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Veselú Veľkú noc!
Takéto prianie oddávna za−
znieva pri podávaní rúk priate−
ľov pred najväčším kresťanským
sviatkom liturgického roka. Lebo
slávením mimoriadnej udalosti
Veľkej noci − Vzkriesenia − ve−
riaci človek nadobúda veľkú ra−
dosť, veselosť a pokoj.
Duchovným pohľadom na
prázdny Kristov hrob sa uisťuje−
me, že smrťou sa život nekončí,
iba mení. Preto je sviatok zmŕt−
vychvstanie dôvodom hlbokej
radosti a pokoja. Veriaci človek
v Zmŕtvychvstalom právom vidí
seba a lepšie spoznáva a pred−
vída svoju budúcnosť.
Ľudia všetkých čias a kultúr
mali aspoň tušenie večného ži−
vota a nesmrteľnosti človeka.
Odvtedy však, čo Ježiš vstal z
mŕtvych, nastupuje pevná nádej
v posmrtné pretvorenie každé−
ho ľudského tela. Nestane sa to
na tretí deň po našej smrti, ale
až na „konci vekov“, kedy sa
odvalí kameň aj z nášho hrobu
a naše vzkriesené telo sa pri−
podobní oslávenému telu Ježi−
ša Krista, lebo odvalený kameň
Kristovho hrobu je zárukou, že
sa to stane.
Vzkriesené telá už nebudú
podliehať smrti, bolesti, ani prí−
rodným zákonom vesmíru. Pre−
to evanjelisti udalosti po zmŕt−
vychvstaní opisujú inými výraz−
mi: Ježiš neprichádza, ale sa
zjavuje, neodchádza, ale miz−
ne. Nie je duch, má telo, dotý−
kajú sa ho, poznávajú ho, poží−
vajú s ním pokrm. Je to naozaj
On, ale v premenenom, osláve−
nom tele. Toto telo je schopné
preniknúť aj cez súčasne exis−
tujúcu hmotu. Zjaví sa v miest−
nosti, hoci zamknuté dvere sa
vôbec neotvorili. Je prítomný
neviditeľne, pohybuje sa rých−
losťou myšlienky, stretá ľudí a
nedá sa spoznať. Preto ho vo−
jaci nevideli, keď vstal z hrobu,
a nepoznali ho emauzskí uče−
níci a Magdaléna.
(dokončenie na str.2)
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Veselú Veľkú noc!
(dokončenie z prvej strany)
Napriek dôkazovým textom z Evanjelií ešte stále
existuje množstvo pochybovačov o zmŕtvychvstaní, ktorí
by radi videli dôkazový materiál v právnickom zmysle
slova. Chceli by čítať dokumenty o viditeľnom opustení
hrobu, chceli by počuť o Ježišovom návrate do Jeruza−
lema a do chrámu, chceli by mať zaznamenané jeho
stretnutie s priateľmi i nepriateľmi. Takéto dôkazy Cir−
kev naporúdzi nemá. Jednoducho preto, lebo Ježiš sa
vo svojich viditeľných kontaktoch obmedzil len na úzky
okruh učeníkov.
Máme ale svedectvá očitých svedkov, ktorí svojimi
tvrdeniami dali pečať presvedčivej a podmanivej istoty
a ako svedkovia zmŕtvychvstania boli ochotní trpieť aj
umrieť.
Pripomeňme si teda udalosti prvého dňa po vzkrie−
sení. Počnúc veľkonočným ránom sa medzi apoštolmi
a učeníkmi v Jeruzaleme začalo pošuškávať: „Ježiš
žije“, „zjavil sa Šimonovi“, „ženy, ktoré niesli voňavé
oleje na pomazanie jeho tela ho videli pri hrobe“, „učeníci
s ním stolovali v Emauzoch“ a podobne.
Tieto správy a ich šírenie však neboli po chuti mno−
hým. Preto šíriteľov správ a skupinky, v ktorých sa o
zmŕtvychvstaní hovorilo rozháňali korbáčmi, oblieva−
ním vodou a ženy nepoužitými voňavými olejmi kropili
tých, ktorí nechceli ich svedectvu o vzkriesení uveriť.
V našich ľudových veľkonočných zvykoch sa zacho−
vali práve tieto podružné a nepodstatné udalosti vzkrie−
senia a prešli do folklóru vo forme šibačiek, oblieva−
čiek a voňavkovania dievčat a žien. Aj nimi si náš pod−
tatranský ľud každoročne pripomínal podstatnú veľko−
nočnú udalosť − vzkriesenie − , ktoré je sviatkom svetla
radosti a nádeje.
Preto po vzore našich starých otcov a materí otvor−
me sa veľkonočnej radosti. Otvorme srdcia nádeji, svet−
lu, dôvere a pokoju. Majme odvahu k radosti, lebo máme
nádej blaženého života v zmŕtvychvstalom tele podob−
nom oslávenému telu Kristovmu.
Veselú Veľkú noc!
Dr. Pavol Červený

Čaro leta...
Zašumí lístie v letnom vánku
hora už spieva uspávanku.
Pre toho, kto v jej lone spí,
na mäkkom machu, tvrdom pni.
Veď čo je krajšie ako leto,
bielučkých vločiek nikde nieto
a horí, páli celá zem,
keď na nej bosý ustanem.
Farebné lístie na zem padá
a hora kričí: to je zrada!
Zase len zima, mráz a chlad,
slnkom sa chcela poláskať...

Lipovec
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom
Srní na svojich zasadnutiach kona−
ných dňa 16.12.2005 a 22.2.2006 pri−
jalo uznesenia č. 28 a 29. Obecné za−
stupiteľstvo v nich:
A) ZOBRALO NA VEDOMIE
1. Kontrolu uznesenia č. 27 z riad−
neho zasadnutia OZ konaného dňa
30.11.2005 a č. 28 z mimoriadneho za−
sadnutia OZ konaného dňa 16.12.2005.
2. Správu starostu obce o činnosti.
3. Správu o čerpaní rozpočtu a zá−
verečný účet za rok 2005 obce Horné
Srnie.
4. Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ
a MŠ V. Mitúcha v Hornom Srní na
rok 2006.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce Horné
Srnie k 31.12.2005.
6. Správu o činnosti hlavného kon−
trolóra obce Horné Srnie za rok 2005.
B) SÚHLASILO
1. S poskytnutím finančnej výpomo−
ci vo výške 5 000 Sk.
C) NESÚHLASILO
1. S poskytnutím finančného prí−
spevku na odstraňovanie následkov
snehovej kalamity podľa výzvy na po−
moc Kysuciam z dôvodu vlastných
enormných nákladov na riešenie sne−
hovej kalamity.
D) SCHVÁLILO
1. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/
2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drob−
né stavebné odpady s navrhnutými pri−
pomienkami a úpravami.
2. Záverečnú správu centrálnej in−
ventarizačnej komisie o vykonaní inven−
tarizácie za rok 2005.
3. Návrh na udelenie odmien za rok
2005:
* zástupca starostu obce − 5 000 Sk
* poslanci OZ − 2 500 Sk
* hlavný kontrolór obce − 2 500 Sk
* členovia odborných komisií pri OZ
− 1 000 Sk
a návrh úpravy odmien pre rok
2006:

* poslanci OZ − 1 000 Sk/zasadnu−
tie,
* predsedovia odborných komisií pri
OZ − 400 Sk/zasadnutie,
* členovia odborných komisií pri OZ
− 300 Sk/zasadnutie,
* zástupca starostu obce − 5 000 Sk
4. Návrh na zvýšenie platu starosto−
vi obce za mesiac december 2005 o
jeden mesačný plat.
5. Plán činnosti hlavného kontroló−
ra obce Horné Srnie na I. polrok 2006.
6. Návrh VZN č. 2/2006 − o podmien−
kach poskytovania finančného príspev−
ku na úpravu a obnovu rodinných po−
merov, príspevku na dopravu, príspev−
ku na tvorbu úspor, príspevku akredi−
tovanému subjektu a fyzickej a práv−
nickej osobe na vykonávanie opatrení
podľa zákona Národnej rady Sloven−
skej republiky č. 305/2005 Z. z. o so−
ciálnoprávnej ochrane detí a o sociál−
nej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s drobnými úpra−
vami textu.
7. Záverečný účet obce Horné Sr−
nie za rok 2005.
8. Doplnenie komisie školstva, kul−
túry a športu o zamestnankyňu obec−
ného úradu sl. Zlaticu Hošovú.
E) ZVOLILO
1. Pána Štefana Blahu a pani Máriu
Kussovú za prísediacich Okresného
súdu v Trenčíne na volebné obdobie
rokov 2006 − 2010.
F) ZRUŠILO
1. VZN č. 4/2003 z 26.6.2003 − Po−
vodňový plán záchranných prác obce
Horné Srnie.
G) DOPORUČILO
1. Predložiť návrh názvu ulice v no−
vom stavebnom obvode Mostíky II. z
uvedeného zoznamu na výber budú−
cim obyvateľom ulice: Ľudovíta Štúra,
Štefana Moyzesa, M. R. Štefánika, An−
dreja Sládkoviča, Jána Bottu, Sama
Chalupku, Terézie Vansovej, Juraja
Belka (prvý richtár Horného Srnia, o
ktorom je písomná zmienka).
Silvia Kebísková, OcÚ

Výzva pre občanov dôchodcov!
Opäť je tu snaha po dlhoročnej odmlke obnoviť Klub dôchod−
cov v našej obci. Klub bude fungovať v priestoroch materskej ško−
ly (vchod od obecnej knižnice) a v prípade záujmu o členstvo v
klube, alebo ak disponujete kreatívnymi nápadmi na činnosť tohto
združenia, kontaktujte prosím p. Štefana Blaha, alebo obecný úrad
− sociálnu pracovníčku.
OcÚ
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Ako ďalej v roku 2006?
Napriek tomu, že o základných úlo−
hách, ktoré sme si postavili pre rok
2006 prostredníctvom rozpočtu obce
sme už hovorili v poslednom vydaní
Lipovca, chcem doplniť niektoré úda−
je a predložiť i možné smery ďalšie−
ho napredovania v rozvoji obce.
Je samozrejmé, že základom hos−
podárenia je rozpočet obce, ale keby
sme sa spoliehali iba naň, rozvoj by
napredoval iba veľmi pomaly. I v pred−
chádzajúcich rokoch rozhýbali dianie
v obci poväčšine dotačné prostriedky
z ministerstiev a od roku 2003 i z fon−
dov EÚ. Obdobne predpokladáme
využiť tieto možnosti nielen v tomto
roku, ale pripraviť projekty i do bu−
dúcnosti.
Nebudem preto rozoberať rozpo−
čet, ale uvediem iba tie akcie, na kto−
ré už máme potvrdené finančné
prostriedky a niektoré, ktoré očaká−
vame ešte v tomto roku a čo chceme
pripraviť na ďalšie obdobie.
Za prvé dva mesiace boli potvrde−
né tri akcie financovania obecných
aktivít, a to:
1. grant z fondu Interreg III A na
kultúrne podujatia v rámci cezhranič−
nej spolupráce s mestom Brumov−Byl−
nice vo výške 300 000,− Sk. Prostried−
ky využijeme na podporu rozvoja kul−
túry − predovšetkým folklóru a propa−
gácie obce v rámci osláv výročia pod−
písania zmluvy o družbe a spolupráci
s mestom Brumov−Bylnice a vstupu do
EÚ. Podujatia sa budú konať v dňoch
30. apríla a 1. mája a už teraz Vás
srdečne pozývame.
2. Ďalší grant, tentokrát vo výške 4
milióny Sk je taktiež z projektu Interreg
III A a je určený na ochranu životného
prostredia. Z týchto prostriedkov zlikvi−
dujeme divoké skládky odpadu od štát−
nej hranice až po obec, správa CHKO
Biele Karpaty bude likvidovať rôzne
druhy naplavených burín, ktoré sa roz−
rástli v koryte rieky. Ďalej vybudujeme
tri záchytné miesta pre turistiku a pri
lyžiarskom vleku vybudujeme drevený
zrub s chemickým WC.

3. Ďalšie finančné prostriedky sú
investíciou TVK a. s. Trenčín na do−
končenie kanalizácie ulice Mostíko−
vá II. vo výške 800 tis. Sk. Vzhľadom
na to, že prví stavebníci majú záujem
nasťahovať sa do nových rodinných
domov už v mesiaci apríl, musíme na
tejto ulici dokončiť kanalizačné prí−
pojky a hlavne vybudovať prípojky
plynu.
Okrem týchto prostriedkov očaká−
vame i prostriedky z environmentál−
neho fondu na budovanie ďalšej ka−
nalizácie.
Pochopiteľne, mohol by som cito−
vať ešte radu projektov, ktoré sú v
rámci fondov EÚ alebo grantov jed−
notlivých ministerstiev podané a ča−
kajú na vyhodnotenie, ale o tých Vás
budem informovať až bude potvrde−
né, že uspeli, t. j. môžeme očakávať
finančné prostriedky na ich realizá−
ciu.
V stručnosti ešte uvediem, že pro−
jekty sa týkajú zateplenia školských
budov, výmeny verejného osvetlenia
a verejného rozhlasu, úpravy ciest a
chodníkov ale i kultúrnych podujatí.
V roku 2006 skončí prvé plánova−
cie obdobie pre čerpanie prostried−
kov z fondov EÚ. Druhé obdobie je
stanovené na roky 2007 − 2013 a
bude možné čerpať prostriedky v pod−
state na všetky oblasti komunálnej
sféry. Opätovne bude závisieť iba na
nás občanoch, čo rozhodneme riešiť
v obci ako prvoradé. Na vlastnú rea−
lizáciu musí byť pripravený kvalitný
projekt, ktorý bude spĺňať všetky kri−
tériá hodnotenia úspešnosti. Výhodou
druhého plánovacieho cyklu je, že
obec sa bude na realizácii projektov
podieľať iba sumou vo výške 5% z
celkových nákladov. Musíme veriť, že
budeme opäť úspešní.
Samozrejme veľa bude závisieť i
od nového zastupiteľstva, pretože ste
určite zobrali na vedomie, že voľby
do samosprávy sa uskutočnia 2. de−
cembra 2006.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce

Vážený pán starosta − vážené zastupiteľstvo
Dňa 15.2.2006 sa uskutočnila výročná členská schôdza Svojpomocného klu−
bu stomikov ILCO Trenčín, na ktorej bola o. i. prednesená správa o hospodáre−
ní. Zo správy vyplynulo, že i Vaša obec sa pričinila o bohatú činnosť pre stomi−
kov uskutočňovaním rekondičných pobytov, zdravotných prednášok a pod., for−
mou sponzorského príspevku v roku 2005.
Touto cestou vyslovujeme vrelé poďakovanie Vášmu obecnému zastupiteľ−
stvu, ale najmä starostovi obce a veríme, že naďalej nám zostanete verní v
pomoci na rozvíjanie činnosti v prospech zdravotne postihnutých i z Vašej obce,
ktorí sú našimi členmi.
Dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že náš ILCO klub je prijímateľom 2%
dane z príjmu.
S pozdravom
PhDr. Rudolf Gažo, predseda
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ROEP pred ukončením
Ako sme Vás už viackrát informovali, v našej obci
sa vykonáva Register obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP), v rámci ktorého sa zisťujú dostupné informá−
cie o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim. V do−
hľadnej dobe bude zverejnený návrh registra, o čom
budú vlastníci pozemkov písomne upovedomení. Ná−
vrh registra bude zverejnený na 30 dní na Obecnom
úrade v Hornom Srní. V rámci zverejnenia každý zná−
my vlastník obdrží výpis z návrhu registra, v ktorom
bude mať uvedené parcely v jeho vlastníctve. Zároveň
obdrží sprievodný list a výzvu na zaplatenie spolu so
šekom. V zmysle zákona bude vlastník povinný zapla−
tiť účastnícky poplatok 100 Sk a poplatok za výmeru a
to 100 Sk za každých začatých 5000 m2 v extraviláne
obce (mimo zastavaného územia) a 100 Sk za kaž−
dých začatých 400 m2 v intraviláne obce. Zároveň budú
na obecnom úrade k dispozícii mapové podklady. Voči
Vami obdržanému výpisu môžete podať písomnú ná−
mietku s odôvodnením na komisiu (ROEP) na obec−
nom úrade. Vaše prípadné námietky budú preskúma−
né, posúdené a na každú bude písomne odpovedané.
Bližšie informácie o termíne a priebehu zverejnenia
návrhu registra budú vyhlásené miestnym rozhlasom
a zaslané vlastníkom prostredníctvom Obvodného po−
zemkového úradu v Trenčíne formou sprievodného listu.
Ing. Ivan Horný, predseda komisie ROEP

Hopsajúci zbor
Lesík zo živej zelene, skautský stan, rozžiarené detské
očká, radosť dospelých a obavy organizátorov, a nakoniec
skvelá zábava. Aj tak by sa dal v skratke zhrnúť PRVÝ
SKAUTSKÝ PLES v Hornom Srní.
Schádzali sa skauti i nie skauti, domáci i z ďaleka, všetci
za rovnakým cieľom: „zabaviť sa“.
Slávnostná fanfára utlmila čulý ruch a s tónmi skladby
vpochodovali do sály mažoretky (Hornosrnianske včielky)
s krásne zohratou choreografiou. Po slávnostnom príhovo−
re vodcu zboru, brata Janečku (Bobra), vystúpili so scén−
kou Nemšovské vĺčatá, ktoré vystriedali naši skauti „ho−
nom na medveďa“. Hviezdy a mraky (skautky v prezleče−
ní), sa v scénickom spracovaní „pretekali tancom okolo
slnka a mesiaca“. Skvelú zábavu zavŕšilo skautské retro−
kvinteto (Lydi, Joshu, Kaška, Marí, Keke) veselou sklad−
bou Lallipop s gitarovým doprovodom.
Počas prvého tanečného kola sa na parkete začala tmoliť
pomedzi tancujúce páry nejaká vitálna babička (Joshu) v
károvaných papučkách a ponožkou nastoknutou na ihlici a
jej učenia chtivá vnučka (Keke), čo bolo predzvesťou scénky
„Babičkin charleston“. O niečo neskôr štyria drsní „muži“ v
čižmách, s klobúkmi zasadenými hlboko do čela a ich štyri
energické dámy (osmička starších skautov: Zuzka, Ivka,
Evka, Peťa, Joshu, Lydi, Monka, Keke), zatancovali veselý
country tanec.
O hudobný doprovod a skvelú atmosféru celého večera
sa starala domáca skupina Blankyt.
Polnocou sa „pretrhlo vrece“ s tombolou, veď uznajte,
120 cien je nádhera, za ktorú sa chceme poďakovať všetkým
našim sponzorom.
Po napínavom odovzdávaní cien tomboly sa rozprúdila nová
vlna zábavy, na čele s „Belgickým tancom“, ktorý sa musel
po veľkom úspechu viackrát opakovať.
Opäť sa potvrdilo, že mládež má najviac energie. Najväč−
ší vytrvalci to nevzdali ani po odchode skupiny a na pódiu sa
vytvorila početná tlupa spievajúca hity ľudovej pop−music s
gitarovým doprovodom.
„Kohút už dávno kikiríkal na druhej dedine...“
...a tak snáď len toľko: ĎAKUJEME VÁM a DOVIDENIA
O ROK.
− nech vám život daruje každý deň trochu radosti, preto−
že radosť sa nedá kúpiť ani v malom ani vo veľkom...
...aby ste mali zo života radosť!
Keke
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567 a 78...
Chýli sa k dátumu, keď naša obec zaknihuje, že od
1. písomnej zmienky (11.6.1439) uplynulo 567 rokov.
Nie je to okrúhle výročie, iba sa trochu zamyslíme, prí−
padne spomenieme významné medzníky z histórie. Už to
tak ostane, že kultúrnosť národa, regiónov, ale i miest a
obcí sa dá posúdiť aj podľa toho, ako občan pozná svojich
v rode, ale aj deje v rodisku, či v mieste bývania.
Naša obec má bohatú históriu, sú spracované his−
torické fakty vo viacerých domácich publikáciách, ne−
chýbajú ani informácie o minulosti v odbornej literatú−
re, z časti i zápisy v obecných kronikách dokumentujú
čo to o vývoji obce.
Škoda, že mnohé dokumenty, ktoré boli pýchou o
kultúre a spoločenskom živote u nás z rokov 1918 −
1989 sa záhadne stratili, alebo sú ukryté na nezná−
mom mieste? Sú to umele vytvorené biele miesta v
histórii 567 ročnej obce. Viem, ako ťažko sa história
dopĺňa aspoň osvedčené listiny. S potešením prijímam
každý dokument, ktorý vyplní i malé biele miesto.
Chcem poďakovať tým, ktorí už poskytli fotografický ale−
bo písomný doklad, ale aj tým, ktorí doma vlastnia his−
torické dokumenty a poskytnú kópie kronikárovi obce,
alebo obecnému úradu.
O prvom trojčíslí v nadpise sa ďalej rozpisovať ne−
chcem, ale pre mňa je dvojčíslie 78 určitou výzvou na
poďakovanie za to, čo všetko sa dá pre zachovanie,
alebo opísanie dejov v obci urobiť. Viem aj to, že je to
práca, ktorá si vyžaduje veľa času, štúdií príslušnej li−
teratúry a hlavne viery, že to poslúži hudúcim generá−
ciám k vytvo−
reniu si pred−
stáv, ako sa
tu žilo, čo ľudí
zaujímalo,
aký pokrok
bol v danom
čase urobe−
ný. Je to naj−
lepší doku−
ment pre tých,
čo chcú za−
chovať konti−
nuitu v prirodzenom vzťahu človek − príroda, alebo as−
poň dosiahnuť optimálny stav.
Už som spomenul, že máme z minulého storočia
niekoľko publikácií o našej obci, posledná je z prelo−
mu tisícročí. V každej nájdeme veľa zaujímavostí a ak
sa pridajú k nim nové dokumenty, takmer vždy vzniká
prehodnotenie už „známeho“. Závery sú rôzne, môžu
potvrdiť, alebo spochybniť už zapísané. V obidvoch
prípadoch je to pozitívny výsledok, lebo sa obsah his−
tórie skvalitňuje. Takto som mal možnosť počuť úvahy
môjho priateľa Antona o histórii:
Anton je náš rodák občan Českej
republiky, ale nikdy neodmietol po−
môcť pri spracovaní dokumentov a na−
písať do publikácie či obecných no−
vín rôzne state. Veľmi pekne spraco−
val i samostatné písomné práce z rôz−
nych výročí. Čo si ale zvlášť cením, je
jeho tvorba príležitostnej poézie, kto−
rá je jedinečná. Podobe i rôzne foto−
grafie sú cenné.
Anton Beňo, obyvateľ neďalekého Nedašova v ČR
bude mať 28.4.2006 78 rokov a to je dôvod, aby som
za jeho prácu pre našu obec skromnému, ale pracovi−
tému rodákovi s ušľachtilými myšlienkami úprimne po−
ďakoval aj v mene čitateľov Lipovca.
Ing. Krajčí
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Trojkráľový koncert
...bolo zimné, trojkráľové odpoludnie.
Do nášho Rímskokatolíckeho kostola sv.
Jána Nepomuckého sa pomaly začali
schádzať ľudia, ale nie tak ako sme boli
naučení alebo ako sa bežne schádza−
me na príležitostné nedeľné pobožnos−
ti, alebo iné cirkevné obrady. Bolo to
iné aj preto, že sa tu schádzali nielen
domáci, ale i ľudia z blízkeho okolia. Na
tvárach mnohých bolo vidieť radosť, ba i
veľa pozdravov a úprimných podaní rúk.
Mnohí sa už poznali z akcií podobného
rázu, konaných v okolitých obciach.

Čo bolo dôvodom? Nuž to, že člen−
ky nášho speváckeho zboru SRŇAN,
pod vedením umeleckého vedúceho p.
Jožka Polomského, už konečne napl−
nili svoju dlhoročnú túžbu: „usporiadať
aj doma niečo originálne, čo je
už v okolitých dedinách, či mes−
tách viac rokov udomácnené“,
a čoho sa náš spevokol s veľ−
kým úspechom zúčastňuje.
Slovo dalo slovo... a za po−
moci starostu, Ing. Kristína, sa
podarilo uskutočniť „Prvý troj−
kráľový koncert“ v našej obci.
Pozvanie na účasť prijali
susedia z Nemšovej, kde pra−
cuje mužský zbor pod vedením
kapelníka p. Jozefa Králika, kto−
rý obohatil zbor o originálny doprovod
svojej dychovej „Sedmičky“.
Veľkým prínosom koncertu bolo po−
zvanie speváckeho zboru Hornosúčan,
ktorý vedie znamy trenčiansky dirigent
Dr. Jozef Vakoš.
Kostol bol plný, slávnostná koncert−
ná atmosféra plná veľkého očakávania.
V tom sa kostolom začali niesť krásne

tóny piesne Ave Maria od Franza Schu−
berta, v podaní sólistu Ing. Pavla Kvas−
nicu z folklórneho súboru Latovec z
Dolnej Súče v hudobnom doprovode
p. Zlaty Šatkovej.
Marta Papierniková, jedna z členiek
domáceho speváckeho zboru, privíta−
la prítomných a predstavila niekoľkými
slovami zúčastnené zbory.
Ako prvý vystúpil domáci spevokol
pod vedením p. Polomského a za hu−
dobného doprovodu jeho dcér Ivetky
(husle) a Zuzky (organ).
V ich vystúpení zazneli za hu−
dobného doprovodu p. Petra Čer−
ničku i skladby z prvého CD.
Po veľkom potlesku sa predsta−
vil mužský spevácky zbor z Nemšo−
vej pásmom vianočných kolied
sprevádzaný hovoreným slovom a
hudobným doprovodom Nemšov−
skej Sedmičky.
Po ich vystúpení sme si vypo−
čuli opäť sólistu Ing. Kvasnicu so
skladbou Ave Verum od W. A. Mo−
zarta.
Ako posledný súbor zaplnil sláv−
nostne vianočne vyzdobené prezby−
térium spevácky zbor Hornosúčan,
pod vedením Dr. Vakoša, ktorý v rámci
programu požiadal o slovo. V krátkosti
zhodnotil priebeh podujatia a poprosil
o chvíľu ticha pre spomienku na svojho
dobrého priateľa a hudobníka, nášho zo−

snulého p. učiteľa Mgr. Petra Schulcza,
ktorému venoval pár spomienok.
Na záver nastúpili všetky zbory, v
kostole sa zotmelo a za rozžiarených
vianočných stromčekov sa začali niesť
tóny vari najkrajšej vianočnej piesne,
ktorú pozná celý svet: Tichá Noc, svätá
Noc, ktorá dala celému „dielu“ neopa−
kovateľnú atmosféru. Veď spieval kaž−
dý a pekne z plných pľúc. Bola to
najkrajšia bodka za celým progra−
mom.
Po poďakovaní bol koncert
ukončený s mnohými želaniami,
aby tento kultúrny zážitok sa stal
krásnou tradíciou v našej obci.
Aj pri hudbe nám roky plynú,
aj pri speve nám zbelie vlas,
keď tóny sa nám k duši vinú,
keď počúvame čísi hlas.
text a foto: JoKe
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Čriepky zo ZŠ s MŠ Václava Mitúcha
· 35 siedmakov v novembri bolo v
Škole prírody na Patrovci
· žiaci navštevujú v mimovyučova−
com čase 21 krúžkov
· 137 žiakov 1. stupňa a 5.roční−
ka v decembri navštívili divadelné
predstavenie Aladinova zázračná
lampa v Trenčíne
· v novembri prebehlo školské
kolo v speve ľudových piesní Tren−
čianske hodiny, víťazi Silvia Marto−
nová, Janka Mierna, Janka Štefán−
ková sa zúčastnili okresného kola
· J. Štefánková 3. miesto vo svo−
jej kategórii v okresnom kole Tren−
čianskych hodín
· v Cezpoľnom behu na Brezine
v poradí družstiev mladšie žiačky ob−
sadili 4. miesto a z jednotlivcov naj−
úspešnejší bol Jozef Kumančík na 6.
mieste
· uctili sme si starších počas Me−
siaca úcty k starším a členov Slov.
zväzu telesne postihnutých kultúrnym
programom

· žiaci 8. a 9. ročníka boli 1.dec. na
prezentácii stredných škôl Stredoško−
lák
· zapojili sme sa do Medzinárodnej
súťaže nefajčiarskych tried
· v dec. prebehlo školské kolo ma−
tematickej Pytagoriády v 3. až 8. roční−
ku
· žiaci 9. ročníka si precvičili Mo−
nitor v cvičnom testovaní
· 2. dec. v spolupráci s farským
úradom prebehla katechéza
· piataci boli na exkurzii v Detskej
okresnej knižnici
· v poslednom vyučovacom dni
kalendárneho roka si žiaci pozreli
film Madagaskar
· občianske združenie SELF v spo−
lupráci s Metodickým centrom v Tren−
číne udelilo našej škole čestné uzna−
nie za najúspešnejšiu účasť v lite−
rárnej časti súťaže talentovaných detí
Trenčianskeho kraja Duchovná a kul−
túrna dedina 2005. Hlavnú cenu v po−
ézii získala Kristína Papierniková, čest−
né uznanie dostali Tomáš Lipták, An−
drea Králiková a Mária Mierna. Vo vý−
tvarnej časti hlavnú cenu dostala Jana
Papierniková

· siedmaci absolvovali lyžiarsky kurz
v Rajkovci
· úspešní riešitelia okresného kola
geografickej olympiády: Romana Mičin−

cová, Matej Mindár, Natália Černičko−
vá, Peter Martiška, Jozef Prosňanský a
Andrej Harvan, ktorý postúpil do kraj−
ského kola.
· Martina Naňáková je úspešná rie−
šiteľka okresného kola matematickej
olympiády
· fašiangy sme si pripomenuli kar−
nevalom žiakov 1. a 2. stupňa. Ďa−
kujeme rodičom za pomoc pri tvor−
be masiek detí. Fašiangovú náladu
nám spríjemnil aj cirkus Jacko.
· basketbalové družstvo starších
dievčat vyhralo základnú skupinu a
v okresnom kole obsadilo 2.miesto
· mladšie žiačky vo vybíjanej vy−
hrali základnú skupinu a postúpili
do finále okresného kola
· mladší žiaci vo futbale vyhrali
základnú skupinu a v semifinále
skončili na 4. mieste
· naši žiaci sa zapojili do súťaže
Vesmír očami detí
· prebehol zápis detí do 1. ročníka,
pre šk.r. 2006/2007 sa zapísalo 39 žia−
kov
· žiaci 6. ročníka sa zapojili do me−
dzinárodnej matematickej súťaže KLO−
KAN

www.hornesrnie.sk
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Anonym
Obecné zastupiteľstvo, starosta, ale aj redakcia Li−
povca obdržali rovnaký anonym.
Je napísaný inteligentne, nikoho neuráža a zaobe−
rá sa vážnym problémom. Preto nebol hodený do koša,
ale jeho obsahu venovali pozornosť všetci oslovení.
Zrejme občianka Horného Srnia, matka opisuje ro−
dinný problém, keď otec a manžel prepadol hre na
automatoch, umiestnených v miestnych pohostinstvách,
či kultúrnych zariadeniach.
Žiada zainteresovaných o vyslovenie zákazu k pre−
vádzke týchto hazardných zariadení v našej obci. Pou−
kazuje pritom na rovnaký problém, ktorý v susednej
Nemšovej riešilo mestské zastupiteľstvo všeobecne
záväzným nariadením o zákaze inštalovania herných
automatov na území svojho mesta.
Problém aj napriek jeho ľudskému rozmeru, ohro−
zenia rodiny, nie je však tak jednoducho riešiteľný ako
si pisateľka predstavuje.
Podľa oficiálnych informácií a právneho stanoviska
vydanie požadovaného rozhodnutia nie je v súlade s
ústavou Slovenskej republiky, ktorá umožňuje každé−
mu konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho ne−
možno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Vše−
obecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva
nemôže byť v rozpore.
Preto aj v Nemšovej je celý problém predmetom
správneho konania, doteraz bez definitívneho záveru,
o ktorom na podnet organizácie prevádzkujúcej hracie
automaty pravdepodobne rozhodne až ústavný súd.
V prípade stanoviska, ktoré by nariadilo zrušenie
VZN môže dôjsť aj k nariadeniu o náhrade škody. Prá−
ve pre tieto skutočnosti obecné zastupiteľstvo prípad
neuzatvorilo, ale počká na súdne vysvetlenie a kvalifi−
kovaný záver orgánov, ktorým to prislúcha.
Z diskusie k anonymu vyplynulo, že aj poslanci aj
členovia redakcie Lipovca plne chápu rodinný prob−
lém pisateľky.
Život však podobné problémy prináša. Veď koľko je
napr. alkoholikov a alkohol nezakázali vyrábať. Koľko
ťažkých havárií spôsobili vodiči rýchlych automobilov
a ich produkcia sa neznižuje.
Jednoduché administratívne opatrenie asi len veľmi
ťažko takého prípady vylúči aj keď by zákaz jedincovi
jeho gemblérske sklony skomplikoval.
Ak bude možné právne bezkonfliktne prípad, či ta−
kéto prípady v rámci obce riešiť, poslanci sa k nim vrá−
tia a i napriek prínosu do obecnej kasy určite rozhod−
nú v prospech rozvoja rodiny a občana.
Za týmto cieľom bude obecné zastupiteľstvo i staros−
ta obce trvať na rešpektovaní povinností vyplývajúcich
zo zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a na nepl−
nenie dielčích ustanovení upozornia prevádzkovateľa.
Zatiaľ však ponechávajú priestor pre zhovievavosť a
rozumný prístup k riešeniu problému v rodine anony−
mu. Veď deti chcú určite otca a nie hráča.
Redakcia

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ ďakuje
· v materskej škole deti pravidelne
robili vychádzky do prírody a kŕmili zvie−
ratká
· spoločne s rodičmi sa žiaci veselili
na karnevale, rodičia sa zabávali na
maškarnom plese
· do materskej školy pre šk.r. 2006/
2007sa zapísalo 16 detí

− a.s. CEMMAC a Bricol, s.r.o. za sponzorský dar,
dataprojektor a e−beam tabuľu, vyučovacie prostried−
ky, ktoré skvalitnia výchovno−vzdelávací proces v na−
šej škole.
− sl. Oľge Lamačkovej za sponzorský dar 4 páry lyží
a 2 páry lyžiarskych topánok a Ing. Ivanovi Kebískovi
za kopírovací stroj
− p. Miroslavovi Mačinovi za náter tabule špeciál−
nou farbou v odbornej učebni
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Cesty nášho rodáka po svete
Anton Michálik: Až na koniec
sveta. Vydalo: Vydavateľstvo a
nakladateľstvo T + E, spol. s r. o.,
Fialkové údolie 29, Bratislava, str.
144.
Až na koniec sveta sa dostal
na svojich cestách Ing. Anton
Michálik. Vetné spojenie Až na
koniec sveta dalo pomenovanie
sympatickej knižke a prvou kapi−
tolou pod týmto istým názvom za−
čína autor aj svoje putovanie po
modrej planéte. Prečo venujeme
pozornosť tejto publikácii na strán−
kach nášho Lipovca? Dôvod je
prostý a prozaický: Tono Michá−
lik je náš rodák. Po obidvoch ro−
dičoch má korene v Hornom Srní,
kde sa roku 1937 narodil. Vyštu−
doval Strednú priemyselnú školu
strojnícku a pracoval ako kon−
štruktér technológií na výrobu sta−
vebných hmôt. Už koncom šesť−
desiatich rokov prišiel s myšlien−
kou nahradiť v podstate zastara−
lé šachtové pece modernejšou
rotačnou pecou vo vtedajšej Hor−
nosrnianskej cementárni, n. p.
poukazoval na európske a sve−
tové trendy v produkcii cementu
a náš závod sa v tom čase pre−
padal do kategórie ešte stále vý−
konných, ale v podstate už takmer
muzeálnych objektov. Lenže
mocní ani v štáte ani v cementár−
ni nemali záujem o progresívne
novoty. Dnes sa to zdá nepocho−
piteľné, ale vtedy to bolo tak − však
ešte žijúci pamätníci.
Okrem svojej profesie mal
Tono aj ušľachtilé záľuby − cesto−
vanie, fotografovanie a žurnalis−
tiku. Svedectvom sú napríklad
Trenčianske noviny z rokov 1968
a 1969, do ktorých prispieval svo−
jimi fundovanými článkami a kva−
litnými fotografiami. Zviditelňoval
tak našu obec, cementáreň, miest−
nu knižnicu ale i poľovnícke zdru−
ženie. Príspevky v regionálnom
týždenníku sú dokladom Tonovej
erudície, ktorú uplatnil i neskor−
šie, keď pôsobil desať rokov v te−
levízii a desať rokov v Technic−
kých novinách. Žurnalisti sú pri
svojej práci odkázaní na pohyb,
resp. cestovanie. A náš krajan
musel pri výkone svojho povola−
nia samozrejme tiež cestovať.
Možno sa ani nenazdal, ktoré kúty
našej planéty navštívi. Začiatok
knižky štartuje doslova na konci
sveta − na najjužnejšom výbežku
Južnej Ameriky, v argentínskom
meste Ushuaia za Ohňovou ze−

mou. Z juhu postupuje na sever
a približuje nám prírodné krásy
jednotlivých krajín tejto časti na−
šej zeme. Cez Mexiko sa dostá−
va na severnú časť amerického
kontinentu a spolu s ním môže−
me obdivovať prekrásne skalné
veže v Monument Valley, Údolie
smrti v Kalifornii, strmé zrázy i
divokosť Grand Canyonu. Zave−
die nás tiež do perly prírody se−
veroamerického kontinentu − Yel−
lowstonského národného parku,
ktorého väčšia časť sa rozprestie−
ra vo Wyomingu, menšia v Mon−
tane. Veľkým krokom preklenie
Atlantický oceán a už nás vodí
po severnej Afrike. Dáva nám
možnosť obdivovať krásy „nehos−
tinných“ púštnych oblastí. Zo se−
veru Afriky nás smeruje Tono Mi−
chálik kolmo „dole“ kontinentom k
skalnatému cípu južnej Afriky, kto−
rý je nám známy ešte z hodín ze−
mepisu ako Mys dobrej nádeje.
Nielen na severe Afriky sú púštne
regióny, ale i v jej južnej časti, ako
dokazujú fotografie z Namíbie. V
tejto krajine sa dochovali i posol−
stvá z minulosti − zaujímavé skal−
né kresby, najstaršie majú až 25
000 rokov − dokumentujúce staré
ľudské civilizácie. Na hraniciach
Zambie a Zimbabwe autor obdi−
voval známe Viktóriine vodopády.
A ešte jedno púštne zastavenie −
tentoraz je to svetoznáma púšť Ka−
lahari.
Z južnej Afriky opäť veľkým kro−
kom na sever. Čitateľa víta poho−
rie Kaukaz, ktoré delí v tejto časti
Európu od Ázie. Dominantou
Kaukazu je známy Elbrus, na kto−
rom si „brúsia ostrohy“ horolezci.
Východným smerom sa nachá−
dza pohorie Ťanšan, kde sa v roku
1989 naplnil osud nášho kraja−
na Ing. arch. Júliusa Lamačku pri
horolezeckej expedícii (Lipovec,
roč. X., č. 1, 2001, str. 4 − 5). Cez
Tadžikistan putuje Tono Michálik
ďalej na východ až do mongol−
skej stepi, aby opäť raz prudko
„zalomil“ smer, tentoraz na juh k
„streche sveta“ − Himalájam, kde
nás zoznámi s Nepálom a Tibe−
tom. Ďalší trošku „menší“ krok
urobíme spolu s autorom juhový−
chodným smerom a navštívime
Kambodžu, Laos, Vietnam. Exo−
tická príroda týchto krajín zaujme
každého návštevníka, vrátane
riečneho veľtoku Mekong, ktorý
uzatvára prvú desiatku najdlhších
riek sveta. Dve zastavenia v kra−

jine vychádzajúceho slnka − Ja−
ponsku, patria japonskému ná−
rodnému symbolu − hore Fudži−
jama a trojlístku prírodných krás:
Seto − Hakone − Nikko. Z japon−
ských ostrovov na severe treba
opäť urobiť veľký krok, tentoraz na
juh až pod rovník. Niekoľko za−
stávok na obidvoch ostrovoch
Nového Zélandu umožňuje vidieť
jeho jazerá, ľadovce Južných Álp,
geotermálne prejavy vulkanickej
činnosti, najvyšší vrch v Oceánii
− Mount Cook s výškou 3 754
metrov. Jedna zastávka v Austrálii
je venovaná tamojším „veľhorám“
− Snežnému pohoriu medzi mes−
tami Melbourne a Sydney. S výš−
kou 2 230 metrov dominuje tým−
to veľhorám vrch, pomenovaný
po poľskom národnom hrdinovi
Tadeuszovi Kosciuskovi. Cooko−
ve ostrovy a „Magická Moorea“,
ležiace východne od Austrálie, sú
dve posledné destinácie, patria−
ce k stovke tých, ktoré sme mali
možnosť navštíviť spolu s cesto−
vateľom Ing. Antonom Micháli−
kom.
Čo dodať na záver? Snáď len
niekoľko slov, alebo „niekoľko
viet“. Vyššie predstavená publi−
kácia približuje čitateľovi neuve−
riteľné prírodné krásy našej pla−
néty. Zavedie nás do rôznych

kútov sveta − okrem Európy a
bývalého Sovietskeho zväzu. Ale
to nemusí čitateľa mrzieť, pretože
autor na záložke knihy oznamu−
je, že sa tak stalo „z hľadiska
ďalších tvorivých zámerov...“ Pod−
ľa týchto slov sa teda môžeme
tešiť na ďalší zväzok, trebárs „Až
na začiatok sveta“? To samozrej−
me nechávame na autora. Publi−
kácia je postavená na kvalitných
farebných fotografiách, ktoré majú
veľmi dobrú technickú i kompo−
zičnú úroveň. Textová časť ob−
rázky doplňuje a „podopiera“ v
dostačujúcej miere. Tieto riadky
pochopiteľne nemôžu nahradiť
prečítanie a prezretie publikácie.
Pre čitateľov Lipovca (ale nielen
nich) sú tipom, ako príjemne a bez
námahy navštíviť niektoré pre−
krásne kúty našej planéty. A cel−
kom nakoniec malá pripomienka.
Tono, v ďalšej publikácii neza−
budni na rok vydania. Patrí to
spolu s menom autora, názvom
a miestom vydania k štandard−
nej vybavenosti knihy. Okrem iné−
ho aj pre lepšie bibliografické „za−
chytenie“ a uľahčenie orientácie
záujemcov o túto skvostnú publi−
káciu. Autorovi želáme „dobré
svetlo“ pri objavovaní ďalších
krás modrej planéty.
Dr. Milan Chlebana

Novinky v Obecnej knižnici
V priebehu minulého roka sme prostredníctvom Grantového
systému MK SR a obecného rozpočtu nakúpili do obecnej knižni−
ce knihy v hodnote viac ako 63 000,− Sk. Predstavuje to viac ako
190 kníh. Ich zoznam nájdete na internetovej stránke obce
www.hornesrnie.sk, prípadne priamo v knižnici.
Obecná knižnica v Hornom Srní má vo svojom fonde okolo 11
tisíc zväzkov. Zahŕňa širokú škálu kníh od detských kníh, cez beletriu,
náučnú literatúru, literatúru faktu, cestopisy až po literatúru k výučbe
cudzích jazykov. Každý si tu nájde pre seba určite tú svoju knihu.
Nákup kníh sa riadi podľa toho, o aké knihy je záujem pri výpožič−
kách. Preto sme fond obohatili i o niektoré základné učebnice pre
študentov vysokých škôl napr. z psychológie, ekonomiky a pod.
Mnohé zo zakúpených kníh sú súčasnými bestsellermi, napr.
knihy Dana Browna (Da Vinciho kód, Anjeli a démoni), ako aj knihy
o čarodejníckom chlapcovi Harry Potterovi, knihy J. R. R. Tolkiena
(Hobbit, Pán prsteňov I., II., III.), ale i mnohé a mnohé ďalšie.
Všetkých Vás pozývame, staňte sa pravidelnými návštevníkmi
knižnice. Knihy budú pravidelne dopĺňané jednak z prostriedkov
obecného rozpočtu, ako i z prostriedkov, ktoré sa budeme snažiť
získať prostredníctvom grantov.
Obecná knižnica v Hornom Srní je otvorená v dňoch: utorok,
streda, a piatok v čase od 14.00 do 18.00 h.
Poplatok za registráciu na jeden rok predstavuje čiastku pre do−
spelých 40 Sk a pre deti 20 Sk. Za túto symbolickú čiastku máte
možnosť vypožičať, prípadne poprezerať si množstvo kvalitných kníh.
Ešte raz vás všetkých pozývame na návštevu našej knižnice a
veríme, že nezostane len pri tej prvej návšteve...
Silvia Kebísková, OcÚ
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Vody potokov a Vlára
Nádherné lesy, lúčne stráne,
či pasienky v katastrálnom úze−
mí obce Horné Srnie sa „pýšia“,
alebo ukrývajú množstvo čarov−
ných studničiek. V súčasnosti sú
menej často navštevované, ale
ich návštevník ocení dar, ktorý
ponúkajú.
Veľmi zaujímavé sú najmä tie
prvé, ku ktorým sa pridávajú pra−
mienky z nižšie položených. Spo−
lu vytvárajú nádherné meandre,
ktoré už rokmi vyhĺbene, skýtajú
skvostné objekty pre oko člove−
ka. A to aj vtedy, keď plnia prvot−
né poslanie − zavlažovať svoje
okolie a napájať obyvateľov prí−
rody. Všetkých bez rozdielu. Je
to ušľachtilé s vynikajúcou orga−
nizáciou, od prvej studničky až k
moru.
Mimo množstva potôčikov, ako
prítokov do rieky Vlára máme aj
mineralizovaný prameň − Slatin−
ný.
Od štátnej hranice s Českou
republikou, takmer vždy kolmo na
Vlársku dolinu, sú naukladané
sprava i zľava. V poradí je prvý,
pôvodne hraničný, ktorý pri roz−
hraničení medzi ČR a SR túto
funkciu stratil. Postupne, aspoň z
časti popíšem lokality prvých stud−
ničiek a miesto, kde potôčiky ús−
tia v pirátskej rieke Vlára.
Vlárka, prvý ľavobrežný prítok
rieky Vlára. Má výdatný prietok.
Prvé studničky má v dvoch štá−
toch. V Českej republike je prvá
studnička v Cigáni. Na Sloven−
sku pramení Vlárka na Vršatec−
kých lúkach. Dva prúdy sa stre−
távajú nad Sidoniou, odkiaľ vody
tečú v nádhernom a zaujímavom
koryte. Zaujímaná je tu skutoč−
nosť, že nová hraničná „čiara“ už
nie je v strede potoka. Koryto Vlár−
ky veselo vedie jej vody strieda−
vo na území ČR a SR, ale ústie
je Za plesom, čo je výsostné úze−
mie nášho katastra. Aj okolie ús−
tia je zaujímavé, jeho „divokosť“
je vraj pre vtáctvo a rôzne živočí−
chy. Čistota vody Vlárky je po−
značená „človečinou“.
Čakanovský potok, je pra−
vostranný prítok a vyniká vysokou
čistotou vody po celej dĺžke, od
prvého pramienka. Aj tento po−
tok má dve vetvy s prvými stud−
ničkami, ale už iba v srňanských
lesoch a lúkach. Na Malej Rokyt−
ke (nad Futernou) a Za skálím
(Pod Javorom) sú prvé studničky
týchto dvoch vetiev. Spolu vedú
a priberajú vody ďalších studni−
čiek okolo bývalej horárne po hl−
bokých zárezoch a pekných str−
minách až k ústiu. Po svojej ces−

te pretínajú mnohé lesné cesty.
Potok ústi v lokalite Za plesom,
nad Matálovým.
Branný potok. Často sa s tým−
to ľavobrežným prítokom do rie−
ky spomína Branná studňa, ale
nie je prvým prameňom. Potok
má nádherné scenérie po svo−
jom trajekte, často sa meniace
plytké a hlboké úseky koryta. Aj
tento potok má dve vetvy prvých
prameňov. Pod Hornými salašmi
začína jedna vetva a rovnocen−
ná je studnička pod
Javorníkom.
Vody Branného
potoka sú veľmi čis−
té, čo využívajú cha−
tári. Pre obyvateľov
Zábavy v minulosti
boli vody zásobár−
ňou pri chove zvierat.
Štefan Zemanovič,
bývalý obyvateľ osa−
dy Zábava, za pomo−
ci priateľov postavil
na toku potoka mini
elektráreň pre osvet−
ľovanie rodinného
domu.
Malý „vodopád“ tesne pod osa−
dou je malá ozdoba potoka, kto−
rý ústi v lokalite Rajkovec, tesne
pod lokalitou Horné Strážnice.
Bradelský potok. Starý válov
pod Rokytkou a Kučerové v Ma−
lých bokoch skytajú prvé studnič−
ky dvoch vetiev, ktoré vedú do
Bradelského údolia vody z množ−
stva ďalších pramienkov. Vody sú
veľmi čisté a čaro zvyšuje trojstud−
ničkový (teraz už upravený) úsek
neďaleko lokality Slatiny. V tom−
to úseku sú pekne upravené plo−
chy pre posedenie a odpočinok.
Bradelský potok je pravostranný
prítok rieky Vlára. Ústi v lokalite
pod Zúbrovou. V minulosti bolo
ústie vhodným tokom pre plevel−
né i ušľachtilé druhy rýb. Zaují−
mavý je aj úsek toku oproti loka−
lity Trlavé. Hlboké, pekne mode−
lované koryto je miesto pre život
zaujímavých živočíchov.
Slatinný prameň (Jozefov). Nie
je zaujímaný výdatnosťou, ale
svojou mineralizáciou. Prameň je
obnažený v umelo vytvorenej
ryhe v hĺbke asi 1,5 m. Výdatnosť
v keramickej rúrke je nemerateľ−
ná (< 1 l/min). Podľa STN 86
8000 je voda hydrouhličitanová,
sodná, uhličitá so zvýšeným ob−
sahom kyseliny boritej, hypoto−
mická, teplota 12oC, pH 6,7, cel−
ková mineralizácia 3.369,7 mg.l−
1.
Prameň bol ohodnotený tak,
že pri odbornom zachytení môže

byť vhodný na verejné využitie.
To sa stalo. Jozef, jeho dlhoroč−
ný ochranca, oddelil prítok od
bežného prameňa a na dôvažok
je pod Slatinami i zarazená oce−
ľová rúrka s mechanickou stud−
ňou, kde sa dá mimo zimných
mesiacov načerpať dostatočné
množstvo mineralizovanej sodno−
hydrouhličitanovej vody. Miesto je
upravené zásluhou Jozefa a pre
návštevníkov tu obecný úrad vy−
budoval altánok.

Od prameňa je v lokalite Sta−
rá rieka vybudované umelé kory−
to, ktoré do svojho „toku“ priberá
vody málo významných studni−
čiek, preto v ústí do rieky priteká
nevýrazné množstvo vody, viac
slúži v jarných mesiacoch a pri
zrážkach. Tento mineralizovaný,
lepšie povedané miešaný prítok,
ústi na rozhraní lokalít Stará rie−
ka − Pod Malým bokom. Prítok má
po takmer celej dĺžke paralelnú
polohu s korytom rieky Vlára.
Sietňanský potok, je ľavobrež−
ný prítok, z časti zasiahnutý ko−
merciou. Jeho vody sú zachytá−
vané v dvoch rybníkoch s mohut−
nými priehradnými múrmi. Je to
v lokalitách na hranici katastrál−
neho územia obcí Horné Srnie a
Borčice. Prvé studničky sú tiež v
dvoch katastroch. Srňanská vet−
va na Fodorke (Pod Rúbanicou)
a borčická vetva v Podslačí. Veľ−
mi výdatný prameň je na lúke Za
Ostrou horou, čo možno označiť
za ďaľšiu vetvu. Zároveň je to
najkrajšie miesto s pravým pra−
meňom. Tí, čo lokalitu poznajú
vedia, že studnička pramení pod
koreňmi mohutného stromu. Siet−
ňanský potok po strmej časti pod
rybníkmi pokojne v hlbokom zá−
seku tečie do Sietneho, kde pri−
berá vody zo Starého i Mladého
hája. Ďalej cez močariská pokoj−
ne priteká do lokality Blatie, kde
ústi do rieky Vlára.
Na pôvodnom pasienku bol v

minulosti potôčik miestom znač−
ného množstva rôznych druhov
rýb. V tom čase sa rozhodovalo,
že Blatie sa zmení na podnika−
teľskú oblasť (sarosta obce Jozef
Savka, riaditeľ HSC Ing. Michal
Krajči a zástupcovia závodu, te−
raz BRICOL, s. r. o. a PaPs).
Obecný potok (Margéta). Iba
potok prameniaci na lúkach pod
lokalitou Margéta je v správe
obecného úradu. Po svojej ceste
priberá vody okolitých studničiek.
Zároveň jeho vody
už v lokalite Vŕšok
využívajú záhradkári,
majú v osade nádr−
že a rozvod pre všet−
ky záhradky. Preby−
tok vody je opäť pri−
vádzaný do koryta
potoka. V tesnej blíz−
kosti koryta v lokalite
Potok zasa záhrad−
kári − chatári využíva−
jú vodu na závlahu,
ale i na malé rybníky
okrasného charakte−
ru. V intraviláne, od
ulice Dubravská až
na ulicu Horný koniec je potok
zakrytý. V ďalšej časti má potok
Morgéta nádherné koryto − regu−
lované a oplotené, kapacitne po−
stačí aj na prívalové stavy povr−
chových vôd. Regulovaná časť
má maximálne klesanie. Ďalšia
časť koryta potoka len mierne kle−
sá, tesne pri tenisovom areáli TK
2000 opäť prekrytá časť (asi 100
m) a končí, ústi do rieky Vlára v
lokalite Dubčákov stav opäť v
otvorenom priereze. To je už v
katastrálnom území Nemšovej. V
časti až po stred obce sú vody
Margéty čisté, lež od mostíka na
ulici Janka Kráľa sa čistota výraz−
ne mení, čo nás nechváli.
Suché potoky, je ich niekoľko
a ich objem prítoku do rieky Vlá−
ra je zanedbateľný, mimo času
jarných a zrážkových prívalov.
Spomeniem ich tiež v poradí od
hranice s ČR až po Dubčákov
stav: Malý Čekanovec, Dolné Bra−
delcia, Žlaby, Žaružník, Samáš−
ky, Rúbanice.
Rieka Vlára. Pirátska rieka bez
hanby „kradne“ vody susedov z
Moravy. Jej ináč „lenivý“ tok vie
byť hrozivý, keď sa vyskytnú 100
ročné vody s prietokom 340
m3.sec−1. Tento stav sme pozo−
rovali naposledy v roku 1972,
pozri foto, kde vidíte ešte pôvod−
ný starý, drevený most (teraz je
tu lávka).
Z kroniky, Ing. Krajči
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Šport v obci

Spoločenská rubrika
NAŠI NOVÍ OBČANIA
3.12.2005 Sophie Lampe
10.12.2005 Zuzana Matejová
16.1.2006 Tomáš Púček
18.1.2006 Hana Makovcová
12.2.2006 Patrik Vittek
MANŽELSTVO UZATVORILI
18.2.2006 Tibor Duras z Trenčína a
Marcela Beňová z Horného Srnia
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
20.12.2005 Jozef Mišura
21.12.2005 Mária Orthová
4.1.2006 Anna Mazánová
5.1.2006 Vincent Varček
20.2.2006 Hedviga Micháliková
20.2.2006 Mária Schiszlerová
27.2.2006 Augustín Varček

Štatistické údaje za rok 2005
Počet narodených detí
Počet prisťahovaných občanov
Počet zomrelých občanov
Počet odsťahovaných občanov
Počet obyvateľov obce Horné Srnie
k 1.1.2006 bol

číslo 1 − apríl 2006

34
49
47
20
2 870

Zhodnocovanie biologického odpadu

POVINNÉ
Dňom 1. januára 2006 nadobudlo účinnosť
ustanovenie zákona o odpadoch, ktoré
ZAKAZUJE ZNEŠKODŇOVAŤ − UKLADAŤ
NA SKLÁDKU A SPAĽOVAŤ − BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A Z PAR−
KOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV A Z
ĎALŠEJ ZELENE − tzv. zelený bioodpad (tráva,
burina, konáre).
Z toho vyplýva povinnosť pre každého obča−
na − majiteľa nehnuteľnosti − (záhrada, sad, roľa
atď.) − v rámci svojich možností vzniknutý zelený
odpad skompostovať na vlastnom území.
Pre obec vzniká povinnosť zabezpečiť zhod−
notenie bioodpadu z pozemkov právnických, fy−
zických osôb a občianskych združení, ktoré mož−
nosť zhodnotiť odpad či už na vlastnom, resp.
vhodnom pozemku, alebo z iného vážneho dô−
vodu nemajú, a tiež pre prípad produkcie nad−
merného množstva zeleného odpadu, ktoré ob−
čan alebo podnikateľ nedokáže sám spracovať.
V uvedenom prípade bude k dispozícii obecná
kompostáreň, pre ktorú bude vyčlenená lokalita
s vlastným technickým zariadením (štiepkovač −
drvič konárov), na príprave ktorej vedenie obce
už intenzívne pracuje.
Vaša spolupráca vrátane pripomienok, dopo−
ručení a skúseností, vážení občania, je VÍTANÁ!
Ing. Jozef Kristín, starosta obce
LIPOVEC − noviny obce Horné Srnie. Zodpovedný
redaktor Ing. Jolana Hiklová, www.hornesrnie.sk. Vy−
chádza vo vydavateľstve DELTA Skalka n/V, tel.
0905
259
315,
e−mail:delta@naex.sk,
www.delta.ismo.sk. Registrácia: Okresný úrad Tren−
čín č. 120−456/1992−RK.
© DELTA

Aj keď zimné mesiace nie sú typicky
futbalovým obdobím a táto zima už vôbec
nie, i tak sa vyznávači tohto najobľúbe−
nejšieho športu opäť zapojili do jubilejné−
ho XX. ročníka minifutbalovej ligy o „Po−
hár starostu obce Horné Srnie“. Je to
takmer neuveriteľné, no skutočne nieke−
dy pred dvadsiatimi rokmi vymysleli býva−
lí „zväzáci“ Marian Šimák a Peter Štefá−
nek, že bývalú „dedinskú“ letnú futbalovú
súťaž presunú do športovej haly. Vtedy ani
len netušili, že sa z nej stane najmasovej−
šie podujatie v šírom okolí pre rekreač−
ných i registrovaných futbalistov. O tom,
že sa v jednom mužstve alebo ako súperi
stretnú otcovia proti svojim synom sa dalo
iba snívať. Odvtedy i naše deti vyrástli, pre−
šla takmer generácia hráčov a sny sa sta−
li realitou. V jednotlivých mužstvách na−
stupujú otcovia proti synátorom, juniori i
starí páni, okresní reprezentanti proti kraj−
ským i treťoligovým.
V uplynulom XX. ročníku sa zišlo re−
kordných 173 hráčov, ktorí reprezentovali
16 družstiev a tento počet bol tiež na hra−
nici rekordných. Veková hranica od 15 ro−
kov bez ohraničenia hornej hranice prinies−
la neľútostné boje v prvom kole, kde sa
stretli družstvá jednokolovo a potom v play−
off vo dvoch skupinách 1−8 a 9−16 opäť
jednokolovo. Od novembra do konca ja−
nuára každý odohral 22 zápasov, čo je
chvályhodné pre profíkov i pre amatérov a
určite urobili niečo pre zábavu, ale aj pre
svoje zdravie. Víťazom XX. ročníka minifut−
balovej ligy o „Pohár starostu obce“ sa sta−
li hráči družstva Juniors pred Austiou a tre−
tiu priečku obsadilo Loáno.
Na ďalších miestach bolo nasledovné
poradie: 4. Natalkáči, 5. Azurit, 6. 69. FC
Fofo, 7: Profesionáli, 8. Amatéri, 9. Srsa−
ko, 10. Baník, 11. Slovan Skalka, 12. Co−
lumbia, 13. Jamajka, 14. Exit, 15. Ak ma−
nuku, 16. 1FC Fucyfuck.
Pred desiatimi rokmi organizátori, ku kto−
rým medzitým pribudol Ing. Húserka Ján,

dali po dohode so starostom obce dedin−
skej minilige titul „O Pohára starostu“, ktorý
je putovný a dohodli sa, že ukončením
každého ročníka bude spoločenské pose−
denie vo forme plesu spojené s vyhodno−
tením súťaže, takže ten tohoročný bol tiež
jubilejný „X. Ples minifutbalovej ligy“. V
dobrej plesovej atmosfére odovzdal starosta
obce Ing. Jozef Kristín „Pohár pre víťaza“
spolu s „Putovným pohárom“ víťaznému
mužstvu Juniors. Odmenených bolo však
všetkých šestnásť družstiev diplomom a
vecnou cenou. Nezabudlo sa ani na naj−
lepších strelcov, ktorými sa stali Jozef Šim−
ko a Patrik Štefánek z družstva Juniors, keď
obaja zaťažili kontá súperov rovnakým poč−
tom − 52 gólmi.
Počas plesu nechýbala dobrá hudba,
večera, zábava, ale i hodnotná tombola.
Pravdaže všetko nie je ružové ani v
športe a organizátorov mrzí, že nie všetci
zúčastnení považujú za potrebné oceniť
snahu organizátorov aspoň tým, aby si
prišli prevziať malú pozornosť za akékoľ−
vek umiestnenie. Veď v každom družstve
bolo aspoň 10 hráčov.
Od polovice januára počas play−off mi−
nifutbalovej ligy sa rozbehla aj zimná prí−
prava reprezentantov obce − registrova−
ných futbalistov − žiakov, dorastu, i dospe−
lých. V ťažkých zimných podmienkach sa
naberá najmä kondícia, využíva sa trénin−
gová plocha, ktorá je podľa možností upra−
vovaná na prípravné zápasy. Taktiež sa
využívajú okolité umelé trávniky v Nemšo−
vej a v Dubnici n/V, kde boli odohrané
viaceré prípravné zápasy.
Predpokladaný začiatok súťaže u do−
spelých v MO je 12.3.2006, čo však vzhľa−
dom na počasie nie je reálne a u dorastu
v V. lige 19.3.2006. Žiaci by mali v kraj−
skej súťaži odštartovať začiatkom apríla.
Keďže všetky družstvá, najmä mládežníc−
ke prezimovali na spodných priečkach
tabuliek, čaká ich ťažká jar a preto im všetci
držme palce.
Peter Štefánek

Deň invalidov
Čas predvianočný patrí už tradične kaž−
doročne stretnutiu členov invalidov z Hor−
ného Srnia. Inak tomu nebolo ani v roku
2005. Dňa 9. decembra 2005 sa uskutoč−
nilo v čase o 16.30 hod. kultúrno−spolo−
čenské posedenie ku Dňu invalidov, kto−
ré zorganizovala pre svojich členov Zá−
kladná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých Horné Srnie.
Najväčšiu zásluhu na vydarenej akcii
má výbor tejto organizácie pod vedením
jej predsedu Štefana Blahu, ktorý napriek
zdravotným problémom neustal vo svo−
jom eláne a akcia sa konala. Vďaka patrí
i vedeniu obce, najmä starostovi Ing. Jo−
zefovi Kristínovi. Členovia si v peknom
prostredí za prítomnosti hostí − krajskej
predsedníčky Mgr. Janky Masárovej, za−
kladajúcej členky organizácie v Hornom
Srní Vlasty Pelechovej i starostu obce vy−
počuli príhovor ku Dňu invalidov, ktorý

predniesol Štefan Blaho. Nasledovali prí−
hovory hostí a všetci prítomní sa potešili
bohatým kultúrnym programom, ktorý pri−
pravili žiaci Základnej a materskej školy
Václava Mitúcha v Hornom Srní pod vede−
ním svojich učiteliek a hudobného dopro−
vodu Mgr. Janky Húdekovej, ktorá nechý−
ba ani na jednej kultúrnej akcii v obci. Je
radostné konštatovať, že na tradície sa v
našej obci nezabúda. Účastníci akcie si po−
chutnali na chutnom, výdatnom teplom ob−
čerstvení. Niektorí mali radosť z vyhraných
darčekov, vďaka sponzorom, ktorí prispeli
na túto akciu. Príjemnú atmosféru dopĺňa−
la reprodukovaná hudba a sprievodné slo−
vo člena výboru Mariána Králika. Opäť sa
raz potvrdilo, že keď sa chce, tak sa podu−
jatie vydarí. Vďaka všetkým, ktorí sa priči−
nili o túto akciu a pripravili radostné chvíle
a krásny zážitok pre našich spoluobčanov
− členov ZO SZTP.
E. Nosálová

