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Ako každý rok, aj dnes
6.decembra k nám
zavítal Mikuláš. Deti plné
očakávaní, čo so sebou
prinesie, a či príde aj
čert, vyupratovali triedy,
pripravili si básničky
a pesničky, ozdobili
stromček. A odmena
na seba nenechala
dlho čakať. Za dverami
zazvonil zvonček,
zabuchotala reťaz a do
triedy vošiel Mikuláš
s čertom za pätami.
Niektoré deti odvážne
pristúpili a podali mu
ruku na privítanie, iné
vyronili pár sĺz a schovali
sa za pani učiteľky. Keď
sa Mikuláš usadil, deti
spustili spev a tanec, za
čo ich potom odmenil
balíkom plným dobrôt.
Lúčenie sa už nieslo
v odvážnom a veselom
duchu, veď balíček mal
už každý bezpečne
v rukách. Teraz nám už
neostáva iné, než sa tešiť
na Vianoce a darčeky pod
stromčekom.
Miroslava Černičková

FOTO: LÝDIA MURÁROVÁ

Preto som prišiel na svet
Dušan Berta
zastupujúci
administrátor farnosti

A

j tento rok už v predstihu počúvame vianočné
piesne a opantáva nás
záplava vianočnej výzdoby. Dokonca sa v jednej reklame objavila naozaj nezvyčajná ponuka: „Mikulášska akcia,
ktorou môžete na Vianoce potešiť svojich blízkych, bude trvať až
do Veľkej noci.“
V prírode nám už pomaly chýbajú prechodné obdobia ako jar
a jeseň a na duchovné obdobia
nám časom postačí aj „jedno vrece“. Svet kvôli obchodu odstránil
to, čo svojím tradičným obsahom
formovalo človeka k zrelým hodnotám, a tak sa nám aj advent
s Vianocami zredukovali už len na
súčasť reklamy.
Čo však v skutočnosti Vianoce sú a čo nám prinášajú? Ak sa

nám to akosi vytratilo z vedomia,
skúsme si to pripomenúť krátkym
príbehom:
Malý chlapec bol hrdý na to,
že jeho starý otec vedel vyrezávať
drevené figúrky. Bolo fascinujúce,
keď sa prizeral, ako z kúska dreva
pomaly vznikajú „živé“ postavičky. Raz sa tak zadíval na vyrezávané postavičky pri jasličkách, až
jeho myšlienky celkom splynuli so
svetom figúrok. Spolu s pastiermi
a kráľmi vošiel do maštale a odrazu
stál pri Dieťati v jasličkách. Vtedy
si uvedomil, že má prázdne ruky.
Všetci niečo priniesli, iba on nie.
Rozrušený rýchlo povedal: „Sľubujem Ti to najkrajšie, čo mám!
Dám Ti môj nový bicykel alebo
elektrickú železnicu.“ Dieťa v jasliach s úsmevom potriaslo hlavičkou a povedalo: „Ale ja nechcem
tvoju elektrickú železnicu. Podaruj
mi svoju poslednú slohovú úlohu!“
„Poslednú slohovú úlohu?“ kok-

tal preľaknutý chlapec, „ale veď
tú som napísal úplne mizerne!“
„Práve preto ju chcem,“ odpovedalo Dieťa a pokračovalo: „Daj mi
vždy to, čo je mizerné. Preto som
prišiel na svet. No chcel by som od
teba ešte aj niečo iné – tvoj pohár
na mlieko.“ Teraz malý chlapec
zosmutnel. „Môj pohár na mlieko? Ale ten je predsa rozbitý!“
„Práve preto ho chcem,“ povedalo

Dieťa milo a dodalo: „Môžeš mi
vždy doniesť všetko, čo sa ti v živote rozbije, lebo ja to chcem napraviť.“ A hlas v jasliach pokračoval: „Do tretice mi daruj odpoveď,
ktorú si dal svojej mame, keď sa
ťa opýtala, ako sa mohol pohár na
mlieko rozbiť.“ Tu už sa chlapec
rozplakal a vzdychajúc priznal:
„Ale vtedy som predsa klamal.
Povedal som, že pohár náhodou

spadol na zem, no v skutočnosti
som ho ja od zlosti hodil o zem.“
„Práve preto chcem tvoju odpoveď,“ povedalo Dieťa rozhodne,
„prines mi vždy všetko, čo je
v tvojom živote zlé, mizerné, nepravdivé, vzdorné a hlúpe. Ja som
preto prišiel na svet, aby som ti
odpustil, aby som ťa vzal za ruku
a ukázal ti správnu cestu...“ Dieťa sa na chlapca znovu usmialo,
a ten sa len pozeral a žasol...
Vianoce sú časom, v ktorom
nás Boh prostredníctvom betlehemského Dieťaťa uisťuje, že nás
miluje takých, akí sme, aby sme
sa tak postupne mohli stávať takými, akými máme byť.
Toto skutočné bohatstvo vianočného tajomstva – pokoj, láska, radosť a úžas nech napĺňajú
vás, vaše rodiny, vašich priateľov
a všetkých ľudí okolo Vás nielen
počas Vianoc, ale aj v celom novom roku 2022.
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Otázky občanov
Bude riešiť aj zákaz zastavenia

Povrchy prechodov cez potok Na

N

Hornom
konci sú
vo veľmi event.
zlom staa zber komunálneho odpadu v dopoškodenia
užívateľom,
odcu- a státia na frekventovaných miestach
ve. Neplánuje
sa ich
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po zimekovovej
a pri tejto
prílerové plastové nádoby. Nárok na zbernú opravu Doba
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prechonádobu majú iba občania s trvalým
je minimálne
rokov, plastovej
zbernejmiestach pri kultúrnom dome, ale
priamo pred predajňami a absolútne
potôčkom.
pobytom v obci. Pokiaľ si chcete uplatniťdov nad
nádoby
minimálne 12 rokov.
nárok na zbernú nádobu alebo vykonať
Počet smetných nádob nie je limito- nehľadia na bezpečnosť či už chodcov,
alebo ostatných účastníkov premávky.
sa má
po našej
obci
jazdiť
rýchjej obmenu, je potrebné prísť osobne na Hoci vaný
počtom
rodín
žijúcich
v spoločnej
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obce oto
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Hlavne
na nádoby
Súhradskej
ulici je počtePrečo dostávali v našej obci balíčky
Užívateľ nádoby pri podpisovaní
vuje
2 zberné
pri celkovom
s vitamínovými doplnkami až ľudia
- ľudia
súhlasu je poučený o šetrnom zaobchá-to veľmi
osôbnebezpečné
žijúcich na tom
istom často
súpisnom
nad 75 rokov? Kto stanovil túto hracez(druh
cestu,
keďžedruhej
je tamzbernej
dzaní s prenajatou zbernou nádobou, prechádzajú
čísle 7 a viac
a objem
nicu? V okolitých obciach takéto baobchody
aj park.
ktorá
Odpovedá
zostáva majetkom
Jozef Húserka
obce. V prípadekostol,
nádoby
určí obec
podľaMožno
svojich by
možností).
starosta obce

situáciu vyriešilo umiestnenie spomaľovačov...
Nedodržiavanie rýchlosti v obci je
bežný jav vo všetkých obciach na Slovensku.
Aj v našej obci jazdia vodiči cudzí,
ale aj občania obce rýchlo. A nielen na
ulici Súhradskej, ale v celej obci. Spomaľovače by možno čiastočne tento
problém vyriešili, ale museli by sme ich
umiestniť na každú ulicu (Pod Zábrehom, Družstevná, Zbezianska, Horný
koniec, Súhradská, Mostová...). Začiatkom budúceho roka bude aj vzhľadom
na novú vyhlášku spracovaný koncept
dopravného značenia, ktorý bude riešiť celú problematiku dopravy v obci aj
v súvislosti s parkovaním.

líčky dostali aj ľudia nad 65, dokonca
aj nad 60 rokov.
Mesiac október je mesiac úcty
k starším. Každoročne obec organizuje stretnutie občanov starších ako
75 rokov. Vzhľadom na pandemickú
situáciu nebolo možné toto stretnutie
uskutočniť. Finančné prostriedky rozpočtované na toto podujatie sa použili
na nákup vitamínových prípravkov
pre všetkých občanov nad 75 rokov.
Bude sa pokračovať v čistení rieky
Vláry, ako tomu bolo Pod Zábrehom,
aj na iných úsekoch? Mnoho nánosov
je aj v smere od lávky na Prúdy.
V januári 2022 je pripravené stretnutie správcu vodného toku rieky Vláry

- Slovenského vodohospodárskeho
podniku, Okresného úradu odboru
životného prostredia, Štátnej ochrany
prírody a bude riešená problematika
úpravy koryta rieky Vláry od lávky pri
dolnej zastávke po koniec katastra obce
Horné Srnie (po Dubčákov stav).
Na Ulici Janka Kráľa je dosť veľká
diera v asfalte (cca pred domom rod.
Háblovej). Mohla by to obec opraviť?
Diera je provizórne opravená, ak
bude možné a počasie dovolí, bude
zabetónovaná v najbližšom možnom čase a po zime bude vyfrézovaná a opravená asfaltom.
Pomerne často stoja autá pred kostolom na strane pri chodníku a tiež
pred lekárňou, čo výrazne zhoršuje
premávku a bezpečnosť. Možno by
pomohla žltá čiara od Jednoty až po
bývalé CBA, aby vodiči zastavovali
LEN na druhej strane cesty a na vyhradených parkoviskách.
Koncept dopravného značenia
v obci bude spracovaný začiatkom
budúceho roka a spomenutá lokalita je
tiež predmetom riešenia.
Svoje otázky môžete posielať na
urad@hornesrnie.sk

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Silvia Kebísková
obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na
svojich zasadnutiach 29. 7. 2021, 21. 9.
2021, 28. 10. 2021 a 16. 11. 2021:
ZOBRALO NA VEDOMIE

1. Čerpanie rozpočtu obce
k 30.6.2021.
2. Monitorovaciu správu k
programovému rozpočtu
k 30. 6. 2021.
3. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke
Obce Horné Srnie za rok 2020.
4. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021.

SCHVÁLILO

1. Vylúčiť lokalitu SAMÁŠKY zo
ZaD č. 1 ÚPN-O
2. Vylúčiť lokalitu ČAKANOV zo
ZaD č. 1 ÚPN-O v rozsahu, ako
bola pôvodne predkladaná
3. Vytvoriť menšie lokality podľa odporučenia Správy CHKO
Biele Karpaty a posúdenia
spracovateľa pri návrhu ZaD
č. 1
4. Vylúčiť lokalitu NAD SLATINAMI zo ZaD č. 1 ÚPN-O
5. Zaradiť parcely č. 3026, 3050
a 3052 do ZaD č. 1 ÚPN-O pre
rekreačné chaty a dopracovať
zoznam parciel pre výstavbu

rekreačných objektov v lokalite Potok.
6. Zaradiť parcelu C 4674 do ZaD
č. 1 ÚPN-O pre rodinný dom.
7. Rozpočtové opatrenie č.
2/2021 podľa predloženého
návrhu.
8. Vykonanie inventarizácie
majetku obce.
9. Prenájom nebytových
priestorov: nebytové priestory – kancelárske priestory
+ Zásielkovňa – s výmerou
17 m2 – časť budovy kultúrneho domu, Súhradská 381/8,
Horné Srnie, parc. č. 833/33
v k. ú. Horné Srnie z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
pani Dáši Uherkovej, Fučíkova 981/3, 914 41 Nemšová,
IČO: 53475011.
Dôvod hodný osobitného
zreteľa: Prenájom nebytových
priestorov na kancelársku
činnosť a prevádzkovanie
žiadanej služby – výdajné
miesto Zásielkovne. Poskytovanie služby pre občanov
obce.
10. Zámer na prenájom nebyto-

vých priestorov v zdravotnom
stredisku – priestory bývalého fotoateliéru na 1. poschodí,
spôsob prenájmu: prenájom
z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
11. Zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu „Vnútorné vybavenie kultúrneho domu v
obci Horné Srnie“ vo výške
minimálne 5 % a financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného
rozpočtu.

3.

4.

5.

SÚHLASILO

1. S uzatvorením zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.
211143-L13.0752.19.0001ZBZ_VB so Západoslovenskou distribučnou, a. s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36361518 v predloženom
rozsahu a znení.
2. S uzavretím Zmluvy o poskytovaní právnych služieb
s doc. JUDr. Jozef Sotolářom,
PhD. 040 01 Košice, Južná
trieda č. 1 vo veci vrátenia
finančných prostriedkov
podľa zistenej nezrovnalosti
v projekte Dobudovanie do-

6.

pravnej infraštruktúry Horné
Srnie/Brumov - Bylnice podľa
predloženého návrhu.
S uzavretím zmluvy o dielo
na vybudovanie diela „Rekonštrukcia riadeného prechodu pre chodcov svetelnou
signalizáciou Horné Srnie“
S uzavretím servisnej zmluvy
na zrekonštruovaný riadený
prechod pre chodcov s dodávateľom ALAM, s. r. o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava, IČO: 35839465
S uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb projektového
manažmentu k projektu podávanému v rámci IROP, Prioritná os 7 – REACT-EU, Investičná priorita: 7.1. – Podpora
nápravy dôsledkov krízy v
kontexte pandémie COVID-19
a príprava zelenej, digitálnej
a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód
výzvy IROP-PO7SC77-2021-75
s poskytovateľom Support
and Consulting, s. r. o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín,
IČO: 36335576.
S uzavretím Zmluvy o dielo
na dielo „Základná škola
s materskou školou Václa-

va Mitúcha, Školská 368/2,
Horné Srnie – rekonštrukcia kotolne“ s dodávateľom
BENY-STAV Prievidza, s. r. o.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 36 683 744.

NESÚHLASILO

1. S odpredajom pozemku parc.
č. 1194/16 v k. ú. Horné Srnie
vo vlastníctve obce pani Barbore Tinákovej.
2. S odpredajom pozemku parc.
č. 4061 v k. ú. Horné Srnie vo
vlastníctve obce pánovi Matejovi Húserkovi.

ZVOLILO

Za prísediaceho Okresného
súdu v Trenčíne na obdobie 2021
– 2025 pána Michala Nosála,
bytom Súhradská 339/52, 914 42
Horné Srnie.
V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté 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.
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Poplatky za komunálny odpad v roku 2022
Poplatník, ktorý si chce požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za
KO a DSO pre zdaňovacie obdobie pre kalendárny ROK 2022 JE POVINNÝ DO
31. MARCA 2022 doručiť na Obecný úrad Horné Srnie (osobne alebo poštou)
v písomnej forme nasledujúce doklady:

Žiadosť sa nachádza na portáli obce v slovenskom aj v anglickom jazyku (hlavné menu – dokumenty na stiahnutie) alebo si ju môžete osobne
vyzdvihnúť na obecnom úrade.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE OBEC NEPOVAŽUJE za doklad preukazujúci neprítomnosť osoby na území obce.
POKIAĽ NEBUDÚ DOKLADY DORUČENÉ DO 31. MARCA 2022, POPLATOK BUDE VYRÚBENÝ V PLNEJ VÝŠKE!

Zníženie poplatku za KO a DSO

Odpustenie poplatku za KO a DSO

Lenka Papierniková
Obecný úrad

Druh osoby - poplatníka

Potrebný doklad

Druh osoby - poplatníka

Dieťa do ukončenia základnej školy

žiadny

Študent študujúci mimo miesta TP:

Dôchodca nad 62 rokov veku

žiadny

NA území SR

žiadosť + nájomná zmluva *

FO bývajúca na ulici Rajkovecká, Čakanovská

žiadny

FO nesvojprávna, ležiaca a pohybujúca sa na
invalidnom vozíku do veku 62 rokov

žiadosť + posudok ÚPSVaR

MIMO územia SR
(vzdialenosť od obce viac ako 250 km)

žiadosť + nájomná zmluva alebo potvrdenie o ubytovaní na internáte *
*Nájomná zmluva musí byť vystavená
na poplatníka

Študent študujúci mimo miesta TP:
NA území SR

žiadosť

MIMO územia SR
(od obce vzdialenosť do 250 km)

žiadosť + potvrdenie o štúdiu
(žiadosť môžete zároveň použiť
aj ako potvrdenie)

Fyzická osoba na týždňovkách

žiadosť, ktorá zároveň slúži aj ako
potvrdenie od zamestnávateľa

Fyzická osoba, ktorá sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce (napr. dlhodobé liečenie,
časté pracovné cesty, ... )

žiadosť, ktorá zároveň slúži aj ako
potvrdenie

Vrátenie poplatku za komunálny odpad
Ak chce poplatník vrátiť pomernú časť uhradeného poplatku za komunálny odpad, musí to uskutočniť DO 30 DNÍ OD VZNIKU ZMENY.
Druhy zmien:
•
úmrtie (ak rozhodnutie nebolo vystavené na zosnulého)
•
zmena trvalého pobytu
•
predaj nehnuteľnosti (občasné užívanie)
Žiadosť sa nachádza na portáli obce (hlavné menu – dokumenty na stiahnutie) alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Právnické osoby
Ohlásenie údajov k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2022 treba (osobne alebo poštou) doručiť na
Obecný úrad Horné Srnie DO 28. 2. 2022. Tlačivo sa nachádza na portáli obce
(hlavné menu – dokumenty na stiahnutie) alebo si ho môžete vyzdvihnúť
osobne na obecnom úrade.

Potrebný doklad

Fyzická osoba pracujúca v zahraničí
(od obce presahuje vzdialenosť 350 km)

žiadosť (v SJ alebo v AJ) + potvrdenie
o zaplatení poplatku v inom mieste pobytu za celé zdaňovacie obdobie
alebo potvrdenie o pobyte, pracovné
povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
doklad o zaplatení paušálnych výdavkov

Fyzická osoba, ktorá sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce:
dlhodobé liečenie (celé zdaňovacie obdobie), osoba v sociálnom zariadení (celé zdaňovacie obdobie), osoba vo výkone trestu
(celé zdaňovacie obdobie),

žiadosť+ potvrdenie
(žiadosť môžete zároveň použiť aj ako
potvrdenie)

osoba s prechodným pobytom,

žiadosť + potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu za celé zdaňovacie
obdobie

Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci,
ktorá sa trvale zdržuje na inom mieste

žiadosť + potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu za celé zdaňovacie
obdobie

Osoba, ktorej pobyt je neznámy

žiadny

Poplatok za drobný stavebný odpad
Poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad zaplatí poplatník do pokladne obce v OcÚ v deň odovzdania odpadu, NAJNESKÔR DO 3 PRACOVNÝCH
DNÍ. Obec vydá poplatníkovi príjmový pokladničný doklad. Poplatok nižší
ako 1,70 € obec nebude určovať ani vyberať. CENA ZA 1 KG DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU JE 0,07 EURA.
Platbu môžete uskutočniť aj prevodom na účet číslo SK 16 5600 0000 0006
8171 9001, správa pre príjemcu: drobný stavebný odpad, meno, priezvisko,
adresa poplatníka.
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: Ing. Lenka Papierniková, 032/6588 205, lenka.papiernikova@hornesrnie.sk.

„Z“ ako zveľaďovať
Eva Šumichrastová

V

Radostné a pokojné prežitie

vianočných sviatkov

a šťastný nový rok 2022

vám prajú pracovníci

obecného úradu

a redakcia Lipovca.
FOTO: LÝDIA MURÁROVÁ

minulom čísle sme vám priniesli článok o „Akcii
Z“, ktorú zorganizovala partia oteckov pri čistení
potoka na Hornom konci. Článok mal pozitívny
ohlas a sme radi, že ste nám dali tip na ďalších
dobrovoľníkov, ktorí vlastnými rukami vyčistili a skrášlili
verejné priestory pred bytovkou na Dúbravskej ulici. Až do
neskorej jesene obyvateľov ulice, škôlkarov i okoloidúcich
tešili pestrofarebné záhony kvetov, o ktoré sa pravidelne
starajú pani Mária Stojkovová a Janka Gáborová.
Na tej istej ulici sme si všimli aj vyčistený a skrášlený svah
medzi garážami a cintorínom. Ľudia, ktorí sa o skrášlenie
našej obce zaslúžili, sú dôkazom toho, že niekedy stačí
miesto plno veľkých rečí len chcieť. A prečo Akcia Z? Nepodarilo sa nám presne zistiť, kedy Akcie Z vznikli. Dá sa
len predpokladať, že nadväzovali na bezplatné dobrovoľné
brigády pri obnove vojnou zničenej krajiny. Počas týchto
akcií sa na Slovensku v 60. a 70. rokoch postavilo množstvo
kultúrnych domov, škôl, škôlok či autobusových zastávok.
Oficiálne bolo písmeno „Z“ začiatočným písmenom slova
zveľaďovať. Často išlo aj o skrášľovanie obce.
Ak si na túto akciu v našej obci spomínate aj vy, budeme
radi, ak nám napíšete alebo pošlete fotografiu. Tiež nás
poteší, ak nám dáte tip na ďalšie miesta, ktoré „ožili“ vďaka dobrej vôli našich spoluobčanov. Radi ich uverejníme.
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rozhovor

Kamo má radosť z každého betlehema
Na Vianoce vyťahujeme zo skríň či truhlíc betlehemy a ukladáme ich pod stromček alebo na iné viditeľné miesto.
Pán Kamil Lipták má betlehemy vystavené celoročne. Jeho zbierka totiž obsahuje asi 67 betlehemov rôznych veľkostí,
z rozličných krajín, období a materiálov. Tento nenápadný, zdravotne znevýhodnený človek prežil celý život v Hornom Srní
a denne ho môžeme stretnúť na ceste do kostola. V súčasnosti prebieha jeho prvá výstava v Králikovom mlyne v Nemšovej.
I keď prísne protipandemické opatrenia, ktoré v čase prípravy ešte neplatili, nedovoľujú otvoriť výstavu pre verejnosť, kto má
záujem, môže si pozrieť fotografie z podujatia na stránke Králikovho mlyna. V mlyne ale veria, že s touto výnimočnou zbierkou
sa ešte stretneme, ak to situácia dovolí, i v budúcnosti. Výstava vznikla aj s pomocou Kamilovej sestry Marty Papiernikovej,
podobne ako tento rozhovor.
Lýdia Murárová
Ako sa Kamil dostal k myšlienke zbierať betlehemy?
Betlehemy začal zbierať ako
dieťa – najskôr si odkladal iba
pohľadnice, kde bola vyobrazená Svätá rodina, taktiež mal rád
vystrihovačky, ktoré si potom
mohol sám poskladať, a aj papierové skladacie betlehemy –
to boli začiatky.
Odkedy sa tejto záľube venuje?
Keď bol v 90-tych rokoch
(nevieme presný rok) s mamou
v Medžugorí, kúpili tam malý,
miniatúrny betlehem vo vajíčku, takú zaklápačku, a odvtedy sa to rozbehlo. Začali sme
mu postupne z výletov, z pútí,
zo zájazdov nosiť betlehem ako
darček. A trvá to dodnes, teda
približne 30 rokov.
Koľko betlehemov obsahuje
zbierka?
Zbierka nie je až taká veľká. Má asi 67 kusov, ale nie sú
do toho započítané papierové
kúsky.
Ktorý betlehem je preňho
najcennejší? Je nejaký, ktorý by
túžil mať vo svojej zbierke?
Najcennejší mi nevedel identifikovať, preňho je vzácny každý. A nemá ani predstavu, aký
by ešte chcel mať, on má radosť
z každého.
Obsahuje zbierka aj nejaký
historický betlehem?
Áno, sú to vlastne pôvodné,
staré sadrové sošky, ktoré boli
používané v našom kostole ako
betlehem do doby, pokiaľ nebol
postavený súčasný pohyblivý
betlehem. Tie mu daroval ešte
strýko Anton Lipták, ktorý bol
dlhoročným prevádzkovateľom
pohyblivého betlehema. Otec
mu spravil maštaľku, resp. dreveničku pre Svätú rodinu a spolu s ostatnými soškami si Kamo
(tak ho doma familiárne voláme) každoročne inštaluje práve
tento betlehem pod stromček.
Takže tento betlehem môže mať
60 – 70 rokov, obsahuje všetky
základné figúrky, ktoré betlehem má mať – Svätú rodinu,
troch kráľov, ovečky, pastierov,
anjela, ťavu, slona i zvieratká.
Pravdepodobne je tento preňho
aj najcennejší, lebo si ho môže
vždy postaviť a rozložiť podľa
svojich predstáv.
Z akej najvzdialenejšej krajiny
má betlehem?

Jeden z vystavených betlehemov
Najvzdialenejšia krajina, odkiaľ má betlehemy, je Izrael –
Svätá zem – teda priamo z miesta
narodenia Pána z Betlehema. Má
ich odtiaľto viac – z olivového
dreva, ktorý hrá melódiu „Tichá
noc“ a obsahuje aj kamienky zo
Svätej zeme, jeden je vyrezávaný
z lastúry a iný zase smaltovaný.
Betlehemy zrejme zaberú dosť
miesta. Kde ich skladuje?
Tie väčšie sa uložia do vreciek a krabíc, odložia na povalu
a rozkladajú sa až na Vianoce a tie menšie sú poukladané
v izbe v sklenených vitrínkach,
takže sa celoročne tešíme pohľadom na túto zbierku.
Práve prebieha výstava betlehemov v Nemšovej. Vystavoval
Kamil už predtým?
Betlehemy neboli ešte nikdy
vystavované, až tento rok. Mi-

Kamil na svojej prvej výstave

nulý rok sme boli pozrieť prvý
ročník takejto výstavky v Králikovom mlyne a spomenuli
sme tam, že aj Kamo má pomerne peknú zbierku, tak sme sa
s p. Jankou Králikovou a OZ Peregrín dohodli, že ich prídu pozrieť a druhý ročník budú vystavovať jeho zbierku. Žiaľ, dnešná
situácia nedovoľuje verejnosti
pokochať sa touto výstavkou,
ktorú stihli nainštalovať a plánovali otvoriť pre verejnosť od
prvej adventnej nedele.
Čo má Kamil okrem betlehemov na Vianociach najradšej?
Na Vianociach má najradšej, keď sme všetci spolu, keď sa
celá rodina stretneme, posedíme a zabavíme pri vianočnom
stromčeku – toto mi osobne povedal.
FOTO: ARCHÍV KRÁLIKOV MLYN,
LÝDIA MURÁROVÁ

Jozef Hošo:

Vianočná jedlička
Na les súmrak tíško padá
vetrík znova chystá sen.
V koruny sa stromov vkráda
za ním padá drobný srieň.
Biely sniežik chumelí len
pusté kríky opriada,
v novom rúchu uvíta deň
prestrojená príroda.
Postriebrená zjagala sa
v lúčoch luny jedlička.
V bielom čisto bielom skvie sa
každá na nej vetvička.
Rozkolembali sa zlaté šišky
k sviatku zvonia, zvonia,
pokoj letmo sejú z výšky
stekajúci balzam vonia.
Stíchol vietor, ticho v lese
všetko snehom obsypané
v tej bielej zimnej kráse
aj Vianoce mať požehnané.
Po aleji vietor hrá sa,
zaviata je cestička.
Po nej dnes povezie sa
vianočná už jedlička.

So sestrou Martou a organizátorkou výstavy Jankou Králikovou

udialo sa
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ZO SZTP bilancuje činnosť
Mária Húdeková
Dňa 23. júla 2021 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO
SZTP Horné Srnie na miestnom
futbalovom štadióne. Po otvorení
schôdze, privítaní hostí a členov,
skonštatovaní, že schôdza je uznášaniaschopná, nasledovali správy.
Výročnú hodnotiacu správu za rok
2020 predniesol predseda organizácie Štefan Blaho, s hospodárením
organizácie za rok 2020 prítomných oboznámil Marián Králik.
Plánované akcie – ich uskutočnenie bolo ovplyvnené pandémiou

covidu-19, avšak výročnú členskú schôdzu, športové popoludnie a jednodňový zájazd na Oravu
sa stihlo zorganizovať. S plánom
práce a rozpočtom na rok 2021
oboznámil zúčastnených predseda organizácie. Akcie sa zúčastnili
i hostia – delegácia z družobného mesta Brumov–Bylnice na čele
s predsedníčkou klubu dôchodcov
Jarkou Fojtíkovou a starosta obce
Horné Srnie Jozef Húserka, ktorí sa
prítomným prihovorili. Nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí
sa dožili životných jubileí. Všetkým
prajeme do ďalšieho života veľa

Plavba po Baťovom kanáli počas zájazdu do Skalice.

Športové hry ZO SZTP v Hornom Srní.

zdravia. V diskusii sa zisťoval predbežný záujem na jednodňový zájazd
do Skalice, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom a neskôr sa ho aj
podarilo uskutočniť. Po schválení
uznesenia bola schôdza ukončená.

Športové popoludnie
Po výročnej schôdzi v piatok
23. júla 2021 sme pokračovali športovým popoludním na futbalovom
štadióne v Hornom Srní. Po otvorení akcie sa súťažilo v 5 disciplínach:
kop na bránku, hod zemiakmi do
koša, hod ježkami, hod krúžkami,
hod šípkami. Nie všetkým zdravotný stav dovolil zapojiť sa do súťaží, ale keď nesúťažili, aspoň povzbudzovali. Na počasie sme mali
šťastie, svietilo slnko, bolo teplo, až
moc, ale chránili nás slnečníky. Pri
súťažiach bolo veselo, po vyhodnotení boli odmenení prví traja z každej disciplíny. Celkovým víťazom
sa stala Augustína Galková. Bolo
podané i občerstvenie: guláš, minerálka, osúchy, koláče, pivo. Ďakujeme sponzorom, bez pomoci ktorých
by sa akciu podarilo len ťažko uskutočniť.

Zájazd do Skalice
Dňa 4. septembra 2021 uskutočnila ZO SZTP Horné Srnie
jednodňov ý
autobusov ý
zájazd do Skalice. Vyrazili sme
ráno za pek ného počasia, ktoré s nami v ydržalo po celý deň.
Najskôr sme si sami prezreli
centrum tohto bý valého k ráľovského mesta, ktoré sa nachádza
v blízkosti hraníc s Českou republikou. Neskôr sme navštívili viaceré kultúrne pamiatk y so
sprievodk yňou, od ktorej sme
sa dozvedeli, že Skalica patri-

la v minulosti medzi najväčšie a najv ýznamnejšie
slovenské mestá, kde v r. 1918 sídlila i dočasná slovenská vláda. Boli sme v spolkovom dome (dom kultúr y), ktor ý naprojektoval známy architekt Dušan
Jurkovič, vo františkánskom kostole a k láštore, ku
ktorému patria nádvoria a záhrada, a iných. Pek ným
zážitkom bola plavba na Baťovom kanáli, ktor ý je
v dĺžke viac ako 80 k m lemovaný cyk lotrasou. Baťov kanál pôvodne slúžil pre nák ladnú plavbu, dnes
slúži turistom na rek reačné účely, splav ný je v dĺžke
53 k m. My sme nastúpili v prístave Skalica, kde sme
boli uvítaní ochutnávkou vína a sláv neho skalického
trdelníka. Pri plavbe sme videli i stavebné pamiatk y,
prírodné zaujímavosti, nádhernú prírodu. Bol to príjemne prežitý deň, na ktor ý nám zostali pek né spomienk y. Radi sa do Skalice ešte v budúcnosti vrátime,
lebo sme nestihli pozrieť všetk y pamiatk y.

Jednota dôchodcov v Hornom Srní
vyvíja aktivity rôzneho druhu. Už po
niekoľkýkrát zorganizovala minipúť na
horu Butkov. Zúčastnení obetovali svoje
modlitby aj za šťastie a spokojnosť pre
našu obec. Okrem duchovnej sféry sa
členovia klubu dôchodcov aktívne zapájajú
aj do skrášľovania obce. Postarali sme sa
o vyčistenie okolia pri kyselke, staráme
sa o kvetinový kruh v parku pri zmrzline,
ktorý sme vyčistili a vysadili kvitnúcimi
kvetmi, taktiež vysádzame a staráme sa
o kvetinové záhony pri novom cintoríne.
Svojimi činnosťami dokazujeme, že
„v zdravom duchu je aj zdravé telo“.
Melánia Makovcová FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Škôlkari potešili klientov CSS Lipovec
Katarína Kramlíková

S

blížiacimi sa vianočnými sviatkami si čoraz väčšmi uvedomujme, aké vzácne je stráviť tento
čas so svojimi blízkymi. Nie každému
je však dopriate prežiť tieto slávnostné chvíle v kruhu svojej rodiny, a preto
sme sa s našimi škôlkarmi „zajačikmi“ z 2. triedy rozhodli, že potešíme
seniorov a ostatných klientov v centre
sociálnych služieb. V spolupráci s rodičmi sme im pripravili a odovzdali
vianočný balíček. Okrem sladkostí,
medovníčkov, voňavých mydielok,
ručne štrikovaných ponožiek, domácich oblátok či liečivých bylinkových
čajíkov deti vyrobili krásne vianočné
ozdoby a pozdravy s vianočným vinšom.
Touto cestou srdečne ďakujeme
rodičom za spoluprácu a deduškom,
babičkám a všetkým obyvateľom CSS
prajeme šťastné, veselé, požehnané
a hlavne v zdraví prežité vianočné
sviatky.
FOTO: ARCHÍV MŠ
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škola

Jeseň v škole
Martina Hanusová
riaditeľka školy

N

apriek nie úplne ideálnej
epidemickej
situácii sme v našej škole počas jesene zrealizovali množstvo
zaujímavých školských aj mimoškolských aktivít. Vyberáme
niektoré z nich:

Finančná gramotnosť
Krok za krokom vo finančnom
vzdelávaní pre žiakov 9. ročníka.

Do školy na bicykli
Škola sa každoročne zapája do
tejto kampane a Európskeho
týždňa mobility. V rámci nich
realizuje množstvo aktivít,
napr.: súťaže a jazdy zručnosti
na bicykli, dopravná výchova
v okolí základnej i materskej
školy, bike galéria, bike interview, oprava defektu, monitorovanie dopravy v našej obci.
Tento rok sme v rámci kampane získali 2. miesto v kategórii
najaktívnejšia škola.

Tvorivý školský klub
detí
Svetový deň výživy, tekvičkobranie.

OKTÓBER –
úcty k starším

mesiac

Ani tento rok sme nezabudli na
našich starkých nielen doma,
ale i v CSS Lipovec v našej obci.
Talentovaní ôsmaci pre nich
nahrali video-scénku, ktorú
im poslali na pobavenie. Dobrovoľníci z radov žiakov a učiteľov pomohli pri zveľaďovaní
vonkajšieho areálu centra. Deti
z ŠKD si pre nich pripravili mini
program a malý darček v podobe kvietkov - slnečníc.

Talentová
súťaž
Trenčianske hodiny

–

Víťazmi sa stali Katarína Blašková z 3. A, Marek Fabuš z 5. B
a Michaela Liptáková z 8. A.

Mesiac úcty k starším

Trenčiansky robotický deň

Školské kolá

Záložka do knihy spája
školy

technickej a geografickej olympiády a olympiády v anglickom
jazyku.

Aj tento školský rok sme sa zapojili do česko-slovenského
projektu. Tému „Očarujúci svet
knižných príbehov, rozprávok
a básní“ spracovali žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Našim českým partnerom aj
tento rok boli žiaci zo základnej
školy Brumov–Bylnice.

Okresné kolo
technickej olympiády - Matej
Kebísek z 9. A a Šimon Hurák
z 8. A aj tento rok zabojovali v okresnom kole technickej
olympiády. V kategórii A obsadili krásne 1. miesto a postupujú
do krajského kola.

Enviro workshop

Trenčiansky robotický
deň
S projektom „Lanovka“ získali
Matej Kebísek a Šimon Hurák v
kategórii Freestyle do 16 rokov
3. miesto. V kategórii Follower
Easy do 16 rokov obsadil Patrik
Chlebana 5. miesto. Srňanská
lanovka pútala pozornosť všetkých návštevníkov, takže získala aj špeciálnu cenu LIFTEC
SK, s. r. o., ocenenie za tvorivosť,
prácnosť a prezentáciu riešenia.

Záložky do knihy 

Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok

Jeseň v školskej záhrade
Sadenie ovocných stromov.
Geografiu a techniku v praxi
predviedli naši ôsmaci pod vedením vyučujúcich a vytvorili smerovník, ktorý neplní len
okrasnú funkciu, ale zároveň aj
vzdeláva

V spolupráci so Žilinskou univerzitou absolvovali štvrtáci
formou blokového vyučovania
zaujímavý workshop rozdelený
do troch častí: Územná ochrana, Druhová ochrana, Stráž prírody.

Enviro workshop

pod záštitou ŠKD - Ďakujeme
všetkým, ktorí prispeli materiálne alebo organizačne. Veríme,
že darčeky urobili radosť obdarovaným klientom v CSS Lipovec.Sadenie ovocných stromov.
Geografiu a techniku v praxi
predviedli naši ôsmaci pod vedením vyučujúcich a vytvorili smerovník, ktorý neplní len
okrasnú funkciu, ale zároveň aj
vzdeláva
FOTO: ARCHÍV ZŠ

Žiacky betlehem
Na začiatku adventu škola vyzvala všetkých šikovných žiakov a ich rodičov, aby sa
zapojili do súťaže v zhotovení BETLEHEMOV. Pripájame ich malú fotogalériu:

Lea Vandžalová

Vaneska Císarová

Miško Lipták

Jakub Kebísek

šport
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Zhodnotenie vodáckej sezóny 2021
Prípravu na tohtoročnú sezónu ovplyvnila pandémia koronavírusu ešte viac ako minulý rok. Zimnú
prípravu, ktorú absolvujeme v telocvični základnej školy, sme museli zrušiť, lebo škola bola celú zimu
zatvorená. Prvé tréningy sme absolvovali až koncom mája, keď sa otvorila lodenica v Trenčíne a mohli
sme začať jazdiť na vode.
Zdenko Lipták

V

tomto roku sme absolvovali 5 pretekov v rámci Slovenského pohára
v rýchlostnej kanoistike. Okrem
stálych členov klubu sa niektorých z nich
zúčastnili aj dve nové 10-ročné pretekárky, ktoré som zaregistroval na jar, a to
Sára Kebísková a Kamila Babolčaiová.

Pohár SNP
Prvé preteky sezóny sa konali 19. – 20.
júna v Piešťanoch na Sĺňave. V kategórii dievčat 10-ročných absolvovala svoj
prvý štart na K1-2000 m Sára Kebísková
a umiestnila sa na peknom 7. mieste z 11
štartujúcich. V kategórii K1-2000 m chlapci
12-roční skončil Oliver Kebísek na 16.
mieste a v K2-2000 m dievčatá 12-ročné
obsadili Zuzana Dušičková s Veronikou Koreňovou z TTS Trenčín 6. miesto. V K1-500
m chlapci 13-roční obsadil Samuel Savka
5. miesto v rozjazde a 7. miesto v semifinále. V K1-500 m juniori skončil Martin Lipták v rozjazde na 5. mieste a v semifinále
na 7 mieste. V K1-2000 m obsadila Zuzana
Dušičková vo finále 11. miesto a v K2-2000
m prišli Oliver Kebísek s Jakubom Kučminom z TTS do cieľa na 9. mieste.

K1-200 m dievčatá 14-roč.: Marianna Zůbková roz. 7. miesto, semifinále
7. miesto
K2-200 m: Zůbková s Dušičkovou roz.
7. miesto, semifinále 9. miesto
K2-2000 m: Kebísek s Kučminom –
12. miesto z 25 štartujúcich
K2-2000 m: Zuzana Dušičková s Veronikou Koreňovou – 13. miesto
K1-2000 m: Kamila Babolčaiová 15. miesto
Najlepšie výsledky dosiahli Zuzana
Dušičková a Sára Kebísková.

Novácka päťstovka
Tretie preteky sezóny sa konali
3. – 4. júla. Výsledky:
K1-500 m Samuel Savka roz. 5. miesto,
semifinále 8. miesto
K1-500 m Lucia Dušičková roz. 5. miesto,
semifinále 6. miesto
K1-500 m Marianna Zůbková roz.
8. miesto
K1-500 m Marcel Kristín roz. 8. miesto
K1-500 m Martin Lipták roz. 7. miesto
K1-2000 m Zuzana Dušičková finále
7. miesto
Najlepší výsledok dosiahla v K1-2000 m
Sára Kebísková, keď sa v oba dni pretekov
umiestnila na 5. mieste.

Zuzana Dušičková a Sára Kebísková – najúspešnejšie pretekárky sezóny.
Najlepšie umiestnenie dosiahli Sára
Kebísková a Zuzana Dušičková, keď na K12000 m skončili na 5. mieste.

Majstrovstvá Slovenska
Vodácka sezóna vyvrcholila Majstrovstvami Slovenska v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa konali 6. – 8. augusta v Bratislave na Zemníku. Tu mohli štartovať
pretekári až od 11 rokov, a preto tu neštartovali nové členky Sára Kebísková a Kamila Babolčaiová. Výsledky:
K1-500 m: Samuel Savka roz. 5. miesto,
semifinále 8. miesto
K1-500 m: Marianna Zůbková roz.
6. miesto, semifinále 8. miesto
K1-500 m: Martin Lipták roz. 7. miesto,
semifinále 9. miesto
K1-500 m: Marcel Kristín roz. 7. miesto
K1-200 m: Samuel Savka roz. 6. miesto,
semifinále 8. miesto
K1-200 m: Marianna Zůbková roz.
5. miesto, semifinále 6. miesto
K1-200 m: Martin Lipták roz. 7. miesto,
semifinále 9. miesto
K1-200 m: Marcel Kristín roz. 7. miesto

K1-2000 m: Oliver Kebísek finále
14. miesto z 23 štartujúcich
K2-2000 m: Dušičková – Pilárová z TTS
9. miesto zo 16 štartujúcich
K2-2000 m: Kebísek – Hájek z TTS
11. miesto z 20 štartujúcich
Pre chorobu sa nemohla zúčastniť Lucia Dušičková. Najlepšie umiestnenie dosiahla Zuzana Dušičková, keď v K1-2000 m
došla na 6. mieste.
Ako vidno z uvedených výsledkov najlepšími pretekárkami klubu Delfín počas celej sezóny boli Zuzana Dušičková
a Sára Kebísková. Za predvedené výkony
chcem poďakovať všetkým pretekárom
a zároveň ich povzbudiť, aby sa snažili
aj naďalej aspoň individuálne trénovať
a udržovať si kondíciu, keď pre pandémiu
máme zasa zatvorenú telocvičňu a nemôžeme sa pripravovať spoločne.
Záverom chcem poďakovať všetkým
rodičom detí, ktorí mi pomáhali s dopravou lodí a detí na preteky. A keďže sa
blížia Vianoce, chcem všetkým popriať
pokojné prežitie vianočných sviatkov a do
nového roku hlavne pevné zdravie.

Účastníci majstrovstiev Slovenska v Bratislave s trénerom a rodičmi.

Trenčianska regata

Pohár Interu

O týždeň neskôr 26. – 27. júna sme sa
zúčastnili druhých pretekov sezóny. V K1200 m dievčat 10-ročných sa Sára Kebísková prebojovala až do finále a tam skončila
na 8. mieste. V tej istej kategórii absolvovala svoj prvý štart Kamila Babolčaiová,
ktorá v rozjazde došla na 7. mieste a v semifinále na 9. mieste. Ďalšie výsledky:
K1-200 m: Oliver Kebísek roz. 5. miesto,
semifinále 6. miesto
K1-200 m: Samuel Savka roz. 5. miesto,
semifinále 9. miesto
K1-200 m juniori: Martin Lipták roz.
5. miesto, semifinále 8. miesto
K1-200 m jun.: Marcel Kristín roz. 9. K1200 m dievčatá 13-roč.: Lucia Dušičková
roz. 2. miesto, semifinále 2. miesto, finále
5. miesto

Preteky sa konali 24. – 25. júla v Bratislave na Zemníku. V sobotu štartovali 10-ročné dievčatá v K1 na 1000 m trati.
Sára Kebísková došla na 6. mieste a Kamila Babolčaiová na 9-tom z 15 štartujúcich.
K1-2000 m Oliver Kebísek 12. miesto
K1-1000 m Samuel Savka roz. 6. miesto,
semifinále 7. miesto
K1-1000 m Martin Lipták roz. 4. miesto,
semifinále 9. miesto
K1-200 m Samuel Savka roz. 6. miesto,
semifinále 8. miesto
K1-200 m Lucia Dušičková roz. 6. miesto
K1-200 m Marianna Zůbková roz. 7.
miesto, semifinále 9. miesto
K1-200 m Martin Lipták roz. 7. miesto,
semifinále 9. miesto
K1-200 m Marcel Kristín roz. 8. miesto

Sára Kebísková počas preteku na K1-2000 m v Novákoch.
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Nové auto k storočnici

Dva roky snívania a čakania uplynuli. Presne toľko sme
čakali na nové zásahové vozidlo. Dokonca dostalo prezývku
pani Colombová – tiež o nej všetci počuli, ale nikto ju nikdy
nevidel. Keď sme prestali dúfať, že sa vozidlo ujde aj nášmu
zboru, pani Colombová sa napokon objavila.  
Dagmar Kubíčková
veliteľka DHZO

N

aše tajné prianie sa
splnilo 28. 10. 2021,
keď sme si o 11.00 hod.
na stanici HaZZ v Púchove spolu s ďalšími 7 zbormi
z Trenčianskeho kraja prevzali kľúče od vozidla Iveco Daily CAS15. Obec ako zriaďovateľ
dobrovoľného hasičského zboru
obce (DHZO) dostala vozidlo do
výpožičky na 5 rokov. Vozidlo
je oslobodené od STK, EK, PZP
a mýta, resp. tieto platí ministerstvo vnútra ako vlastník vozidla. My ako užívatelia vozidla
sme povinní sa oň starať v súlade so zmluvou tak, aby bolo
v bezchybnom stave po celý čas
výpožičky. Všetky náklady na
prevádzku a údržbu vozidla idú
z rozpočtu obce.
Na obsluhu vozidla je potrebné vodičské oprávnenie
skupiny C, psychotesty vodičov
s právom prednostnej jazdy

(s výstražnými znameniami, majákmi) a hlavne pevné
nervy.
I keď kľúče dostal do rúk pán
starosta, právo na prvú jazdu
pripadlo Štefanovi Varčekovi
a mne. Doma nás už čakali najmenší členovia, a tak prví, ktorí
sa povozili, boli práve oni, až
potom mohli ísť všetci ostatní.
Pred prvým použitím auta na
zásah sme museli absolvovať
školenie na HaZZ v Dubnici nad
Váhom, ktoré sa uskutočnilo
7. 11. Dozvedeli sme sa všetko
o fungovaní a používaní techniky a vybavenia vozidla, vyskúšali sme si prácu s čerpadlom pri čerpaní vody z nádrže
i zo zdroja. Po absolvovaní školenia sme mohli auto oficiálne
zaradiť do pohotovosti.
Momentálne nás čaká tá príjemnejšia povinnosť, a to zorganizovať vysviacku vozidla.

Spoločenská
kronika
Naši noví
občania
Peter Jurenka
Juraj Mutňanský
Filip Špirka
Vincent Laník
Ján Šedivý
Rebeka Patková

Navždy sme
sa rozlúčili
21.9.2021
2.10.2021
4.10.2021
10.10.2021
29.11.2021
29.11.2021
1.12.2021
1.12.2021
1.12.2021

Dušan Krajčí
František Fabuš
MUDr. Elena Danišová
František Patka
Ján Vandžala
Milan Marton
Jozef Marton
Václav Měšťánek
František Papiernik

K stému výročiu zboru sme
dostali krásny dar a už je len na
nás, ako sa oň budeme starať.
Dúfam, že ho naši členovia
budú dobre opatrovať, aby slúžilo i ďalším generáciám.
Našim šoférom želám veľa
šťastných kilometrov, aby
nás vždy bezpečne odviezli
na zásah a vrátili sa aj späť
na zbrojnicu. Všetkým zasahujúcim členom prajem vždy
šťastný návrat domov a všetkým členom zboru ďakujem za
spoluprácu v tomto roku.
Keďže miestny dobrovoľný
hasičský zbor slávi významné
sté výročie, na stránkach Lipovca sa tento rok objavuje už
tretí článok o nás – hasičoch zo
Srnia. Ak sme niekoho zaujali
a chcel by sa k nám pridať, stačí
prísť za nami na zbrojnicu…
FOTO: ARCHÍV HASIČŠKÉHO ZBORU
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Cestou na polnočnú
stretne stará Galková starú
Papiernikovú:
„Načo ti je tá slanina pod
pazuchou?“ Papierniková sa
zdesí: ...(tajnička)... !
POUŽITÉ SLOVÁ:

CEMENTÁREŇ, CYKLOZRUB,
FRANGEL, GALKO, HORNÝ
KONIEC, HRANICA, HS,
HÚSERKA, KAMANEC,
KAMENČEK, KREMENICE,
LES, LETNE KINO, LÁNY,
NEPOMUK, PAPIERNIK,
PES, PRÚDY, SALAŠ,
SIETNE, SRŇAN, TN,
TORSUS, U ALFA,
ZA KOSTOLOM,
ZA VODOU, ZBEZIE

Ďakujeme spoločnosti CEMMAC za pomoc pri príprave tohto čísla našich obecných novín.
Počas práceneschopnosti nášho grafika pre nás firma zabezpečila grafické práce a prípravu podkladov pre tlač.

Cestou na polnočnú stretne stará Galková starú Papiernikovú: „Načo ti je tá slanin
pazuchou?“ Papierniková sa zdesí: ...(tajnička)... !
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