tort mojou záľubou. 
Úplne najviac ma baví modelovanie rôznych 
fi gúrok, to je moja srdcovka. No ale o mo-

Torty od Eriky Klabníkovej Greňovej

stavičky, zvieratká, kvietky. Teraz je veľa inšpirácií aj na internete. 
Najťažšie je asi vyvaľkať marcipán alebo poťahovaciu hmotu, ob-
zvlášť pri veľkých tortách, a dať pozor, aby sa pri poťahovaní niekde 
neroztrhol. Baví ma zdobenie, hlavne keď mám pri tvorení ,,voľnú 
ruku‘‘ a vymyslím niečo originálne. Keď bola dcérka prváčka a mala 
sedem rokov, upiekla som jej dve torty - jednu šlabikár a druhú pe-
račník so siedmymi pastelkami. Výzvou pre mňa je,  keď idem robiť 
niečo nové, čo som ešte neskúšala. Ale asi takou najväčšou výzvou 
bola torta pre kňaza na primície, lebo to je veľká oslava, kde sa zíde 
veľa ľudí. Teší ma, keď sa zákazníkom torty páčia, chutia im a majú 
z nich radosť.“ vyjadrila sa pre čitateľov Polazníka Ľubka Lališová.

delovaní  kvietkov 
to už nemôžem 
povedať. Pri ich 
vytváraní to chce 
veľa trpezlivosti, 
hlavne ak sa ne-
darí.  Zatiaľ naj-
väčšou výzvou 
bolo pre mňa 
upiecť tortu v tva-
re notebooku. Tá 
mi dala poriadne 
zabrať. Inšpiráciu 
nachádzam na in-
ternete. Nájdete tam torty od výmyslu sveta. Človek by ani neveril, 
aké všelijaké podoby môže taká torta mať.“ odpovedá na otázky 
o sladkom remesle Erika.

Ľudové remeslá a tradície rozvíjame
aj u najmenších

Deti z materskej školy sa 21. 2. oboznámili s hrnčiarskym re-
meslom. Navštívili Ľudovú školu umenia I. W. Kráľa v Považskej 
Bystrici, kde si pozreli rôzne výrobky. Oboznámili sa s hrnčiarskym 
kruhom, pecou na vypaľovanie a celým procesom výroby z hliny. 
Pod vedením učiteľa Jozefa Pobočíka si vyskúšali prácu s hlinou 
a vytvorili srdiečka pre mamičky k blížiacemu sa sviatku.
Spolupráca so ZUŠ I.W. Kráľa napomáha rozvíjať u detí estetické 
cítenie  a oboznamuje ich s ľudovými remeslami.

(hg)

Zabodovali piesňou
O  chalanov z kapely The Elections In The Deaftown majú evident-
ný záujem viaceré médiá na Slovensku.  Interview s nimi zverejnila 
stránka redbull.com, kde predstavujú jednotlivé kapely, ich činnosť 
a plány do budúcnosti. Okrem toho Rádio_FM nominovalo ich 
skladbu Strangers medzi najlepších 8 singlov za rok 2016.  (dm)
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„Anglické“ Papradno putovalo
do Dánska

Zdravie je najväčší poklad
Po zime sa cítime slabí, smutní a bez energie. Ide o prirodzenú 
odpoveď organizmu na nedostatok svetla, minimum teplých lúčov 
a znížený príjem vitamínov v strave počas zimných mesiacov. Uči-
teľky s deťmi v školskej družine sa rozhodli, že si v jedno popolud-
nie pripravia zdravé a chutné šalátiky. Každý doniesol, čo doma 
našiel a spoločne sa dali do práce. Deti pracovali ako včeličky. Naj-
lepšie ako deti motivovať a vzbudiť u nich záujem o zdravé stravo-
vanie, a zdravý životný štýl  je zapojiť ich hravou formou do týchto 
aktivít. Našou prioritou je  rozširovať  deťom vedomosti o zdravých 
potravinách, vitamínoch, vhodných a nevhodných stravovacích ná-
vykoch.

Plavecký výcvik školákov
Od 6. 3. do 10. 3. absolvovali žiaci tretieho, štvrtého a piateho 
ročníka základný plavecký výcvik. Cieľom bolo eliminovať strach 
z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť 
už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Najskôr sa deti zoznamo-
vali s vodným prostredím. Ponárali sa, lovili z dna bazéna predmety 
s cieľom odbúrať strach z vody. Postupnými prípravnými cvičeniami 
od splývania až po synchronizáciu práce rúk, nôh a dýchania sa 
prepracovali k osvojeniu si plaveckých štýlov. Po prvých úspechoch 
napredovali míľovými krokmi za vytýčeným cieľom – osvojiť si zá-
kladné plavecké zručnosti vo vybraných štýloch. Na záver si me-
dzi sebou zmerali sily v ozajstných plaveckých pretekoch. Víťazmi 
sa stali všetci, tešili sa z obrovského pokroku v technike plávania 
a dobrého pocitu, že urobili opäť niečo pre svoje zdravie. Pamiat-
kou na týždeň plný zábavy im zostane diplom, ktorý im bude zdobiť 
stenu izbičky.

Už tri roky si naši siedmaci dopisujú listy v anglickom jazyku s deť-
mi z dánskej školy – Trekronerskolen. Kontakt získala vtedy ešte  
učiteľka Murcová od jednej z mamičiek – Jarky Tarožíkovej. Pre 
žiakov je to jednoznačne skvelá skúsenosť. Rozšírili si svoju slovnú 
zásobu, zvýšila sa tým ich komunikatívnosť a vyjadrovanie v cu-
dzom jazyku. Taktiež museli pracovať so slovníkom, aby deťom 
z Dánska porozumeli a vedeli im spätne odpísať. S  učiteľkou zo 
zahraničia – Karinou Mortensen sme nadviazali spoluprácu a pový-
šili zasielanie listov na vyššiu úroveň. Najskôr nám z Dánska poslali 
brožúrky o ich škole, mieste, kde žijú – Roskilde a aktivitách, ktorým 
sa venujú. My sme sa nenechali zahanbiť a v rámci projektového 
vyučovania sme s dievčatami a chlapcami zo 7. triedy napísali pri-
bližne 30-stranovú knihu o našej dedinke, v ktorej sme prezentovali 
všetky krásy, ktoré tu máme. Samozrejme, krásne farebné obrázky 
nemohli chýbať.  Do Dánska tak putoval spolu s listami a pravými 
sladkými slovenskými dobrotami obrovský balík a my sa tešíme na 
to, ako budú naši kamaráti zo zahraničia reagovať na naše dielo. 
A ktovie, možno na rok počas anglického týždňa, ktorý máme kaž-
doročne s ôsmakmi v máji, pricestujú na Slovensko a naše deti 
budú mať možnosť nielen otestovať si svoje nadobudnuté vedo-
mosti v cudzom jazyku, ale sa s kamarátmi zo severskej krajiny 
i spoznať a porozprávať.

Siedmak Samuel Šamaj sa zú-
častnil okresného kola Olympi-
ády v anglickom jazyku v CVČ 
v Považskej Bystrici (17. 1.). 
Test bol zameraný na slovnú 
zásobu, gramatické javy, čítanie 
s porozumením a posluch s po-
rozumením. V ďalšej časti mali 
žiaci vymyslieť svoj vlastný prí-
beh podľa predloženého obrázka 
a poslednou úlohou bolo viesť 
rozhovor na danú tému. Samuel 
obsadil pekné 5. miesto.

Keďže máme tento rok 60. výročie od otvorenia novej školy, chce-
me pre vás znova pripraviť doplnenú výstavu dobových fotografi í. 
Prosíme 1. – 9. ročníky zo šk. roka 1957/1958, aby nám poskytli 
spoločnú snímku triedy pred školou, ktorú následne ofotíme a vrá-
time nepoškodenú naspäť. Priniesť nám ju môžete priamo na ZŠ, 
príp.  učiteľke D.  Macošíncovej. Dúfame, že sa nám podarí skom-
pletizovať fotografi e všetkých tried zo spomínaného šk. roka s pr-
vými žiakmi našej školy a výstava bude ešte hodnotnejšia.

Ak chce rodič, aby sa deti s tabletom a počítačom len nehrali, portál 
KOZMIX je pre neho tým pravým prostriedkom na domáce vzdelá-
vanie. Okrem zmysluplného obsahu tam nájde aj nástroje na kon-
trolu práce svojho dieťaťa doma i v škole. Vzdelávací portál Kozmix 
je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa zá-
kladnej školy a ich učiteľov. V priebehu  decembra 2016 na portá-
li Kozmix celoslovenská Hviezdna súťaž s Kozmixom. Spočívala 
v riešení domácich úloh zadaných učiteľom. Za každú správne vy-
pracovanú úlohu dostal  žiak alebo žiačka jednu nálepku, ktorú vle-
pili do hracej karty. Hracích kariet bolo spolu 5. V celoslovenskom 
žrebovaní 20. 12. sa usmialo šťastie na žiačku 4.ročníka Ninku 
Hrabošovú,  ktorá vyhrala  Kozmix mobil. Ninka počas hviezdnej 
súťaže intenzívne pracovala na úlohách, ktoré jej zadávala učiteľka 
Silvia Markovičová. Celkovo vypracovala 64 domácich úloh a jej 
úspešnosť bola 100-percentná. Ninke gratulujeme a z jej úspe-
chu sa teší celá trieda. Navyše, všetky deti ktoré sa zapojili do 
Hviezdnej súťaže, získali Kozmixov certifi kát.                za ZŠ dm

Vo Hviezdnej súťaži

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Štvrták bubeníkom
v dychovom orchestri

V nedeľu 19. 2. sa v kine Mier v Považskej Bystrici uskutočnil 
Slávnostný koncert dychového orchestra ZUŠ pri príležitosti 55. 
výročia založenia školy pod záštitou primátora mesta Považská 
Bystrica. Tohto nádherného koncertu sa ako interprét zúčastnil aj 
žiak našej základnej školy Max Říčka, žiak 4.ročníka. Max je veľký 
talent a nielen v hudbe. Darí sa mu vo vedomostných, športových 
aj umeleckých súťažiach. Je talentovaný vo viacerých oblastiach 
a bude len na ňom, ktorá časom zvíťazí. Držíme Maxovi palce, 
nech sa mu darí a veríme, že o jeho úspechoch budeme ešte 
počuť.
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Fašiangy 2017 Karnevaly ZŠ a MŠ

28. februára sme spolu s deťmi MŚ ukončili fašiangy – čas zábavy 
a hojnosti. Deti sa prezliekli do masiek a o 16.00 h v kultúrnom 
dome bol karneval. Po splnení rôznych úloh čakala na deti sladká 
odmena. V tanci sa zvŕtali rôzne rozprávkové bytosti, zvieratá, prin-
cezné a malí bojovníci. Aj tento rok sa karnevalu zúčastnili budúci 
škôlkari, rodinní príslušníci detí, priatelia a známi.  
Na záver spoločné pochovávanie basy v amfi teátri dalo poslednú 
bodku za fašiangovým obdobím.

Fašiangový sprievod masiek
v Papradne

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli 
fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe i dnes. V mi-
nulosti patrili k fašiangom neodmysliteľné zakáľačky, maškary 
a muzika. Mnohé dediny si tieto obyčaje zachovávajú dodnes a nie 
je tomu inak ani u nás, v Papradne. Každoročne sa koná fašiango-
vý sprievod masiek, ktorý za doprovodu harmoniky a spevu našej 
FSk Podžiaran, vytiahne spoluobčanov pozorovať tieto pekné zvy-
ky a vtiahne nás všetkých do víru veselosti a zábavy.  
Vďaka občanom, ktorí majú chuť sa zabaviť a každoročne prídu do 
sprievodu prezlečení za masky, sa táto tradícia u nás zachovala 
a teší sa veľkej obľube.  
Za kultúrnu komisiu pri Obecnom zastupiteľstve v Papradne chce-
me poďakovať všetkým „maskám“, ktoré prišli podporiť tohtoročný 
fašiangový sprievod a spestriť tým fašiangovú sobotu v duchu tradí-
cií. Veľké poďakovanie patrí aj FSk Podžiaran a občanom, ktorí pre 
zúčastnených pripravili popri ceste bohaté a chutné občerstvenie. 

Viera Zboranová
(za kultúrnu komisiu pri OZ)

Inzercia
* Klietky pre chov prepelíc, králi-
ky, činčily, pasce na líšky a kuny, 
liahne na vajíčka, odchovne pre 
kuriatka, kŕmidlá a napájačky, 
robíme rozvoz po celom Sloven-
sku, viac na www.123nakup.eu, 
tel. 0907181800.
* Opravím šijacie stroje, č.t.: 
0948/045424



10

POZBOLO
Na Kŕžli stál 200-ročný dom, veľa ľudí v minulosti žilo v ňom. Nikdy 
nebol opustený, stále bol opatrovaný, zdokonaľovaný, upravovaný. 
Čím bol starší, tým bol krajší – aj dom, aj okolie. Pri veľkej starost-
livosti a zodpovednosti sa stalo, čo nikto nečakal. Ani pomyslenie 
na takú hrôzu a nešťastie pred očami. Zostala už len tabuľka s po-
pisným číslom domu...

Zabezpečenie chaty
Okrem toho, aby sme sa vhodne starali o naše chaty či chalupy 
a predchádzali ich požiarom, je veľmi dôležité dbať aj na zabezpe-
čenie našich chát a chalúp. Väčšina z nás zrejme zažila vo svojom 
okolí prípad vykradnutia chaty, najmä ak sa nachádza na samote. 
Ako si chatu či chalupu pred nevítanými návštevníkmi zabezpečiť? 
Ponúkame vám niekoľko jednoduchých odporúčaní na ochranu 
chaty či chalupy:

Snažte sa urobiť zadnú časť domu tak neprístupnú, ako je to len • 
možné. Väčšina vlámaní sa uskutoční zo zadnej časti domu. 
Nenechávajte otvorené okná, keď odchádzate na výlet.• 
Ak vám to fi nancie dovolia, zabezpečte, aby okná v blízkosti • 
plochej strechy alebo garáži boli vybavené zámkami.
Na strešné svetlíky, ktoré sú pripevnené zvonku, umiestnite ko-• 
vové mreže. 
Nenechávajte kľúče pod rohožkou, na špagáte, v poštovej • 
schránke alebo kdekoľvek v blízkosti dverí. Ako napadnú drob-
né úkryty Vám, môžu napadnúť aj zlodeja. A zlodeji poznajú 
všetky skrýše. Ak potrebujete niekomu nechať kľúče, radšej ich 
nechajte u suseda alebo priateľa, ktorý býva nablízku.
Ak viete, že dlhšie neprídete, požiadajte suseda, aby Vám do-• 
hliadal na chatu.

Dobré rady nad zlato
Keď sa sťahujete do kúpenej chaty, vymeňte všetky zámky, pre- –
tože niekto by mohol mať kópiu kľúčov.
Pravidelne strihajte živé ploty pred a okolo chaty a udržiavajte  –
tiež okrasné stromy a kríky pred chatou. Dvere a okná zatiene-
né kríkmi sú najlepším lákadlom pre zlodejov. 
Bicykle a náradie odkladajte do garáže alebo do kôlne a po- –
starajte sa o to, aby boli dvere bezpečne uzamknuté. Kôlňu na 
náradie nikdy nenechávajte otvorenú, pretože náradie by mohlo 
prísť zlodejom vhod.
Rebríky bezpečne uzamknite v garáži a nenechajte ich voľne  –
položené v okolí domu, lebo náhodný zlodej by ich mohol po-
užiť. 
Nenechávajte svoje telefónne číslo pri telefóne – ak vás vykrad- –
nú, zlodej si môže poznačiť vaše telefónne číslo a nabudúce si 
môže telefonicky overiť, či ste doma alebo na chate a vykradnúť 
vás ešte aj doma.
Nenechávajte otvorené okno kvôli mačke – radšej pre ňu nain- –
štalujte špeciálny vchod.
Televízor a video neumiestňujte na mieste ľahko viditeľnom  –
zvonku – pohľad na ne môže zlodeja obzvlášť inšpirovať. (pm)

Obecná knižnica v roku 2016
Počas roku 2016 navštevovalo knižnicu 72 čitateľov, z toho 26 detí 
do 15 rokov. Požičaných bolo 1 180 kníh a ďalších 164 dovtedy 
nezaradených, vedených na zvlášť evidencii. Čitatelia sa zaujímali 
najmä o beletriu - 776 kníh požičaných a literatúru pre mládež - 208 
kníh. Celkový počet návštevníkov knižnice bol 404 ľudí. Knižnica 
zorganizovala 7 podujatí. Jedno kultúrno-spoločenské a 6 výchov-
no-vzdelávacích. Besedu so spisovateľom pánom Štefanom Meli-
šom a pani Elenou Počiatkovou. Návštevníkov počas podujatí bolo 
157. 
Knižný fond sa rozrástol o 429 kníh, z toho 414 bolo darovaných. 
Ďalšie darované knihy budú postupne zaradené v priebehu roka 
2017. Veľa z nich bolo použitých aj na obnovu knižného fondu. Ďa-
kujem týmto ešte raz všetkým darcom aj návštevníkom knižnice 
a verím, že cestu do knižnice si nájde veľa z nich aj v tomto roku. 

(lg)

Pre krajšie Papradno
Vedeli ste, že:

v roku 2016 každý obyvateľ obce ( vrátane novorodencov) vy-• 
produkoval 183,19 kg odpadu, ktorý skončil na skládke?
Jedna popolnica (110 l) vážila priemerne • 24,5 kg?
Všetok odpad z vašich popolníc končí na skládke odpadu?• 
V roku 2016 „vyhodili“ obyvatelia obce • 25 027 EUR na skládku 
odpadu? Presne túto sumu zaplatila obec iba za uskladnenie 
odpadu a poplatok za skládkovanie?
Za vytriedený odpad ako papier, sklo, plasty, tetrapaky, kovy, • 
elektroodpad, baterky obec neplatí nič? 
Čím viac odpadu sa vyseparuje, tým menej sa budú plniť sklád-• 
ky odpadu a ušetria sa fi nancie?
Najväčší podiel odpadu z popolníc tvorí biologicky rozložiteľný • 
odpad?
Takýto odpad sa do popolníc umiesťovať nesmie?• 
Keby sa všetok biologicky rozložiteľný odpad kompostoval, do-• 
kázala by sa ušetriť polovica nákladov na vývoz a uskladnenie 
odpadu?                                                                             (zb)

Srdiečka milosrdenstva
Uplynulý rok sme prežívali ako Rok  milosrdenstva. Farnosť Pap-
radno v spolupráci s našou Základnou školou Papradno vytvori-
li projekt pomoci s príznačným názvom „Srdiečko milosrdenstva.“ 
Vybralo sa dvadsať rodín, ktorým sme chceli pomôcť malým ob-
darovaním – formou potravinovej pomoci. Boli sme viac ako milo 
prekvapení, koľko milosrdenstva, empatie a spolupatričnosti je 
medzi nami. Srdiečka sa ihneď minuli, a tak sme ich vyrábali spolu 
trikrát po dvadsať. Každá obdarovaná rodina nedostala len jeden 
balík, ale minimálne tri. Tento konkrétny prejav spolupatričnosti 
spravil radosť nielen obdarovaným rodinám, ale aj spoluorganizá-
torom a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa spontánne do tejto 
pomoci zapojili.
Nevrátili sa síce všetky srdiečka, ktoré boli rozobrané, ale o to viac 
priniesli tí, ktorým sa srdiečko neušlo. A takých ľudí veru nebolo 
málo. Tento dobrý úmysel bol podporený nielen občanmi Paprad-
na, ale aj Brvnišťa a Stupného, zo srdca im ďakujeme.
Pri odovzdávaní balíčkov rodinám sme zažili úprimné prejavy ra-
dosti, vďačnosti a lásky, ktoré sa u niektorých prejavili v objatiach 
a neutíchajúcich slzách. Veľmi to obohatilo naše srdcia a naplnilo 
nás presvedčením, že láska, dobrota a prajnosť s nami stále žijú. 
Veríme, že v takejto pomoci budeme pokračovať i naďalej.
Do ostatných dní vám prajeme pokoj v duši a radosť z toho, že ste 
mohli niekoho urobiť aspoň nachvíľu šťastným.

Ďakujeme profesionálnym aj dobrovoľným hasičom i ďalším 
ochotným ľuďom, ktorí pomáhali pri hasení požiaru tejto chaty 
a zabránili jeho rozšíreniu na vedľajšie staršie drevené budovy.

Elena Počiatková s rodinou

Novinky u hasičov
Vedúcim DHZ Papradno je Boris 
Balušík, ktorý istého času tré-
noval aj deti zo základnej školy. 
Okrem toho bola v rámci TSK 
vydaná kniha Dobrovoľné hasič-
ské zbory v Trenčianskom kraji, 
ktorá je dostupná u už spomína-
ného vedúceho.
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V prvý januárový víkend nového roka sa v Papradne na Vrchovej 
uskutočnil 0.ročník športového podujatia „Zimné olympijské hry“, 
ktorého sa zúčastnilo viac ako 70 návštevníkov. Súťažilo sa v rôz-
nych disciplínach ako napríklad jazda na bežkách, jazda na vre-
ci, zjazd na snowboarde, bobové preteky a nechýbala ani „súťaž 
o najlepší povoz“. Neverili by ste, ale šikovní odvážlivci sa pretekov 
zúčastnili dokonca s podomácky zhotoveným „povozom“, ktorý bol 
vyrobený z jednej jedinej lyže a vedzte, že pri zhodnotení koneč-
ných súčtov časov tromfl i aj ostatných súťažiacich. Na dráhe sú-
ťažiaci predviedli nejeden akrobatický výkon, ako môžete vidieť aj 
nižšie na snímkach.

Evidencia stavieb
V obecnom časopise Polazník alebo pri platení dane z nehnuteľ-
ností ste dostali tlačivo „Evidencia stavieb postavených v k. ú. 
Papradno“. Viedla nás k tomu skutočnosť, že veľa z vás pri rôz-
nych úkonoch týkajúcich sa stavieb  (dedičské konanie, predaj 
a pod.) zistí,  že hoci má stavba pridelené súpisné číslo, nie je evi-
dovaná na liste vlastníctva (evidencia na LV sa netýka drobných 
stavieb), alebo chaty nie sú prečíslované v katastri a pod.  
Z tohto dôvodu sa na vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie 
priloženého tlačiva. Ak zistíte nezrovnalosti týkajúce sa ašich sta-
vieb, môžete problémy konzultovať na stavebnom oddelení Obec-
ného úradu v Papradne – Anna Pozníková č. t. 042/4393275 ale-
bo na katastrálnom odbore v Považskej Bystrici. 

Správa cintorína po novom
Správcom miestneho cintorína je od 1. 4. 2017 Obec Papradno. 
Občania, ktorí ešte nemajú uzatvorenú zmluvu na nájom hrobo-
vého miesta tak môžu urobiť už IBA na obecnom úrade na 1. po-
schodí u p. Burdejovej. Rovnako aj platby za hrobové miesta sa 
vyberajú IBA na obecnom úrade. Upozorňujeme občanov, že 
v najbližších týždňoch vykonáme komplexnú kontrolu hrobových 
miest a hrobové miesta, za ktoré nie je uzatvorená zmluva (ne-
bol zaplatený poplatok),  budú označené žltou nálepkou. Pokiaľ 
nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy a zaplateniu za hrobové 
miesto do určeného času, bude obec postupovať v zmysle zákona 
o pohrebníctve a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi.
Na všetky stavebné úpravy bude potrebné ohlásenie drobnej 
stavby.
Kľúč od domu smútku bude k dispozícií na obecnom úrade 
a u zodpovedného pracovníka. Poplatky za používanie domu 
smútku budú vyberané na obecnom úrade.

Oznamy obecného úradu

Zimné olympijské hry – 0. ročník

Na všetkých čakali diplomy a sladké odmeny, pre víťazov aj sladké 
medaily. Na svahu počas podujatia nechýbala dobrá nálada a sú-
ťažiaci i návštevníci, ktorých neodradilo ani mrazivé zimné počasie, 
sa zahriali januárovým slniečkom, teplým čajom a vydržali až do 
samého záveru série súťaží. Ba dokonca si pochutili aj na skvelej 
kapustnici, za ktorú by sme sa chceli touto cestou poďakovať Fran-
tiškovi Hromadíkovi a jeho asistentom kuchárom z Podhúboče.
Starostovi ďakujeme za sladké odmeny pre deti. Takisto patrí naša 
vďaka aj organizátorom tohto zimného podujatia a všetkým zúčast-
neným a súťažiacim, s ktorými sme strávili takouto formou prvú so-
botu nového roka.                                                                    (pm)

Dobrá vec sa podarila
Počas Ondrejovských hodov 
v roku 2016 mali ľudia možnosť 
prispieť na fi nančne náročný 
liečebný pobyt pre malú Kris-
tínku. Vďaka nim, a aj mnohým 
ďalším, už dievčatko tento pobyt 
v Sanatoriu Klimkovice počas 
januára absolvovalo. A podľa 
slov jej mamy: „Kristínka urobila 
maličký krôčik vpred!“ Aj keď po-
byt nie je jednorazová záležitosť 
a bude ho potrebné opakovať, 
Kristínka aj s celou rodinou ďa-
kujú všetkým, ktorí sa akokoľvek 
pričinili o to, že tam nakoniec 
mohla ísť.
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Bežkárske preteky na Vrchovej

V Papradne máme ďalšieho úspešného siláka. Je ním Milan Trn-
čík, ktorému sa podarilo vyhrať hneď dve súťaže v posilňovaní 
- v disciplíne silový trojboj (drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah) vo 
Fitnesscentre Vital a Pepo Gym v Považskej Bystrici. Srdečne bla-
hoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu a držíme palce v ďal-
ších súťažiach!                                                                          (dm)

Šikovní karatisti
Na súťaži v Revúcej bol úspešný i náš Adrián Garabík, ktorý v ka-
tegórii kumite získal 2. miesto.
Toto sú traja najusilovnejší karatisti za rok 2016 – Samuel Kurno-
cík, Martina Balušíková a Nikola Matejková.

Adam Gáborík fi guruje me-
dzi úspešnými strelcami gólov 
dorastencov MŠK Považská 
Bystrica, v 2. najvyššej ligovej 
súťaži na Slovensku. Je zakon-
čovateľom mnohých ofenzív. So 
spoluhráčmi obhajovali počas 
Vianoc víťazstvo z minuloročné-
ho turnaja v Čadci. Nezľakli sa 
dokonca ani prvoligistov a po 
fi nálovej remíze 2:2 napokon vy-
hrali na penalty v pomere 7:6. 

(dm)

Ocenenie futbalistom
František Brezničan ml. hrá ak-
tuálne v III. Lige Západosloven-
ského futbalového zväzu za MŠK 
Púchov. O tom, že patrí medzi 
najlepších 11 hráčov ZSFZ za 
rok 2016, rozhodli tréneri svojimi 
hlasmi. V Nitre sa totiž konalo 
slávnostné odovzdávanie oce-
není a medzi najúspešnejšími 
nechýbal ani bývalý tréner na-
šich dorastencov. Srdečne bla-
hoželáme a prajeme veľa ďal-
ších úspechov.                 (dm)

Hovorí sa, že keď niekto zíde 
z očí, zíde aj z mysle. Možno to 
platí pre mnohých, ale pre člo-
veka, o ktorom píšem týchto pár 
riadkov, to nikdy platiť nebude. 
Źivotnú púť ukončil 12. februára 
2017 Ján Levčík, no v našich 
mysliach zostane navždy. Ten-
to dátum bude pre Klub turis-
tov obce Papradno dňom, kedy 
nás opustil člen, ktorý v našich 
očiach vždy patril k najväčším 
vzorom čestnosti, pracovitosti 
a zanietenia pre naše občian-
ske združenie. Meno Ján Levčík 
bude na našej tabuli cti na tom 
najčestnejšom mieste. Vyme-
novať všetky zásluhy v činnosti 
pre naše združenia by zabralo 
minimálne niekoľko strán. Nie je 
to ani potrebné, pretože každý, 
kto ho poznal, vie, že by to bolo 
obrazne povedané nosením 
dreva do lesa. Chcem hlavne 
povedať, čo sme jeho odcho-
dom z tohto sveta stratili.  Stratili 
sme člena, ktorý bol vždy medzi 
prvými pri našich rozmanitých 
aktivitách. Neváhal priložiť ruku 
k dielu pri prácach, kultúrnych 
podujatiach a mnohých ďalších 
činnostiach nášho združenia. 
Pomáhal nielen svojou účasťou, 

Odišiel kamarát

ale mnohokrát fi nančne a zapo-
žičaním techniky zo svojej fi rmy. 
Musím zdôrazniť, že všetko ro-
bil nezištne. Jeho odchod nás 
bude bolieť navždy. Jano odišiel 
iba z našich očí. Z našej mysle 
a spomienok neodíde nikdy. Za 
celé naše združenie chcem ešte 
raz vyjadriť hlbokú a úprimnú 
sústrasť manželke Janke a ce-
lej jeho rodine. Posledné slová 
patria tebe, Janko. Viem, že si 
medzi nami, aj keď ťa nevidíme 
a v našich srdciach zostaneš na-
veky. Česť tvojej pamiatke.

Ing. Tibor Zendek
Predseda  Klubu turistov 

obce Papradno

Dvakrát víťazom

Klub turistov Papradno poriadal 12. 2. bežecké preteky. Najlepšie 
sa umiestnili:
1. Ľubica Lapúniková, 2. Jarmila Tarožíková, 3. Oľga Vaštíková 
1. Jakub Galko, 2. Dušan Bibiš, 3. Tomáš Hažer                    (dm)


