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OSLAVY OSLOBODENIA OBCE
Už po 62. krát sme si v našej obci pripomenuli jej
oslobodenie. Pietny akt bol nielen spomienkou na
padlých v II. svetovej vojne, ale i pripomenutím útrap,
ktoré akýkoľvek ozbrojený konflikt prináša obyvateľom.
Už tradične slávnostnému pietnemu aktu predchádza
Beh oslobodenia obce, organizovaný v ZŠ s MŠ V. Mitúcha
a stavanie mája. V tomto roku boli úspešní bežci odmenení
diplomami a vecnými cenami. Stretnutie občanov pred
obecným úradom oživil svojim vystúpením detský folklórny
súbor Kamenček a nechýbali ani veselé tóny v podaní našej
dychovej hudby.
Vlastný pietny akt sa konal na miestnom cintoríne,
pričom sme si uctili pamiatku nielen našich padlých spoluobčanov v I. a II. svetovej vojne, ale v krátkej liturgii i pamiatku padlých vo všetkých vojnách. Potom sa už predovšetkým mladšia generácia sústredila na sledovanie
tradičného ohňostroja, ktorý i v tomto roku zavŕšil dôstojné
oslavy oslobodenia obce.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce

3. VÝROČIE PODPISU ZMLUVY O DRUŽBE A SPOLUPRÁCI
S MESTOM BRUMOV-BYLNICE
Už po tretíkrát sme si pripomenuli podpísanie družobnej spolupráce s mestom Brumov-Bylnice. Stretnutie začalo štátnymi
hymnami - a že ich dychová hudba hrá iba občas, bolo badať aj na
ich podaní. Krátke príhovory oboch starostov zhodnotili uplynulé
obdobie a boli zároveň i pozvaním na spoločné stretnutie v zariadení POHODA v Sidónii.

Tu už od skorých ranných hodín prebiehalo zápolenie v plážovom volejbale, nohejbale a minifutbale. Všetci aktéri boli ocenení
nielen pohármi pre víťazov, ale i vecnými cenami, ktoré im mali
navrátiť vydané kalórie. Na spríjemnení popoludnia sa podieľal aj
folklórny súbor Srňan, ktorý predviedol niekoľko tancov zo svojho
repertoáru. Do nálady, spevu i tanca hrala rytmická skupina a
zúčastnení, ktorých počet sa postupne zvyšoval, mali o čom rozprávať do večerných hodín.
Súčasťou programu bolo i stretnutie poslancov oboch družobných obcí za účelom nadviazania kontaktov do ďalšieho volebného
obdobia. Výsledkom stretnutia bolo konštatovanie, že v regióne
máme veľa spoločných problémov, ale i cieľov a bolo vyslovené presvedčenie, že i naďalej si budeme vzájomne vymieňať skúsenosti a
pomáhať v riešení problematiky samosprávy na oboch stranách
hranice.
Rozišli sme sa s presvedčením, že o rok sa už stretneme na
otvorenej hranici a že opäť budeme mať čo hodnotiť a o čom rozprávať.
Dovidenia v roku 2008.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce
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PhDr. MILAN CHLEBANA ZOMREL...
Len krátka spomienka na nášho rodáka, ktorý
sa narodil 25. júna 1946 a zomrel 25. júna 2007.
Je pochovaný v Trenčíne. Podrobnosti o Milanovi
sú v ďalšej časti tohto článku.
V tichosti a pokore prežíval mučivé dni od času,
keď poznal pravdu o zákernej chorobe. Veril v
Božie milosrdenstvo, um lekárskej vedy a svoju
duševnú silu. Chcel byť ešte medzi svojimi najbližšími, ktorých miloval. Veril, že svoj boj o život vyhrá. Tak mi to
povedal pri poslednom rozhovore, keď som mu hovoril, že osobne
sa chcem s ním stretnúť. Vtedy mi povedal: „Počkaj, trochu sa
zotavím....“
Vždy som obdivoval jeho profesionalitu, starosť o rodinu, svedomitosť a vitalitu. Ostalo množstvo jeho hodnotných prác a vždy
mal chuť pustiť sa do nových tém. Písal nádherne a rýdzo, profesionálne.

Za redakciu Lipovca aspoň pár slov:
Už nepovieš, čo chcel si ešte povedať,
naposledy si písal v čase Vianoc.
To si môžeme prečítať.
Do Tvojho života zasiahla vyššia moc,
nebolo síl, ako zákernú chorobu prekonať.
Ostali iba spomienky,
tie sú nádherné.
Vďaka Ti za napísané, za všetko, naveky.
V hlbokom smútku, Zbohom posledné.
Ing. Alojz Krajči a redakcia Lipovca

Pri pohrebných obradoch v trenčianskom dome rozlúčky pani
riaditeľka trenčianskeho múzea, PhDr. Katarína Babičová povedala:
„Vážená smútiaca rodina, smútočné zhromaždenie, kolegovia,
priatelia
Veľmi ťažko sa vyslovujú slová poslednej rozlúčky za človekom, ktorý viac ako tridsať rokov bol naším kolegom a kamarátom.
Spoločne sme v múzeu prežívali dobré, ale aj ťažšie chvíle, tie
ťažšie nás však v konečnom dôsledku vždy stmelili. Milanov
odchod po relatívne krátkej ale ťažkej chorobe bol pre nás predsa
len nečakaný. Veď presne pred rokom oslávil svoje okrúhle šesťdesiatiny a bol plný pracovných plánov a tešil sa aj na svoje
početné záľuby.
PhDr. Milan Chlebana sa narodil v Hornom Srní, ekonomickú
školu absolvoval v Trenčíne. V rodnej obci, kde vyrastal, už ako
chlapec spoznal mnoho prejavov tradičnej kultúry a vtedy sa aj
začal formovať jeho vzťah k histórii a k ľudovej kultúre. V roku 1964
pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na
katedre národopisu a folkloristiky. V roku 1969 nastúpil do Etnografického ústavu SNM v Martine ako odborný asistent v oddelení
vedeckého výskumu. V roku 1973 sa vrátil domov a zamestnal sa
ako samostatný odborný pracovník - etnograf v Trenčianskom
múzeu. Tu sa aj oženil a narodili sa mu dcéry Katarína a Janka.
Určite by sa bol rád dožil narodenia vnúčeniec, veď sám vedel, aké
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je to v mladom veku stratiť otca, myslím, že mu veľmi chýbal a
poznačilo ho to na celý život. Často spomínal, čo s otcom robieval,
kde chodievali a skorá strata otca sa prejavila jeho hlbokým
vzťahom k matke, ktorá sa dožila vyššieho veku.
V profesionálnom živote jeho srdcovou záležitosťou sa stala
agrárna kultúra, ale najmä v posledných rokoch sa venoval aj iným
oblastiam tradičnej kultúry. Jeho odbornosť sa prejavila v mnohých
zborníkoch, odborných prácach - jeho bibliografia je veľmi rozsiahla. Aj posledný rukopis do monografie Stankoviec stihol už počas
choroby ale načas odovzdať napriek tomu, že jeho zdravotný stav
bol už zlý. Je za ním bohatá výstavná činnosť doma aj v zahraničí,
dve expozície v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad
Váhom a v Hlavnej budove múzea. Depozitáre múzea obohatil o
množstvo zbierok, ktoré získal počas svojej dlhej praxe. Bol dlhoročný predseda západoslovenskej pobočky Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, člen výboru Národopisnej spoločnosti,
člen subkomisie pre ľudové obyčaje v múzeu v Uherskom Hradišti.
Kolegovia múzejníci ho mali radi, bol komunikatívny, nepoznal
jazykové bariéry, vedel sa porozprávať rovnako v múzeu v Poľsku
či Maďarsku alebo hocikde inde.
Určite bude nám všetkým múzejníkom chýbať a budeme na neho
spomínať!
Nielen pre nás kolegov je táto rozlúčka ťažká, veď Milan mal
veľký okruh priateľov práve cez množstvo záujmov, ktorým sa
venoval. Po roku 1989 sa angažoval aj vo verejnom živote. Vždy
nás prekvapil nielen fundovanosťou vo svojej profesii, ale i hlbokými znalosťami a záujmom o vojenskú históriu, o dejiny letectva. Bol
úzko spätý s prírodou a každú voľnú chvíľu sa snažil stráviť v
rodnom Srní. Medzi jeho záľuby patrilo lyžovanie, turistika a fotografovanie. Veľmi rád trávil čas s kamarátmi v prírode.
Milan takmer do konca medzi nás do múzea chodil, sedel vo
svoje pracovni, ale pokaždé sme videli, že v jeho očiach zhasla
jedna iskrička nádeje, že sa sem ešte vráti. Nikdy nezabudnem na
jeho slová: “Budem bojovať, dokedy budem vládať.“ Niektoré veci
sú však v živote neúprosné, človek nemá právo rozhodovať o tom,
kedy opustí tento svet. Môže sa nám to zdať nespravodlivé, veď
Milana odprevádzame na jeho poslednej ceste vo veku, keď mohol
ešte veľa dokázať, mohol stráviť krásne roky so svojou rodinou.
Neostáva nám však nič iné, ako s pokorou a nádejou prijať osud a
dúfať, že raz sa stretneme taj, kde už niet utrpenia.“
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojich zasadnutiach
konaných dňa 24.4.2007, 27.6.2007 a 30.8.2007 prijalo uznesenia č. 4, 5 a 6. Obecné zastupiteľstvo v nich:
A) zobralo na vedomie
1. Postup realizácie rozšírenia bytového fondu v obci v rokoch
2007-2008 prestavbou pavilónu materskej školy, v rokoch
2008-2009 prestavbou časti objektu starej školy, v rokoch
2009-2010 nadstavbou zdravotného strediska
2. Informáciu starostu obce o pripravovaných projektoch pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
3. Postup spracovania doplnku k územnému plánu obce
4. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2006
5. Návrh zmeny rozpočtu pre rok 2007
6. Správu o hospodárení obce za 1. polrok 2007
B) schválilo
1. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2006 nasledovne:
Prebytok hospodárenia za rok 2006
242 360,56 Sk
Povinný prídel do rezervného fondu vo výške 10% 24 236,00 Sk
Zvyšok použiť na neinvestičné účely vo výške 90%
218 124,56 Sk
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2007 nasledovne:
V časti Výdaje zrušiť:
vybudovanie zberného dvora
500 000,- Sk
výmena okien na športovej hale
200 000,- Sk
chodník na nový cintorín
150 000,- Sk
oprava oplotenia cintorína
50 000,- Sk
obecný ples
30 000,- Sk
V časti Výdaje doplniť:
➤ vypracovanie projektu zberného dvora
30 000,- Sk
➤ nákup alebo prenájom pozemkov na zber.dvor 50 000,- Sk
➤ vypracovanie projektu rekonštrukcie lávky cez rieku Vlára
50 000,- Sk
➤ asfaltovanie chodníkov na novom cintoríne
150 000,- Sk
➤ oprava a náter okien na MŠ
50 000,- Sk
➤ výmena okien v dvoch triedach ZŠ
100 000,- Sk
➤ klimatizácia OcÚ
150 000,- Sk
➤ Hudobné leto
30 000,- Sk
➤ MŠ - strecha na pavilóne
100 000,- Sk
➤ MŠ - výmena kotla
100 000,- Sk
➤ rezerva
120 000,- Sk
V prípade nerealizovania multifunkčnej učebne do konca septembra 2007 zastupiteľstvo súhlasí s výmenou okien na obecnom
úrade.
3. VZN č. 1/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horné Srnie s pozmeňovacím návrhom na zvýšenie
hranice právomoci rozhodovania starostu na 200 000,- Sk.
4. Vybudovanie zberného dvora na parcele č. 1170/2.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Srnie
na 2. polrok 2007.
6. Návrh VZN č. 2/2007 o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku
a ochrane verejnej zelene na území obce Horné Srnie
C) súhlasilo
1. S poskytnutím dotácie na vydanie publikácie Ing. Lehockého
vo výške 10 000,- Sk.

2. So zvýšením mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole na 350,- Sk za jedno dieťa s účinnosťou od 1.9.2007 v súlade s § 14 zákona č. 353/1994 Z.z. o
predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
D) nesúhlasilo
1. S poskytnutím mimoriadnej dotácie Klubu Cementár s.r.o..
2. S odpredajom budovy bývalej vodárne na parcele č 1194/14 p.
Š. V.
3. S odpustením platenia poplatku za psa p. V. Č.
E) doporučilo
4. Zahrnúť žiadosť Klubu Cementár s.r.o. o dotáciu do rozpočtu
na rok 2008.
F) uložilo
1. Komisii výstavby, komisii školstva a športu a finančnej komisii
vykonať poslanecký prieskum v objektoch materskej školy a
navrhnúť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.
Tieto predložiť na rokovanie OZ v auguste.
5. Komisii verejného poriadku pripraviť VZN o čase predaja v obci
na októbrové zasadnutie OZ.
6. Komisii životného prostredia pripraviť VZN o usmernení chovu
domáceho a exotického zvieratstva v obci na októbrové zasadnutie OZ.
7. Komisii životného prostredia pripraviť VZN o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na októbrové zasadnutie OZ.
8. Komisii verejného poriadku prehodnotiť rozmiestnenie výherných automatov v pohostinských zariadeniach v obci.
V tomto prehľade sú vypísané len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice zo zasadnutí OZ
spolu s výpismi z hlasovania poslancov sú k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornom Srní, ako i na internetovej stránke
obce - www.hornesrnie.sk.
Silvia Kebísková, OcÚ

DEŇ NARCISOV
11. ročník verejnej zbierky Ligy proti rakovine sa aj v tomto
roku na Základnej škole Václava Mitúcha tešil veľkému záujmu
žiakov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ako i občanov našej obce. Študenti OŠG i SOUO v Trenčíne ponúkali žlté
kvietky s cieľom pomôcť dobrej veci. Heslo v tomto roku „Príležitosť rozdať nádej“ sa naplnilo do bodky. Peniaze v sume 5 212,- Sk
boli zaslané na konto Ligy proti rakovine. Spolupatričnosť, nádej
a radosť sprevádzali 13. apríl 2007 v našej obci. Deti svojimi
finančnými príspevkami pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
Malý Števko Gajdošík pri odovzdávaní 200,- Sk z oblievačky pri
otázke, prečo dáva až tak veľa, povedal, aby mal radosť zo
života. Už v období školského veku pocit, že pomáha druhým, ho
určite posúva denne ďalej. Všetkým, ktorí 13. apríla podporili
myšlienku pomoci a spolupatričnosti patrí veľké ĎAKUJEME!
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO R. 2006
Podiel v
%
Mnostvo odpadu
v tonách:
Z toho:

711,72

100,00

Náklady v Sk
Fa- ulo enie +
doprava

Nádoby
- nájom
54
1 602 876,50
066,00

Spolu

ZKO:

668,00

93,86

Sklo:

15,31

2,15

Plasty:

5,52

0,78

Dobropisy obec:

- 14 913,00

NO:

4,68

0,66

RF:

- 31 250,00

Papier:

8,36

1,17

Kovy:

8,76

1,23

Tetrapaky:

1,09

0,15

Náklady za r.2006:
Poplatok za KO
a DSO FO+PO:
Rozdiel uhraden
z rozpotu obce:

1 656 943,00

1 610 780,00
- 1 187 640,00
423 140,00

V ľavej strane tabuľky je uvedené celkové množstvo odpadu,
ktoré bolo vyvezené či už na skládku alebo v rámci separovaného
zberu na zhodnotenie - recykláciu. Podiel jednotlivých zložiek
odpadu je vyjadrený aj v percentách.
Pravá strana tabuľky vyjadruje faktúrované náklady znížené o dobropisy a príspevky z recyklačného fondu.
Predošlý 2-týždňový vývozový cyklus komunálneho odpadu priniesol dosť výrazný efekt a to v zmysle zníženia množstva (cca o 17
ton) odpadu a tým aj nákladov faktúrovaných vývozcom POS a.s.
Trenčín. Mesačne činil rozdiel cca 40 000 Sk v prospech obce. Aj z
uvedeného dôvodu sa od októbra 2007 bude komunálny odpad
vyvážať opäť jedenkrát za dva týždne.
Mária Patková, OcÚ

UPOZORNENIE
PRE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST
NA STAROM A NOVOM CINTORÍNE
V súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov upozorňujeme nájomcov
hrobových miest na povinnosti vyplývajúce z nájmu hrobového
miesta v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku pohrebísk v obci Horné Srnie:
➤ Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov alebo na
úpravu už jestvujúcich hrobov na pohrebisku je potrebný
súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Obec Horné
Srnie. Akékoľvek práce sa môžu začať len po predchádzajúcom dohovore s prevádzkovateľom pohrebiska.
➤ Po skončení stavby (prác) je stavebník povinný na svoje
vlastné náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
materiál.
➤ Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
(obce) odpratávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
➤ Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska (obce)
nie je povolené vyvážať z pohrebiska časti náhrobkov.
➤ Kamenárske firmy sú povinné pred začatím stavby hrobu,
hrobky atď. požiadať prevádzkovateľa pohrebiska (obec)
o povolenie na jeho výstavbu.
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GLOSY KRONIKY
Rok 2007 je rokom už sedemdesiatročných, veľmi zaujímavých
investičných akcií v obci:
➤ malá železničná stanica bola rozšírená do súčasnej podoby,
vymenovaný bol aj prednosta Stanislav Stejskal,
➤ obec mohla realizovať dlho očakávanú elektrifikáciu, sieť
rozvodu bola inštalovaná do všetkých vtedajších ulíc. Celkové
náklady investičnej akcie vtedy predstavovali 50 tis. Kčs. 50%
dotoval štát, zostatok obec splácala 5 rokov,
➤ II. etapa regulácie koryta rieky Vlára (ľavostranná aj s výsadbou stromoradia líp a topoľov) úspešne finišovala. Pravostranná, už hotová regulácia koryta bola doplnená o novú cestu ulicu Pod Zábrehom (od p. Lamačku po p. Kašubu).
V roku 1937 (starosta Ján Petro, riaditeľ a učiteľ) sa stalo:
➤ mimo budovania intravilánu prišlo k zmene vo vedení farského
úradu. Vdp. Cyril Žembery bol preložený do Borovian pri Piešťanoch. Mladý kaplán z Trenčianskej Teplej Anton Posluch bol
krátku dobu administrátor našej farnosti a ešte v tomto roku bol
menovaný za správcu farského úradu. Bol hybnou pákou
rekonštrukcie kostola sv. Jána Nepomuckého, stavby pamätníka - Kríža vďaky na Vŕšku a určitú dobu vykonával funkciu
poslanca vo finančnej komisii obecného úradu. Úspechy ochotníckeho divadla sú spojené s jeho osobou.
V roku 2007 do kroniky mimo iného zapíšem:
➤ 11. jún je významný deň obce, Donačná listina z roku 1439 je
prvý dokument o prvej osade Villa Zerny,
➤ skauti pravidelne prichádzajú a kladú kvety k pamätníku na
mieste skonu letca A.A. Solocka, ktorý tragicky zahynul v
Smutnom Jarku 29.8.1944. Počas tohto dňa naši občania
zachránili životy letcom, ktorí šťastne dopadli na zem v našom
katastrálnom území. Jeden z letcov bol zachránený až na 10.
deň v miestnej časti obce Zábava v rodine Štefana Zemanoviča. Boli a sú to prejavy úcty.
➤ Opäť sme privítali vzácnu návštevu, amerického občana so slovenskými koreňmi, sídelného biskupa z Pensylvánie v USA,
Jeho Eminenciu biskupa Jozefa Viktora Adamca, ktorý navštívil
našu farnosť dňa 14. júla 2007. Pre občanov i hostí slúžil sv.
omšu, pri ktorej koncelebroval náš správca farnosti, vdp. Mgr.
Stanislav Lugowski. Asistencia speváckej skupiny Srňan, dychovej hudby, sólo spevu i hudobný doprovod organu prispeli k
duchovnej hodnote i kultúry nádherných 60 minút v kostole.
Mimoriadne boli i osobné pohovory občanov s biskupom, kde sa
nedá nespomenúť osobný zážitok, keď staršia pani poďakovala Jeho
Eminencii za to, že prvý raz jej biskup podal ruku. Bola veľmi šťastná.
Ing. Alojz Krajči, kronikár
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Cantus Amici
V nedeľu 6. mája 2007 k nám zavítal pražský
chrámový zbor - Cantus Amici, v ktorom pôsobí
naša rodáčka Margita Nebřenská, rod. Kebísková. Svojim zborovým spevom oživil slávenie sv.
omše o 10,30 h. Zbor spieval celú omšu na chóre
a na záver pridal spred oltára zopár skladieb.
Nedeľnému predstaveniu predchádzal sobotňajší
nácvik zboru v našom kostole, po ktorom sa
členov zboru ujal náš ženský spevácky zbor. Pripravil pre nich v zasadačke hasičskej zbrojnice
malé posedenie a občerstvenie. V spoločnej
družnej atmosfére sa spievalo, debatovalo, vymieňali sa skúsenosti so zborovým spevom. V
nedeľu bol pre nich pripravený obed v školskej
jedálni. Chceme sa touto
cestou
poďakovať
všetkým, ktorí toto podujatie akýmkoľvek spôsobom podporili, či už prispeli
finančne
alebo
vypomohli osobne pri príprave pohostenia.

pretože je stále medzi nami veľa spoluobčanov,
ktorí kritizujú, ale nekonajú a keď sa pripraví a
uskutoční hocijaké kultúrne podujatie /ako bolo
napr. i vystúpenie Borovienky z Lančára/ niet
divákov a návštevnosť je minimálna.

Kultúrne leto
Pekná hudba človeka poteší, dodá náladu,
ktorá ho sprevádza i v ďalšom období.
Preto komisia kultúry pri OZ a Obecný úrad v
Hornom Srní pripravili pre občanov nedeľné koncerty. Veď v horúcich letných dňoch človeku dobre
padne posedieť si s priateľmi pri veselej muzike a
chladenom moku na terase nášho kultúrneho
domu.

Spoločenská rubrika
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
1.4.2007
6.4.2007
9.4.2007
13.5.2007
15.5.2007
16.5.2007
9.6.2007
14.6.2007
18.6.2007
1.7.2007
9.7.2007
15.7.2007
18.7.2007
10.8.2007

MUDr.Mária BREZNICKÁ
Mária KEBÍSKOVÁ
Pavol HAJDÁK
Antónia PAPIERNIKOVÁ
Věra JÁNSKA
Margita MASÁROVÁ
Helena VAVROVÁ
Terézia FABUŠOVÁ
Jozef MIERNY
Ján MARKUS
Emília KUBÁŇOVÁ
Sylvia LAMAČKOVÁ
Ľudovít MASÁR
Rudolf MARČEK

5.

Spoločenská rubrika
NAŠI NOVÍ OBČANIA:
17.3.2007
26.3.2007
19.4.2007
16.5.2007
21.5.2007
24.5.2007
29.5.2007
1.6.2007
7.6.2007
14.6.2007
21.6.2007
29.6.2007
29.6.2007
6.7.2007
11.7.2007
23.7.2007
1.9.2007

Milan KRISTÍN
Miloš PETRÚŠEK
Adam DORIČKA
Simona BRINDZOVÁ
Patrícia PAPIERNIKOVÁ
Marko ŠTEFÁNEK
Vanesa PAPIERNIKOVÁ
Eduard VAKRČKA
Eliška VAVRUŠOVÁ
Adrián HORNÝ
Natália NOSÁLOVÁ
Marianna ZŮBKOVÁ
Natália BICSKEYOVÁ
Peter JENDRUŠ
Alexandra ŽÁKOVÁ
Ema PAPIERNIKOVÁ
Eliška MĚŠŤÁNKOVÁ

MANŽELSTVO UZATVORILI:

Deň matiek
Komisia kultúry pri
OZ v Hornom Srní každoročne pripravuje kultúrny
program pri príležitosti
dňa matiek. Inak tomu
nebolo ani v tomto roku.
Oslavy dňa matiek sa
konali v nedeľu 20. mája
2007 v kinosále kultúrneho domu. V programe sa
mamičkám
predstavili
deti z materskej školy,
základnej školy, DFS Kamenček, FS Srňan a
ženský spevácky zbor. Chceme touto cestou
poďakovať nielen všetkým tým, ktorí kultúrny
program pripravili a predviedli, ale i tým, ktorí sa
osobne tohto programu zúčastnili ako diváci,

www.hornesrnie.sk

Zo skúsenosti však vieme, že v posledných
rokoch nebýva veľmi veľká účasť na kultúrno-spoločenských akciách, ktoré sa v našej obci poriadajú.
To sa potvrdilo aj na týchto koncertoch. Tí
návštevníci, ktorí si našli čas a prišli si pozrieť
vystúpenia skupín Blankyt, Nadličanka, Galaktic,
či Hornosrnianskej dychovky, určite boli spokojní.
Menovaným hudobným skupinám chceme aj
touto cestou poďakovať za ich hodnotný umelecký výkon a za príjemne strávené nedeľné odpoludnia.
Čo sa pripravuje?

FOLKLÓRNA JESEŇ
Dávame do povedomia našim občanom, že v
mesiaci október pripravuje kultúrna komisia
víkendové kultúrne podujatie pod názvom "Folklórna jeseň". Konečný program podujatia bude
včas oznámený. V rámci tejto akcie bude usporiadaná výstava - vernisáž obrazov sl. Denisy Oškrdovej. Chceme už teraz vyzvať našich občanov,
aby svojou účasťou podporili tieto kultúrne podujatia. Každá takáto akcia si vyžaduje určitú prípravu, prácu organizátorov a v neposlednom rade i
finančné prostriedky a toto všetko sa míňa
účinku, keď nie je zo strany občanov záujem
zúčastniť sa.
Komisia kultúry pri OZ Horné Srnie

14.4.2007
Miroslav PAVLOVIČ z Horného Srnia
a Zlatica HOŠOVÁ z Horného Srnie
14.4.2007
Ján VALENTÍN z Horného Srnia
a Martina OSLANCOVÁ z Horného
Srnia
28.4.2007
Ing. Miroslav KEBÍSEK z Horného Srnia
a Mgr. Dagmar BABUŠKOVÁ z Považian
12.5.2007
Michal ČERNIČKA z Horného Srnia
a Ľubica SEKULOVÁ z Dubnice nad
Váhom
12.5.2007
Jozef MATEJKA z Horného Srnia
a Ivana TRŠKOVÁ z Nemšovej
19.5.2007
Ing. Dávid GIECI z Trnavy
a Marcela ONDRAČKOVÁ z Horného
Srnia
23.6.2007
Peter JANŠTO z Horného Srnia
a Kamila PILKOVÁ zo Sidonie
21.7.2007
Peter KONTKO z Horného Srnia
a Jana OSLANCOVÁ z Trenčína
4.8.2007
Ľubomír ZAJAC z Horného Srnia
a Miroslava KOHÚTIKOVÁ z Novej
Dubnice
11.8.2007
Pavol MICHÁLIK z Horného Srnia
a Eva SVEDKOVÁ z Horného Srnia
18.8.2007
Patrik MAZÁN z Horného Srnia
a Monika JAŠURKOVÁ z Nemšovej
1.9.2007
Jozef MARTON z Horného Srnia
a Mária ČERNIČKOVÁ z Horného Srnia
1.9.2007
Andrej BONČIN z Nemšovej
a Zuzana BABRNÁKOVÁ z Horného
Srnia
8.9.2007
Peter KIAČIK z Nemšovej
a Mária BLAŠKOVÁ z Horného Srnia
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Z ČINNOSTI FS SRŇAN
V poslednom období aj FS SRŇAN neoddychoval a reprezentoval našu obec
najmä v Českej republike.

● v predvečer osláv 3. výročia podpisu
Zmluvy o družbe a spolupráci medzi
mestom Brumov-Bylnice a obcou Horné
Srnie a 3. výročia vstupu do EÚ dňa

29.4.2007 vystupovali tanečníci FS
Srňan v zariadení "Pohoda" v Sidonii
● v dňoch 4.5. a 5.5.2007 sa konali dve
vystúpenia v južných Čechách na Vodňanských rybárskych dňoch
● 30.6.2007
vystúpenie v obci
Popov na Popovských slávnostiach,
Česká
republika
● 18.7.2007 vo
Vlašských Kloboukoch a v
Brumove-Bylnici,
kde sa konal
medzinárodný
hudobný a folklórny
festival
"Setkání muzikantů v Bílých
Karpatech".
Všetky vystúpenia boli úspešné a potešili
mnohých divákov.
Mgr. Janka Húdeková

DFS Kamenček nezaháľal ani cez prázdniny
Naladení na ľudovú nôtu i hrdí na
svoj výkon si ešte dlho uchováme
spomienky na príjemne strávené
letné popoludnie.
Paed.Dr. M.Hanusová
Foto: Mgr. J. Húdeková

V dňoch 24.-26. augusta 2007
sa konal 14. ročník Dubnického
folklórneho festivalu, ktorého sa
tento rok zúčastnil aj DFS Kamenček Horného Srnia.
Ochota detí obetovať prázdninový čas, chuť ukázať svoj talent pred
vďačnými divákmi sa podpísal na
kvalite nášho vystúpenia.
V kategórii detských folklórnych
súborov vystúpili okrem nás aj DFS
Radosť z Trenčína, DFS Konôpka z
Dohňan a Prvosienka z Dubnice
nad Váhom.

číslo 2 - september 2007

VÝZNAMNÉ VÝROČIA
Je tomu 15 rokov, čo skupina nadšencov
pripravila a obecný úrad vydal 1. číslo 1.
ročníka novín obce Horné Srnie Lipovec.
Hoci to bolo iba „pokusné“ číslo občasníka,
doteraz redakčná rada pracuje spoľahlivo,
občania si môžu 3-4 krát ročne prečítať
rôzne články. Pri zrode boli:
- Ing. Jolana Hiklová,
- PhDr. Milan Chlebana,
- PaedDr. Pavol Červený,
- Mgr. Florián Jantolák,
- Ing. Alojz Krajči.
Pri rozbehu vydávania obecných novín
veľmi dobre zapracoval i vtedajší starosta
obce p. Milan Vidoman.
Ústava SR je rovnako stará. 1. septembra 2007 sme si pripomenuli jej 15. výročie.
Z archívu kronikára obce

PAMÄTNÍKY
V obci Horné Srnie ich máme niekoľko.
Významné sú aj tým, že niektoré pripomínajú obdobie vojen. S druhou svetovou
vojnou je pevne spojené i Slovenské
národné povstanie.
Pamätník na Vŕšku bol postavený po
ukončení vojny (1946). Je to Kríž vďaky za
božiu ochranu obce a občanov. Boli sme
uchránení počas ťažkých rokov od utrpenia a tragických udalostí. Nie všetci. Veľa
našich mužov a otcov, ktorí boli v armáde,
a neskôr v Povstaní, prežili a domov sa
vrátili, hoci aj invalidní. Dvaja sa domov
živí nevrátili, životy položili za našu
slobodu. Na ich pamäť je postavený
pamätník, ktorý bol odhalený neskôr
(1967). Pripomína mená dvoch mladých
mužov, ktorí zahynuli v roku 1945. Ondrej
Varček a Štefan Miklátek ostanú hrdinovia
a s úctou si ich pripomíname. Všetka česť
obci, že na hrdinov nezabúdame.
Tesne pred skončením 2. svetovej
vojny boli na našom starom cintoríne malé
drevené pamätníčky v tvare kríža, s iniciálkami vojakov, ktorí zomreli v poľnej
nemocnici a u nás boli pochovaní v období
9. - 13. apríla 1945. Medzi krížikmi vojakov
bol aj hrob Imricha Lošonského, ktorý bol
pochovaný až 30. apríla 1945 (zastrelený
bol 12.4.1945). Bol člen partizánskej
skupiny „Havránek“.
Ale miesta, kde bolo celkom 23
hrobov, už nie sú označené. Je pravda, že
podľa protokolu SAPEX s.r.o. Prešov z 5.
februára 1997, ev. č. 107/97, ktorý prišiel
na obecný úrad, bolo 11 pozostatkov
vojakov exhumovaných, ale ostatné hroby
už pred tým stratili identifikáciu aj svoje,
hoci malé, drevené pamätníčky. To nás
nechváli, už aj preto, že Imrich Lošonský
bol prechodne náš občan. S matkou a
súrodencami bývali v rodine Liptákovcov
na ulici Kamenecká. Miesto jeho posledného odpočinku nenašla označené jeho
sestra pri návšteve u nás.
Ing. Alojz Krajči, kronikár obce

číslo 2 - september 2007

Lipovec

www.hornesrnie.sk

7.

MLADÍ NAPÍSALI

Môj zážitok

(pokračovanie)

„Legenda o mocipánovi Faturovi“

Jedna krásna svätodušná nedeľa, povieš si : „no a čo ?“ Nedá
mi, aby som sa s vami nepodelila o dojmy a zážitky z tejto vydarenej akcie.
Veľa z nás pozná p. Mariána Žáka z Trenčína, nášho rodáka. V
Trenčíne vedie Spoločenstvo kresťanských rodín a v tú nedeľu 27.
mája mali už dlhšie plánovaný tzv. pastoračný deň s výjazdom do
Žakoviec a ako sa na správnych kresťanov patrí, poskytli pár miest
aj pre našich Srňanských hudobníkov a spevokolu.
Mne tak isto, ako i väčšine účastníkov bude ešte veľmi dlho rezonovať hlboko v duši a mysli, všetko to krásne, duchovné, čo sa nám
podarilo prežiť pri našom výlete na severovýchode Slovenska,
pätnásť km od Popradu v malej dedinke Žakovce. Na prvý pohľad je
to malá, obyčajná dedinka asi so šesťsto obyvateľmi, ale veľká tým,
čo tam urobil a vybudoval jeden kňaz, človek s obrovským srdcom,
zvláštnou charizmou, nákazlivým smiechom a pokorou v srdci
Marián Kuffa.

Príbeh sa odohral v dávnej minulosti. Zmienky o krutom mocipánovi Faturovi sa zachovali iba ústnym podaním z rozprávaní
starých pamätníkov. Večer čo večer uspávali staré mamy a starí
otcovia svoje vnúčatá legendami, povesťami, príbehmi... A tak historické väčšie i menšie životné drámy a osudy odovzdávala celá
generácia generácii. Tie potom múdri a prezieraví ľudia - kronikári,
zapísali do historických prameňov usadlostí - kroník.
Doménou Horného Srnia bola ešte donedávna Ostrá hra. V súčasnosti je len torzom niekdajšieho vápencového masívu, ktorý sa stal
obeťou priemyselného vývoja Slovenska. Zložité technologické
postupy ju už niekoľko desaťročí menia na stavebný materiál,
ktorým je nepostrádateľný cement.
Na Ostrej hore vraj bola kedysi strážna bašta. Tu sídlil už spomínaný mocipán Fatura. K svojim poddaným bol krutý, no v radoch
svojich priateľov mal množstvo vplyvných ľudí. Bolo práve obdobie
dažďov. Prudké lejaky a búrky nie a nie prestať. Keďže bolo v minulosti dobrým zvykom šľachticov ukázať sa z času na čas v kostole,
rozhodol sa tak v jedno nedeľné ráno aj náš hlavný hrdina.
Krátko predtým po výbuchu hnevu a zúrivosti prepustil zo služby
starého, dobrého a verného kočiša, ktorý živil svoju početnú rodinku.
Na jeho miesto prijal mladého neskúseného a okolitej prírody neznalého, no prefíkaného mladého muža. V to nedeľné ráno kočiš zapriahol, pán sa usalašil v koči a sprievod vyrazil do neďalekej Nemšovej.
Kňaz si všimol prítomnosť pána v chráme. Keďže vedel o jeho drsnej
povahe a ukrutnostiach páchaných na bezbrannom poddanskom ľude,
neušetril ho v kázni. Údajne vyriekol:“Fatura, Fatura, mrcha tvá nátura,
už som ťa dlhý čas nevidel v kostole“. Fatura sa nedal zaskočiť a
urazený odvetil: „A ja teba, pane, na Ostrej hore.“
Ako olej na oheň kvapli slová kázne na tvrdé srdce zúrivého
pána. Ráznymi krokmi vojaka opustil kostol, nasadol do koča a rozkázal vyraziť. Blesky križovali zlovestnými mrakmi zatiahnutú
oblohu. Cestou z Nemšovej na Ostrú horu viedla po takzvanej Via
Regna - kráľovskej ceste. Nad časťou zvanou Hliník - terajší nový
nemšovský cintorín - odbočovala na Kremenice, Samášky a Kozie.
Mladý kočiš sa chcel čo najkratšou trasou dostať do cieľa. Územie
zvané Prepadlisko nepoznal. Kone erdžali, odmietali poslušnosť. Na
ceste sa vraj v tejto hrmavici objavila akási žena, ktorá prosila o
pomoc. Vyplašené kone sa stavali na zadné nohy a nepomáhali
výstražné slová pohoniča ani plieskanie biča. Tu z koča vyskočil rozhnevaný Fatura, vytiahol kočišovi z ruky bič, šľahol ním najprv bezbrannú ženu, potom kone.... Tie sa rozbehli smrti v ústrety - zem
pod nimi sa začínala strácať a v jej útrobách postupne mizol celý
koč, sprievod i záhadná žena... Dlhé roky vraj z prepadliska trčalo
len oje z voza.
Meno hlavného hrdinu tejto záhadami opradenej legendy sa v
roku 1623 našlo v prvej písomnej zmienke o Willa Zerny - Hornom
Srní. Medzi občanmi sa našlo meno Adam s priezviskom Fatura.
Tieto historické pramene sú jasným dôkazom toho, že rozprávania
našich starých, prastarých i praprastarých rodičov sú postavené na
skutočnej udalosti. Čo z toho je pravda a čo fantázia, to nech si
každý vyberie sám.“
Pokračovanie v budúcom čísle.

V tejto malej dedinke, v nehostinnom kraji, ale pod záštitou
našich veľhôr pôsobí tento mladý, jednoduchý kňaz ako novodobý
Don Bosco a priťahuje k sebe ľudí, ktorých odvrhla celá spoločnosť
a koľkokrát i vlastné rodiny. On im poskytol to najdôležitejšie, čo
človek tu na zemi potrebuje: lásku, vieru a pocit dôležitosti a užitočnosti, ktorý už dávno stratili zásluhou alkoholu, tvrdých drog, gemblerstva, stratou zamestnania a následnou stratou majetku a rodín.
Títo „navrátilci do života“ vytvárajú úžasné hodnoty a svojpomocne
sa snažia postarať sa o seba, pestujú plodiny na poli, chovajú
domáce zvieratá, pečú chlieb aj pre ľudí z obce, opravujú, budujú a
zveľaďujú svoje obydlie, celý veľký areál, ktorý je vybudovaný okolo
starej rímsko-katolíckej fary, a tá vo svojom novom šate vôbec nevyzerá, že už prežila storočia. Všade vládne pokoj, poriadok, čistota a
harmónia. Aj personál tvoria asi duševne veľmi vyrovnaní ľudia,
pretože každá jedna z pomocníčok má v očiach zvláštny pokoj.
Spomínam si na dievčinku, ktorá nám s hrdosťou robila exkurziu po
celom areáli a povedala, že táto práca pohltí celého človeka, preto
zostáva bez rodiny a jej rodinou sú títo chovanci zariadenia „chlapci
a dievčatá“, ako ich s hrdosťou nazýva.
Pri popoludňajšom stretnutí s vozíčkarmi a ostatnými chovancami, keď sme im spievali ako o život a prevetrali snáď celý náš repertoár, sa mi nevdojak tlačili slzy do očí pri pohľade na tie oddané
tváre postihnutých, s akou láskou a oddanosťou hľadeli na svojho
dobrodinca - farára. Nepotrebuje tu človek ani zvláštny pozorovací
talent aby videl, že títo ľudia nemajú smútok v očiach. Je to iba tým,
že majú jedlo a strechu nad hlavou? Určite nie! je to Ježiš, ktorý sa
rukami a srdcom útleho človeka - kňaza dostáva k biednym. On sám
nemá rád prílišnú popularitu a početné návštevy médií iba odtrpí. Vo
svojej skromnosti sa prirovnáva iba k lyžičke, v ktorej je medicína a
tou medicínou je Pán Boh.
Nakoniec vám môžem iba vrelo odporučiť, keď vás život zaveje
niekam k Popradu alebo v rámci potuliek severovýchodným Slovenskom, zájdite sa vnútorne obohatiť! Atmosféru tohto miesta
treba precítiť!
M.N.

Sú to písomné práce žiaka našej ZŠ s MŠ V. Mitúcha a vysokoškoláčky Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej
výchovy. Obidve obohacujú kroniku našej obce. V obidvoch prípadoch som im poskytol informácie a na oplátku mám kópie ich prác
vo svojom archíve. Súhlasili, aby som ich zverejnil, resp. z nich podstatné vybral, za čo im ďakujem.
Andrej ukončil základnú školu v školskom roku 2006/2007, v súčasnosti navštevuje Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske,
ktoré môže ukončiť maturitou. Jeho slohová práca sa dotýka legendy o
spornom mocipánovi, ktorý sídlil na Ostrej hore. Príbeh o Faturovi opísal
zaujímavým spôsobom, preto jeho text uvádzam v plnom rozsahu:
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Vážime si, čo máme?
Prečo začínam článok otázkou? Možno sa bude zdať, že z mojej
strany je to posadnutosť, ale chcem znova písať o necitlivom našich
detí ku stromom a dodržiavaniu čistoty v parku.
Deti po vylezení na stromy sa húpajú na vetvách, ktoré nie sú
dosť silné a následne tieto polámu. „TAMARIŠKA“, ide o ozdobný
ker, je tak zničená, že zachrániť ju bude takmer nemožné. Z rozkvitnutých gaštanov trhajú celé súkvetia, následne ich porouhadzujú po
chodníku a trávniku.
Milí rodičia, rozprávate sa s deťmi o tom ako je nutné šetriť každý
kúsok zelene v obci, ako treba chrániť životné prostredie? Myslím si,
že nie, lebo by nebolo toľko porozhadzovaných odpadkov v parku a
po uliciach aj napriek tomu, že máme na priestranstvách odpadové
nádoby. Len sa pýtam aj doma hádžete odpad pod nohy na zem?
Ďalej hranie futbalu v parku. Žiaľ väčšina chlapcov, ale aj dievčat
nevie pochopiť, že typ trávnika, ktorý je v parku vysiaty nie je odolný
voči zošľapovaniu a tým aj jeho úplnému zničeniu. Trávnik slúži na
oddych a nie na intenzívne zaťažovanie ako na futbalovom ihrisku.
Určite rodičia detí kladne ocenili položenie gumových rohoží v časti
preliezok, zemegule a šmýkačky, keď kaluže a blato sú minulosťou.
Len je smutné, že toto zariadenie na hru detí využíva po nociach aj
naša mládež a to v čase okolo druhej a tretej hodine v noci. Je počuť
výskot dievčat a točenie zemegule. Koľko potom toto zariadenie
vydrží nepoškodené na hru detí?
Zo strany OÚ je venovaná sústavná pozornosť zlepšovaniu
životného prostredia v obci. Avšak toto všetko je závislé od financií,
ktoré obec dostáva zo ŠR o forme podielových daní. Nie je možné
všetko a hneď riešiť. Preto vo veľkej miere záleží na nás občanoch,
ako budeme v obci žiť. Verím, že aj vy občania prispejete svojimi
podnetmi k zlepšeniu prostredia v našej obci.
Mária Kussová
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Storočný a predsa stále
mladý...SKAUTING
Prvé augustové ráno, podobné všetkým iným... Pre 38 miliónov
skautov má však slávnostný nádych. Mnohí z nich vítajú východ
slnka na najvyšších vrcholoch po celom svete a obnovujú si svoj
skautský sľub.
A tak stojac v šere oného chladného rána na vrchu Chmeľová
čakáme na úsvit iný ako všetky ostatné (veď ďalšej storočnice sa asi
viacerí z nás nedožijú:-). V kruhu svojich skautských bratov a sestier
premýšľam a v duchu ďakujem mužovi, ktorý sa pred sto rokmi
nebál zrealizovať odvážnu myšlienku.
Lord Robert Baden-Powell (nar. 1857) bol povolaním vojak, no
vždy túžil po svetovom mieri a celý život uvažoval, ako by bolo
možné dosiahnuť ho. Preto, keď sa dozvedel, že jeho príručka pre
vojenských vyzvedačov, povinná pre všetkých vojakov, sa stala
akousi náhodou bestsellerom medzi mladými chlapcami, pochopil,
čo sám v detstve pociťoval: že mladý človek viac ako strnulú
výchovu a strohé poznatky potrebuje dobrodružstvo a spoločenstvo
seberovných. Pochopil, že skauting môže byť kľúčom k novej
výchovnej metóde, v tom čase úplne revolučnej. Kľúčom k veľkému
hnutiu mladých, ktorí sa usilujú o mier, bratstvo bez ohľadu na rasu,
pôvod, vyznanie. A tak B.P. pokusne zorganizoval prvý skautský
tábor, ktorý sa začal práve 1. augusta 1907. Mal taký úspech, že
skauting sa onedlho rozšíril nielen po celom Anglicku, ale na všetky
kontinenty. Dodnes prešlo skautskou výchovou takmer pol miliardy
ľudí a na mape sveta chýba len pár totalitných štátov, ktoré by neboli
vyplnené skautskými farbami. A nezostali sme len „pri Zemi“- veď
Neil Armstrong, americký kozmonaut, ktorý urobil prvý krok na
Mesiaci, bol takisto skautom! Na Slovensku bol skauting viackrát
zrušený, vždy však dokázal povstať vďaka ľudom a ich odhodlaniu
odovzdávať ďalej jeho posolstvo.

POSOLSTVO
INDIÁNSKEHO NÁČELNÍKA
Sealth - predniesol americkému prezidentovi v roku 1845:
„Čo je človek bez zvierat? Keby zahynuli všetky zvieratá, ľudia by
zomreli od veľkej osamelosti ducha. Pretože čokoľvek sa deje
zvieratám, sa čoskoro stane i človeku, všetky veci sú spojené.
Musíte svoje deti naučiť, že Zem pod ich nohami sú ostatky
našich dedov.
Povedzte svojim deťom, aby si Zem vážili, že je v nej množstvo životov, ktoré sú s nami spriaznené. Naučte svoje deti, že
Zem je našou matkou. Čokoľvek postihne Zem, postihne i synov
Zeme. Keď pľujú ľudia na Zem, pľujú na seba samých.
Jednu vec vieme: Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi,
vieme aj to, že všetky veci sú spojené tak, ako krv spája jednu
rodinu. Všetky veci sú spojené.
Čokoľvek postihne Zem, postihne synov Zeme: človek
nespriada pavučinu života, on je len jedným vláknom v nej. A
čokoľvek urobí pavučine, urobí sebe samému.“

5. jún - Svetový deň životného prostredia

Slnko pomaly vychádza a ja mám v srdci úžasný pocit, že mám
milióny bratov a sestier, ktorí mi nie sú cudzí, aj keď som ich nikdy
nevidel. Veď nás spájajú tie isté ideály, ten istý skautský sľub.
Čo viac dodať? Radšej prenechám slovo skautskému bratovi
Julovi Satinskému, človekovi s veľkým Č: „Nič lepšie ako skauting
doteraz pre deti nikto nevymyslel! Je to rozumný, nenásilný návrat k
prírode v praxi. Jeho existencia je vlastne ospravedlnením sa
ľudstva za jeho vnikanie do prírody. Ale hlavne sa mi páči, že skauti
majú vždy hlavu vo hviezdach a nohy pevne na zemi. Skauting je
podľa mňa najčistejšia časť ľudského života.“
brat Joshu

číslo 2 - september 2007

Lipovec

www.hornesrnie.sk

9.

Kultúrno-spoločenské a športové popoludnie
Dňa 24. augusta 2007 popoludní sa opäť
uskutočnila v priestoroch Základnej školy
Václava Mitúcha v hornom Srní pekná akcia
pre členov Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých Horné
Srnie. Športová hala ožila športovým súťažením vo viacerých disciplínach, medzi
ktorými nechýbali tradičný kop do bránky a
hod do basketbalového koša. Napriek
teplému počasiu sa akcie zúčastnili členovia
v hojnom počte - 90.
Členovia, ktorí nesúťažili, povzbudzovali
súťažiacich. Po ukončení súťaží sa uskutočnilo vyhodnotenie. Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení víťaznými pohármi. Celko-

vým víťazom tejto úspešnej akcie sa stal
mladý Pavol Pružinec z Nemšovej, ktorý mal
z víťazstva veľkú radosť.
Akcie sa zúčastnili a prítomných pozdravili a prihovorili sa im i hostia Mgr. Janka
Masárová, predsedníčka Krajskej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Trenčíne, riaditeľ Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka,
starosta obce Horné Srnie Ing. Jozef Kristín,
ktorí viťazom zablahoželali.
Pokračovalo sa v akcii zábavným programom Hraj a vyhraj. Poďakovanie patrí
znova tým, ktorí túto akciu pripravili, t. j.
členom výboru ZO SZTP Horné Srnie pod

vedením predsedu Štefana Blahu, ktorému i
touto cestou prajeme všetko najlepšie a veľa
zdravia, šťastia a úspechov pri príležitosti
jeho životného jubilea, Trenčianskemu
samosprávnemu kraju, obci Horné Srnie,
bez pomoci ktorej by sa podujatie na tejto
úrovni a v takom rozsahu nepodarilo zorganizovať. Ďakujeme i všetkým sponzorom,
ktorí nás neodmietli a pomohli uskutočniť
akciu. Vynaložené úsilie nebolo márne,
odmenou bola spokojnosť členov, ktorí
aspoň na chvíľku zabudli na svoj zdravotný
stav.
E.N.

Medailová žatva vodákov
Vážení športoví priatelia,
v krátkosti Vás chcem oboznámiť s činnosťou
vodáckeho klubu Delfín a s výsledkami
našich odchovancov, ktoré dosiahli v rýchlostnej kanoistike.
V dňoch 1. - 3. júna 2007 sa členovia
vodáckeho klubu zúčastnili vodáckeho zrazu
v Nemeckej. V rámci tohto zrazu sa v sobotu
konali preteky na turistických lodiach - C2 na
rieke Hron. Trať bola dlhá 8 km a v závere
bola zaradená aj technická disciplína - hod
záchranárskou hádzačkou na cieľ. Dosť veľké
problémy robil pretekárom nízky stav vody na
Hrone. Na troch miestach museli vystúpiť a
pretiahnuť lode cez plytčiny. Našim pretekárom sa podarilo celkom dobre vysporiadať s
nástrahami rieky a dosiahli nasledovné umiestnenia:
V kategórii dorasteniek skončili Ivana
Pavlačková s Naďou Húserkovou na 3.
mieste, v kategórii dorastencov Marian
Hajdák s Jozefom Špirkom na 2. mieste. V
kategórii dospelých Peter Jackovič s Jurajom
Svedkom na 5. mieste a Zdenko Lipták s
Marcelou Šimkovou na 6. mieste. V dňoch 22.
a 23. 9. máme ešte v pláne účasť na 2. vodáckom zraze v Kalnej nad Hronom.
V rýchlostnej kanoistike naši odchovanci:
Juraj, Zdenka a Jakub Liptákovci dosiahli
pekné výsledky na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v dňoch 17. - 19.8.2007
na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom.
Spolu priniesli domov 11 medailí.
Umiestnili sa nasledovne:
Juraj: K1 200 m - 2. miesto, K1 500 m - 3.
miesto, K2 200m - 2. miesto, K4 200m - 1.
miesto, K4 500m - 1. miesto
V kategórii žien získala Zdenka 3 strieborné medaile v disciplínach K2 200 m, K2
500 m a K2 1000 m (foto č. 1)
Jakub: v kategórii dorastencov získal 3 bronzové medaile v disciplínach - K2 500 m,
K4 500 m, K4 1000 m
Juraj sa v dňoch 9. - 12. 8. 2007 zúčastnil
Majstrovstiev sveta , ktoré sa konali v Duisburgu v Nemecku, kde štartoval v disciplíne K
4 200 m . Posádku tvorili pretekári: Noskovič,
Maťaš, Lipták a Martínek (foto č.2). V sobotu
sa prebojovali z rozjázd do semifinále. Semi-

finálovú jazdu vyhrali a tak postúpili do nedeľňajšieho finále. Vo finálovej jazde sa umiestnili na peknom 5. mieste.
Jakub sa v dňoch 9. - 12. 8. 2007 zúčastnil Majstrovstiev sveta v qadriatlone, ktoré sa
konali v Sedlčanoch v Čechách. Štartoval v
juniorskej kategórii, kde sa súťažilo v týchto
disciplínach: plávanie - 750 m, jazda na kajaku
5 km, jazda na bicykli 20 km a beh 5 km.
V jednotlivcoch sa umiestnil na 4. mieste,

ale družstvo, ktorého bol člnom zvíťazilo a tak
máme ďalšieho Majstra sveta.
Ako vidno podľa uvedených výsledkov
tohtoročná vodácka sezóna bola mimoriadne
úspešná.
Všetkým pretekárom želám do budúcoročnej sezóny pevné zdravie a veľa elánu a
vytrvalosti v ďalšej tréningovej práci.
Zdenko Lipták
tréner vodáckeho klubu Delfín

10.

www.hornesrnie.sk

Zmena vo vedení
TJ CEMENTÁR
Horné Srnie
Ku dňu 31. 7. 2007 ukončl svoju činnosť
predseda TJ Cementár Ing. Ivan Kebísek
spolu s pokladníkom TJ Miroslavom Masiarčinom.
Finančné vyúčtovanie bolo zdokladované a
spolu s celou agendou potrebnou pre chod
klubu TJ Cementár odovzdané 31. 7. 2007
na obecnom úrade.
Dotácia obce na rok 2007 bola schválení vo výške 300.000,- Sk. K 31. 7. 2007 bolo
vyčerpaných z tohto rozpočtu 150.000,- Sk
na chod TJ a 25.000,- Sk bolo zaplatené
ako preddavo rozhodcov pre jesennú časť
súťaže 2007. Zostatok bežného účtu a
pokladne k 31. 7. 2007 bolo spolu 14.222,76
Sk.
2% dane z príjmu predstavovali k 31. 7.
2007 čiastku 37.765,- Sk a tieto boli použité
c súlade so zákonom číslo 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov, na zabezpečenie
chodu mládežníckych kategórií.
Touto cestou chce odstupujúci predseda a
pokladník TJ Cementár poďakovať obecnému zastupiteľstvu (predchádzajúcemu i
súčasnému) pod vedením starostu obce
Ing. Jozefa Kristína, vedeniu CEMMAC a.s.
pod vedením generálneho riaditeľa INg.
Karola Podhoru a odborným riaditeľom,
firme CEMDESING s.r.o. zastúpené Ing.
Jozefom Kostkom, všetkým členom výboru
a ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli TJ Cementár pri jej doterajšej činnosti a novému výboru TJ Cementár veľa
úspechov pri pozdvihovaní klubu na vyššiu
úroveň.

ĎALŠÍ MAJSTER SVETA
Najmladší z detí Liptákovcov Jakub, tiež odchovanec nášho vodáckeho klubu Delfín, jazdí v juniorskej
kategórii.
Na majstrovstvách sveta, ktoré sa
konali v Českej republike, dosiahol v
kvadriatlone družstiev titul Majster
sveta.
Blahoželáme.
redakcia
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ŠPORT V OBCI
Uplynulý ročník majstrovských futbalových súťaží sa pre jednotlivé mužstvá našej
obce neskončil príliš slávne.
Žiaci v krajskej súťaži skončili na 12.mieste
zo šestnásť účastníkov. Vzhľadom na veľkú
obmenu kádra, bolo toto umiestnenie vcelku
uspokojivé, nakoľko táto súťaž má svoju
kvalitu.
Družstvo dorastencov štartovalo v krajskej
súťaži V.lige a pod vedením trénera Romana
Belku obsadilo predposledné 15. miesto. Našťastie toto stačilo na záchranu, pretože nie všetky
družstvá sa prihlásili do nového ročníka tejto
nesporne kvalitnej súťaže.
Najviac sledované družstvo mužov pod
vedením Milana Jurenku skončilo v najvyššej okresnej súťaži na 7. mieste. Svojich
priaznivcov však určite neuspokojilo,
pretože už roky sa motáme v strede tabuľky
a náznaky po zlepšení boli len slabými
zábleskami.
Krátka letná prestávka prišla určite vhod
všetkým športovcom, pretože súťaže sú
dlhodobé a náročné. Kým však futbalisti
dovolenkovali a odpočívali, nečakané
zemetrasenie prišlo na funkcionárskych
postoch. Necelé dva týždne pred štartom
nového ročníka odstúpili zo svojich funkcií
štatutárni zástupcovia klubu TJ Cementár predseda Ing. Ivan Kebísek, podpredseda
Miroslav Mačina a pokladník Miroslav Masiarčin. V týchto momentoch a niekoľko
ďalších dní to vyzeralo, že nový ročník
súťaže odštartujeme v najnižších súťažiach
alebo vôbec. Odstúpenie vedúcich funkcionárov, dlhodobé ochorenie ďalších dvoch
spôsobilo, že viacerí zostávajúci členovia
výboru sa rozhodovali či tiež majú odstúpiť,
alebo sa vzchopiť a postaviť nový výbor TJ.
Nakoniec z pôvodného výboru TJ Cementár
zostali 4 členovia. Najhroznejší scenár v histórii hornosrňanského futbalu bol takmer
naplnený v čase, keď bolo najviac organizačnej práce - príprava súťaží, registrácie,
prípravné zápasy, o finančných veciach ani
nehovoriac. V obci sa pošuškávalo, že futbal

je na dne a ešte mnohé iné bludy. V týchto
chvíľach sa však ukázalo kto robí šport nie
pre funkcie, ale pre radosť a zábavu. Zostávajúci členovia výboru postupne oslovili z
radov bývalých futbalistov, fanúškov a
rodičov nových ľudí a postupne bol výbor TJ
doplnený na 10 členov. Na mimoriadnej
výborovej schôdzi TJ Cementár dňa
3.8.2007 bol štatutárnym zástupcom a predsedom TJ zvolený Ing. Ľuboš Papiernik,
podpredseda Pavol Ondrášek a tajomník
Peter Štefánek.
Napriek všetkým spomenutým problémom odštartovali nové ročníky jednotlivých
majstrovských súťaží u všetkých kategórií.
Žiaci pod vedením trénera Petra Vavruša
hneď od začiatku začali podávať vcelku
pekné výkony a veríme, že im to vydrží v
celom novom ročníku.
Horšie však odštartovali dorastenci pod
vedením Romana Belku, ktorí v doterajších
stretnutiach získali tri body za jediné víťazstvo. Tu je celkový problém v prístupe niektorých hráčov ku kolektívu, ale i k futbalu
ako takému.
Po rokoch priemernosti sa zdá, že sa
začína blýskať na lepšie časy u dospelých.
Pod vedením nového trénera Pavla Patku z
Ľuborče sa na tréningu objavilo aj 22 hráčov
a mužstvo doteraz podáva solídne výkony.
Ak sa udrží kvalita tohto kádra verím, že
konečne budeme môcť po rokoch pomýšľať
aj na vyššie priečky v tabuľke. Pozitívne je i
to, že sa fanúškovia začali vracať na domáci
štadión, ale i na zápasy na ihrisku súperov.
Záverom mi zostáva už len poďakovať
všetkým, ktorí aj napriek všetkým už spomenutým problémom zachovali rozvahu a
snažili sa akokoľvek pomôcť nového výboru
rozbehnúť svoju činnosť, aby sa v našej obci
zachovala dobrá futbalová tradícia. Verím,
že spoločným úsilím funkcionárov, trénerov
a hráčov sa v novom ročníku bude všetkým
dobre dariť.
Peter Štefánek

VÝLET DO VYCHYLOVKY
Dňa 2.8.2007 poriadala Sociálna
komisia pri Obecnom zastupiteľstve v
Hornom Srní bezplatný výlet pre deti z
mnohodetných a sociálnych rodín
do Múzea kysuckej dediny -Vychylovky. V skanzene boli zaujímavo
nainštalované rôzne medzníky
života ako je svadba, narodenie
dieťaťa, smrť a ďalšie expozície
týkajúce sa každodenného života
obyčajného človeka... Deti asi
najviac zaujala jazda historickým
vláčikom úvraťovej železničky,
ktorá bola v minulosti využívaná
výlučne na zvážanie dreva z hôr.
A nakoniec zastávka v obnovenej
Bytči s obedom, občerstvením a

krátkym rozchodom ukončil tento krásny
slnečný a zážitkov plný deň.
Bc. Mária Chovančíková, OcÚ

