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„Príď, Pane Ježišu!“
Prajeme Vám čistú myseľ
a v nej pekné a múdre myšlienky.
Nech sa na ne premeníte
a rozžiarite nehu svojho vnútorného neba,
aby sa pokoj nesmierny a láska rozprestreli
nad krajinou.
Tichú radosť Vianoc
a veľa duchovného svetla v novom roku.

(Zjv 22,20)
Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí,
že každoročným slávením adventnej liturgie Cirkev stále obnovuje očakávanie
Mesiáša - Ježiša Krista. Veriaci sa zúčastňujú na dlhej príprave prvého príchodu
Spasiteľa a obnovujú si horúcu túžbu po
jeho druhom príchode.
Ježiš sa narodil v biednej maštali v
chudobnej rodine. Prvými svedkami tejto
udalosti sú jednoduchí pastieri. V tejto
chudobe sa prejavuje nebeská sláva.
Cirkev neprestáva ospevovať slávu tejto
noci. Toto je skutočné pôsobenie Božieho
milosrdenstva. Ježiš Kristus narodený z
Panny Márie, pomazaný Duchom Svätým,
prichádza, aby oslobodil človeka.
Čas Adventu a čas Vianoc, ktorý prežívame, chápeme ako čas Božej výzvy. Boh
v každom z nás vidí svoje dieťa, Božie
dieťa. Ako Božie deti nie sme stvorení len
pre tento svet. Boh nám dáva náš životný
advent, aby sme získali Božie kráľovstvo.
Každý z nás je jedinečný, To je dar, ktorý
dáva Boh. Boh nás obdarúva svojím príchodom na zem ako Dieťa, obdarúva nás
liturgiou na Vianoce, ale obdarúva
každého z nás, aby sme si svojím životom
zaslúžili večný život.
Preto Vám, drahí farníci z Horného
Srnia, aj Vašim najbližším prajem, aby
Ježiš nachádzal otvorené dvere Vašich
sŕdc. Božie milosrdenstvo nech sa dotkne
najcitlivejších kútov Vašej duše a lieči jej
rany. Svetlo betlehemskej hviezdy nech
osvecuje Vaše cesty k blížnym, aby ste im
vedeli odpúšťať a pomáhať, lebo „nadarmo
žije, kto nikomu nepomáha“...
Dúfam, že s pomocou Panny Márie, Božej
a našej Matky to všetci zvládneme.

Stanislav Lugowski, správca farnosti
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To som nečakal...
"... priateľu postúp dopredu a sadni si na čestné miesto...",
slová, ktoré sú spojené s prejavom úcty. Zvlášť, keď sa jedná o chvíľu, ak má človek prijať vyznamenanie prezidenta z krajiny
svojho rodiska.
Tak to prežil počas stretnutia s aktivistami Poľských klubov náš
občan, kňaz a správca farnosti Horné Srnie vdp. Th. Mgr. Stanislav Lugowski.
Bolo to v sobotu 10. novembra 2007 v Nitre, kde vdp. S.
Lugowského pozvali Chargé d’affeires ad interim Poľskej
republiky v Slovenskej republike, radca-minister Bogdan
Wrzochalski a konzulka Poľskej republiky p. Urszula SzulczykŚlivińska.
Pred oficiálnym programom stretnutia sa o 16,00 hod. v Katedrále sv. Emeráma konala sv. omša, ktorú celebroval vdp. S.
Lugowski v poľskom jazyku.
Program stretnutia v PKO Nitra otvorila pani konzulka. Privítala
prítomných a prečítala životopis vdp. Th. Mgr. Stanislava
Lugowského. Vyznamenanie prezidenta Poľskej republiky
Lecha Kaczynskeho "Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP" Rytiersky kríž Radu za zásluhy Poľskej republiky - slávnostne
odovzdal Radca-minister Bogdan Wrzochalski, pridal gratuláciu a s ním i všetci hostia. Nitriansky sídelný biskup - excelencia Viliam Judák, sa prihovoril k vyznamenanému i všetkým prítomným. Zablahoželal, poďakoval a zároveň povzbudil do
ďalších rokov.
Vdp. Stanislav Lugowski poďakoval za neočakávané vyznamenanie. Uviedol, že pomoc svojim krajanom žijúcim na Slovensku chápe ako službu kňaza a bežnú ľudskú činnosť. Zdôraznil,
že na jeho vyznamenaní mali zásluhu mnohí Slováci múdrosťou, dobrotivosťou a svätosťou. Vzácne sú stretnutia s J.Ch.
kardinálom Korcom, jubilantom
eminenciou Viliamom
Judákom, spisovateľom otcom Šebastiánom Labom, vdp.
Šebastiánom Košútom a inými priateľmi.
Po oficiálnej časti vdp. Stanislava Lugowského a časť jeho
sprievodu prijal otec J.Ch. kardinál Korec vo svojej rezidencii,
kde prebýva na dôchodku v blízkosti hradu.
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Účastníčka významnej udalosti napísala:
Chcela by som poznamenať, že to nebolo len také obyčajné
stretnutie a jedným z najhlavnejších momentov, ktorý nebol
oznámený a spomenutý, bolo ocenenie nášho dôstojného p.
farára. Vdp. Stanislavovi Lugowskému bol odovzdaný Rytiersky
kríž Radu za zásluhy Poľskej republiky. V ten večer sa dostalo
nášmu p. farárovi množstvo gratulácií od všetkých zúčastnených. Veľmi povzbudivá bola gratulácia nášho otca biskupa
Viliama Judáka, ktorý bol taktiež prítomný. Nakoľko deň
predtým - 9.11.2007- sa otec biskup Viliam Judák dožil krásneho životného jubilea 50 rokov, ušlo sa množstvo gratulácií a
prianí i jemu. Celé stretnutie prebiehalo vo veľmi spoločenskej,
priateľskej a veselej atmosfére.
Na záver by som len dodala, že za každým ocenením a uznaním,
ktoré hociktorý človek dostane, sa skrýva určite veľa životných
skúšok, odriekaní, množstvo úskalí a ťažkostí, ktoré sú spojené
s tým, za čo človek to-ktoré ocenenie získa. Ale myslím, že je
všetko zároveň úzko spojené i s radosťou, pokorou a oddanosťou pre vec, pre dobro druhého. Inak to určite nie je ani v prípade
nášho vdp. Stanislava Lugowského.
Ku gratuláciám sa pripája aj redakčná rada Lipovca a
ostatní občania obce.
Ing. Alojz Krajči, kronikár
a Marta Papierniková

Obec HORNÉ SRNIE, mesto BRUMOV-BYLNICE
a euroregión BÍLÉ - BIELE KARPATY
Vás pozývajú

dňa 21. decembra 2007 o 13.00 hodine
na štátnu hranicu vo Vlárskom priesmyku

pri príležitosti vstupu do Schengenského priestoru
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A OPÄŤ JE KONIEC
ROKA...
a opäť sme o rok starší, treba
bilancovať, dávať si predsavzatia...
Je to tak, alebo je dobrým
zvykom ohliadnuť sa za uplynulým
rokom a zároveň zamyslieť sa nad
tým, čo je treba urobiť do budúcna.
Zrejme niektorí z Vás, čitateľov,
už zaregistrovali, že obce od minulého roka plánujú rozpočet na tri
roky dopredu a tak je prehľadnejšie vidieť zámysel zastupiteľstva do budúcna.
Obec v priebehu roka vypracovala Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja ako strednodobý dokument, ktorí slúži
obci nielen ako východiskový dokument rozvoja, ale i ako
dôležitý dokument pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Vrátim sa však k bilancovaniu. Obec hospodárila s vyváženým rozpočtom a naplnila ciele na rok 2007 v plnom
rozsahu. V dobrej kvalite boli urobené práce na údržbe
budov, miestnych komunikáciách a pozadu nezostala ani
kultúrna a sociálna oblasť. V plnom rozsahu bola dokončená komunikácia a inžinierske siete na rozvoj ulice
Juraja Belku a po prvýkrát sa asfaltovej ulice dočkali i naši
spoluobčania v Rajkovci. Zmodernizovaný bol i obecný
rozhlas a bezdrôtovým spôsobom sa správy vysielajú už
i do Rajkovca, Čakanova, na Zábavu a Rybníky.
Najviac finančných prostriedkov išlo v tomto roku do
ZŠ s MŠ V. Mitúcha, kde s nákladom cca 1 milión korún
boli zrekonštruované sociálne zariadenia pri telocvični,
zriadená nová počítačová učebňa, zrekonštruovaná
kotolňa v materskej škôlke atď. Tieto aktivity nie sú len
odrazom nutných opráv, ale predovšetkým snahou o vylepšenie vyučovacích podmienok v našej ZŠ s MŠ.
Za zmienku stojí ale i výsledok hospodárenia v oblasti
odpadového hospodárstva. Dôsledným upozorňovaním
občanov, zavedením separovaného zberu a dvojtýždňových cyklov vývozu domového odpadu, dosiahli sme oproti
predchádzajúcemu roku úsporu cca 200 tis. Sk. I z tohto
dôvodu nedôjde k zvyšovaniu ceny za vývoz komunálneho
odpadu a cena zostane na úrovni roku 2006. Som presvedčený, že v budúcom roku už obec nevyprodukuje v komunálnom odpade žiadnu stratu.
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V úvode som sa zmienil, že pozadu nezostala ani kultúrna oblasť. Je pravdou, že postupne sa zvyšuje počet
poriadaných akcií, avšak odozva na ne v podobe zvýšenej návštevnosti je iba minimálna. Kritika v podobe „nič
sa nerobí“, určite nie je oprávnená od osôb, ktoré sa nezúčastnia žiadneho podujatia. Naviac organizátori tieto
podujatia robia nezištne s presvedčením, že ponúknu
hodnotný kultúrny zážitok každému návštevníkovi.
Dotknúť sa musím i neporiadníkov a výtržníkov. Akosi
zabúdame, že chodník a ulica pred naším príbytkom je
odrazom nášho vzťahu k čistote a poriadku. Pripomenúť
to chcem predovšetkým tým, ktorí si nedokážu upratať
rôzny stavebný materiál pred svojimi domami, orezať
konáre stromov, ktoré zasahujú do ulice, nehovoriac o tom,
že nezametú ani lístie z týchto stromov. Podobne by som
mohol hovoriť i o oráčoch na traktoroch, ktorí roznášajú
blato po uliciach, ale to isté platí i pre dovozcov dreva
a podobne. Obec zriadila pre riešenie takýchto nešvárov
komisiu verejného poriadku a táto bude postupne tieto
prípady riešiť.
Podstatne horšie však je, že sa nám množia prípady
výtržníctva neplnoletých detí. Kde sú rodičia neplnoletých
detí, keď im tieto vo večerných ba i nočných hodinách
nechýbajú? Rastie nevšímavosť, ľahostajnosť k veciam
verejným.
Pozrime sa však i na budúci rok. Očakávam od neho
naplnenie zámerov, tak ako sú naplánované v rozpočte
na rok 2008. Naviac však verím, že na budúci rok sa rozbehne konečne i čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Práve tu sa nám naskytla možnosť urobiť niečo naviac.
Počítame s touto alternatívou a máme pripravený rad projektov na vylepšenie životného prostredia, vyučovacieho
procesu, kultúrneho a športového zázemia. Preto je i pomerne veľká finančná čiastka venovaná na projekty a projektové dokumentácie tak, aby boli pripravené včas a s dobrou kvalitou.
V úvode som povedal, že odrazovým mostíkom pre
plánovanie je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Tento dokument nikomu nebráni predkladať ďalšie iniciatívne návrhy, ktoré môžu podporiť rozvoj obce.
Dovoľte mi na záver vysloviť presvedčenie, že máme
spoločný záujem, aby sa obec hospodársky a sociálne
naďalej rozvíjala, aby sme v nej všetci nachádzali po pracovných a osobných starostiach možnosti na oddych,
kultúru i športové vyžitie. Verím, že veľa z Vás aktívne
prispeje k naplneniu spoločných cieľov. Ďakujem všetkým
tým, ktorí sa podieľali v roku 2007 na spoločenskom dianí
v obci a prajem Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v roku 2008.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce
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Rodinné puto
po novom
V dnešnej modernej hektickej dobe,
dobe veľkých zhonov sme sa na chvíľu
pokúsili zastaviť čas.
Úsmev, veselý pohľad, dobrá nálada a
hudba parí nielen k tým vekovo mladším,
ale aj k tým skôr narodeným. S jedným
rozdielom. Našim starkým sa k tomu pridá
aj nejaká krásna spomienka na svoju
mladosť, ktorá neraz rozihrá slzy v ich
očiach.
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Čulý ruch a veselá hudba sa ozývali
v polovici augusta aj v Domove dôchodcov - Domove sociálnych služieb v
Hornom Srní. Toto posedenie bolo nielen
pre obyvateľov. Zúčastnili sa ho aj zamestnanci a ich rodinní príslušníci. Počas
neformálnych rozhovorov sa utužovali
vzťahy medzi obyvateľmi, zamestnancami
a ich rodinami. V tej chvíli sa starosti obyvateľov stali starosťami zamestnancov a
ich rodín, ale aj opačne. My sme to využili
a načreli do studnice múdrostí našich klientov.
Mnohokrát nám naši obyvatelia prirastú tak k srdcu, že sa z nich stanú „ naši
ujovia, tety, babky, dedkovia“.
Nik pri pohľade na rozjasnené tváre,
niekedy i tancujúce nohy by nepovedal, že
už im pribudol nejaký rôčik.
Toto príjemné posedenie osviežilo
naše mysle a
duše. Dúfam,
že tieto akcie
sa budú poriadať
aj
naďalej a tak
sa
budú
vytvárať
dobré medziľudské (skoro
rodinné)
vzťahy. Veď

MLADÍ NAPÍSALI
(pokračovanie z čísla 2/2007)
Zdenka bola tiež žiačka našej základnej školy. Neskôr maturovala na športovom gymnáziu v Trenčíne a teraz je poslucháčka UK v Bratislave. Mimo toho reprezentuje SR v disciplínach
rýchlostnej kanoistiky.
V minulom školskom roku na katedre Šport a regenerácia
vypracovala seminárnu prácu, kde chronologicky zoradila vývoj
zlepšovania starostlivosti o zdravie občanov v Hornom Srní od
roku 1968 do roku 1996. Z jej práce, ktorá je výsledkom konzultácií (MUDr. Zavřel, Ing. Krajči, Lipták Z.) a štúdia podkladov z prípravy a realizácie stavby budovy zdravotného strediska, pre
informáciu citujem dôležité údaje z jej písomnej seminárnej
práce:
„História zdravotného strediska v Hornom Srní
Zdravotná starostlivosť občanom v Hornom Srní bola poskytovaná do roku 1978 v staršom dvojdome na ulici Čerňavská
ktorý je už asanovaný.
Služby tu poskytovali:
- MUDr. Vojtech Maniš, lekár pre dospelých,
- MUDr. Jozef Zavřel, detský lekár,
- MUDr. Milan Kubička, stomatológ.
Významný deň 20.11.1968 rozhodol o tom že podmienky pre
zdravotnú starostlivosť sa postupne menili. V tento deň sa u nás

rodina je ten, kto nám chce dobre a pri
ktorom sa dobre cítime.
Mgr. Mária Gurínová

konala konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Delegátov WHO zo ZSSR, BĽR, MĽR, Mongolskej ĽR, Juhoslovanskej FSR, NDR a ČSSR privítal v ZK cementár hlavný organizátor - MUDr. Vojtech Maniš. Veľmi aktívni boli vtedajší riaditeľ
cementárne Ing. Michal Krajči a predseda MNV Jozef Savka.
Mimo programu konferencie rozdiskutovali možnosti zlepšenia
podmienok zdravotnej starostlivosti v Hornom Srní. Tu sa datuje
začiatok vážnych príprav stavby budovy zdravotného strediska
na ulici Železničná. Už v roku 1969 bola koncepcia postupných
krokov na stole.
Projekčná skupina HSC a ZDRAVOPROJEKT Brno spracovali projekt v rokoch 1970-1974. Stavebné povolenie bolo
vydané 7. júna 1975 a stavba bola začatá. Realizátorom stavby
boli Pozemné stavby Nitra. Projektové a stavebné náklady financovala HSC.
Slávnostné otvorenie zdravotného strediska (na základe užívacieho povolenia z 20.7.1978) bolo uskutočnené za účasti hospodárskych a politických funkcionárov. Najväčšiu radosť prejavili
lekári a zdravotné sestry, ktorí svoje humánne služby začali
poskytovať v moderných ambulanciách.
Budova zdravotného strediska bola vo vlastníctve HSC,
neskôr patrila k Nemocnici s poliklinikou Trenčianske Teplice až
do roku 1996 (v správe trenčianskej nemocnice). Od roku 1996
je zdravotné stredisko majetkom obce Horné Srnie a lekári majú
svoje ambulancie v prenájme.“
Pre Lipovec pripravil Ing. Alojz Krajči, kronikár
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Hlavné body rozpočtu obce na rok 2008
PRÍJMY /v tis. Sk/:
Podielové dane
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Komunálny odpad - fyzické osoby:
Komunálny odpad - právnické osoby
Príjmy z prenájmu pozemkov
Nájomné
VÝDAVKY /v tis. Sk/:
Odvodnenie ulice Pod Orešovcom
Oprava ulice Pod Zábrehom
Ostatná údržba MK
Zimná údržba
Vývoz odpadu

13 000
931
2 179
984
344
143
1 007

300
700
50
80
1 470

"FOLKLÓRNA JESEŇ"
Počas víkendových dní 20. a 21. októbra 2007 sa v KD v Hornom
Srní konalo kultúrne podujatie s názvom "Folklórna jeseň", ktoré
pripravila kultúrna komisia pri OZ v Hornom Srní.

Celé podujatie sa začalo v sobotu 20. 10. 2007 o 15,00 hod.
výstavou vo veľkej sále, ktorú symbolickým prestrihnutím pásky
zo sušených jesenných lístkov slávnostne otvoril p. starosta.
Výstava bola prezentáciou šikovnosti a talentu našich občanov.
Expozíciou maľovaných obrazov sa predstavila sl. Denisa Oškrdová, vyšívané obrazy poskytol na výstavku p. František Šimák.
Rezbárstvom, ktoré priamo v sále i predvádzal, sa prezentoval p.
Pavol Papiernik a svojimi výrobkami z dreva p. Alojz Varček.

Vývoz odpadu - kontajnery
Verejné osvetlenie - elektrická energia
Príspevok TJ Cementár
Splátky úrokov z úverov
Splácanie istiny
Výmena okien na OcÚ + kúrenie
Vybudovanie zberného dvora separ. odpadu
Cyklotrasa Horné Srnie-Čakanov
Oprava fasády Základnej školy
Oprava učebne + náter šatní
Prevádzkové náklady + údržba materskej školy
Projektová dokumentácia
Kultúrne podujatia v obci

178
500
380
680
1 380
500
150
250
700
120
1 000
600
300

Ing. Andrea Kebísková, OcÚ

Výstavu dopĺňali staré ľudové
úžitkové predmety zapožičané z
ľudovej izby zo ZŠ, ktoré používali naši predkovia a výtvarné práce žiakov základnej
školy. V sobotu večer k nám
zavítal FS Senior klub
Vršatec z Dubnice nad
Váhom, ktorý svojim vystúpením zakončil sobotňajšiu časť
podujatia.
V nedeľu pokračovala
výstava vo veľkej sále a na
programe boli dve vystúpenia
folklórnych súborov. Ako prvý
vystúpil DFS Kornička z Trenčína a po nich nasledoval FS
Mladosť z Dubnice nad
Váhom.
Toto kultúrne podujatie
bolo pripravované s cieľom
zviditeľniť našich občanov,
ktorí sa vo svojom voľnom
čase venujú umeleckej činnosti. Chceli sme im preukázať i svoje
uznanie a taktiež, aby sa o nich naši spoluobčania dozvedeli.
Veď takmer každý návštevník pri návšteve výstavy poznamenal:
... vôbec som netušil, že on to robí..., že ona tak krásne maľuje...
a pod. Celá akcia bola vyplnená folklórom. Vystriedali sa
všetky vekové kategórie tanečníkov. Deti - DFS Kornička, mladí
- FS Mladosť a staršia generácia - FS Senior klub Vršatec.
Tým sme našim občanom
poskytli možnosť stráviť víkend
s kultúrou a folklórom.
Verím, že pre všetkých, ktorí
sa tohto podujatia zúčastnili,
bolo zdrojom poučenia, poznania a kultúrneho vyžitia sa.
Chcem touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k celej príprave a priebehu tejto akcie a v
neposlednom rade všetkým
tým, ktorí sa ho zúčastnili.
Marta P.
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KRESŤANSKÉ SYMBOLY VIANOC
Blízkosť vianočných sviatkov a adventné očakávanie napĺňajú ľudskú osobnosť i
našu občiansku spoločnosť radosťou a
potešením. Na trhoviskách znejú melodické vianočné piesne. V obchodoch nám
ponúkajú z rôznych materiálov vyhotovené a stvárnené betlehemské výjavy. Na
námestiach väčších miest predstavujú i
živé betlehemy.
Zamyslime sa trochu nad týmito symbolmi
Vianoc: vianočné piesne a betlehemy.
PIESEŇ
Prvú vianočnú pieseň nenapísal
človek, ani ju neskomponoval ľudský skladateľ. Pochádza z Neba a spievali ju
anjeli: Sláva Bohu na výsosti a pokoj
ľuďom na zemi - ľuďom, čo majú dobrú
vôľu.
Táto pieseň nám pomáha porozumieť,
o čo v prípade Vianoc ide: Pokoj na zemi
je cieľom Vianoc. No pieseň anjelov deklaruje aj podmienku trvalého pokoja - Božiu
slávu. A tak betlehemské posolstvo
zdôrazňuje, že pokoj človeka vychádza z
oslavy Boha.
BETLEHEM
Pri anketovej otázke: Čím sú pre Vás
Vianoce?“, mnohí odpovedali: „Sú to
sviatky rodiny.“ Áno aj betlehem predstavuje svätú Rodinu: Jozefa, Máriu a Dieťa.
Jozef - stojí trochu bokom zahĺbený
do myšlienok: Toto dieťa jeho snúbenice
nie je jeho dieťaťom, ale dieťaťom iného,
božského pôvodu. Je to muž spravodlivý.
Má vnútornú citlivosť pre tajomnú Božiu
reč a vôľu. Dokázal povedať „áno“ neočakávanému poslaniu, ktoré mu dal Boh.
Mária - Evanjelista Lukáš hovorí:
„Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ.“ V
tejto krátkej vete môžeme odhaliť celý
obraz tejto ženy. Mária zavíja dieťa do
plienok. Z toho môžeme vytušiť, s akou
nádejou, radosťou a ochotou išla tejto
hodine pôrodu v ústrety. Ako sa kvôli nej
namáhala a všetko pripravila.
Dieťa - v jasliach je „prvorodený syn“.
No v reči Písma slovo „prvorodený“ nie je
číslovkou, ale titulom vyjadrujúcim dôstojnosť. Je to právny výraz, lebo prvorodený
bol v Starom zákone začlenený do Božích
prisľúbení. Požiadavka mesiášskeho prisľúbenia je obsiahnutá a uskutočnená až
v tomto Dieťati. Až v ňom sa v plnosti
uplatnilo slovo Zákona a prisľúbenia. Je to
Emanuel - „Boh s nami“.
Ďalšími postavami v betleheme sú
pastieri a zvieratá - vôl a osol.
Pastieri - ponáhľajú s k jasliam, kde
leží dieťa. Teda betlehem predstavuje aj
dynamiku a náhlivosť. Ale toto evanjeliové
náhlenie nemá nič spoločné s naším
ľudským predvianočným, chaotickým

zhonom. Je jeho opakom. Lebo falošný
zhon a náhlenie odpadá, keď sa objaví to,
čo je skutočne dôležité a veľké. A z toho
plynie radosť, ktorá dáva človeku akoby
„krídla“.
Vianočná radosť núti i pastierov, skúpych
na slovo, aby vyrozprávali všetko, čo
počuli a videli. Oslavovali a chválili Boha.
Ústa im prekypovali tým, čím bolo naplnené ich srdce.
Zvieratá - podľa pokynov svätého
Františka, ktorý prvý vytvoril živý betlehem, malo dieťa spať v jasliach na sene
medzi volom a oslom.
V knihe proroka Izaiáša sa píše: „Vôl si
pozná gazdu a osol jasle svojho pána, no
Izrael nepozná a môj ľud nechápe.“
V zobrazeniach Vianoc obe zvieratá
úctivo stoja pred tajomstvom Dieťaťa a
skláňajú sa pred ním. Sú akoby prorockými šiframi, za ktorými sa skrýva tajomstvo
Cirkvi - naše tajomstvo, lebo na Štedrý
večer sa nám otvárajú oči a v jasliach aj
my spoznávame svojho Pána.
Na záver: Kresťanské symboly Vianoc
- piesne, výjavy v betleheme - v nás vyvolávajú nezvyčajnú atmosféru tepla, preniknutú radostným tajomstvom Božej prítomnosti, ktorá človeka oslobodzuje a
očisťuje.
Preto s veľkou radosťou slávime
Vianoce, lebo v tento deň sa Boh stal
malým dieťaťom a bol taký bezbranný a
odkázaný na dospelých, ako všetky
ľudské deti.
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami.“
Dr. Pavol Červený
Pozvánka na "Trojkráľové spievanie"
OBEC HORNÉ SRNIE
A KULTÚRNA KOMISIA PRI OZ
V HORNOM SRNÍ
V SPOLUPRÁCI
SO ŽENSKÝM SPEVÁCKYM ZBOROM
V HORNOM SRNÍ,
pripravujú
3. ročník prehliadky speváckych zborov
s názvom

"Trojkráľové spievanie",
ktoré sa bude konať 6. januára 2007
v nedeľu o 15,00 hod.
v Rím.-kat. kostole v Hornom Srní.
Na festivale sa predstavia zbory z Hornej
Súče, Nového mesta nad Váhom
a ako hosť Zmiešaný spevácky zbor
Karla Němečka z Moravského Krumlova.
Srdečne všetkých touto cestou
pozývame
na uvedené podujatie.

číslo 3 - december 2007

Spoločenská rubrika
NAŠI NOVÍ OBČANIA:
21.8.2007
Michaela VANDŽALOVÁ,
rodičia Milan a Monika Vandžalovi
10.10.2007
Patrik CHLEBANA,
rodičia Peter a Andrea Chlebanovi
12.10.2007
Teodor TURÁK,
rodičia Vladimír a Monika Turákovi
17.10.2007
Linda PAVLOVIČOVÁ,
rodičia Miroslav a Zlatica Pavlovičovi
17.10.2007
Andrea VALENTÍNOVÁ,
rodičia Ján a Martina Valentínovi
MANŽELSTVO UZATVORILI:
22.9.2007
Roman PAPIERNIK z Horného Srnia
a Jana MARTIŠKOVÁ z Horného Srnia
22.9.2007
Michal LAŠO z Nitry
a Lenka CHLEBANOVÁ z Horného Srnia
28.9.2007
Jozef JURČO z Voderád
a Emília KEBÍSKOVÁ z Horného Srnia
29.9.2007
Martin ŠTAFFEN zo Žiliny
a Andrea PAPIERNIKOVÁ z Horného
Srnia
29.9.2007
Jozef VARČEK z Horného Srnia
a Eva AMBROZYOVÁ z Horného Srnia
29.9.2007
Jozef BULEJKO z Horného Srnia
a Katarína LADECKÁ z Dubnice nad
Váhom
20.10.2007 Ladislav SVEDEK z
Horného Srnia
a Mária PÁNISOVÁ z Hornej Poruby
10.11.2007
Michal TELIČÁK zo Zázrivej
a Erika PLANČOVÁ z Horného Srnia
17.11.2007
Anton KLADIVÍK z Horného Srnia
a Miroslava DIČÉROVÁ z Nitry
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
22.9.2007 Anna MOŠKOVÁ
30.9.2007 Jozef VIDOMAN
1.10.2007 Anna KONÍČKOVÁ
6.10.2007 Adela HÁLOVÁ
8.10.2007 Eva TURÁKOVÁ
19.10.2007 Augustína LIPTÁKOVÁ
23.10.2007 Jozef AMBROZY
28.10.2007 Vlasta PERNETOVÁ
2.11.2007 Augustín LIPTÁK
18.11.2007 Augustín MAZÁN

číslo 3 - december 2007

Lipovec

Október - mesiac úcty k starším
Sociálna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Hornom Srní
usporiadala 25.10.2007 v priestoroch klubu Cementár posedenie so
staršími občanmi obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Túto
malú slávnosť otvoril príhovorom starosta obce Ing. Jozef Kristín a
predseda sociálnej komisie p. Štefan Blaho. V kultúrnom programe
sa o veľmi príjemnú a úsmevnú atmosféru postarali žiaci základnej
školy z folklórnej skupiny Kamenček pod vedením PaedDr. Martiny
Hanusovej a hudobný doprovod zabezpečila Mgr. Janka Húdeková.
Príjemné posedenie a srdečné rozhovory nemali konca a všetci
zúčastnení sa už tešia na posedenie v budúcom roku...

Šálku voňavého čaju, sladké koláče,
Vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne pohladkať ...
A veľké srdce plné lásky!
Stará mama, starý otec, to všetko u vás vždy nájdem,
a preto vás mám tak rád.

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

7.
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Babka a kráľ...
Nepokojné roky tvrdých bojov, nájazdov do našich krajov priniesli biedu poddaného ľudu. V mnohých prípadoch si ľudia
nevedeli pomôcť, ale dôvtip a zdravý rozum im nechýbal, naviac
im nechýbala ani priamosť v reči.
Aj v Hornom Srní vtedy v osade Willa Zerny, žili ľudia, ktorí
oplývali viac umom, ako silou a pritom boli nebojácni. Píšem o
príbehu, ktorý som si v priebehu dvoch rokov vypočul od dvoch
žijúcich občanov. Obidvaja sú svedkami zaujímavého rozprávania svojich starých rodičov a tí tvrdili, že ich počuli hovoriť ešte
starších, možno pra-pradedov.
Stalo sa to tesne pred zimou na dvore malého obydlia v ulici
Kamenecká /predtým Kamenec/. Čiperná babka, ale veľmi
útlučká rozmýšľala, kto jej pripraví drevo na kúrenie, ktoré si v noškách
nosila. Bolo ho potrebné ešte porúbať. Mala aj inú prácu v
komôrke, tak sa drevu príliš nevenovala. Iba občas vybehla na
dvor nakŕmiť hydinu, zajace a kozu. Iné starosti mal muž, ktorý
prichádzal po Kráľovskej ceste od Nemšovej. Už bol takmer pod
Slaninkovou, keď zbadal, že pod nádhernými lesmi za riekou je
niekoľko obydlí. Rozhodol sa že aspoň nakukne, ako tu žijú
ľudia. Tento otrhaný pocestný dobre vedel, že trenčiansky župan
sa pomerne dobre správa k poddaným, ale biedu len tak z chatŕč
nemohol vyhnať, aj preto, že na správu trenčianskeho hradu a
jeho majetkov museli poddaní hmotne alebo finančne prispievať.
Vedel aj to, že kráľ Matej II. a trenčiansky župan si občas vliezli
do vlasov. Ale vždy sa to medzi nimi nejako dalo do "po-riadku".
Preto sa jeho zvedavosť, ako tu ľudia žijú, zvýšila. Neváhal a
prekročil koryto rieky po drevenej lávke, pomaly si obhliadol, čo
všetko vo vode bolo. Rybky a tradičné žabky sa mu veľmi páčili.
Chlapčeka, ktorý pásol husi sa opýtal: "... a rybky si vieš nachytať? - „Viem, ale nemôžem, sú iba pre pánov!“, znela odpoveď i
s pozdravom, ktorý chlapča vyrieklo "žobrákovi". To pocestného
ešte viac priťahovalo do osady. Neváhal vstúpiť a popri koryte rieky
podišiel až do miest, kde je teraz známy hostinec Kamenec.
Teraz sa vrátime do dvora, kde sa občas ukázala čiperná
babka. Otrhaný, neznámy, ale celkom zaujímavý chlap zavolal na
babku a vyriekol s pozdravom i otázku: "...nemôžete mi pomôcť,
som veľmi hladný?, ... „no, aj by sa niečo našlo, ostalo trochu
palentovej kaše a ak počkáte, podojím kozu, aby ste mali aj
niečo teplé. Ale zadarmo to nebude. Mám tu hŕbu haluziny a
nemá mi to kto porúbať. Ak to urobíte, tak už idem pripraviť
jedenie." Aj sa stalo, porúbaná haluzina na dvore a prázdna
miska na stole doviedli túto zaujímavú dvojicu k ďalšiemu rozhovoru. Pocestný sa opýtal babky, či nemá strach z neznámeho
tuláka. Ešte aj pridal, že je taká slabučká. A to nemal povedať,
lebo odpoveď bola hneď jasná. Takého "šprtlíka" by som sa mala
báť, veď otrhané šaty na Vás visia, ako kabátec na strašiakovi v
maku. Veselo sa obidvaja zasmiali, neznámy sa postavil, poďakoval za zdravé jedlo a neočakávane povedal babke, že za dobrosrdečnosť a odvahu je odmení. Rozopol košeľu a na hrudi mal
kožené vrecko a pod ním kráľovský znak. Rýchlo podal prekvapenej babke zlatku a už odchádzal svojou cestou. Prekvapená
babka sa až neskôr dozvedela, že to bol sám kráľ Matej II., ktorý
bol veľmi zvedavý, ako jeho ľudia žijú.
Tento príbeh mi vyrozprávali František Lipták a Jozef Papiernik
nezávisle na sebe s tým, že František mi to opísal v roku 2005 a
Jozef v roku 2007, obaja pri rozhovoroch o našej histórii.
Pre kroniku, ale aj pre všetkých čitateľov Lipovca, zapísal
Ing. Alojz Krajči
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom zasadnutí dňa
31.10.2007 prijalo uznesenie č. 7. Obecné zastupiteľstvo v ňom:
A) zobralo na vedomie
1. Kontrolu uznesenia č. 6 z riadneho zasadnutia OZ konaného
dňa 30.8.2007
2. Správu o činnosti komisií OZ
3. Správu starostu o činnosti
B) schválilo
1. Návrh VZN č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
obci Horné Srnie
2. Usmernenie chovu hospodárskych zvierat a zvierat držaných v
domácnostiach na území obce Horné Srnie
3. Prijatie Dexia Komunál Komfort úveru (ďalej len „úver“) vo
výške 3 000 000,- Sk poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
4. Zabezpečenie prijatého úveru od Dexia banky Slovensko a.s.
vlastnou platobnou vista blanko zmenkou
5. Že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú,
prednostne zahrnie do rozpočtu obce a svoje záväzky voči
banke bude prednostne realizovať z podielových daní plynúcich
do príjmov obce zo ŠR a podielové dane počas úverového
vzťahu bude poukazovať na účet v Dexia banke Slovensko a.s.
6. Prijatie finančného produktu Dexia banka Slovensko a.s. - Dexia
úverová superlinka - vo výške 1 000 000,- Sk (jeden milión Sk)
a súhlasí s poukazovaním príjmu z podielových daní na účet
Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Trenčín, do termínu splatenia úveru.
7. Zámer mesta Brumov-Bylnice s odkanalizovaním časti Sidonie
do ČOV Rybníky. Podmienky pripojenia budú schválené v
obchodnej zmluve.
8. Zloženie centrálnej a dielčích inventarizačných komisií pre vyko-

Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu občanov
V súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov, ktorého aktuálne zmeny sú v platnosti od 1.7.2006,
podávame občanom toto usmernenie:
Občan k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt predkladá:
● platný občiansky preukaz, alebo doklad o OP (ak ide o dieťa
do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list)
● doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej
časti, nie starší ako 3 mesiace (LV za 100,- Sk zo Správy
katastra Trenčín).
Ak sa k pobytu prihlasuje občan, ktorý nie je vlastníkom ani
spoluvlastníkom budovy, predloží písomné potvrdenie o súhlase
s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka
alebo spoluvlastníka /ov/, alebo tento podpíše súhlas na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo
k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.
Občan nemôže mať súčasne viac trvalých pobytov! (napr.

nanie inventarizácie hospodárskych prostriedkov na Obecnom
úrade v Hornom Srní a v organizáciách ním riadených.
9. V dňoch 26.11. - 30.11. 2007 prevedenie fyzických inventarizácií na obecnom úrade, Klube Cementár, dobrovoľnom hasičskom zbore, v obecnej knižnici, dome rozlúčky, a v zdravotnom
stredisku v Hornom Srní.
10. Administratívne spracovanie výsledkov inventarizácie do
10.12.2007. Zodpovední: starosta obce, predseda DHZ, vedúca
obecnej knižnice.
11. Prejednanie výsledkov zistených fyzickou inventarizáciou centrálnou inventarizačnou komisiou do 15.12.2007 a návrh
spôsobu odstránenia zistených nedostatkov, prípadne vysporiadanie inventarizačných rozdielov. Zodpovedný: predseda centrálnej inventarizačnej komisie.
12. Záverečné prejednanie inventarizácie a likvidácie vyradených
predmetov do 20.12.2007. Zodpovedný: predseda centrálnej
inventarizačnej komisie.
13. Doplnenie komisie školstva a športu o Ing. Ľuboša Papiernika a
Mgr. Floriána Jantoláka.
C) súhlasilo
1. S ponechaním dvoch tried druhého ročníka v Základnej škole
Václava Mitúcha do konca 1. polroka školského roka 2007/2008.
2. S vybudovaním asfaltového koberca na ulici Rajkovecká.
3. S uzatvorením nájomnej zmluvy s MUDr. Šebíkom na 5 rokov.
4. S poskytnutím dotácie pre Klub stomikov vo výške 1000,- Sk.
D) nesúhlasilo
1. S poskytnutím pôžičky pre p. xxxx.
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

jeden v ČR a ďalší na Slovensku).
Narodené dieťa musí prísť rodič osobne prihlásiť aj s
rodným listom dieťaťa, lebo musí podpísať jeho prihlasovaciu
kartu.
Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na pobyt v
SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.
Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom
/alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 3 mesiace/ a list
vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá tie isté
doklady, ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Predpokladaná doba
prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný
pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť tento znova.
Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny
poplatok 100,- Sk, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Všetky tlačivá k prihláseniu na trvalý /prechodný/ pobyt
občan dostane na obecnom úrade - evidencii obyvateľov.
A. Polomová - pracovníčka evidencie obyvateľov
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ZO ŽIVOTA
ŠKOLY
Ani sme sa nenazdali a po horúcom
lete nastúpila pekná jeseň, ktorú akosi prirýchlo chcela vytlačiť zima. Výmenu
ročných období môžeme sledovať z okien
školy. Srňanský Vŕšok akoby vystrihnutý z
kalendára zmenil sýtozelenú farbu na
prekrásnu žltohnedú, tento rok postriebrenú popraškom snehu. V triednej knihe
sme už na 12 strane, neklamný znak, že
už máme štvrťrok za sebou.
V tomto školskom roku školu navštevuje 272 žiakov v 13 triedach. 139
žiakov
sa učí anglický jazyk a 11 nemecký jazyk.
Popoludní pracuje 14 krúžkov. I v tomto
školskom roku chceme nadviazať na vlaňajšie mimoškolské aktivity a úspechy
žiakov v rôznych súťažiach. Uvádzame
aktivity za 1. štvrťrok:
September:
● Prihlasovanie do krúžkov, odovzdaných 218 poukazov
● Účasť žiakov na Cezpoľnom behu v
Trenčíne
● Jesenná výstava plodov a ovocia
žiakov 1.stupňa
● Exkurzia žiakov 5.a 6. ročníka do Trenčína na podujatie Trenčín ako ho nepoznáme
● Výzva na podujatie Výstava starých
kníh
Október
● Plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4.
ročníka v Púchove
● Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka: Veronika Švajková,
9. A - 3. miesto

●

Regionálne kolo Olympiády zo slovenského jazyka: Veronika Švajková, 9. A
- 8. miesto
● Exkurzia deviatakov a 11 siedmakov
do Bratislavy
● Medzinárodný deň školských knižníc účasť v projekte využitia školských
knižníc
● Výstava starých kníh - najstaršia kniha
z r. 1746, priniesol D. Brindza zo 7. A
● Návšteva Obecnej knižnice v Hornom
Srní v rámci Medzinárodného dňa
školských knižníc
● Beseda so spisovateľom Rudolfom
Dobiášom
● Školské kolo dejepisnej súťaže Poznaj
svoje korene - víťazi postupili do
oblastnej súťaže v ZŠ v Dolnej Súči,
zúčastnilo sa 8 žiakov, zvíťazili Zuzana
Čulenová, 7.A - 1. miesto medzi siedmakmi, Jana Mierna, 8. B - 1. miesto,
Marek Papiernik, 8. A - 2. miesto
medzi ôsmakmi
● Beseda s policajtmi o správaní sa na
verejnosti a vo vzťahu k spolužiakom 7. ročník
November:
● Školské kolo v speve ľudových piesní
Trenčianske hodiny: víťazi:
1. kategória: 1. Marcel Meščánek, 2. A
2. Michaela Borovská, 3. A
3. Patrícia Horná, 1. A
2. kategória:
1. Jana Štefánková, 5.A
2. Miroslava Bittarová, 5.A
3. Patrícia Hajdáková, 6.A
Beátka Svedková, 4. A
3. kategória:
1. Mária Hajdáková, 9. A
2. Michal Varček, 7. A
3. Jozef Breznický, 7. A
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V spolupráci s Komunálnou poisťovňou sa žiaci ZŠ i MŠ zapojili do projektu „Bezpečná komunita“ a boli zaradení do žrebovania o vecné ceny. V
septembri vedenie poisťovne odovzdalo škole cenu - športové potreby v
hodnote 5000,- Sk.
Ďakujeme.
V rámci opráv a údržby Obec zabezpečila úplnú rekonštrukciu sociálneho
zariadenia pri telocvični (umyvárka,
sprchy, WC) a náter okien na školskej
budove v sume 300.000 Sk. Ďalej sa svojpomocne natreli sokle na chodbách. Veľké
pochopenie a podporu sme mali zo strany
zriaďovateľa - obce i združenia rodičov pri
ZŠ pri realizácii projektu „Jazykové laboratórium“. Na MŠ SR bol zaslaný projekt,
ktorý bol úspešný a získali sme 195.000,Sk na nákup počítačovej techniky. Zakúpilo sa 9 nových počítačov, 26 slúchadiel,
dataprojektor, tabuľa. Obec z vlastných
finančných prostriedkov zabezpečila stavebnú úpravu novej učebne (nová
podlaha, omietka, maľovanie, výmena
radiátorov, osvetlenie, elektrické rozvody,
zatemnenie) v sume cca 400.000 Sk.
Z finančných prostriedkov združenia
rodičov, z ktorých podstatnú časť tvorili
finančné prostriedky darované od firmy
Cemmac a. s. (2% podielu dane) bolo
zakúpených 25 nových počítačových
stolov pre žiakov, učiteľský počítačový stôl
a zabezpečenie počítačovej siete.
Všetkým, ktorí sa podieľali na zriadení
novej učebne úprimne ďakujeme.
Združenie rodičov školy zakúpilo 75
školských atlasov pre žiakov. Doposiaľ
bolo zo združenia rodičov školy poskytnutých takmer 140.000,- Sk.
Materskú školu navštevuje 74 detí,
ktoré sú v 3 triedach. Okrem každodennej
mravenčej výchovno-vzdelávacej činnosti
p. učiteľky v tomto šk. roku organizovali :
- jesenné vychádzky so súťažami
- púšťanie šarkanov
- športové hry na školskom dvore
- bábkové predstavenie Anulienka
- divadelné predstavenie DLHÝ, ŠIROKÝ,
BYSTROZRAKÝ
Sponzorsky z prostriedkov združenia
rodičov boli zakúpené učebné pomôcky a
hračky v hodnote takmer 30.000,- Sk.
Obecný úrad v rámci opráv a údržby
zabezpečil úplnú rekonštrukciu kotolne
MŠ (výmena kotlov. maľovanie kotolne,
oprava schodov), oprava strechy nad
jedným pavilónom, opravu a náter okien,
zriadenie učiteľského bytu.

10.

www.hornesrnie.sk

Lipovec

číslo 3 - december 2007

Medzinárodný deň školských knižníc
22. október 2007

Stručný kalendár školských udalostí
za rok 2006/2007

Každoročne pri príležitosti Medzinárodného Dňa školských
knižníc sa v školách organizujú rôzne podujatia, ktoré majú žiakom
otvoriť a priblížiť školskú knižnicu.

September
● Prihlasovanie do krúžkov - 19 krúžkov,
● Cezpoľný beh v Trenčíne - 12 žiakov
● Jesenná výstava plodov a ovocia žiakov 1.stupňa
Október
● Plavecký výcvik pre štvrtákov v Púchove
● Exkurzia štvrtákov do Hvezdárne v Hlohovci
● Účelové cvičenie 2.stupeň Ochrana človeka a prírody
● Exkurzia ôsmakov do Martina do Slovenského národného
múzea
● Deň otvorených dverí pre rodičov
● Deň knižníc - účasť v projekte využitia školských knižníc
November
● Školské kolo v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny
● Okresné kolo v speve ľudových piesní:
Beáta Svedková, 3.A - 1 .miesto
● Exkurzia siedmakov do Krajskej galérie v Trenčíne
December
● Divadelné predstavenie v Trenčíne pre žiakov 1.stupňa
● Program pod jedličkou pre žiakov 2.stupňa
● Exkurzia do Viedne pre žiakov 7.- 9. ročníka
● Účasť žiakov 8.ročníka na výstave o voľbe povolania Deň
kariéry
● Týždeň boja proti drogám
Január
❖ okresné kolo matematickej olympiády:
Veronika Holíčková, 9.A - úspešný riešiteľ
Katarína Papierniková, 5.A - úspešný riešiteľ
Tatiana Králiková, 5. A - úspešný riešiteľ.
● beseda s policajtmi - dopravná výchova,1.A,B,2.A.
● beseda s policajtami - úloha polície, 3.A, 4.A,B
Február
❖ okresné kolo geografickej olympiády
Tatiana Králiková, 5.A - úspešný riešiteľ
Matej Mindar, 8.B - úspešný riešiteľ, 2.m., postúpil do krajského
kola
❖ Karneval - 1.stupeň
❖ Karneval - 2. stupeň
❖ Divadelné predstavenie pre šiestakov a siedmakov Pipi dlhá
pančucha v Žiline
❖ Trenčiansky robotický deň - prezentácia krúžku Robolab
❖ Prezentácia krúžku Robolab medzi rodičmi
❖ Vesmír očami detí - výtvarná súťaž, odoslaných 10 prác žiakov
1. stupňa
Marec
❖ Okresné kolo v hádzanej chlapcov - 1. m.
❖ Regionálne kolo v hádzanej chlapcov - 1.m.
❖ Krajské kolo v hádzanej chlapcov - 3.m.
❖
Okresné kolo vo vybíjanej dievčat - 1.m
❖
Regionálne kolo vo vybíjanej dievčat - 2.m.
❖ Okresné kolo vo volejbale chlapcov - 1.m.
❖ MONITOR 9 - výsledky : percentuálna úspešnosť školy v matematike 72,4% (celoslovenský priemer 61,2%), v slovenskom
jazyku 76,4% (celoslovenský priemer 67,1%)
❖ Okresné kolo chemickej olympiády:
Veronika Holíčková, 9.A - úspešný riešiteľ
❖ Okresné kolo fyzikálnej olympiády:
Veronika Holíčková, 9.A - úspešný riešiteľ
❖ Kurz prvej pomoci pre siedmakov urobili žiačky Str. zdrav. školy
v Trenčíne
❖ Divadelné predstavenie Statky-zmätky pre deviatakov v Žiline
❖ Protidrogová beseda pre ôsmakov pracovníčkou zdravotného
ústavu

Naša škola sa zapojila do tohoto projektu i v tomto roku. Cítime
potrebu ukázať žiakom, aký mala kniha v živote človeka význam
nielen v minulosti, ale že je potrebná i v súčasnom svete.
Prostredníctvom medzipredmetových vzťahov žiaci vyrobili plagát a
nástenku, ktoré všetkých vyzývali priniesť staré knihy na výstavu
starých kníh a čítať diela súčasného spisovateľa pre deti a mládež
Rudolfa Dobiáša, ktorý prijal pozvanie na našu školu. Občania
prostredníctvom žiakov prispeli na výstavu asi stovkou kníh. Zozbierali sme knihy rôznej tematiky od náboženskej po svetskú, napr.
staré dejiny, starú zdravovedu, množstvo starých učebníc, rozprávkových kníh i najstarších evanjeliárov písaných švabachom. Prekvapilo nás nielen množstvo kníh, rôznorodá tematika, ale i vek
najstaršej vystavovanej knihy. Daniel Brindza zo 7.A priniesol knihu
starú 261 rokov, teda z roku 1746, písanú starým švabachom. Tešili
sme sa knihám z 19. a zo začiatku 20. storočia. Je chvályhodné, že
staré knihy si občania Horného Srnia vážia a archivujú v rodinách.

Napr. z rodín Jurdákovcov, Ondrejičkovcov i Meščánkovcov deti priniesli aj viacero kníh. Počas výstavy žiakov sprevádzali žiačky
ôsmeho ročníka. Škoda, že o výstavu neprejavilo záujem viac
občanov obce. Výstava sa zapáčila i spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi, ktorý počas besedy s deťmi niekoľkokrát zdôraznil úlohu knihy
a čítania. Beseda so spisovateľom bola spontánna, žiaci preukázali, že o dielo a osobnosť spisovateľa majú záujem a chcú si rozšíriť
poznatky z jeho prečítaných kníh.
Veríme, že naše aktivity prispeli k zvýšeniu záujmu žiakov o
knihy a čítanie a určite budeme v nich v budúcom roku pokračovať.
Vedenie ZŠ s MŠ
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❖ Beseda s políciou o kriminalite mládeže pre šiestakov
❖ Lyžiarsky výcvik pre siedmakov vo Vysokých Tatrách
❖ Školské kolo v prednese poézie a prózy: víťazi 1.kat.- Martin
Hanus,3.A, Jana Štefánková, 4.A,L. Patková,4.A, Jozef Kumančík, 7.B, Tatiana Králiková, 5.A, M.Hajdáková, 8.A
❖ Účasť folklórneho súboru Kamenček na regionálnej súťaži detských folklórnych súborov v Trenčianskej Turnej
❖ Krajské kolo geografickej olympiády - Matej Mindár
Apríl
❖ Okresné kolo matematicke Pytagoriády - 5. ročník - Tatiana Králiková,5.A , úspešný riešiteľ Okresné kolo matematickej Pytagoriády - 8. ročník - Veronika Švajková 8.A, úspešný riešiteľ
❖ Okresné kolo matematickej olympiády: účasť 3 žiakov
❖ Obvodné kolo v recitácii poézie a prózy v Trenčíne: Lucia
Patková, 4.A - 3.miesto
❖ Regionálne kolo vo volejbale - chlapci - 2.miesto
❖ Exkurzia žiakov deviateho ročníka v Cemmacu
❖ Beseda p. Blahu ( predseda SZTP) s tretiakmi: Uplatnenie
občanov so zníženou pracovnou schopnosťou v spoločnosti
❖ Okresné kolo vo futbale mladších žiakov - 4. miesto
❖ Stromy poznania - Lesnícke dni 2007 - miniarborétum
❖ Beh oslobodenia

❖ Okresné kolo vo futbale starších žiakov - 3. miesto
❖ 13.apríl - Deň narcisov , vyzberaných viac ako 5 000 korún
Máj
❖ Exkurzia deviatakov do Vetropacku v Nemšovej
❖ Okresné kolo v ľahkej atletike
❖ Beseda siedmakov na tému manželstvo a rodičovstvo s p. Holgyovou so Št. zdravotného ústavu
❖ Beseda ôsmakov s policajtmi na tému Úloha polície a kriminalita mládeže
❖ Projekt polície so žiakmi piateho ročníka
Jún
❖ Deň detí - Návšteva filmového predstavenia v Trenčíne, turnaj vo
volejbale dievčat, vo futbale chlapcov
❖ Exkurzie a výlety:
1. roč. - výlet do prírody
2. roč., 3. roč. - výlet do Bojníc
4. roč. - vlastivedná exkurzia Čičmany - Budatín
5. roč., 6. roč. - exkurzia do Štát. lesov, náučný chodník v
Trenč. Tepliciach
7.A - výlet do Vysokých Tatier, 7. B - výlet do Opatovskej
chaty
8. roč. - výlet do Dolnej Súče
9. roč. - výlet do Vysokých Tatier

Vážení vlastníci pozemkov v katastrálnom území Horné
Srnie, účastníci projektu pozemkových úprav.

Pod záštitou starostu obce Horná Súča pána Ing.Ondračku sa dňa
9. novembra 2007 uskutočnilo v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave

Po úspešnom ukončení registra obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP) a jeho zapísaní v mesiaci október do katastra nehnuteľností, nasledujú ďalšie etapy spracovania projektu
pozemkových úprav vo Vašom katastrálnom území.
Po prerokovaní všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia (VZFÚ) s dotknutými organizáciami, Obecným úradom v
Hornom Srní a predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav a ich následnom zverejnení, boli tieto rozhodnutím
Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne č. 2007/00020022/RE, dňa 12.10.2007 schválené.
V čase, keď čítate tento článok, by ste mali mať doručený
výpis z registra pôvodného stavu a zásad pre umiestnenie
nových pozemkov. V prípade, že ho nemáte doručený, stane sa
tak v dohľadnej dobe.
Predmetom výpisu registra pôvodného stavu (RPS), sú
parcely vo Vašom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú v obvode
projektu pozemkových úprav. Obvod projektu bol stanovený
v zmysle zákona (z projektu bolo vyňaté zastavané územie
obce) a v zmysle pracovných stretnutí so zástupcami obce a
predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav.
Súčasne s parcelami je vo výpise uvedená aj ich hodnota.
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov obsahujú jednotlivé body zásad, podľa ktorých bude projektant navrhovať a
umiestňovať Vaše nové (scelené) pozemky. Tieto boli spracované hlavne na základe požiadaviek a návrhov účastníkov PPÚ
Horné Srnie. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov budú
schválené, ak s nimi budú súhlasiť 2/3 výmery vlastníkov. Pred
návrhmi umiestnenia nových pozemkov budú tieto konzultované
aj s Vašimi požiadavkami s jednotlivými vlastníkmi a to na
Obecnom úrade v Hornom Srní alebo v sídle firmy spracujúcej
projekt v Trenčíne.
Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, projekt pozemkových úprav sa dostáva do etáp, kde bude potrebná spolupráca
Vás vlastníkov, pre úspešné ukončenie projektu a pre Vašu spokojnosť.
Zároveň by som chcel poďakovať za aktívny prístup pri spolupráci a riešení problémov predstavenstvu združenia účastníkov pozemkových úprav a ústretovosti Jednoty bývalých urbárnikov obce Horné Srnie ako aj Obecného úradu v Hornom Srní.
Ing. Roman Remo, Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne

24. Stretnutie rodákov
z Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového, Trenčianskej Závady,
Horného Srnia, Hornej Súče, Dolnej Súče, Skalky nad
Váhom, Borčíc, Hrabovky, Bolešova, Kamenčian, Sedmerovca a Slávnice
Úvodnú reč predniesol a stretnutie rodákov slávnostne zahájil
richtár rodákov žijúcich v Bratislave prof.Jozef Novák a starosta
obce Horná Súča Ing.Ondračka. V krátkom vystúpení zástupcovia
jednotlivých obcí oboznámili našich rodákov zo súčasným dianím
v obciach, najmä s investičnou činnosťou. Slávnostnú atmosféru
stretnutia dotvorili a v kultúrnom programe vystúpili folklórna
skupina KUKULIENKA z Vlčieho vrchu a hudobná skupina
HORSUS z Hornej Súče. Obec Horné Srnie na tomto stretnutí
zastupovali zástupca starostu obce pán Jozef Húserka a poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing.Jolana Hiklová. Spoločenská
zábava vrátane tomboly a polnočnej kapustnice pokračovala až do
skorých ranných hodín
Ing. Jolana Hiklová
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Striebro z Austrálie
V minulom čísle Lipovca som vás oboznámil s výsledkami
našich vodákov. Po skončení sezóny v rýchlostnej kanoistike sa
ešte skupina najlepších slovenských kanoistov a kajakárov,
medzi ktorými bol aj Juraj Lipták, zúčastnila Majstrovstiev sveta
v preteku dračích lodí ktoré sa konali v dňoch 20. - 23.9.2007 v
Sydney v Austrálii. Naši reprezentanti, ktorí minulý rok získali na
Majstrovstvách Európy v Prahe zlato, striebro a bronz, mali i teraz
medailové ambície. Preteky sa začali vo štvrtok 20.9. na olympijskom kanáli v Sydney na trati 1000 m. Naši reprezentanti postúpili do finále a v ňom sa umiestnili na 4. mieste za loďami USA,
Anglicka a Filipín. V piatok pokračovali preteky na trati 2000 m.
Na tejto trati podali výborný výkon a získali strieborné medaile za
2. miesto. Vyhrali USA a na 3. mieste skončili Filipíny. V sobotu
sa súťažilo v šprinte na 200 m. Naši postúpili do finále, ale skončili až na 6. mieste. V nedeľu sa súťažilo na 500 m. trati. I na tejto
trati postúpili do finále, v ktorom obsadili tak ako v sobotu 6.
miesto.
Svojimi výkonmi a ziskom striebornej medaily potvrdili, že
patria do svetovej špičky i v súťaži dračích lodí.
Lipták
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Vzpomínka
na PhDr. Milana Chlebanu
Poslední říjnovou neděli roku 1983 právě vycházelo slunce nad
Ostrou horou, když jsem hledal fotografické záběry vysoko ve stráni
nad Malými boky. Barevný podzimní les
byl tichý. Od hřebenu jsem zaslechl
nepatřičný a podivný kovový zvuk. Vydal
jsem se ze zvědavosti za narušitelem
horského ticha a po chvíli stanul uprostřed koberce hustého bukového náletu
před postavou muže s velkými pákovými
zahradnickými nůžkami v ruce! Naše
pohledy se setkaly, dokonale překvapeni jsme byli oba. Zapomněl jsem na fotografování a neznámý s
nůžkami přestal stříhat. Představili jsme se a záhy jsem zvěděl, že
smyslem jeho práce je čištění turistického chodníku před zimní běžkařskou sezónou.
Ani jsem tehdy nepomyslel, že z tohoto náhodného setkání v
horách nad Vlárským průsmykem vznikne s PhDr. Milanem Chlebanou přátelství na celý život. Každoročně
jsme se mnohokrát setkávali při nejrůznějších příležitostech - v Trenčianském
múzeu, na zemské hranici ve Vlárském
průsmyku, na vernisážích výstav mých
fotografií…
Milanovi vděčím za nekonečnou řadu
užitečných rad a informací z etnografie a
historie Horného Srnia a vlastně celého středního Pováží. Ke
každému historickému místu, které jsem s fotoaparátem „objevil“, mi
vždy ochotně a nezištně poskytl vyčerpávající výklad, případně
odbornou literaturu.
K tradičním a pravidelným společným akcím patřily oslavy slunovratů a dalších výročí na chajdě na Margétě. Díky Milanovi jsem
poznal vzácného člověka, dědka Chlebanu a postupně celou řadu
kamarádů: Lada, Vlada, Jána, Milana, Pala, Joža a další. Vždy
radostná byla setkání s přáteli v horách! Pak i nejdelší noci zimního
slunovratu byly krátké. Než jsme se rozešli, už jsme „kuli“ s
Milanem plány na další akci či setkání. Tradičně jsme se loučili nad
studánkou u svatého obrázku. Milan pak odcházel vysokou horu a
kopaným chodníkem do své rodné obce.
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25.6.2007, v den svých 61. narozenin, odešel Milan navždy.
Chodník osiřel, v našich srdcích a vzpomínkách však kamarád Milan
Chlebana bude žít dál.
Antonín Kostka
Brumov-Bylnice

