číslo: 1. Apríl 2014

Ročník XXIII.

Ježiš je tu pre mňa!

Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou...
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Z ROKOVANÍ
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojich zasadnutiach
v mesiacoch december 2013 – február 2014
prijalo tieto uznesenia:
A) zobralo na vedomie
1. Kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných v dňoch 14.11.
a 11.12.2013.
2. Viacročný rozpočet obce vrátane programov a podprogramov
na roky 2015-2016.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Horné Srnie na rok 2014 a viacročnému rozpočtu na roky 2015-2016.
4. Správy predsedov komisií pri OZ o činnosti za rok 2013.
5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2013.
6. Správu hlavnej kontrolórky o činnosti za II. polrok 2013.
7. Právne stanovisko k Zmluve o dielo so spoločnosťou GEO3 s.r.o.
Trenčín a prevode záväzku obce na RVSVV s.r.o. vypracované
JUDr. Máriou Jaďuďovou.
8. Protest prokurátora proti VZN č. 6/2010 – Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Hornom Srní.
B) schválilo
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014.
2. Rozpočtové opatrenie č. 5/2013.
3. Rozpočet obce vrátane programov a podprogramov na rok 2014.
4. Všeobecne záväzné nariadenie 8/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Horné Srnie.
5. Všeobecné záväzné nariadenie č.9/2013 o zásadách nakladania s
finančnými prostriedkami obce Horné Srnie.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 10/2013 o
zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Horné
Srnie.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 11/2013 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie.
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní na rok
2014.
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
11. Štatút Obecnej knižnice v Hornom Srní.
12. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Hornom
Srní.
13. Prevzatie záväzku spoločníka Obec Horné Srnie na zvýšenie
základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. so sídlom J. Palu
2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, Vl. č. 17107 (ďalej len
„spoločnosť “), vo výške 19 288,- €, za nasledovných podmienok:
a) výška prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom Obce Horné Srnie je 19 288,- €,
b) splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania je:
v sume 19 288,- €, v lehote ku dňu 31.8.2014.

C) súhlasilo
1. So znížením minimálnej odkupnej ceny v súťažných podmienkach k obchodnej verejnej súťaži na odpredaj 2-izbového bytu na
ulici Čerňavská 160, Horné Srnie na 33 000,- eur.
2. S uzavretím zmluvy o nájme priestorov v multifunkčnom objekte na ulici Lesnícka 86/9 podľa predloženého návrhu na dobu
určitú do 31.12.2015.
D) nesúhlasilo
1. S poskytnutím dotácií na Centrum voľného času pri Katolíckej
spojenej škole v Nemšovej a Centrum voľného času pri Základnej
škole v Nemšovej na rok 2014.
2. S odpredajom pozemku pri bytovom dome č. 765/9.
E) zrušilo
1. VZN č. 6/2010 – Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Hornom Srní.
2. Usmernenie chovu hospodárskych zvierat a zvierat držaných v
domácnosti na území obce Horné Srnie zo dňa 6.11.2007.
F) poverilo
1. Starostu obce vydaním súhlasného stanoviska k navrhovanej
zmene činnosti „Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov
v rotačnej peci pri výpale slinku“.
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.
S.K., OcÚ

Štatistika
obyvateľov
za ROK 2013
Počet obyvateľov k 1.1.2013		
2782
			
/muži 1373 + ženy 1409/
Prírastky a úbytky v roku 2013:
								
muži+ženy
Prihlásení		
42		
18 +24
Narodení		
25		
13 +12
Celkom		
+/67/
/31 + 36/
Odsťahovaní		
28		
15 + 13
Zomrelí			
29		
15 + 14
Celkom -/57/			
/30 +27/
Počet obyvateľov k 31.12.2013		
2792
			
/muži 1374 + ženy 1418/
Priemerný vek k 31.12.2013

39,71

prírastok 10 ľudí
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INFORMÁCIA
O PRIPRAVOVANÝCH
INVESTIČNÝCH AKCIÁCH
V OBCI V ROKU 2014
Začiatkom mesiaca máj uvedieme do prevádzky novovybudovanú tržnicu za kultúrnym domom. V tomto období pripravuje
súkromný podnikateľ aj otvorenie zmrzlinového stánku pri kultúrnom dome.
V mesiaci máj taktiež zrealizujeme investičnú akciu hradenú
z prostriedkov Programu rozvoja vidieka na značenie cyklotrasy
od tenisových kurtov po lávku v Čakanove s dvomi oddychovými
miestami. Jedno miesto na konci ulice Pod Zábrehom v bývalom
lome a druhé miesto v lome v Rajkovci.
Ale v tomto roku nás čakajú aj iné, pre niekoho príjemné a užitočné investičné akcie, pre iných užívateľov a vlastníkov nehnuteľností budú spojené aj s neporiadkom a komplikovaným prístupom
do dvorov. SPP Distribúcia a.s. podľa ich vyjadrenia tohto roku
zrealizuje rekonštrukciu plynovodu v ulici Súhradská od predajne
COOP Jednota po horný most v chodníku po pravej strane miestnej komunikácie, ďalej v ulici Pod Zábrehom, postupne sa bude
realizovať aj rekonštrukcia na uliciach Železničná, Zbezianska a
zvyšok ulice Čerňavská.
Obec pripravuje nasledovné veľké investičné akcie:
• kompletná výmena asfaltového povrchu na ulici Družstevná,
• kompletná výmena asfaltového povrchu a oprava dilatačných
zariadení na novom moste,
• generálna oprava dolnej lávky – výmena podlahy a nátery,
• vybudovanie prechodu pre chodcov na nový cintorín vrátane
osvetlenia a nového dopravného značenia,
• oprava fasády na kultúrnom dome.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky v
Trenčíne – okresný dopravný inšpektorát – odporučil obci z dôvodu lepšej priechodnosti pohotovostných vozidiel, vozidiel hasičského a záchranného zboru a zlepšenia dopravnej obslužnosti
umiestniť značky prikazujúce len jednostranné státie na uliciach
Družstevná, Prúdová a Pod Orešovcom.
Koncom roka 2013 sme podali viacero žiadostí na pridelenie
finančných prostriedkov na realizáciu projektov. Jedným z nich je
revitalizácia zelene z Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013. Jedná sa o výsadbu izolačnej a okrasnej
zelene na ulici Mostová, Na Hornom konci, odstránenie inváznych
rastlín a vytvorenie odpočinkového miesta na Lánoch.
Ďalším podaným projektom je revitalizácia priestoru za kurtmi na
ľahký cyklotrialový areál, odstránenie inváznych rastlín v týchto
priestoroch a zrušenie do nekonečna sa opakujúcej čiernej skládky
odpadu. Aj keď tento priestor nie je v katastrálnom území Horné
Srnie a nepatrí obci, obec každoročne niekoľkokrát odstraňuje odpad z tejto skládky, čím jej vznikajú nemalé náklady.
Na zlepšenie bezpečnostnej situácie najmä chodcov v obci bol podaný ďalší projekt na financovanie z Ministerstva vnútra SR. Bude
zameraný na vyznačenie a osvetlenie prechodov pre chodcov a vymedzenie zón pre chodcov a cyklistov.
Momentálne čakáme na schválenie týchto žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov.
Tešíme sa s tými, ktorí sa tešia na tieto akcie a ospravedlňujeme sa tým, ktorým na určitý čas skomplikujeme život.
Jozef Húserka , starosta obce

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
31.12.2013
11.1.2014
14.1.2014
28.1.2014
11.2.2014
22.3.2014
3.4.2014		

Filip Matejka
Simona Babolčaiová
Vanda Karcolová
Samuel Fabuš
Janka Antónia Pavlačková
Tamara Škrovánková
Daniel Tadeáš Lipták

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
21.12.2013
22.12.2013
23.12.2013
15.1.2014
26.1.2014
6.2.2014		
10.3.2014
22.3.2014

Edita Hippová
Dorota Karabová
Pavol Lukáč
Oľga Červenková
Alžbeta Císarová
Emil Huňa
Mária Martonová
Maxim Kebísek

Výsledky
druhého kola
voľby prezidenta
Slovenskej republiky
2014 v obci
Horné Srnie
Počet platných hlasov			

1244

účasť vo voľbách				

54,68 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.		

687

55,23 %

2. Kiska Andrej, Ing.			

557

44,77 %
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KULTÚRNE DIANIE
V NAŠEJ OBCI

V nedeľu 9. marca 2014 sa ňou prezentovali aj v našej obci. Hoci
krásne nedeľné počasie lákalo ľudí viac do prírody ako na predstavenie, predsa sa našli diváci, ktorí si radi prišli pozrieť mladých
divadelníkov. Ďakujeme im za herecké výkony a ich chuť robiť niečo pre druhých.

Pripravujeme:

Trojkráľový koncert
Každoročne v období sviatku Troch kráľov sa koná v našom
kostole „Trojkráľové spievanie“. V tomto roku sme tento titul
nahradili názvom „Trojkráľový koncert“, o ktorý sa postarala dychová hudba Trenčianska dvanástka. Zavítala k nám 6. januára
2014 so svojim vianočným repertoárom zloženým z krásnych vianočných kolied. Známe koledy spolu s nimi pospevoval nejeden
divák. Vystúpenie bolo tradične ukončené koledou - Tichá noc.
Na záver p. starosta poďakoval dychovej hudbe za ich vystúpenie.

Ochutnávka zabíjačkových špecialít
Sobota 1. marca 2014 bola dňom, kedy dostali zabrať naše chuťové bunky a u niektorých aj zažívacie orgány. Každý kto prišiel na
ochutnávku, určite nezostal ľahostajný voči všetkým tým dobrotám a vôňam, ktoré boli k dispozícii a ktoré bolo možné ochutnať
i zakúpiť. Boli to nielen špeciality zabíjačkovej kuchyne, ale i ponuka syrov a výrobkov z ovčieho mlieka a na spláchnutie aj ponuka
tekutých dobrôt a občerstvenia. Dychová hudba rezkými tónmi
podfarbovala výbornú atmosféru v okolí kultúrneho domu. Deti
mali možnosť potešiť sa s malými ovečkami a teliatkom, pokiaľ ich
v tom nevyrušil nezbedný čert, ktorý svojim vzhľadom naháňal
strach nejednému malému nezbedníkovi.

30.04.2014
26.04.2014
11.05.2014
27.-29.6.2014

oslobodenie obce
divadelné predstavenie
deň matiek
575. výročie obce

MP

JARNÉ
UPRATOVANIE

Pochovávanie basy
Utorok 4. marca 2014 bol posledným dňom pred nastávajúcim
40 dňovým pôstom pred veľkou nocou. I v tomto roku sa kolektív
hudobníkov zo Srnia i z okolia spojil a v spolupráci so ženským
speváckym zborom a folkloristami pripravil fašiangovú zábavu s
pochovávaním basy. Všetkým patrí veľké poďakovanie za udržiavanie týchto tradícií, ktoré opäť získavajú na obľúbenosti, o čom
svedčila i zaplnená veľká sála.

Divadelné predstavenie
Divadelný súbor Giovanni z Dolnej Súče nezaháľal a v tomto
roku opäť nacvičil novú historickú komédiu z vlastnej kuchyne s
názvom – Pomsta porazených.

„V prvý utorok v apríli bude brigáda – jarné upratovanie v parku
pri kultúrnom dome „, vyhlásil predseda ZO SZTP Horné Srnie
p. Štefan Blaho na výročnej schôdzi organizácie 27. marca 2014.
A nebol to prvoaprílový žart, lebo práve v tento deň sa brigáda aj
uskutočnila. Za príjemných lúčov jarného slniečka sa upratovania
v centre obce zúčastnilo viac ako 30 členov. Hrable, motyky, metly
dostali poriadne zabrať, ale stálo to zato. Park sa zaskvel čistotou,
len nevieme ako dlho to vydrží. Členovia dokázali, že sa vedia
nielen baviť, súťažiť, ale vedia aj priložiť ruku k dielu, keď treba.
Po dobre vykonanej práci si posedeli pri káve a osúchoch v klube
dôchodcov. Všetkým účastníkom ďakujeme.
B.B. členka

Apríl 2014
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MAREC
V ŠKOLE

24 nadšených čitateľov opäť strávilo „NOC V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI“. Čítali, tvorili záložku, diskutovali o obľúbených knihách,
hrali sa, súťažili ... a nám, dospelým, ukázali, že sa ešte stále oplatí
investovať do dobrej knihy, pretože svet detskej fantázie ešte nezanikol, len ho treba podporovať a rozvíjať. Tak ako v nezabudnuteľnom Nekonečnom príbehu, ktorý si „noční čitatelia“ pozreli na
záver akcie.

Marec – mesiac knihy si na škole pravidelne pripomíname
nástenkami a rozhovormi o obľúbených knihách. Tretí marcový
týždeň sa ôsmaci a deviataci zúčastnili divadelného predstavenia
REPARÁT Z ČITATEĽSKÉHO DENNÍKA, ktoré ich vtipnou a
poučnou formou previedlo významnými dielami slovenskej a svetovej literatúry. Hokejový zápas o spisovnú slovenčinu, hudobné
spracovanie básne Mor ho! či ľúbostný internetový príbeh Rómea
a Júlie zanechali úsmev na tvári aj u zarytých odporcov literatúry.

Mesiac knihy zakončujeme vyhlásením zberu papiera po názvom:
„STARÝ PAPIER – NOVÁ KNIHA“
Akcia sa bude konať v dňoch 1. 4. – 17. 4. 2014 (od 7:30 do 16:00).
Budeme radi, ak sa do zberu zapojíte aj vy – naši spoluobčania a
podporíte tak nákup nových kníh do školskej knižnice. Zviazaný
papier (nie kartóny) môžete priniesť k hlavnému vchodu ZŠ, kde
ho prevezme službukonajúci žiak.

20. marca prebiehal na škole „ČITATEĽSKÝ MARATÓN“, počas
ktorého sa v školskej knižnici nepretržite čítalo od 7:30 do 14:00.
Do akcie boli zapojené všetky triedy školy. Čítalo sa v knižnici, v
triedach aj cez prestávky. Prvákom a druhákom spestrili prestávky
žiačky 8. a 9. ročníka čítaním rozprávok.

Minulý rok sme vďaka tomuto projektu mohli kúpiť 23 nových
kníh do školskej knižnice, do ktorej má prístup každý žiak našej
školy. Všetkým, ktorí minulý rok podporili túto akciu, ďakujeme
a veríme, že pohľad na dieťa zahĺbené do dobrej knihy namiesto
bezduchej počítačovej hry Vám bude dostatočnou odmenou za to,
že sa do zberu zapojíte aj tento rok. Ďakujeme.
E.Šumichrastová

Jar

Počas prvého jarného víkendu zažila naša škola niečo nezvyčajné. Možno ste si všimli, že sa v nej svietilo do neskorých nočných
hodín. Nie, neboli to zabudnutí poškoláci. Alebo vlastne boli, ale
poškoláci – dobrovoľníci.

Jar je to, že rastú kvety,
potešia sa všetky deti.
Vrtia sa aj chrobáčiky,
hľadajú si koláčiky.
Aj sa macko obzerá,
včielkam medík vyberá.
Matej Kebísek, I.A
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VITAJ JAR!
„Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.
Čo si tam robila? Mlieko som mútila ...
Morena, Morena, kde si prebývala?“

Týmito slovami sa minulý rok prihovárali dievčatá z folklórneho
krúžku Kamenček Morene, ktorú spievajúc nosili po dedine.
Vynášanie Moreny je jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa
zachoval do dnešných čias. Vykonával sa koncom zimy (najčastejšie na Smrtnú nedeľu – 2 týždne pred Veľkou nocou) a vyjadroval
túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé slnečné
lúče. Tento zvyk má korene už v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie
možno ovplyvniť.

Morena bola symbolom zimy, preto ak ľudia chceli jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Slamenú figúru oblečenú
do ženských šiat nosili dievčatá po dedine, pri potoku ju vyzliekli,
zapálili a hodili do rieky.
Aj keď nás tohtoročná zima veľmi „neschladila“, chystáme sa
Morenu vyniesť a jar privítať, ako sa patrí – so spevom.
E. Šumichrastová

Apríl 2014

POMÁHAME
DEŤOM ULICE!
V rámci multikultúrnej výchovy, ktorej cieľom je výchovné a
vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných
kultúr, rozvoj tolerancie a prosociálneho správania, sa už 5. rok
zapájame do projektov zameraných na pomoc deťom v menej rozvinutých krajinách a regiónoch. Finančné prostriedky, ktoré sa
nám v našej škole podarilo vyzbierať, putovali na pomoc deťom v
Keni, na Haiti, do Južného Sudánu, Azerbajdžanu a v tomto roku
to bude do Angoly.

Prostredníctvom príbehov detí ulice z tretieho sveta chceme
poukázať na dôležitosť výchovy, aby naše deti pocítili vďačnosť za
tých, ktorí im venujú svoj čas a pozornosť. Chceme, aby aj naši
žiaci robili svet lepším svojou angažovanosťou pre druhých, aby sa
nám všetkým otvorili oči a srdcia pre deti žijúce v biede, ktorým
naša pomoc môže zmeniť životy. Okrem tradičných finančných
príspevkov, ktorými si deti symbolicky kupujú „tehličky“ a lepia
ich na spoločný plagát umiestnený v priestoroch školy, sme tento
rok zorganizovali aj burzu kníh, hračiek a CD-čok. Naši žiaci ich
mohli venovať na tento účel a zároveň si kúpiť inú vec za symbolickú cenu.

Snahou našej školy je, aby žiaci v pôstnom období aj vlastnou
tvorivou činnosťou vyjadrili solidaritu s deťmi, žijúcimi v chudobných krajinách.

Apríl 2014
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LITERÁRNE VÝČINY
KLUBU PoéMa
Ako vznikli??? Úloha znela, napíšte príbeh na päťdesiat slov. No a
takto sme sa s tým popasovali...Ako zistíte, niektoré výčiny sú dlhšie, iné kratšie,...ale snáď Vás pobavia aj napriek týmto drobným
kozmetickým chybám.

Prší.

Tak nejak sentimentálne sa kvapky odrážajú od kalúž. Nechápu
čo tu robia, keď je obdobie vločiek. Sú ako slzy a pre tie je asi na
svete vždy dosť miesta, bez ohľadu na ročné obdobie. Zmývajú špinu sveta, hlboko ukrytú v duši. Prší, aby už zajtra mohol byť lepší
svet.

Včera sa to začalo.

Jeden muž našiel jednu ženu, oči sa im stretli, ústa zabudli rozprávať a už nechceli nikoho iného hľadať. Dnes to pokračuje.
Nedokážu si pozrieť do očí, slovami si ubližujú a hľadajú iných na
všetkých svetových stranách. Malý kolobeh života. Viera, že ho
ľudstvo raz zlomí.

Prosba.

„Choď s ním“ prosí. „Bojím sa. Znova čosi vyparatí, keď ho nájde.
Bude sa zaháňať nožom. Kúpil si nový, lovecký... Neovládne sa, roztrasú sa mu ruky a zle to skončí.” spýtavo na mňa hľadí. Vzdávam
to. Obrátim sa k otcovi : „Tak teda o ktorej zajtra na tie hríby?“

Fialovomodrá Zuzana
(fejtón)

Stala sa mi príhoda. Prechádzal som popod bránou s hodinami
smerom na Mierové námestie. Najskôr som úspešne podporil malou
mincou mlčky muzicírujúcu harmonikárku. Čo už, my chudobní
umelci musíme držať spolu, hlavne teraz, keď kríza podľa rozličných expertov iba začína naberať dych. Vzápätí som sa neúspešne
vyhol mladému mužovi vo firemnej uniforme. Stál vedľa namodro
zoxidovanej tele – firmy. Ponúkal akési noviny, či novinky. Chcel
som dať zmysel aj jeho práci, najmä, keď to bolo zadarmo. Po chvíli
som si sadol na kávu, a tak reku, prečítam si. Z reklamného plátku
sa na mňa okamžite a neodolateľne usmiala tvár mladej úspešnej
slovenskej herečky. Mimochodom, zdá sa že vzhľadom na farbu
svojho mena vtipne inklinuje k modrej. Aj v jednej dávnejšej parketovej súťaži mala za partnera tanečníka s modrým menom. Oči
mi padli na modro zarámované, asi momentálne životné motto,
pod ktorým bola podpísaná. Nepamätám si presne text, niečo v
tom zmysle, že človek môže uskutočniť svoje priania, ak aj negatíva
berie pozitívne. Znelo to rozumne a lákavo zároveň. Po chvíli ma
napadlo, že tento podozrivo dobrý recept na osvietený život má
predsa len aj svoju tienistú stránku. Totiž nie všetky negatívne veci
majú na človeka kladný vplyv. Preto som si od čašníčky vypýtal
pero, a pod výrok som dopísal: Samozrejme, okrem osvieteného
negatívu. Pre istotu. Zaplatil som, plátok nechal na stole a s chuťou
sa pobral overiť si modré motto v praktickom živote. Onedlho som
opäť prechádzal popod Hodinami. A na rovnakom chodníku stál
rovnaký kyslíkový Kamelot. V náručí mal vejár známych noviniek.
Nedalo mi a upozornil som ho na motto s varovným dodatkom.
A ústretový chalan vyčaril modrý úsmev. Lebo, našťastie, žijeme,
v osvietenej dobe digitálnej.

Z-VODNÁ??? ÚVAHA

Sedela som na brehu a mlčky pozerala na tú zázračnú zmes dvoch
a viacerých prvkov. Chemicky viazane a neviazane sa predvádzali v
jej belasých kučerách, zápasiac z nudy, ako obvykle, so silami pána
Van der Waalsa. Nebola vôbec stopercentne čistá, nenachlórovali
ju a neupravovali rôznymi štandardnými postupmi. Svojou povahou sa nezmestila do ich príšerných tabuliek a noriem. Nedbala na
úroveň a predpisy. Bola nespútaná a bola skrátka živel. V tej chvíli
mi bola veľmi blízka. Voda vo Váhu.

Očakávanie
Dnes som si vyšla.
Iba tak. Bez cieľa,
bez nálady.
A bez očakávania.
A vlastne...
Aké je to niečo očakávať?
Je to ako milovať?
Alebo sa strachovať?
Skúsim si teda aspoň
niečo predstavovať.
Že príde jar, že opäť
budem všetko spoznávať.
A potom ?
Určite už budem aj očakávať...

Antihohomérovi
Skrutné verše, konáre.
Krátky, dlhý, nijaký,
sucho zatnú do tváre.
Sú to oni, či sám ty,
koho strašia vidiny:
hľa komáre - homáre.
... Homére:)

Topiaci sa cencúľ
Pridlho je na výslní
už oproti rastú iní.
I mne z neho kvapne
ak zostane kvaple.
Nepodám Ti ruku, ou,
slzy roň si pod sebou .

Babie le(n)to
Nemá ono skrytej vady,
ukazuje že nám vnady.
Chlapom jeseň nevadí,
sukňa z listov naladí.
Nevzdajú sa nárokov:
hore má byť bez mrakov !
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Tri hodiny
1. moje drahé
Náramne mi idú po ruke.
2. synchronizované
Chodia spolu rúčka v rúčke.
3. nástenné
Idú v domácom kruhu.
4. uponáhľané
Nemajú čas pristaviť sa.
5. analógové
Všetky sú tuctové.
6. meškajúce
Idú po čase - so slušným odstupom.
7. biologické
Nedajú sa zastaviť - ani založiť.
8. zaručené
Všade im visia stopky.
9. slnečné
Rady stoja na výslní.
10. vežové
Ukazujú, koľká bije.
11. pokazené
Nestoja pre nič - stoja za nič.
12. stratené
Nikdy sa nevrátia .
13. poverčivé
Je na nich o päť jedna.
14. nočné
Idú v tom snami .
15. prefíkané
Vedia v tom chodiť.

Apríl 2014

aj malý Kevin, ktorý sa narodil s deformovanými chodidlami. Aj
pomocou Dobrej noviny mohol podstúpiť operáciu pravej nohy,
čo mu pomohlo lepšie sa pohybovať. Kevin však žiaľ nie je jediný,
kto potrebuje pomôcť. Len v týchto troch domovoch žije 77 detí s
rôznymi postihnutiami.
V 19. ročníku Dobrej noviny, teda v roku 2013 sa do koledovania zapojilo 21 850 koledníkov v 971 obciach Slovenska. Spolu s
individuálnymi darmi a DMS bola na účet k 31. januáru 2014 poukázaná suma 885 838,46 eur. Táto čiastka na účte Dobrej noviny
prekročila už takmer všetky ročníky. Viac sa vyzbieralo už len v 17.
ročníku, kedy bol celkový výsledok zbierky 910 750,77 €. *
Tešíme sa z toho, že aj naša obec patrí do tohto zoznamu, že aj
naše deti obetovali svoj voľný čas na túto tak potrebnú vec. Toto
všetko by však nefungovalo bez pomoci mnohých ďalších nadšencov tohto medzinárodného projektu. Chceli by sme sa teda touto
cestou poďakovať hlavne všetkým členom domácností, ktorí prijali
našich koledníkov a prispeli na projekt Dobrá novina, ďalej rodičom koledníkov, vdp. pánu dekanovi Stanislavovi Lugowskému,
pani katechétke Evke Dongovej zo ZŠ Václava Mitúcha, pani Márii
Patkovej a Obecnému úradu v Hornom Srní.
Veď ako sa môžeme dočítať v obežníku Dobrej noviny: „Ďakujeme Vám, že ste otvorili dvere svojho príbytku pre malých poslov tej
najkrajšej vianočnej zvesti. Prišli, aby oznámili radostnú novinu o
narodení Spasiteľa a zavinšovali Božie požehnanie do nového roka.
Vďaka Vašej podpore sú požehnaním i pre mnohých ľudí v krajinách
Afriky, a tak spoločne prispievame k spravodlivejšiemu svetu…“
Pevne veríme, že projekt Dobrá novina, ktorý v roku 2014 oslávi
svoje 20-te výročie sa bude neustále rozrastať a že prostredníctvom
tejto myšlienky budeme môcť aj naďalej pomáhať ľuďom v núdzi.
/autor: DN team Horné Srnie/
Zdroj*- http://www.dobranovina.sk/category/koledovanie/

DOBRÁ NOVINA
V ROKU 2013

Vyhodnotenie súťaže
“Koledník roka 2013“

„Šťastie, zdravie pokoj svätý vinšujeme Vám…“ táto a ďalšie koledy a vinše zazneli aj minulý rok už po desiaty krát v domove sociálnych služieb, na farskom úrade a v stojedenástich domácnostiach našej obce. Tak ako aj po iné roky, stretali sme 26. decembra,
teda na sviatok svätého Štefana v uliciach malých i veľkých pastierov, kráľov, anjelov či hviezdy. Svojimi veselými detskými tváričkami, veršíkmi a piesňami, nielen že vyčarili úsmev na našich tvárach, priniesli do našich domácností pravú, čarovnú „kolednícku“
atmosféru ale svojou účasťou na medzinárodnom projekte Dobrá
novina prispeli na pomoc svojim vrstovníkom v Afrike. Spolu sa
nám podarilo v obci vyzbierať 2500 eur, čo bolo v porovnaní s rokom 2012 o približne 400 eur viac.
A kam poputujú vyzbierané finančné prostriedky??? Prostredníctvom Dobrej noviny sa v roku 2014 podporia projekty zamerané na pomoc ľuďom s postihnutím v krajinách východnej Afriky,
konkrétne v Keni a Ugande. Títo ľudia mnohokrát žijú v ťažkých
životných podmienkach pod hranicou chudoby. Cieľom projektov
je podporovať ich dôstojný život, ktorý patrí medzi základné práva
každého človeka. Jedným z týchto programov je aj „Program pre
deti s postihnutím“ v katolíckej diecéze Kitale v Keni. Katolícka
diecéza v Kitale prevádzkuje tri malé domovy pre postihnuté deti
v dedinách Endebess, Kimini a Suwerwa. Jedným z týchto detí je

Koledovanie „Dobrá novina“ v roku 2013 bolo výnimočné nielen
preto, že sa v našej obci koledovalo už desiaty krát, ale aj tým, že
sme vyhlásili prvý ročník súťaže „Koledník roka“.
Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutočnilo v piatok 31.
januára 2013 po svätej omši v kostole. Na prvom mieste sa umiestnila Danka Sokolová z 5.A triedy. Cenu získala predovšetkým za
svedomitú prípravu na nácviky. Druhé miesto obsadil Jakub Kebísek z 9.A triedy, ktorý koledoval ako jediný žiak deviateho ročníka a taktiež za zodpovedný prístup ku koledovaniu. Tretie miesto
získala Simonka Brindzová za nebojácny prejav a vzorné správanie
na nácvikoch. Ďalší odmenení koledníci, ktorí získali čestné uznania boli: Huráková Karin z 2.A, Bezáková Kamilka zo 4.A a Patrícia Horná, Milan Škrátek a Vladko Štec zo 7.A triedy. Výhercov
súťaže čaká ešte jedno milé prekvapenie. Spolu s ďalšími aktívnymi
žiakmi ZŠ si preberú na konci školského roka ceny za vzornú účasť
na medzinárodnom projekte „Dobrá novina“ aj z rúk starostu obce
Jozefa Húserku.
Pri oceňovaní sme nezabudli ani na dospelých občanov našej
obce, ktorí už desať rokov spolupracujú s animátormi a koledníkmi
a to p. farár Stanislav Lugowski a p. Mária Patková. Posledné čestné
uznanie patrilo p. katechétke Evke Dongovej, ktorá má veľkú zásluhu na zapisovaní detí na koledovanie a na trpezlivom pripomínaní termínov prvých nácvikov hlavne u najmenších koledníkov.
AP
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Poďakovanie Maškarný ples

Výročná schôdza
ZO SZTP Horné Srnie

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí svojimi darmi prispeli do
našej bohatej tomboly a taktiež i svojou pomocou aj radou pri
organizácii plesu.

Dňa 28. marca 2014 v piatok sa uskutočnila v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu výročná schôdza Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých Horné Srnie, ktorej sa
zúčastnilo 114 členov z celkového počtu 164 členov. Účastníkov
schôdze pozdravili i prítomní hostia: p. Elenka Ronaiová, predsedníčka KR SZTP Trenčín, p. Pavol Mrákava, predseda okresnej
organizácie Trenčín a starosta obce Horné Srnie p. Jozef Húserka.
Prítomní boli oboznámení s vyhodnotením akcií, práce a hospodárením za rok 2013 a súčasne bol predložený plán akcií a rozpočtu na rok 2014, ktoré boli prítomnými i schválené. Informácie
boli podané nielen za základnú organizáciu, ale i okres a kraj. Plán
činnosti je bohatý, je len na nás, či sa nám ho podarí aj naplniť vo
všetkých bodoch. Po ukončení oficiálnej časti bol podaný guláš,
ktorý chutil a ďakujeme zaň.
E.N., členka výboru

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nás poctili svojou návštevou,
dobrými nápaditými maskami , veselou náladou a tak prispeli k
dobrej zábave a k udržiavaniu ľudových tradícií.

Sponzori 2014:
Cemmac, a.s., Ligna, s.r.o., Bricol s.r.o., Lidl s.r.o., VPC, Obecný
úrad Horné Srnie, Lekáreň Nika Horné Srnie, p. Štefan Hôrka,
Potraviny: p. Janka Žofčínová, p. Galko Anton, Kvetinárstvo: p.
Tatiana Húserková, p. Vierka Kostková, Pekáreň: Emanuel Mazáň,
Pálenica Nemšová, p. Peter Lipták – Hamé, p. Kornélia Púčeková,
Peťa a Noro Mrázikovci, sl. Lenka Papierniková, p. Juraj Chlebana,
MM - .H.S.Trade s.r.o. - Janka Mierna, p. Anton Škorčák - Tocom,
p. Anka Papierniková, p. Ľubomír Švorec, p. Jakub Lipták, sl.
Zdenka Liptáková, p. Anka Tršková, Zuzka a Ladislav Kebískovci,
Danka Prosňanská, Silvia a Janko Marčulincovci, Martinka a Juraj
Kenderovci, p. Vladimír Rehák, Rozmatech spol.s.r.o. - priemyselný tovar Nemšová, p. Stanislav Savka – Bušlak oil, p. Darinka
Ďurčová, p. Kubičková Dáša, p. Deniska Oškrdová, Kamej – Jozef
Kalamen, p. Ivana Vlasatá - Kaderníctvo DELUXE, Lenka a Michal
Lašovci, Janka a David Hipkiss, rod. Petra Černičku, rod.
Chrastinová, p. Ivan Kebísek – Johnson Controls, p. Durasová,
p. Štefánek Vladimír - Proreco, p. Evka Šedivá, p. Ivanka Šimková.
PV

Posedenie
pri príležitosti
Medzinárodného dňa
osôb so zdravotným
postihnutím
Hoci už uplynulo viac času, nedá mi nespomenúť akciu konanú
dňa 12. decembra 2013 a to kultúrno-spoločenské posedenie ZO
SZTP Horné Srnie pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so
zdravotným postihnutím, keď v predvianočnej atmosfére vianočným stromčekom vyzdobenej sály kultúrneho domu Horné Srnie
sa zišli, tak ako každoročne, najmä členovia z Horného Srnia a
Nemšovej, aby si spoločne spríjemnili pár hodín. Dôkazom, že kto
mohol, prišiel, je 125 prítomných. Príhovor k Medzinárodnému
dňu osôb so zdravotným postihnutím mal predseda organizácie
p. Štefan Blaho. Medzi prítomných zavítali a pozdraviť ich prišli
Ing. František Bagin, primátor Nemšovej, p. Jozef Húserka, starosta obce Horné Srnie, PaedDr. Helena Kramáriková, riaditeľka
Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom
Srní, delegácia z družobného Klubu dôchodcov mesta BrumovBylnice na čele s p. Fojtíkovou, Ing. Dušan Lobotka z TSK. Sálou
sa ozývali vianočné koledy a piesne, nechýbalo ani chutné občerstvenie, nezabudlo sa ani na jubilantov, ktorým sa povinšovalo.
Najkrajším darčekom však bolo vystúpenie detí z materskej školy
a žiakov základnej školy, ktoré veľmi pekným vianočným pásmom
si zaslúžili od prítomných potlesk, veď mnohí tam mali svoje vnúčatá, ba dokonca i pravnúčatá. Pani učiteľkám, ktoré program pripravili patrí veľké ĎAKUJEME. Nezabudli sme ani na hru Hraj a
vyhraj, z ktorej sa tešili na koho sa usmialo šťastie.
Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli túto nádhernú akciu zorganizovať, lebo bez ich pomoci by sa nám to nepodarilo. Ešte raz Vám ĎAKUJEME. Už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutie..
E.N.
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FOTOSÚŤAŽ
Pri príležitosti 575. výročia
prvej písomnej zmienky
vyhlasuje obec fotografickú súťaž

Témy fotosúťaže:
• Príroda (ročné obdobia, prírodné úkazy,...)
• Ľudia v obci
• Priemysel, stavby v obci

Súťaž prebieha od 10. marca do 30. mája 2014.
Podmienky súťaže a ďalšie info
nájdete na www.hornesrnie.sk/sk/fotosutaz
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ŠPORT
TK 2000 Horné Srnie - starší žiaci
Sezóna:
2013 		
Riadiaci orgán: Západoslovenský region
Reciprocita:
áno

Názov súťaže:
Systém súťaže:

II. trieda - A
jednokolovo

Hráči družstva:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

priezvisko a meno
Kebísek Ivan
Bračík Adrián
Tvrdoň Ján
Sabadka Pavol
Meščánek Marcel
Kvasnica David
Turák Samuel

pl. reg.
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.12.2014
31.03.2014
31.03.2015
30.04.2014

registračné číslo
000307HM693
000328HM431
000504HM241
020723HM359
000211HM344
000622HM680
000721HM103

SL reb.
86
172
182
197
257
257

MZ reb.
0
0
0
0
0
0
0

Kapitáni družstva:
#
1

meno
Ivan Kebísek

licencia
R: K

2

Ján Tvrdoň
(náhradník)

R: K

MiNILIGA 2013/2014
V Hornom Srní sa uskutočnil tradičný už 28. ročník minifutbalovej ligy o pohár starostu obce. Zo začiatku bol problém so samotnou
organizáciou súťaže, nakoniec organizačný výbor na čele s Emilom
Hladíkom zvládol všetky úlohy excelentne a liga sa niesla v klasickom bojovnom duchu. Súťaže sa zúčastnilo 11 futbalových mužstiev čo je 132 hráčov. Po skončení súťaže sa konal ples športovcov,
kde starosta obce Jozef Húserka s predsedom TJ CEMENTAR Pavlom Ondráškom celú akciu vyhodnotili a predali ceny najlepším
mužstvám (vid tabuľku). Najlepším strelcom sa stal Branislav Blaško s 54 gólmi a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Peter Martiška. Ples s bohatou tombolou a dobrou náladou sa pretiahol až do
ranných hodín a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalší ročník.

Kontaktná adresa (ulica, PSČ, mesto)
Na hornom konci 691/15, 91442, Horné Srnie
Telefón: +421902914865
Družstevná 471/36, 91442, Horné Srnie
Telefón: +421905412506

Výsledky a konečné poradie družstiev:
II. trieda - A - starší žiaci - výsledky
1. AŠK Skalica
2. TK ASICS Trenčín
3. TK 2000 Horné Srnie
4. TK 77 Skalica
5. TK ESO Piešťany
6. Ostrov Trenčín (B)
7. TK Klimatech Nové Mesto
8. TK NOVÁ GENERÁCIA

1.
5:1
5:1
5:1
3:3
4:2
3:3
6:0

II. trieda - A - starší žiaci - poradie
1.
TK 2000 Horné Srnie
2.
TK NOVÁ GENERÁCIA
3.
TK ASICS Trenčín
4.
Ostrov Trenčín (B)
5.
TK 77 Skalica
6.
TK ESO Piešťany
7.
AŠK Skalica
8.
TK Klimatech Nové Mesto

z
7
7
7
7
7
7
7
7

2. 3.
1:5 1:5
1:5
5:1
0:6 1:5
3:3 0:6
3:3 1:5
1:5 1:5
3:3 2:4
v
7
6
5
4
3
2
1
0

p
0
1
2
3
4
5
6
7

4.
1:5
6:0
5:1
1:5
6:0
2:4
3:3

5.
3:3
3:3
6:0
5:1

6.
2:4
3:3
5:1
0:6
0:6

7.
3:3
5:1
5:1
4:2
5:1
5:1

6:0
1:5 1:5
6:0 4:2 5:1
skóre
35:7
29:13
26:16
27:15
18:24
12:30
11:31
10:32

8.
0:6
3:3
4:2
3:3
0:6
2:4
1:5

body
14
13
12
11
10
9
8
7

Konečná tabuľka:
1. Besiktas 57 bodov
2. Boca 49 bodov
3. Borussia 44 bodov
4. Zranenie 38 bodov
5. FC Baník 36 bodov
6. Austria 32 bodov
7. Sporting 28 bodov
8. Fernetto 21 bodov
9. Amatéry 12 bodov
10. Pruhy 9 bodov
11. Sušáky 0 bodov

Bc. Jozef Turák
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