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V utorok 20. júna 2017 bolo na obecnom úrade starostom obce a riaditeľkou školy
na prvákov slávnostne pasovaných tridsať predškolákov. Skončili sa im škôlkarske
časy, od septembra nastupujú do prvého ročníka základnej školy.
Foto: Silvia Kebísková

Budúci stredoškoláci spomínajú na svoje začiatky
Koniec školského roka majú
radi všetci, žiaci aj učitelia.
Napriek tomu, že je plný učenia, písomiek a opravovania,
vidina blížiacich sa prázdnin
a dovoleniek nám pomáha
toto obdobie akosi ľahšie
zvládnuť.
Najemotívnejšie
však tento čas prežívajú deviataci. Keďže sú už od mája
prijatí na stredné školy, na
koncoročných známkach im
až tak nezáleží. Bezstarostne
si „užívajú“ posledný mesiac
na základnej škole a všetkým
dávajú jasne najavo, ako sa
tešia, že konečne zo základky
odídu – aspoň navonok.
No skutočnosť je však veľakrát iná. Mnohí si uvedomujú, že ich čaká „opäť“ škola,
učenie, nový kolektív, učitelia, pravidlá, ranné vstávanie,
cestovanie... a nie všetci sa na
toľké zmeny cítia pripravení.
Natlačení (niektorí doslova) do
prváckych lavíc písali svoj posledný sloh na základnej škole
s názvom Poslednýkrát..., v kto-

rom spomínali na svoje školské
začiatky. A tak sa na papier dostali úprimné pocity, zážitky,
spomienky takmer zabudnuté,
trapasy aj „nevyriešené záhady“
o rozbitom umývadle, skrini,
fľakoch na stenách či zničených žalúziách. Tu sú niektoré
z nich:
Laura P.: Sedím v maličkej
prváckej lavici a spomínam na
chvíle, ktoré som zažila na tejto
škole. Chvíle šťastia aj smútku, zábavy aj zármutku. Veľmi
dobre si nepamätám na 1. triedu, ale pamätám sa na učenie
dvojhlások (ako sme boli spojení s ákmi a pani učiteľka Hanusová nám vysvetľovala, že
„ia“ sa nepíše ako „ija“). Bolo
to tak dávno. Spomínam si
na pani učiteľku Hudekovú,
ktorá nás „békov“ učila ako
prvákov. Bola na nás veľmi
milá, pomáhala nám a dodnes
mám v pamätníku jej kresbu,
ktorú mi do neho nakreslila
(Micky Mousa). V druhom
ročníku ju vystriedala pani

učiteľka Šimáková. Bola na
mňa veľmi milá. Niekedy sa mi
v hlave ozýva jej hlas, ako kričí
na Michala: „Miško, poď sem!“
(z Miška vyrástol riadny Mišo)
Ach, tie spomienky. Koľko ich
len mám. Deväť rokov ubehlo
ako voda. Som šťastná aj smutná, že odtiaľto odchádzam, že
nebudem každý deň v jednej
triede s týmito bláznami.
Darius Š.: Sedím tu, v prvej
triede a píšem, čo sme za tých
deväť rokov spolu zažili. Každopádne, bola toho kopa. Napríklad, keď sme Miša Alexyho
v siedmej triede pripáskovali
k stoličke. Mal to byť žartík
na prvého apríla, ktorý sme
vymysleli, no stroskotalo to
hneď na začiatku prestávky
a pokarhanie bolo na svete.
Najviac srandy sme zažili asi
vtedy, keď sme sa my áčkari
spojili v 5. triede s béčkarmi.
Napríklad na zážitok s mojím
lego autíčkom vo 4. triede
nezabudol nikto. Bolo to
autíčko so zotrvačníkom

a keď ho Marcel B. natiahol
a zaplietol Eliške R. do vlasov,
tak nešlo vybrať. Zvolil spôsob
na kaderníka a jednoducho
tie vlasy odstrihol. Potom sme
zistili, že stačilo odmontovať
koliesko. Snáď najviac zážitkov
bolo na lyžiarskom výcviku,
kde sme boli spolu s o rok staršími žiakmi. Napríklad, keď
Kika R. ešte nevedela veľmi
dobre brzdiť a letela rovno pod
ratrak.
Timea J.: Keď tak nad tým
rozmýšľam, tu sa to všetko začalo. V tejto miestnosti som
sa pred deviatimi rokmi učila
písať, čítať a počítať. Tabuľa je
tu stále tá istá, stupienok je na
svojom mieste a staré počítadlo
tu ešte stále stojí. Jediné, čo sa
tu zmenilo, je koberec, ktorý
sem niekto dal, a staré lavice
nahradili novými. A ešte je farebnejšia.
Sisa M.: Po deviatich rokoch sedíme v prváckej triede.
Všetci sa smejú a spomínajú na

svoje začiatky. Pamätám si na
deň, keď sme sem prišli prvýkrát. Bola som nervózna a bála
som sa, že niečo pokazím a zároveň som sa tešila. Chodila
som do B-čky a medzi nami
a A-čkarmi bola dlhotrvajúca
vojna. Básničky typu ,,A-ci do
boja, B-ci do hnoja'' boli u nás
na dennom poriadku. Pretekali sme sa medzi sebou vo všetkom. Naša rivalita trvala až
do piatej triedy. Pamätám si,
keď nám cez leto povedali, že
nás spoja. Skoro som dostala
infarkt. Štyri roky neznášania
sa a zrazu máme byť spolužiaci. Postupne sa z nás však stal
nerozlučný kolektív. V šiestej
triede sme si začali robiť úlohy
v škole. (Samozrejme, tak, aby
to nikto nevidel). A konečne
sme boli na "veľkej" chodbe.
Medzi Júliou a Husom to vtedy nejako zaiskrilo a cez víkend
sa konala svadba v parku. Všetci sme sa tam stretli. Chovo bol
farár a všetky baby družičky.
Svadba sa nakoniec nekonala,
Pokračovanie na str. 8
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samospráva

Rozbor hospodárenia obce Horné Srnie za rok 2016
Obec Horné Srnie mala možnosť použiť v roku 2016 na
zabezpečenie chodu vlastnej
samosprávy a chodu organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky
zo svojich celkových bežných
a kapitálových príjmov v objeme 2 309 525,78 €.

Práce na uliciach Pod Zábrehom, Na Hornom Konci, Kamenecká, Súhradská
274 420 €

V skutočnosti z tejto čiastky
použila obec na vlastné bežné
výdavky a na výdavky svojich
rozpočtových organizácií sumu
1 234 283,76 € z celkového objemu bežných príjmov v hodnote 1 685 069,43€ a na investičnú činnosť použila sumu 361
736,37 € z celkového objemu
kapitálových príjmov v hodnote 388 495,42 €. Samospráva obce spotrebovala na chod
bežnej prevádzky 552 616,45 €
a na prevádzku základnej školy,
škôlky a školskej jedálne sumu
681 667,31 €. Z kapitálových
prostriedkov na zhodnotenie
hnuteľného a nehnuteľného
majetku zo sumy 361 736,37 €
použili rozpočtové organizácie
(škola, škôlka, školská jedáleň)
sumu 4 814,28 € na nákup
sporáka a rekonštrukciu dielne
a pieskovísk. Ostatné kapitálové prostriedky použila obec
nasledovne:
Rekonštrukcia ciest
a chodníkov

Prístrešok pre techniku
Projektová dokumentácia
240 €
Rekonštrukcia lávky
Práce na hornom moste
16 314 €

Cyklotrasa
Bečva – Vlára – Váh
Projektová dokumentácia
13 788 €

Viacúčelové ihrisko
Nákup exteriérovej workout
zostavy + bradlá, 8 kusov fitnes náradia, montáž fit prvkov
a workout zostavy
13 986 €
Rekonštrukcia športovej
haly, kúrenie
Výmena radiátorov a rozvodov
ústredného kúrenia
6 080 €
Kultúrny dom
Nákup opony

5 712 €

ZŠ Václava Mitúcha
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia vykurovania
2 880 €

Multifunkčná zostava
so šmýkačkou
Nákup hracích prvkov – park
pred kultúrnym domom
3 168 €
Intenzifikácia triedeného
zberu
Projektová dokumentácia
3 240 €
Obec použila na nákup
spotrebného materiálu sumu
31 256,03 €, za energie zaplatila spolu 39 731,58 €. Na
opravy a udržiavanie obce vynaložila sumu 72 461,30 €, na
reprezentáciu použila sumu
11 648,02 €, na ostatné služby obec v priebehu roka použila sumu 84 589,60 €. Na
mzdy zamestnancov samosprávy obec minula sumu
175 646,65 € a na zákonné sociálne poistenie zamestnancov
použila čiastku 68 385,99 €.
Obec uzatvorila v roku
2008 zmluvu so Štátnym fondom Rozvoja bývania, ktorej
predmetom bolo poskytnutie
podpory z prostriedkov fondu za účelom nadstavby MŠ
v podobe 9 nájomných bytov
v celkovej výške 216 490,73 €.
Splátky v roku 2016 predstavovali sumu 8 356,08 €. Zostatok záväzku obce voči ŠFRB k
31. 12. 2016 bol 164 395,67 €.

Prima banka a.s.

Splatnosť

12/17/2019

Výška úveru
k 31. 12. 2016
29 533,02 €

Typ

dlhodobý

Telovýchovná jednota
bežné výdavky
Vodácky oddiel
bežné výdavky

Stav bankových úverov obce
Banka

V roku 2010 obec uzavrela ďalšiu zmluvu so Štátnym fondom
Rozvoja bývania na výstavbu
16 nájomných bytov. Výška poskytnutého úveru bola
427 349,26 €. Splátky v roku
2016 predstavovali sumu
16 494,24 €. Zostatok záväzku obce voči ŠFRB k 31. 12.
2016 bol 350 066,17 €. Obec
použila zo svojho rozpočtu na
splátky všetkých úverov spolu
sumu 493 865 €, ďalej obec
poskytla návratnú finančnú
výpomoc Regionálnej vodárenskej spoločnosti vo finančnom objeme 19 288 € a vrátila
zábezpeku 19 000 €.
Obec Horné Srnie dlhovala k 31. 12. 2016 Štátnemu
fondu Rozvoja bývania spolu
sumu 514 461,84 € a bankám bola spolu sumu 70
710,81 €. Celkový dlh obce k
31.12.2016 predstavoval čiastku 585 172,65 €.
Obec Horné Srnie v roku
2016 poskytla v súlade s platným VZN „O poskytovaní
dotácií právnickým a fyzickým
osobám – podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel“ nasledovné dotácie:

Poznámka

Komfort úver

Skautský oddiel
bežné výdavky
Rybársky zväz
bežné výdavky

Prima banka a.s.

12/21/2020

30 082,68 €

dlhodobý Rekonštrukcia MŠ

Jednota dôchodcov
bežné výdavky

VÚB banka a.s.

8/31/2020

11 095,11 €

dlhodobý

Spevácky zbor
bežné výdavky

Oslavy oslobodenia obce
V nedeľu 30. apríla sme si
pripomenuli
72. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny
a oslobodenia našej obce rumunskou armádou.
Pred pietnou spomienkou
bol vyhodnotený tradičný beh
oslobodenia, ktorý na túto
počesť bežali žiaci tunajšej
školy. Týmto gestom vzdali
hold všetkým, ktorí sa pričinili o našu slobodu, pretože im
patrí hlboká úcta a vďaka. Víťazi boli odmenení diplomami
a peknými vecnými cenami.
Pamiatku našich spoluobčanov, ktorí v boji za slobodu
obetovali to najcennejšie, čo

mali, teda svoj život, sme si uctili lampiónovým sprievodom
a položením vencov k pamätníkom padlých hrdinov v I.
a II. svetovej vojne.
Na miestnom cintoríne sa
prítomným prihovoril vdp.
Štefan Nižník. Pomodlil sa za
padlých hrdinov a v prosbách
vyslovil potrebu mieru na celom svete.
O slávnostnú atmosféru sa
postarala Hornosrňanská dychovka a spevácky zbor Srňan.
Oslavy zakončil o 21.00
hod. ohňostroj, na ktorý sa tešili hlavne deti
Jarmila Pavlačková

Foto: Archív OcÚ

9 000 €
600 €

600 €

100 €

300 €

382,74 €

Folklórny súbor Kamenček
bežné výdavky
469,01 €
Folklórny súbor Srnaň
Miniliga

135 €

102,10 €

ZO SZTP

1 000 €

Svojpomocný klub
stomikov
FBC LégiaVlára
Príspevok

100 €,

700 €

Obec
dostala
dotáciu
na prenesenú kompetenciu
430 078 € zo štátneho rozpočtu pre základnú školu,
ktorá z rozpočtovanej sumy
461 302 € skutočne vyčerpala
sumu 450 575 €. Na originálnu kompetenciu pre materskú
školu, školskú jedáleň a pre
školskú družinu dostala obec
dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 5 662 €. Z celkového objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov
241 184 € potrebných na chod
týchto školských prevádzok
predstavovalo ich skutočné čerpanie sumu 235 907€.
V rozpočte školských organizácií v pôsobnosti obce boli
okrem dotačných finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu použité finančné prostriedky obce.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016
po vylúčení nedočerpaných
účelovo určených prostriedkov
a prijatých zábezpek je vo výške 134 785,22 €, o túto sumu
bude navýšený Rezervný fond
obce. Finančné prostriedky
z rezervného fondu môže obec
použiť na zhodnotenie svojho
hmotného a nehmotného majetku.
Ing. Jolana Hiklová
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojich zasadnutiach v mesiacoch jún a júl 2016 prijalo tieto uznesenia:
schválilo
Rozpočtové opatrenie č.
1/2017 podľa predloženého návrhu.
prenájom nebytových
priestorov:
nebytové priestory – priestor
A - o výmere 39,00 m2 na
poschodí v budove kultúrneho domu, súp.č. 381, parc.
č. 833/33
prenájom nebytových
priestorov:
nebytové priestory – priestor
B - o výmere 60,54 m2 na
poschodí v budove kultúrneho domu, súp. č. 381, parc. č.
833/33
prenájom nebytových
priestorov:
nebytové priestory – priestor
C - o výmere 52,86 m2 na
poschodí v budove kultúrneho domu, súp. č. 381, parc. č.
833/33
spôsob prenájmu uvedených
priestorov:
prenájom formou verejnej
obchodnej súťaže.
Súťažné podmienky na obchodnú verejnú súťaž:
prevzatie záväzku spoločníka Obce 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 „RVSVV, s.r.o.“), vo výške 45.384,-€, za nasledovných
podmienok:
výška prevzatého záväzku
na zvýšenie základného imania RVSVV, s.r.o. peňažným
vkladom Obce Horné Srnie je
45.384,-€,
splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného
imania vo výške 100 % hodnoty prevzatého peňažného záväzku v lehote do 28. 4. 2017,
zriadenie záložného práva
na obchodný podiel spoločníka 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/R - Obce Horné Srnie o veľkosti 1,4638 % (po

zvýšení základného imania,
na obchodný podiel o veľkosti
4,4 %) v prospech záložného
veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4314/B na základe
zmluvy o zriadení záložného
práva na obchodný podiel v súvislosti so Zmluvu o účelovom
úvere č. 1005/16/08724 v znení
neskorších dodatkov.
poverilo
starostu v spolupráci s komisiou výstavby prípravou projektovej dokumentácie na výstavbu novej športovej haly.
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.
Silvia Kebísková, OcÚ

Májové slávnosti
Májové oslavy boli vždy predmetom vzdania úcty k človeku, ale i k dôležitým udalostiam. Prejavy úcty, žičlivosti
či symbolu rozvíjajúceho sa
života mali v začiatkoch slávenia v máji rôzne podoby.
Už koncom 1. a začiatkom
2. tisícročia najmä Európania
vedeli prejaviť svoje zmýšľanie a pocity tak, že pre určitú
osobu, budovu alebo miesto
vyzdobili príslušný priestor či
konkrétnu vec zelenými halúzkami. Predovšetkým ihličnany,
ale i listnaté ozdoby dostali
rôzne podoby. Všetko bolo
obyčajne spojené s filipojakubskou nocou a jej podvečerom
(30. 4. – 1. 5.). Priebeh májových osláv sa vyvíjal postupne
a mnohé podoby sa dodržiavajú až do súčasnosti.

Spoločenská udalosť
V Hornom Srní nebol v minulosti problém pripraviť pekne
urastené smreky a postaviť ich
na významné miesta. Mnohí si
pamätajú, ako stavali máje pri
dome starostu, neskôr pri obecnom úrade, čo mali na starosti
dospelí mládenci. Ozdobené
smreky bývali tiež pri soche
patróna obce sv. Jána Nepomuckého. Iste si mnohí pamätajú stavanie mája na Skaliciach,

kde sa potom v borovicovom
a smrekovom lese poriadali majálesy, a to aj napriek tomu, že
riedky trávnik bol „skrášlený“
cementom. Stretli sa tu celé rodiny, usporiadatelia pripravili
pre mužov čapované pivo, pre
ostatných tzv. krachelky a pre
deti bola k dispozícii čerstvá
studničková voda v Žaluzníku.
Cesta na Skalice netrvala dlho.
Po prechode starého drveného mosta pri kováčni Rudka
Mišáka a krátkom úseku po
štátnej ceste Za vodou bolo
možné okolo rodinného domu
Gerátovcov vybehnúť na chodník, ktorý viedol účastníkov na
Skalice. Je pravda, že mnohí sa
zastavili na občerstvenie v hostinci u pána Turáka, aby sa
potúžili pred tancovačkou pri
dychovej hudbe.
Mládenci, ktorí chceli svojej milej dokumentovať, že ich
vzťah by radi ukončili manželstvo, neváhali. S pomocou
kamarátov priniesli, ozdobili
a postavili máj pred ich rodinný dom, príp. na dvore.

Modernizácia
Doba prinášala aj u nás
rôzne zmeny slávenia mája. Je
pravda, že pred obecným úradom boli máje najvyššie, ale to
je spojené s mechanizáciou pri
ich stavaní. Zároveň sa zmenil

aj spôsob či prepych osláv. Mohutné smreky ozdobili a „zasadii“ zruční žeriavnici. Večer
sa obyčajne do priestoru pred
obecným úradom začali medzi prvými schádzať krojované
skupiny detí, hudobníci a nakoniec množstvo dospelých
s malými deťmi.

Kto ho zdolá?
Rizikom pri stavaní májov aj
v našej obci bolo, že v spodnej
ozdobenej časti bola na halúzky priviazaná fľaška. Po tom,
ako bol máj postavený a zaklinovaný, mohli mládenci fľašku
získať a občerstviť sa tak, že sa
im podarilo na máj vykrepčiť
a fľašku zniesť dolu. Z našich
zvykov sa táto atrakcia dostala do povedomia u susedov za
hranicou. V roku 2005 to naši
mládenci vysvetlili domácim
v Sidónii a našiel sa aj odvážlivec, ktorý starý zvyk naplnil.
Hoci sa prejavy úcty a žičlivosti u nás v mnoho zmenili,
jednoznačne možno povedať,
že spontánnosť všetkých účastníkov stretnutia a sprievodu
k pamätníkom padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojne, je
nádherným prejavom spolupatričnosti, úcty k našim predkom
i vzájomnej pozornosti.

Ing. Alojz Krajči

Foto: Archív J.H.

Deň matiek
Mamy, babky, prababky,
ale i ostatní občania, boli pozvaní na slávnostný program
detí základnej a materskej
školy k sviatku Dňa matiek.
Program, ktorý si žiaci so svojimi pani učiteľkami pripravili, nám predstavili 14. mája vo
veľkej sále kultúrneho domu.
A veru bolo na čo pozerať!
V zábavných scénkach, básničkách i veselých tančekoch
účinkovalo 117 detí.
Po úvodnom privítaní
a prianí všetkého dobrého
starostom obce pánom Jozefom Húserkom sa na javisku predstavili malí škôlkari.
Tancovali, spievali, žiadna
tréma ani strach. No radosť
pozerať.
O problémoch Majky Tárajky zarecitovala šiestačka
Natália Michalíková. Potom
nasledovali dievčatá z folklórneho súboru Kamenček, ktoré vyčkávali drotárov a nakoniec si s nimi aj zatancovali.
Pásmom básní pre mamičky nás pozdravili žiačky tretej triedy a prváčky Sára Zoe
Gabrielová a Izabela Šedivá.
Aj chlapci tretiaci nás pobavili so svojou scénkou o hľadaní
mamičky.
Jeden so svojich obľúbených trikov nám predviedol
nádejný kúzelník Peťo Jendruš so svojou asistentkou
Riou. V dvoch choreografiách Tarzánia a Kubko a Mať-

Foto: Archív J.H.

ko sa predstavili členovia tanečného krúžku umeleckej
školy.
Rôzne typy matiek zahrali
ôsmaci a veru nám tie scénky
boli povedomé. Ako u nás
doma.
Smutno-veselú poviedku
o deduškovi z penziónu nám
vyrozpráva deviatačka Patrícia
Šebíková. Na záver programu
zatancovali tí najstarší, deviataci. Bolo to jedno z ich posledných vystúpení ako žiakov
Základnej školy Václava Mitúcha v Hornom Srní.
Programom nás sprevádzala šikovná a výrečná deviatačka Timea Jurčová. A prečo
Timea začala svoj príhovor po
rusky? Pretože žne úspechy na
celoslovenských kolách ruskej
olympiády a prebojovala sa
až do finále medzinárodnej
olympiády, ktorá sa konala
v Moskve v novembri 2016
a naša žiačka Timea Jurčová z Horného Srnia sa na nej
zúčastnila. O jej výborných
výsledkoch na olympiáde
v ruskom jazyku sme vás informovali už v predchádzajúcich číslach Lipovca, ba
dokonca sa o nich hovorilo aj
v regionálnej televízii.
Ďakujeme vám, milé deti,
i vám, pani učiteľky, že ste
pre nás k nášmu sviatku pripravili krásny program. Vážime si to.
Ing. Jolana Hiklová
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Slávnosť prvého sv. prijímania v našej farnosti
Dňa 4. júna 2017 sa v našom
farskom kostole uskutočnila
slávnosť 1. sv. prijímania. Zúčastnilo sa jej 25 detí, z toho
13 dievčat a 12 chlapcov.
Účasť všetkých nás rodičov
na príprave tejto významnej
udalosti bola radostná. Kostol
je miestom – domovom
všetkých veriacich a boli sme
radi, že sme sa do tejto prípravy zapojili ako rodičia, krstní
či starí rodičia v spolupráci
s kňazom, pani Blankou a ďalšími spoluveriacimi, aby sme
zabezpečili výzdobu chrámu,
nacvičili s mladými, nadanými a šikovnými hudobníkmi
piesne a všetko starostlivo pripravili, aby priebeh tejto slávnosti bol dôstojný.
Aj toto je príležitosť, aby
sme sa my veriaci zapojili do
života farnosti, pretože ju netvoria len kňazi, ale aj veriaci
manželia, rodičia, deti, starí rodičia a ostatní príbuzní.
Každý z nás podľa svojich
schopností, možností a svojím

Spomienkový záber z farskej záhrady / Foto: Archív RKFÚ

talentom prispel k tejto dôstojnej oslave.
Prvá sv. spoveď a prvé sv.
prijímanie sú sviatosti odpustenia a blízkeho spoločenstva,

sú príležitosťou pre rodinnú
slávnosť a najkrajšie ich dokážeme prežívať vtedy, ak si uvedomíme, že nie sú len nejakou
vonkajšou udalosťou, ale sku-

točným prijatím Ježiša Krista
do svojho srdca a následne i do
celého svojho života. Vonkajšie veci nenahradia naše dobré
rodinné vzťahy a dobré rodin-

né vzťahy nikdy nevybudujeme bez Boha.
Poďakovanie patrí predovšetkým nášmu dôstojnému
pánovi farárovi Štefanovi
Nižníkovi a pani Blanke za
ich obetavú prácu pri príprave našich detí, pani katechétke Evke Dongovej, pani
triednej učiteľke Márii Papiernikovej, že sprevádzali naše
deti pri tejto významnej udalosti. Poďakovanie patrí aj
mamičkám Žanetke Pinďákovej za krásnu výzdobu kostola, Lydke Hošovej a jej mame
Aničke Csibovej za prípravu chutných medovníkových
srdiečok, Aďke De Assuncao
Jacinto, Lucke Chlebanovej,
Maťke Valentínovej a Majke
Svedkovej, ktoré sa podieľali
na príprave obetných darov.
Taktiež zo srdca ďakujeme
všetkým rodičom, ktorí svojou snahou, obetavou prácou
a modlitbami podporili dôstojný priebeh slávnosti 1. sv.
prijímania.        
Ľubomíra Liptáková                          

Výročná členská schôdza ZO SZTP Horné Srnie
Dňa 31. marca 2017 sa
v priestoroch veľkej sály Kultúrneho domu v Hornom Srní
uskutočnilo vyhodnotenie práce ZO SZTP Horné Srnie za
rok 2016 na výročnej členskej
schôdzi. Prišli všetci, ktorým
to zdravotný stav dovolil, schôdza bola uznášaniaschopná.
Ešte pred začatím bola všade
veselá vrava, výborná atmosféra, členovia boli radi, že sa opäť
stretli, mohli porozprávať.
Prítomných privítali básnickým prednesom Hanka
Makovcová, žiačka základnej
školy, a členka výboru Vilma Martišková. Po privítaní
podpredsedom
organizácie

predniesol správu o činnosti
organizácie za rok 2016 predseda Štefan Blaho. Bolo konštatované, že naplánované akcie, ktorých nebolo málo, sa
podarilo uskutočniť, začo patrí
poďakovanie členom výboru
a všetkým, ktorí nám boli nápomocní. Menovaný taktiež
informoval o akciách usporiadaných okresnou, krajskou
i republikovou organizáciou.
So správou o hospodárení organizácie za rok 2016 oboznámil prítomných predseda kontrolnej komisie Marián Králik.
Plán akcií na rok 2017 a ich finančné zabezpečenie predložil
predseda Štefan Blaho. Poďakoval za podporu Obci Horné

Srnie i Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Pozvanie na
akciu prijali a zúčastnili sa jej
hostia: predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka. Hostia
prítomných pozdravili, zaželali im veľa zdravia a úspechov
v ďalšej činnosti. Predseda vyššieho územného celku informoval o akciách kraja, najmä
o dobudovaní cyklotrasy spájajúcej mestá Brumov – Bylnice
a Trenčín, o starostlivosti v sociálnych zariadeniach, ktorých
je kraj zriaďovateľom, kde patrí
i Centrum sociálnych služieb
Lipovec v našej obci. Uviedol,
že práca zamestnancov sociál-

nych zariadeniach nie je ľahká,
kraj prijal niektoré opatrenia
v ich prospech. Prítomní využili jeho prítomnosť, družne
s ním debatovali, dávali rôzne
návrhy, stretnutie s ním bolo
pre nich hlbokým zážitkom.
Veľmi si vážia, že predseda
Trenčianskeho samosprávneho
kraja si napriek svojmu časové-

mu zaneprázdneniu a pracovnej vyťaženosti našiel čas a zavítal medzi členov ZO SZTP
Horné Srnie. Členke k dožitiu
životného jubilea bolo zablahoželané malým darčekom. Po
podaní občerstvenia predseda
ZO SZTP schôdzu ukončil.
E. N., členka výboru

Životné prostredie
členom ZO SZTP
Horné Srnie nie je
ľahostajné
Dňa 10. apríla 2017, ako
každoročne i teraz, uskutočnila ZO SZTP Horné Srnie
brigádu v miestnom parku
a v okolí kultúrneho domu.
Naplánovanú brigádu sa podarilo konečne zrealizovať,
skôr to nedovolilo nepriaznivé daždivé počasie.
Metly, lopaty, hrable sa
len tak mihali, nečistoty sa
prostredníctvom
fúrikov
zhromažďovali na kopy,
pripravené na odvoz. Park
bol vyčistený od rôznych
papierov, umelohmotných
fliaš, sklených črepov. Je zarážajúce, že ak sa aj niekomu
rozbije pohár alebo fľaška,
črepy neodhodí do zberných
nádob, ale ponechá ich na
zemi v parku, kde sa hrá-

vajú malé deti, ktoré sa tu
môžu nepekne zraniť. Darmo, v tomto smere je stále
čo naprávať. Park je pekne
vybudovaný, preto by sme
sa mali všetci snažiť, aby bol
čistý a bezpečný i pre našich
najmenších. Počasie sa, našťastie, vydarilo, práca rýchle ubiehala. Po ukončení brigády si účastníci posedeli pri
malom občerstvení.
Touto cestou vyslovujeme
poďakovanie všetkým, ktorí
sa brigády zúčastnili, a hoci
sú starší, sú príkladom pre
ostatných, lebo im záleží na
zdravom životnom prostredí, ktoré si musíme chrániť.
Vilma Martišková,
členka výboru

samospráva
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Športová hala doslúžila, ako ďalej?
Športovú halu v Hornom Srní postavili v roku 1980 a viac ako tridsať rokov sa využívala pre
potreby školy, ale i širokej športovej verejnosti. V súčasnosti sa rieši otázka jej rekonštrukcie,
ktorá je viac než nutná.
Objekt pozostáva z haly
rozmerov 46,61 m × 19,95 m
a z prístavby rozmerov 51,36 m
× 9,8 m. V prístavbe k hale sú
šatne, umyvárky, WC, sklad,
vstupy, náraďovňa, fitnes
a pod. Telocvičňa aj s príslušenstvom je montovaná dreve-

k väzníkom skrutkami, ktoré
po určitej dobe povolia, a to je
ďalší spôsob zatekania. Ako p.
Mierny dodáva, v dobe realizácie neexistovali paropriepustné
fólie, ktoré by dažďovú, ale aj
skondenzovanú vodu odviedli do odvodňovacích žľabov.

Rozpadávajúce sa okná, prehnité zvody rín a opadaná omietka charakterizujú športovú halu v Hornom Srní. / Foto: Archív J. H.

ná konštrukcia typu T-18, dodávateľom bola firma Bučina
Zvolen. Účtovná zostatková
hodnota haly ku dňu 31. 5.
2017 predstavovala čiastku
33 430,53 eura (po plynoinštalácii a rekonštrukcii rozvodov
v r. 2015).
Keďže obec v rámci opráv
haly riešila len najnutnejšie
údržby, obvodový plášť objektu, okná a dvere sú v dezolátnom stave. Svoje stanovisko
k aktuálnemu stavu športovej
haly vyjadril aj p. Ing. Peter
Mierny, predseda komisie výstavby pri Obecnom úrade
v Hornom Srní. Podľa jeho
slov je strecha na hale z pozinkovaného trapézového plechu,
ktorý má malý sklon, a pri
daždi s vetrom podfúkne vodu
pod plechy a strecha pretečie.
Nosná konštrukcia strechy je
z drevených väzníkov. Trapézové plechy sú pripevnené

Preto v nadstrešnom priestore
znehodnocuje voda pôvodnú tepelnú čadičovú izoláciu
(sklenú vatu), čo sa prejavuje
na zvýšených nákladoch na
kúrenie. Obvodové konštrukcie potrebujú zateplenie a od-

lubovku alebo fóliovú podlahu.
Navyše športové haly typu T-18
konštrukčne nezohľadňovali energetickú náročnosť a ich
izolačné vlastnosti sú nevyhovujúce. Okná na celom objekte sú značne poškodené (viď.
obrázok), časť okien je prehnitá. Vchodové dvere sú oceľovo-hliníkové s jedným sklom.
Obvodové drevené steny, okná
a dvere sú zdrojom enormných
únikov tepla. Z toho vyplývajú
aj vysoké náklady na energie,
najmä na vykurovanie. Hala
nebola nikdy riadne vykúrená,
pamätám si na školský ples,
na ktorom sme museli sedieť
v kabátoch, nezahriala nás ani
hudba, ani pálenka, taká nám
bola zima.
Starosta obce pán Jozef Húserka dňa 25. 4. 2017 oboznámil poslancov na zasadnutí
obecného zastupiteľstva so závermi zo zasadnutia komisie
výstavby ohľadom športovej
haly. O probléme športovej
haly sa diskutovalo už na viacerých zastupiteľstvách a zasadaniach stavebnej komisie obce.
Starosta informoval poslancov
o predpokladaných nákladoch
na rekonštrukciu športovej
haly, ktorá by zahŕňala kom-

Podľa skúseností niektorých obcí
s rekonštrukciou sa po odkrytí
a začatí prác objavili ďalšie závady
a celkové náklady prevýšili
počiatočné odhady.
stránenie azbestových prvkov z
obvodových múrov. Je potrebná rekonštrukcia šatní a rozvodov vody (potreba teplej vody).
V zlom stave je aj podlaha, ktorú treba tiež buď zrekonštruovať, alebo vymeniť za novú pa-

plet rekonštrukciu všetkého –
od výmeny okien, zateplenia,
opravy strechy, kúrenia, rozvodov, palubovky atď., ktorú projektanti odhadujú na 700-tis.
až 1 mil. eur. Podľa skúseností
z niektorých obcí s rekonštruk-

Súčasná hala končí. Nahradí ju modernejšia a úspornejšia / Foto: Archív J. H.

Nová telocvičňa v Beluši s oceľovou konštrukciou / Foto: internet

Športová hala v Barci / Foto: internet

Typ športovej haly HUPRO, postavenej v obci Radoľa / Foto: internet

ciou takéhoto typu hál s drevenou konštrukciou, sa až po
odkrytí a začatí prác objavili
ďalšie závady a celkové náklady
nakoniec prevýšili počiatočné
odhady.
Ako príklad uvádzame niekoľko typov nedávno vybudovaných športových hál s ich
celkovými nákladmi na výstavbu.
Nová športová hala (typ
HUPRO s hracou plochou
20 × 40 m + aut) bola vybudovaná v obci Radoľa, finančné
náklady na jej výstavbu predstavovali sumu cca 400-tis. eur.
Firma HUPRO, s. r. o., ponúka
výstavbu športovej haly rozmerov 24,8 m × 44,5 m s výškou
11 m, s prístavbou zázemia
s výmerou 180 m2. Ide o halu so
samonosnou montovanou konštrukciou systému HUPRO,
tepelne zaizolovanou minerálnou izoláciou s povrchovou interiérovou úpravou v prevedení
v časti drevo a v časti plech.
V apríli otvoril primátor
mesta Košíc Richard Raši novú
multifunkčnú telocvičňu v Barci s rozmermi 16 × 31 m a jej
výstavba stála 800-tisíc eur.
Jedna z najväčších slovenských obcí Beluša sa tiež dočkala úplne novej telocvične.

Nová telocvičňa bola v obci
Beluša slávnostne otvorená
30. apríla 2017. Pôvodnú telocvičňu v areáli belušskej
základnej školy (s drevenou
konštrukciou) zatvorili v roku
2012 a pred dvomi rokmi ju
zbúrali, aby na jej mieste vyrástla úplne nová. Celkové
investičné náklady dosiahli
1,1 milióna eur.
Ako bolo už uvedené, rekonštrukcia súčasnej haly v Hornom Srní by predstavovala
sumu do 1 mil. eur, pričom
pripočítať treba ešte náklady na
zbúranie a likvidáciu odpadu
zo starej haly, t. j. cca 100- až
200-tis. eur. Pri takých vysokých nákladoch nemá význam
rekonštruovať pôvodnú halu.
Je pravdepodobné, že výstavba
novej haly bude lacnejšia.
Dôležité je rozhodnúť,
aký typ haly postaviť, nehľadieť len na finančné náklady.
Nová športová hala by mala
spĺňať nielen všetky technické
a energetické parametre modernej športovej haly, slúžiť
občanom minimálne ďalších
tridsať rokov, ale mala by byť
architektonicky aj v súlade
s okolitými budovami a celkovým prostredím.
Ing. Jolana Hiklová
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história

Niekdajšie centrum diania znova ožilo
Na Kameneckej ulici bola
v rodinnom dome číslo 293
otvorená nová reštaurácia
s názvom U Sokola. Keďže
tento dom má zaujímavú históriu, požiadala som jednu
z bývalých obyvateliek Zuzanu Šebíkovú, rodenú Polomovú, ktorá pochádza z tohto domu, aby nám ju opísala.
Pani Zuzka spomína na
svoj rodný dom takto: Rok
1925 bol pre rodinu Štefana
Polomu a Kataríny Polomovej,
rod. Chlebanovej, významný
vďaka dôležitému rozhodnutiu o vycestovaní za prácou
do Ameriky. S dvoma deťmi,
Štefanom (1919) a Jozefom
(1923) odišli vlakom do Prahy,
odtiaľ do Amsterdamu, kde sa
nalodili na loď smerujúcu do
Ameriky.
V tom čase bola už v Clevelande sestra Štefana Polomu
Mária Štefánková, ktorá im pomohla v začiatkoch ich pobytu
v neznámej krajine zorientovať
sa. Začiatky boli pre nich veľmi
ťažké. Neznalosť jazyka, nové
prostredie a hlavne finančné

ná a ku koncu aj naša mama
Júlia.
Pre dobrú polohu, ktorú
dom má, sme zažili nespočetné
množstvo zážitkov. Každý, kto
prichádzal do dediny z mosta,
zastavil sa pred obchodom.
Boli sme ako v centre diania.
V blízkom okolí boli ďalšie obchody – mäsiarstvo u Mojtov,
krčma u Kebískov, kováčstvo
a vyhňa u Mišákov, krajčírstvo
u Boháčkov, oprava obuvi
u pána Bromše.
Ako deti sme leto trávili na
rieke, kde sme mali jedinečné
miesto na kúpanie a rôzne hry.
Cez zimu, keď rieka zamrzla,
to bola opäť príležitosť na zimné radovánky.
Dom po dedičskom vyrovnaní zostal nášmu otcovi Jozefovi. Obchod bol definitívne
zrušený v roku 1961, keď v obci
postavili samoobsluhu na ulici
Súhrada (terajšia predajňa Jednoty).
Po čiastočnej rekonštrukcii domu vznikla z obchodu
a skladu veľká obývacia izba
s kuchyňou a kúpeľňou s toaletou. Obývali sme tak 5 izieb

Boli sme ako v centre diania.
Každý, kto prichádzal
do dediny z mosta, zastavil sa
pred obchodom.
zabezpečenie 4-člennej rodiny.
Po všetkých týchto peripetiách zostali v USA sedem rokov.
Strýko Štefan tam chodil do
školy po 6. triedu a otec Jozef
po 3. triedu.
Keď zarobili a našetrili nejaké korunky, vrátili sa domov do Horného Srnia a dali
si postaviť rodinný dom partii
murárov pod vedením Ondreja
Klúčovského. Dom stál na začiatku ulice Kamenec pri Dolnom moste, ako sa tej lokalite
vtedy hovorilo.
Dedko Štefan potom znova
odišiel do Ameriky, ale už sám.
Viac sa domov nevrátil. Zomrel
v roku 1975 v Clevelande.
Pôvodný dom pozostával
z kuchyne, izby, chodby, špajze a dvoch miestností. Vpredu
sa nachádzali obchod a sklad.
Strýko Štefan sa vyučil za obchodníka v Trenčíne. Keď sa
oženil, pristavili k pôvodnému
domu ešte jednu izbu, kuchyňu
a špajzu, kde býval s jeho rodinou do roku 1954. Jeho manželka Blanka pracovala v obchode aj po znárodnení v roku
1948. Prevzala ho spoločnosť
Konzum Žilina a neskôr Zdroj
Trenčín.
Z tých, čo si pamätám, spomína pani Zuzka, pracovali
v obchode aj Ondrej Šimko,
Pavol Krajčí, Ján Chlebana,
Františka Kristínová, Zuzana
Mazanovská, Anna Prílesanová, Pavol Siekel, Vlasta Novot-

s príslušenstvom. Postupom
času sa z pôvodných 7 obyvateľov domu pomaly ich počet
znižoval. Nakoniec v dome bývala len mama so sestrou a od
roku 2012 zostal dom prázdny.
Ani jedna z nás štyroch sestier
a ani naše deti nemali záujem
o bývanie v dome, pretože pre
svoju rozlohu bol veľmi náročný na údržbu a opravy. Tak
sme sa rozhodli predať ho. A tu
sa už začína nová etapa využitia domu číslo 293 jeho novými
súčasnými majiteľmi. Želáme
im veľa úspechov v osobnom
aj v podnikateľskom živote.
S týmto želaním všetkého dobrého novým majiteľom domu
číslo 293 uzavrela svoje spomienky na rodný dom Zuzka
Šebíková, rodená Polomová.

Z niekdajšieho obchodu sa stala reštaurácia

Otvoriť novú reštauráciu
v tejto lokalite vnukla jej majiteľovi cykloturistika. Rozvojom cykloturistiky sa stali ulice
Kamenecká, spolu s ulicami
Družstevná a Pod Zábrehom
hlavnými ulicami, po ktorých
prechádza množstvo cykloturistov nielen zo Slovenska, ale
aj z Čiech. Turisti sa sťažovali
na zafajčené priestory v miestnych krčmách a nemožnosť sa
slušne občerstviť. Pán Robert
Sokol, majiteľ reštaurácie a tiež
obyvateľ našej obce, spomína, že pravidelne chodil okolo domu rodiny Polomových,
ktorý bol už dlhší čas neobývaný. Ten dom sa mu páčil, mal
v sebe určité čaro starých, zašlých dôb. Až neskôr sa dozvedel od spoluobčanov, že v tomto dome boli potraviny a volali
sa príznačne – Budúcnosť.
Aj napriek tomu, že podobný podnik pán Sokol už
prevádzkuje a teda vie, koľko
práce stojí za takýmto druhom podnikania, rozhodol sa
zrealizovať projekt rodinného podniku, ktorý umožňuje
posedieť si v príjemnom prostredí nielen mladým ľudom,
rodinám s deťmi, ale i starším
spoluobčanom. Oficiálne bola

Rekonštrukcia nádvoria domu číslo 293

prevádzka otvorená dňa 1. 4.
2017, všetci občania Horného
Srnia, susedia aj známi boli pozvaní. Keďže v novej reštaurácii sú v ponuke okrem nápojov
i zákusky a jedlá, pripojili sa
k trendu nefajčiarskych podnikov. Zážitkom pre malé deti
sú aj vlaky, ktoré často prechádzajú po druhom brehu rieky.
Cyklisti môžu spojiť príjemné
s užitočným a po zaslúženej
ceste si môžu oddýchnuť a občerstviť sa.
Nová reštaurácia U Sokola
ponúka priestor na rodinné po-

sedenia, menšie oslavy a akcie.
V letných mesiacoch láka
zákazníkov posedenie na nádvorí reštaurácie
Dúfame, že majitelia reštaurácie U Sokola zachovajú úroveň súčasne poskytovaných
reštauračných služieb a zákazníci sa im odvďačia prejavenou
dôverou a priazňou. Želáme
im, aby priestory domu číslo
293 naďalej zveľaďovali a časom
možno doplnili o ďalšie služby,
ktoré ešte v obci chýbajú.
Ing. Jolana Hiklová
Foto: autor a archív R. S.

Nová reštaurácia ponúka priestor na rôzne akcie a posedenia

V letných mesiacoch láka zákazníkov posedenie na nádvorí
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Deň cementárov
Hoci čas plynie stále rovnakou rýchlosťou, tak v období,
keď sa nám darí a máme okolo seba tých správnych ľudí, sa
rok zdá byť neskutočne krátky.
Rovnaké pocity vyslovili aj
organizátori a samotní účastníci tradičného Dňa cementárov, ktorí sa opäť po roku
stretli v športovom areáli TK
2000 v Hornom Srní v sobotu
18. júna 2017.
Vedenie cementárne CEMMAC v spolupráci s podnikovými odbormi pripravili pre
svojich zamestnancov a verejnosť zaujímavý program plný
športu, zážitkov, vedomostí, no
rovnako aj adrenalínu v podobe ukážkového zásahu profesionálneho hasičského zboru.
Priaznivci športu sa počas
dňa mali možnosť zapojiť do
turnaja v minifutbale, tenise, stolnom tenise a šachu. Na
svoje si prišli opäť aj deti, ktoré
jednoznačne zaujali nafukovacie atrakcie v podobe obrovskej
šmýkačky, skákacieho hradu
a vodných bublín, vďaka ktorým dokázali poprieť zákon fyziky a chodiť po hladine vody
bez namočenia sa! Taktiež prostredníctvom kreatívnych hier
so skautmi zo skautského zbo-

Papradná / Foto: Archív P. H.

ru sv. Františka z Assisi a možnosti skrášlenia sa obľúbeným
maľovaním na tvár bol pre ne
čas strávený na kurtoch nezabudnuteľným.
Verejnosť, ktorá rovnako
prijala pozvánku na návštevu Dňa cementárov, sa okrem
možnosti posedenia si v príjemnom prostredí športového
areálu a povzbudenia hráčov,
prišla pozrieť na plánovaný
hasičský zásah, pri ktorom profesionálni trenčianski hasiči
predviedli ukážku vyprostenia
cestujúcich z vraku auta a jeho
následné hasenie. Program pokračoval návštevou sokoliarov
a ich dravcov, ktorí nepochybne svojou prehliadkou v kombinácii s prednáškou zaujali
všetkých svojich poslucháčov.
Sobotňajší večer patril tanečnej
zábave v podaní hudobnej skupiny Lunes Band a skvele naladeným účastníkom Cementárskeho dňa.
Napriek tomu, že počasie
počas celého dňa bolo upršané, atmosféra podujatia bola
skutočne priateľská a vydarená. Na oslavu Dňa cementárov
sa preto CEMMAC teší opäť
o rok!
Eliška Horňáková

Foto: Archív Cemmac

Tipy na letné cyklovýlety
Horné Srnie – Sidónia
– Papradná
Je to ideálna trasa na športovanie po práci. Po cyklotrase sa dostanete do Vlárskeho
priesmyku, zabočíte vpravo
a pokračujete po štátnej ceste
na koniec Sidónie. Vpravo je
skládka a odbočka, na ktorej je závora. Pokračujete po
tejto lesnej ceste asi 1 500 m
do 8-percentného stúpania, až
prídete na rázcestník, kde sa
držíte vpravo. Na ďalšej križovatke odbočíte vľavo a po 500
m prídete na veľkú lúku, ktorá

Nový dizajn pevnej značky
Paralelne s inováciami a novými produktmi z dielne cementárne CEMMAC prichádza podnik s úpravou firemnej
identity. Cementáreň je od roku
1995 vo väčšinovom vlastníctve
rakúskej rodinnej
firmy Asamer a
do stavebnej sezóny 2017 vstupuje s upraveným a
modernizovaným logom.
Zmeny loga nie sú zásadné, ide o grafické zjednotenie
názvu spoločnosti so znakom
loga, ktorý predstavuje násyp
sypkých materiálov, základ
podnikania skupiny – cement,
štrk a kamenivo. Súčasťou nového loga sa stalo taktiež slovo
cement. Rozpoznanie zamerania výroby spoločnosti CEMMAC sa tak stáva pre širokú
verejnosť jednoznačným a jasným.
„Cementáreň v novodobej
podobe bola síce založená až
v roku 1929, ale prvý slinok
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sa z nášho lomu vypálili už
v roku 1895. Továreň sa počas
svojej histórie neustále vyvíjala.
Modernizované logo je symbolickým spojivom
medzi minulosťou,
tradíciami a budúcnosťou, aby sme
mohli úspešne napĺňať našu hlavnú
myšlienku: Vytvárať zo surovín hodnoty. Zjednotením
firemnej identity vo všetkých
krajinách pôsobenia skupiny
Asamer dávame jasný signál,
že patríme k sebe,“ povedal
na margo uvedenia nového
loga predseda predstavenstva
CEMMAC Martin Kebísek.
Cementáreň sa podieľala
na nespočetných významných
stavbách na Slovensku, z posledných napr. Štadión A. Malatinského v Trnave, komplex
Panorama City a Bory Mall
v Bratislave, ale aj na cestných
úsekoch R2.

Eliška Horňáková

Náročnosť: ľahká
Vzdialenosť: 27 km
Trvanie: cca 2 hodiny
Prevýšenie: 318 m
Balaton / Foto: Archív P. H.

sa volá Papradná. Vystúpite na
vrchol lúky, prejdete úzky pás
lesa a prídete na lesnú cestu.
Vpravo sa dostanete na Fodorku a cez Sietne do obce.
Ak vyrazíte vľavo, prejdete
okolo Dračej studne a následne na Fodorku . Je to ľahká
cyklotúra do 30 km, prevýšenie okolo 500 m, čas okolo
dvoch hodín. Dá sa absolvovať
aj na trekingovom bicykli.

Cez Veľké Karlovice
na hrebeň Javorníkov
Autom pricestujete do
Halenkova, odkiaľ budete
pokračovať po cyklotrase cez
Nový Hrozenkov, Karolínku, Veľké Karlovice na Kasárne. Tam sa asfalt mení na
náročný horský chodník, po
ktorom vystúpite na najvyšší
kopec Javorníkov – 1 072 m
vysoký Veľký Javorník. Pokračujete po hrebeni cez Stratený 1 053 m a Malý Javorník
1 019 m a dorazíte na Kohútku. Odtiaľ nasleduje 12 km
zjazd do Halenkova a autom
cesta domov. Chodník po
hrebeni je technicky náročný, preto je potrebný horský
bicykel.

Náročnosť: stredná
Vzdialenosť: 50 km
Trvanie: cca 5,5 hodiny
Prevýšenie: 1200 m

Okolo Balatonu
Vlakom pricestujete do
Bratislavy a následne už na
bicykli pokračujete do Medveďova. Po prekročení štátnej
hranice sa po 15 km dostanete
do Gyoru, kde môžete prespať.
Druhý deň ráno sa pokračuje
opäť vlakom do Vezspremu,
lebo tam nie je cyklochodník
a štátna cesta je pre cyklistov
pre hustú premávku nebezpečná. Potom už nasledujú tri dni
cyklistiky okolo Balatonu a po
nich návrat rovnakou trasou
domov. Je to náročná etapová
cyklotúra dlhá okolo 500 km,
čas 5 dní a celkové prevýšenie
len okolo 1 000 m. Náročnosť
môže zvyšovať prudký čelný
alebo bočný vietor.
Ing. Pavol Húserka
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pretože ženích neprišiel a Paťa
si rozbila hlavu, keď preletela
cez Chovančíkov bicykel a stratila 4 €. A teraz sme deviataci
a snažíme sa prežiť posledné
dva týždne v tejto škole. Musíme si spraviť tablo a ďalších
milión vecí. Popravde, budú
mi chýbať všetky chvíle, ktoré
sme zažili.

pravidlá správania, dochádzky
atď. Naša trieda bola na
prízemí, ale lákalo ma hlavne
druhé poschodie. Dnes, keď na
to spomínam, nebolo to až také
zlé. Našiel som tu zaujímavých
ľudí, ktorí mi každý deň dávali
dôvod na úsmev.
Natália B.: Chodili sme na
rôzne výlety. Aj keď sme neposlúchali a boli drzí, učitelia
si vždy dali tú námahu a išli
s nami. V siedmej triede sme
absolvovali lyžiarsky výcvik.
Máme odtiaľ veľa pekných zážitkov a chvíľ, ktoré sme spolu
strávili, či už pri spoločenských
hrách alebo na svahu, keď sme
padali.

Marcel B.: Spomínam si,
ako som s Chovom robil domácu úlohu pred mojím barákom a išla okolo pani učiteľka
Hanusová. A ešte na nezabudnuteľné sťažnosti nášho spolužiaka:
„Oni mi berú veci!!!
„A kto?“
„Všetci!!!“
Patrícia Š.: Za triednu sme
mali celý prvý stupeň okrem
druhej triedy pani učiteľku
Hanusovú. Som naozaj rada,
že nás práve táto milá osôbka
previedla skoro polovicou základky. Piata trieda bola zvláštna. Z dvoch tried sa razom stala jedna a mne odišla najlepšia
kamarátka.
Kika R.: Pamätám si, ako
sme všetky baby frčali na
Hananh Montana.
Eliška R.: Sedím na mieste,
kde som začínala. Ako malé,
slušné, bojazlivé dievčatko.
Spomienky sa valia z každej
strany. Prvýkrát sme si sem
sadli v roku 2008. A vtedy sa
to všetko začalo. Pani učiteľky
boli na nás veľmi milé. Keď sme
neposlúchali, sem-tam zvýšili
hlas, ale to iba občas. Spoločne sme sa učili počítať, písať,
čítať. Nebolo to ľahké, ale každý usilovný prváčik to zvládol.
A bola tu aj prvá veľká láska. Kika R. a Jakub K. Neviem, ako to medzi nimi
vážne bolo, ale na karnevale

Posledný spoločný záber / Foto: Archív ZŠ

Budúci stredoškoláci spomínajú
na svoje začiatky
(Dokončenie zo str. 1)

mu dala facku, pretože mal
takú istú masku ako Kika
(cowboy). Potom ako odplatu
Kiku pokúsal Kubo do prsta.
V siedmej triede boli populárne kriedové vojny. V ôsmej
triede Marcel vyhodil z okna
Júliin peračník a potom sme
zlomili skriňu.

Michaela B.: Už vidím, ako
si to o päť rokov budeme čítať
a smiať sa na tom, aké sme mali
plány a čo sme robili. Plány
žiadne nemám, ale momentálne
je pre mňa hlavné odísť odtiaľto.
V triede sa stále rieši tablo, aké
šaty si kto dá na konci roka, včera sme sa boli konečne fotiť na
tablo, pretože tablo je v stave..

no je to proste nástenka natretá na čierno. Mitko so Zubným
sa cez hodinu stále tlčú, aj teraz
jednu z tých bitiek sledujem.
Napriek tomu, že sme sa zo začiatku fakt neznášali, v triede
sme absolvovali niekoľko „svadieb“. Prvú, čo si pamätám,
mala Ela G. (ktorá neskôr odišla) a Damián, ktorý s tou svadbou nesúhlasil. Taktiež Kika
a Zubný, Samo a Timea (ktorí
v triede mávali aj manželské
hádky). Ôsmackú koncoročnú
chatu si pamätajú hádam všetci.
Samo V.: Pamätám si, keď
sme každú prestávku boli na
WC, keď sme jednému spolužiakovi trikrát rozbili okuliare,
aj na plastelínu, ktorá sa lepila

na stenu, papierové lietadielka
či rozbité umývadlo... V škole
v prírode sme si to moc neužili,
pretože tam zrovna bola nejaká
epidémia a vyše polovica ochorela.
Adam H.: Môj prvý deň
v škole si letmo pamätám:
Vchádzam s pani učiteľkou
Hanusovou do tej tajomnej
budovy. Keď sme vošli do
triedy, udrela mi do očí farba
tejto tabule, nad ktorou bolo
napísané privítanie. Sadol
som si k dverám a zaujalo ma
počítadlo. Na stenách boli
samé písmená, ktorým som
ešte nerozumel. Pani učiteľka
nám
vysvetlila
základné

Kika, Paťa: Na tejto škole
sme prežili pekných deväť rokov aj vďaka našim triednym
pani učiteľkám – p. uč. Hanusovej, Hudekovej, Šimákovej, Maniačkovej, Fusekovej
a Uherkovej. Od začiatku
boli všetky príjemné a vedeli
si s nami poradiť aj v tých
najťažších chvíľach. Ďakujeme
aj všetkým ostatným učiteľom,
ktorí nás učili, pomáhali nám
a pripravili nás na stredné školy.
Všimli ste si? Takmer všetky spomienky sú veselé. Možno ste si pri niektorých zážitkoch spomenuli aj vy. Veď aj
keď za našich čias neboli mobily, tablá, absolventské tričká
či rozlúčkové videá, napriek
tomu sa na stretávky radi vraciame a vždy sa máme o čom
porozprávať a na čo spomínať. Verím, že to tak bude aj
u týchto deviatakov.
Prajeme vám pekné leto
a dúfame, že aj vy si počas
neho nájdete čas, vytiahnete fotoalbumy a pamätníky,
a s úsmevom si zaspomínate
na školské časy.
Eva Šumichrastová a žiaci IX.A

Druhý polrok 9. ročníka
býva pre našich absolventov
obdobím, kedy zúročujú svoje
snaženie za celých 9 rokov. Zároveň sa rozhodujú o tom, ako
ďalej. Pre tých zodpovedných
je to dosť ťažké obdobie – nedá
sa toho až toľko dohnať a môže
sa pätnásťročný dospievajúci
človek zodpovedne rozhodnúť,
čo bude robiť vo svojom budúcom živote?
Ale prežívajú životné obdobie, keď si až tak veľmi svoju
zodpovednosť neuvedomujú –
možno i našťastie.
Niektorí z nich však k svojej
budúcnosti pristúpili zodpovedne – v Testovaní 9 síce neprekonali rekordy našej školy,
ale máme aj takých úspešných,
ktorí dosiahli 100% úspešnosť
v matematike a keďže napísali
výborne aj slovenčinu, boli prijatí na strednú školu bez prijímačiek. Boli to Damián Lipták, Timea Jurčová, Kristína
Riečičiarová.

A tí istí deviataci nás veľmi
úspešne reprezentovali aj vo
vyšších predmetových olympiádach. Už sme si zvykli, že Timea Jurčová z celoslovenského
kola olympiády v ruskom jazyku nechodí bez umiestnenia na popredných miestach.
V tomto roku bola ako víťazka
krajského kola opäť úspešnou
riešiteľkou aj v celoslovenskom kole a obsadila celkove
2. miesto. Damián Lipták
tradične obsadzuje prvé priečky v okresných kolách, či už
v technickej, matematickej,
alebo i fyzikálnej olympiáde.
V tomto roku sa nestratil ani
v krajskom kole a bol štvrtý
spomedzi deviatakov od Prievidze až po Považskú Bystricu
– teda v Trenčianskom kraji.
Kristína
Riečičiarová
bola na 1. mieste v okresnom
kole a úspešnou riešiteľkou
v krajskom kole dejepisnej
olympiády.
Timea Jurčová, Kristína

Riečičiarová a Diana Blahová tvorili družstvo v krajskej
dejepisnej súťaži Medzníky
2. svetetovej vojny a spomedzi
deviatakov nášho kraja boli
prvé. Teda dejiny 2. svetovej
vojny ovládajú najlepšie spomedzi deviatakov celého Trenčianskeho. kraja.
Patrícia
Šebíková svojou precítenou interpretáciou prózy zaujala porotu nielen na oblastnom, ale i
v okresnom kole recitácie.
Všetkým im blahoželáme. Tešíme sa z ich úspechov.
Dúfame, že budú pokračovať
v naštartovanej „kariére“. Veď
podporu doma v rodine majú
istú, len aby ich úsilie robiť čosi
navyše popri školských povinnostiach neopustilo.
Veď nie vždy sú najdôležitejšie jednotky v škole, ale určité
nastavené smerovanie v živote
s cieľom dobre sa uplatniť.
PaedDr. Helena Kramáriková,
riaditeľka školy

Foto: Archív ZŠ

Odchádzajú úspešní žiaci
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Anketa: Ako vidia deviataci svoju budúcnosť?
Paťa, Stredná odborná škola
stavebná Emila Belluša, odbor stavebníctvo
Čo by som chcela dosiahnuť
v živote? Byť sama sebou, byť
výnimočným človekom, nepodobať sa na niekoho. Precestovať svet s priateľmi a užiť si
každú sekundu tohto krátkeho
života. Mať len malý bytík, kde
by som sa zastavila raz za rok
a znova utiekla z tejto hnusnej
reality – veď toto je definícia
šťastia. Nič viac, nič menej, len
ja a priatelia a celý svet.
Adam, SPŠ Dubnica, odbor
elektrotechnika
Chcem byť v budúcnosti
buď vojak, alebo nejaký zásahový policajt. Životný cieľ mám
taký, aby som nemal aspoň tri
letá po sebe nič zlomené.
Timea, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, anglická
trieda
Chcela by som vyhrať medzinárodnú olympiádu v ruštine, vyštudovať univerzitu
Komenského, stať sa uznávanou spisovateľkou a cestovať
po svete: Rusko, Amerika, Európa. Mať vlastný dom v Hornom Srní a šťastnú a zdravú
rodinu.
Jakub, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa
Beretta Matejovie v Liptovskom Hrádku
Chcel by som túto školu
úspešne vyštudovať a ďalej pokračovať na vojenskej akadémii
v Liptovskom Mikuláši. Mojím celoživotným snom je stať
sa vojakom, ale chcel by som
byť aj naturálny kulturista.
Emma, Obchodná akadémia
Milana Hodžu v Trenčíne
Hlavne by som chcela zmaturovať a robiť niečo, čo ma
bude baviť. Chcela by som ísť
aj na výšku. A, samozrejme,
chcem cestovať, mať rodinu
a byť šťastná.
Dárius, SPŠ Dubnica nad Váhom, odbor elektrotechnika
V živote chcem mať stabilnú
prácu v odbore elektrotechnika
a rodinný dom v dedine. Chcel
by som veľa cestovať po svete
s rodinou.
Samuel, Stredná odborná
škola, odbor mechanik číslicovo riadených strojov
Chcel by som bývať niekde
na vidieku alebo v nejakom
veľkomeste. Chcel by som bývať s manželkou a dvoma deťmi.
Eliška, Súkromná stredná
škola M. R. Štefánika v Trenčíne, odbor vychovávateľsko opatrovateľská činnosť.
Po ukončení strednej školy chcem pokračovať v tom,
čo vyštudujem. Ak by som sa
vydala, presťahovala by som
sa do mesta - neviem ešte, do

akého. Tam by som si založila
rodinu a zamestnala by som
sa ako vychovávateľka, alebo
niečo v tom smere, čo vyštudujem. Možno by som si spravila
ešte pedagogické minimum.
Marcel, Stredná odborná škola, odbor mechanik číslicovo
riadených strojov
V živote by som chcel byť
tréner. Budem rád, ak budem
mať ženu a 2 deti.
Laura, Hotelová akadémia,
Trenčín
V budúcnosti chcem žiť
v Španielsku. Baví ma španielsky jazyk a Španielsko je krásna
krajina. Rada by som tam žila
s milujúcim manželom a deťmi
v nejakej peknej vile na pláži.
Natália, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne
O túto školu som mala dlhodobo záujem, pretože ma veľmi
baví práca s deťmi. V živote by
som chcela byť učiteľkou v materskej škole. Chcela by som
mať dve deti a manžela, s ktorým budem šťastná. Chcem
bývať na dedine, pretože som
tu zvyknutá.
Viktória, Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Trenčín, odbor cukrár
Zatiaľ nemám moc veľké plány, ale chcem úspešne
zvládnuť strednú školu a hlavne maturitu. Mám v pláne aj
cestovať spoznávať nové krajiny
a kultúry.
Michal, Stredná odborná škola, odbor mechanik číslicovo
riadených strojov
Keď vyštudujem, chcel by
som sa zamestnať vo firme Vrty
s.r.o. Pracuje tam môj brat
Matej a zarába pekné peniaze.
Chcel by som ostať v Hornom
Srní, lebo je to blízko prírody
a mám to tu rád. Je tu moja
rodina, tak by som ju nechcel
opustiť. Je tu veľa pekných
miest, napr. Čakanov, Záskalie, Vlára a Rokytka. Môj
bratranec Tomáš má poľovnícky revír, tak niekedy s ním
chodím na jeleniu ruju. Horné
Srnie sa mi páči kvôli prírode a
lokalite obce.
Kika, Gymnázium Ľudovíta
Štúra v Trenčíne
Po gymnáziu by som chcela študovať v Košiciach alebo
v Brne veterinárnu medicínu.
Rada by som si po výške otvorila vlastnú veterinárnu ambulanciu. Uvidíme, ako to všetko
dopadne. Možno by som študovala jazyky, aby som mohla
cestovať po celom svete. Bývať
by som chcela zostať doma, ale
teraz dosť rozmýšľam aj nad
zahraničím: Amsterdam Londýn, Paríž... Rozmýšľala som
aj nad tým, že by som mohla
ísť študovať na Harvard alebo
Oxford, ale to by som asi ne-

zvládla skúšky z angličtiny. Budem rada, keď prejdem gymnáziom a potom uvidím.
Diana, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
v Trenčíne
Moja predstava/sen je úspešne dokončiť strednú školu a následne ísť na vysokú do Česka.
Už od malička som túžila byť
učiteľkou v škôlke, ale s odstupom času sa to zmenilo. Som
deviatačka a stále neviem, čo
ma najviac baví. Možno o niekoľko rokov budem zdravotná
sestra, sestra na biochémii alebo finančná poradkyňa - skrátka neviem.
Michaela, Stredná odborná škola obchodu a služieb
v Trenčíne odbor kuchár

Od útleho veku som chcela
byť modelka. Potom ako som
nastúpila na základnú školu a moja sestra nastúpila na
strednú - išla na ten istý odbor, aký idem aj ja. Vždy som
chcela byť ako ona. Brala som
si z nej vzor. Teraz si len chcem
užiť život čo najviac.
Pavol, Stredná odborná škola
Emila Belluša, odbor staviteľstvo
Po stavebnej by som chcel
pokračovať v štúdiu na vojenskej akadémii a zamestnať sa
ako profesionálny vojak.
Adam, Gymnázium Ľudovíta
Štúra v Trenčíne
Chcem sa dostať na vysokú
školu, ale ešte neviem, akú.
Chcem cestovať. O práci som

ešte neuvažoval, uvidíme, čo
bude o 10 rokov, či sa v 25-ke
budem ženiť alebo neskôr.
Damián, Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici
Chcel by som dosiahnuť
úspechy v cvičení. Chcel by
som žiť v Austrálii. A chcel by
som niečo vynájsť, byť nejaký
vedec.
Ľubica, Stredná súkromná
škola M. R. Štefánika, odbor
vizážistka
V živote by som chcela robiť
vizážistku. Rada by som žila
v New Yorku. Deti by som
nechcela mať. Vyhovoval by mi
pokojný život s nejakým domácim maznáčikom.

Bezpečne na cestách
Exkurzia štvrtákov a tretiakov bola veľmi zaujímavá
tým, že navštívili dopravné
ihrisko vo Vrbovom neďaleko
Piešťan. Mohli si zajazdiť na
autíčkach, ale pod prísnym
dohľadom inštruktorov, ktorí

Foto: Archív ZŠ

Foto: Archív ZŠ

ich učili dodržiavať predpisy cestnej premávky. I podľa
fotografií vidíme, že ich to
bavilo. Pani učiteľky skonštatovali, že by takto mali
jazdiť na svojich bicykloch
i po Hornom Srní a určite by

sa vyhli mnohým kolíziám
s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a neohrozovali
tak svoje zdravie. Dopravná
výchova je neoddeliteľnou
súčasťou nášho vyučovania
a jednou z prierezových tém.
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Školský rok 2016/2017
sa končí
V priebehu 200 dní v roku na pár stovkách štvorcových metrov
sa stretáva viac ako 200 žiakov, 80 detí a pár desiatok dospelých.
Viete si asi predstaviť, ako to u nás v škole od 8.00 do 14.30 vyzerá – ako vo včeľom úli. Ale tak ako v úli, tak i v škole musí byť
poriadok, každý musí vedieť, akú má svoju úlohu a svoje miesto.
Chceme, aby sa v našej škole, budove, každý cítil dobre a bezpečne, mal nielen svoje práva ale i povinnosti a svojimi právami
neobmedzil iných. Čuduj sa svete, ale za tých 10 mesiacov sme sa
dokázali zladiť tak, že sme nemali na našej pôde žiaden vážnejší
priestupok voči školskému poriadku a nemuseli sme znížiť známky zo správania. Samozrejme, občas sa nejaký drobný priestupok
stal a museli sme vo výchovnom snažení zastúpiť i rodičov, ale
vždy bol vyriešený v prospech dobrého spolužitia.
Nedopustíme ničenie spoločného majetku – veď jeho oprava
nás uberá o financie na pomôcky pre žiakov. Riadime sa podľa
pravidla „čisté a upravené prostredie vychováva“ – to je najlepší
výchovný prostriedok, ktorý nepotrebuje žiadne slová.
V prvom rade sa snažíme o dobré výsledky vo vzdelávaní. Pravidelne piataci a deviataci dosahujú v Testovaní lepšie výsledky
ako celoslovenský priemer. Zúčastňujú sa na rôznych súťažiach
a olympiádach, aby si zmerali sily s najlepšími z iných škôl. A
možno ste niektorí ? v médiách postrehli náš krásny výsledok
v hodnotení škôl podľa INEKO, inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Vo svojom hodnotení používa také kritériá, ako
sú výsledky Testovania 5 a Testovania 9, či výsledky inšpekcií
a súťaží žiakov. Boli sme vyhodno-tení ako škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov a umiestnili sme sa na 5. mieste v rámci
všetkých základných škôl na Slovensku a 2. mieste v rámci škôl
Trenčianskeho kraja. Nie je to len náhoda – je to spoločná práca
všetkých – pedagógov a žiakov.
I aktivít mimo školy bolo naozaj veľmi veľa – zmysluplné exkurzie a výlety, besedy, účasť na živote v obci, krúžky, školská
družina, výcvikové aktivity a pod.
Neoddeliteľnou súčasťou školy je materská škola. I tu panujú
presné pravidlá čo, kedy a kde. Pri každej návšteve sa stretávam
s veselými tváričkami, ktoré majú jediný problém, a to len v septembri: kedy príde mama. Ale po pár dňoch deti zabúdajú, že sú
mimo mamy – nemajú vlastne čas, lebo v škôlke sa stále niečo
deje. Popoludňajší spánok je pre ne odmenou za predpoludňajšie
aktivity.
O tých najlepších akciách školy a škôlky informujeme i Vás
prostredníctvom webovej stránky a tohto časopisu.
Naozaj si 30. júna vydýchneme všetci – zvládli sme to za ten
rok celkom dobre. Kto vymyslel desaťmesačný školský rok a dva
mesiace prázdnin pre žiakov bol skutočne veľmi dobrý psychológ.
Naozaj si už musíme oddýchnuť, aby sme nerobili chyby, lebo
chyby vo výchove a vzdelávaní človeka sú určite iné a závažnejšie,
lebo vždy ide o život.
Ale dospelí v škole - učitelia i prevádzkoví zamestnanci - začínajú dovolenkovať omnoho neskôr. Pomaly pripravujeme nový
školský rok, veď nová legislatíva nám nariaďuje mnohé zmeny
a materská škola stále pracuje, i keď v obmedzenom režime. A niektoré rekonštrukčné práce sa nedajú robiť za plného chodu školy,
takže prevádzka pokračuje i bez detí.
Ale skôr hovorme o prázdninách a želajme si krásne leto, prežité v zdraví. Všetkým Vám to zo srdca praje za vedenie školy
PaedDr. Helena Kramáriková

Foto: internet

Foto: Archív OcÚ

Starosta ocenil vynikajúcich žiakov
Aj na konci tohto školského roka starosta obce Jozef Húserka ocenil žiakov za vynikajúce výkony
a úspešné reprezentovanie našej obce. Oceneným žiakom sa chceme aj touto cestou poďakovať za
ich úsilie a snahu, za ich ochotu reprezentovať nielen seba a svoju školu, ale i našu obec. Prajeme im
veľa ďalších úspechov.
Meno

Dôvod ocenenia

Timea Jurčová, 9. A

2. miesto v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku,
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku,
úspešná riešiteľka,
5. miesto v okresnom kole geografickej olympiády,
úspešná riešiteľka,
1. miesto Medzníky 2. svetovej vojny.

Damián Lipták, 9. A

4. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády,
úspešný riešiteľ,
6. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády,
úspešný riešiteľ,
4. miesto v okresnom kole technickej olympiády,
úspešný riešiteľ,
6. miesto v okresnom kole matematickej olympiády,
úspešný riešiteľ.

Kristína Riečičiarová, 9. A

1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády,
úspešná riešiteľka,
13. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády,
reprezentácia v  súbore Kamenček počas celého štúdia,
1. miesto Medzníky 2. svetovej vojny.

Ema Papierniková, 4. B

2. miesto v okresnom kole v speve ľudových piesní
Trenčianske hodiny.

Oliver Papiernik, 6. A

3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády,
úspešný riešiteľ.

Lukáš Fabuš, 8. A

4. miesto v okresnom kole technickej olympiády,
úspešný riešiteľ.

David Lipták, 6. A

6. miesto v okresnom kole technickej olympiády,
úspešný riešiteľ.

Andrej Masiarčin, 7. A

6. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády,
úspešný riešiteľ.

Daniela Sokolová, 8. A

11. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády,
úspešná riešiteľka.

Adam Fabuš, 5. A

10. miesto v okresnom kole Pytagoriády, úspešný riešiteľ.

Anna Škrátková, 4. A

11. miesto v okresnom kole Pytagoriády, úspešná riešiteľka.

Hana Makovcová, 5. A

12. miesto v okresnom kole Pytagoriády, úspešná riešiteľka.

Patrícia Šebíková, 9. A

2. miesto v oblastnom kole recitácie.

Natália Michalíková, 6. A

3. miesto v oblastnom kole recitácie.

Diana Blahová, 9. A

1. miesto Medzníky 2. svetovej vojny.

Eliška Riečičiarová, 9. A

reprezentácia v súbore Kamenček počas celého štúdia.

Roman Papiernik, 5. A

1. miesto v Medzinárodnej súťaži v hre na akordeón.
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Záchranári učili deti
prvú pomoc

Foto: Archív ZŠ

MDD v kasárňach Nemšová
ako poznávacie znamenie. Na
deti čakala prehliadka vojenskej
techniky, oboznámenie s prvou
pomocou, diskotéka a rôzne stanovištia so súťažami. Malí športovci pretekali v behu v bludisku, hádzali granátom, triafali
kolky (fľaše), plnili úlohy v hre
„Mačka vo vreci“ a tí najlepší si
vyskúšali pochodovanie s hud-

bou. Za dosiahnuté výsledky
boli všetci odmenení darčekmi,
sladkosťami, odznakmi, nálepkami. Na oplátku deti vojakom
predviedli krátku tanečnú choreografiu. Na poludnie sa plní
zážitkov a príjemne unavení
vrátili k dobrému obedu do materskej školy.

tisíc detí, ktoré hravou formou
absolvovali v máji kurz prvej
pomoci, ktorý viedli odborníčky Falck neziskovej organizácie
v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva. Počas   zážitkového
vzdelávania sa deti dozvedeli,
ako správne ošetriť odreniny,
podvrtnutý členok, čo urobiť
pri úpale, uštipnutí hmyzom
a iné praktické rady, ktoré sa
im môžu kedykoľvek hodiť.
Vysvetliť na prvý pohľad zložité postupy prvej pomoci či
resustitácie inštruktorkám pomáhal aj plyšový medvedík
Mišo. Žiakov vhodné rady pre
záchranu života zaujali a veríme, že pre nich budú prospešné do budúcnosti.
PaedDr. Helena Kramáriková
riaditeľka školy

Foto: Archív ZŠ

Ruku na srdce: koľko
z nás, dospelých, vie dať prvú
pomoc? Či privolať záchranku?
A koľkokrát sme už absolvovali
prípravu na prvú pomoc, aby
sme boli prospešní pri záchrane
života?
Každý školský rok starší žiaci absolvujú základy prípravy
s našou zdravotníčkou p. Masiarčinovou, ktorá má v našej
škole nezastupiteľné miesto pri
zdravotných komplikáciách,
keď vie nielen pomôcť, ale i poradiť.
Avšak s prípravou pre záchranu života treba začať už od malička. Veď v kritických chvíľach
stačí málo – zavolať tiesňovú
linku alebo podať základy prvej
pomoci. Naši prvostupniari sa
zaradili medzi takmer štrnásť

Pri príležitosti Dňa detí nás
už po tretíkrát opäť privítali
vojaci v „nemšovských“ kasárňach. V piatok 2. 6. sa všetky deti z našej materskej školy
s veľkým očakávaním a dobrou
náladou autobusom presunuli
do Nemšovej. Hneď pri vstupe
nás privítali vojaci, ktorí nám
nalepili samolepky na tričká
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Poznávací výlet na ranč Uhliská
Naša MŠ V Hornom Srní
Nesie názov „Lesná škôlka“ a je
zameraná na environmentálnu
výchovu. Snažíme sa deťom
približovať prírodu a všetko čo
k nej patrí. Keďže najefektívnejšie je zážitkové učenie, vybrali sme sa i tento rok na „Ranč
Uhliská“ v Trenčianskej Závade. Deti mohli prežiť priamy
kontakt so zvieratkami, pozoro-

vať ich, pohladkať a voziť sa na
koníkoch. Za pomoci sprievodkyne, ktorá nás previedla celým
areálom a podelila sa s nami o
bohaté skúsenosti spestrené pútavými príbehmi zvierat, sa deti
mohli plne vžiť do života na farme a starostlivosti o zvieratá.
To všetko korešponduje
s krásnou prírodou a vytvoreným prostredím, ktoré v nás

zanechalo hlboké zážitky. Ako
pozornosť sme dostali milý darček – knihu: „Na gazdovstve
Uhliská“ . Jej autorka pochádza
z danej oblasti a zachytáva príbehy zvierat a ľudí pretvorených
do príbehov pre deti.
Kniha je pre nás nielen hodnotným dielom, ale aj krásnou
spomienkou.
Henrieta Kebísková

Ďalší úspech
talentovaného hudobníka

Foto: Archív ZŠ

Tešíme sa z úspechu nášho žiaka piataka Romana Papiernika, ktorý dňa 2. júna 2017 obsadil
1. miesto v zlatom pásme I. kategórie na Medzinárodnom festivale akordeónistov v Rajeckých Tepliciach pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu. Roman sa
venuje akordeónu vo svojom voľnom čase na ZUŠ v Nemšovej aj na Konzervatóriu v Žiline za výdatnej podpory nielen
svojich rodičov, ale najmä dedka. Všetci ho poznáme z vystúpenia Kamenčeka, kde sprevádza hudbou členov súboru.
Blahoželáme a želáme mu ďalšie úspechy.
PaedDr. Helena Kramáriková, riad. školy
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Taliani s príchodom
leta ožívajú

Selfie z horského masívu Dolomity, kam chodíme oddychovať.
Foto: Archív M. M.

Marcela Martišková precestovala kus sveta a napokon sa jej
domovom stalo Taliansko. Opísala nám tamojší život, ľudí, atmosféru a priznala, že Taliansko nie je len o jedle, víne a slnku.
Slovenkám závidí najmä čas, ktorý môžu stráviť so svojimi deťmi. Do našej obce sa rada a často vracia, lebo, ako vraví, Horné
Srnie je jej srdcovka.
S rodinou žijeme v Mestre
(cca 176-tis. obyvateľov). Je to
časť Benátok, ktorá je s ostrovom spojená mostom Ponte
della libertà. Toto miesto je naším domovom od roku 2012.
Predtým sme žili v historickom
centre Benátok, no v momente,
keď sme zistili, že sa nám narodí
bábätko a budeme rodina, začali sme si hľadať malý domček
na „pevnej pôde“. Benátky sú
krásne, ale život s dieťaťom je
tam rozhodne náročnejší.

Pracovný život
Pracujem v centrále OVS,
čo je jedna z najväčších a najznámejších maloobchodných
značiek oblečenia v Taliansku.
Zastávam pozíciu asistentka
nákupcu topánok. Pred narodením detí som pracovala ako
technológ na pánskom oddelení, ale po dvoch materských
dovolenkách som sa zrazu
ocitla na úplne inom oddelení – aj to sa vám môže stať po
niekoľkomesačnej materskej.
Nie je vždy jednoduché začínať na „novom“ s dvomi malými deťmi.

ťažšie, zistíte, že ste schopní
prekonať samých seba.

Taliani si radšej
priplatia
Hoci je talianske zdravotníctvo na vysokej úrovni,
platí (ako všade): zaplať viac,
dostaneš viac – týka sa to súkromných kliník. V štátnych
sa čaká na voľný termín aj rok.
Priemerný Talian radšej zaplatí, ako by mal čakať. Taliani sa
snažia zdravo žiť, a tak sa často
kontrolujú, resp. sa nechávajú
kontrolovať a neradi čakajú.
Čo sa týka pôrodnej starostlivosti, zažila som dva pôrody
v dvoch rôznych nemocniciach.
Prvý bol v pomerne veľkej, ale
staršej nemocnici a prebiehal
dobre. V Taliansku sa veľmi
dbá na prípravu mamičiek pred
pôrodom, a tak každá približne
vie, čo ju čaká. Druhý pôrod
išiel úplne ľahko, avšak starostlivosť bola nižšia. Rodila som v
jednej z najnovších a najkrajších
nemocníc v okrese, ktorú si vyberá veľa budúcich mamičiek.
Bolo nás tam veľmi veľa, personál bol neustále zaneprázdnený.

materskú. Tá môže byť 6 mesiacov, čiže dohromady trvá
materská dovolenka 9 mesiacov. Záleží len na matke, kedy,
koľko a ako si bude túto dovolenku vyčerpávať – platnosť
trvá do 12. roku života dieťaťa
a hradí ju poisťovňa. Stačí si
2 týždne dopredu podať žiadosť na poisťovňu a upozorniť
zamestnávateľa. Bohužiaľ, plat
je počas materskej dovolenky
zredukovaný na 30 % z riadneho platu. Väčšinou si mamičky
nechávajú nejakú časť z materskej na horšie časy a podľa potreby si ju vyčerpávajú – hlavne
v letných mesiacoch, keď sú
škôlky zatvorené 2 a pol mesiaca.
V Taliansku nájdete veľa
jaslí: súkromných, štátnych,
dokoca bio, jaslí na farmách,
v rodinách a pod. Súkromné
zariadenia sú však finančne
náročné. Moja staršia dcéra na-

Svadobné foto po benátsky.
Foto: Archív M. M.

Návštevy rodiska
Do Horného Srnia cestujem
často, snažím sa 2-krát za mesiac alebo aspoň raz mesačne.
Chodievam s deťmi alebo len
tak na skok aj sama. Musím
sa priznať, že kedysi som domov cestovala menej, asi tak
2 – 3 razy do roka. Vtedy som
si myslela, že je to maximum,
čo môžem zvládnuť. Bohužiaľ,
roky plynú a život a okolnosti sa menia a v momente, keď
niekomu z vašich blízkych je

Pamätám si, že keď som zazvonila na sestru o pomoc, odozva
prišla po 5 hodinách.

Slovenské a talianske
mamičky
Podmienky matiek na Slovensku a v zahraničí sú veľmi
rozdielne. V Taliansku trvá
povinná materská dovolenka 3
mesiace, potom má každá matka nárok na tzv. fakultatívnu

stúpila po mojej materskej do
súkromných jaslí (keďže bola
prvá a mysleli sme si, že jej dávame to najlepšie), ale poplatok
bol asi taký vysoký, ako ďalšia
hypotéka na dom. Po roku teda
nastúpila do škôlky. Jej mladší brat nemal to šťastie a od 7
mesiaca chodí do štátnych jaslí.
Popravde, nevidím veľký rozdiel v kvalite vzdelania, snáď
len vo flexibilite. Súkromné
jasle sú otvorené do 18.30 hod.
a takmer počas celého roka. Na
požiadanie vám postrážia deti

Dovolenka na Sardínii. More ako v Karibiku!
Foto: Archív M. M.

dokonca aj v sobotu. V štátnych jasliach si deti musíte vyzdvihnúť do 16.30 hod. a počas
prázdnin od konca júna do polovice septembra sú zatvorené.

Energický národ
Kamkoľvek človek ide, nájde
dobrých, ale i menej dobrých
ľudí. To isté platí aj v Taliansku. Vo všeobecnosti sú však
Taliani veľmi energický, rýchly národ a neradi čakajú. Mala
som to šťastie, že som spoznala
ľudí s veľkým srdcom. Keďže
bývam na predmestí, skoro na
dedinke, mám zlatých susedov, ktorí pomôžu, poradia, len
tak prehodia slovíčko, usmejú
sa a často sa aj podelia, napr.
o úrodu zo záhrady.
V práci je to už náročnejšie.
Ťažko som si zvykala na fakt,
že hoci sa vás Taliani 5-krát za
deň opýtajú, ako sa máte, nikdy
nečakajú na odpoveď, resp. ak
aj áno, tak musíte odpovedať:
dobre! S negatívnou odpoveďou
sa nepočíta. Všetci sú zdvorilí, no nie vždy je tá zdvorilosť
úprimná. Niekedy by som rada
prijala našu slovenskú otvorenosť a úprimnosť.
Ženy sú kapitola sama o sebe.
Talianky sú dosť ješitné a veľmi
zaujaté svojím vonkajším vzhľadom. Pravidelne navštevujú
kaderníka, estetické salóny,
milujú kúpele, masáže a rady
sa predvádzajú v posilňovniach.
Letný opálený nádych si udržujú počas celého roka vďaka
soláriám. Ale, samozrejme, nemožno hádzať všetky do jedné-

ho vreca, a to z jednoduchého
dôvodu – málo času. Talianky
väčšinou nestíhajú variť zložité
jedlá, čoraz viac sa spoliehajú
na pomoc supermarketov. Tie
ponúkajú už pripravené biopokrmy, dokonca aj u mäsiara nájdete klasické biorezne už obalené v trojobale.
Keď však príde večer a hlavne víkend, Taliani spomalia.
Obedy i večere trvajú hodiny
a hodiny a môžem len potvrdiť,
že Taliani sú milovníci krásy,
dobrého jedla a vína. Milujú
leto, a tak sa práve začína ich
najlepší čas v roku. Ožívajú a so
slnkom sa nabudia.

Nenahraditeľné rožky
Z domova mi, samozrejme,
chýba rodina, známi a priatelia a s pribúdajúcim vekom je
to viac citeľné. Taktiež mi chýba slovenská bezprostrednosť
a jednoduchosť. Čo sa týka ostatných vecí, sú to naše rožky,
bryndza a mojim deťom chýba
tvaroh!

Krásna slovenčina
Deti učím náš jazyk. Moja
staršia dcéra rozpráva oboma
jazykmi a dúfam, že to isté
vštepím aj mladšiemu synovi.
Som hrdá, keď dcéra rozpráva svojim kamarátkam, že je
50 % Talianka a 50 % Slovenka. Keď sa mi niečo sníva, tak
len v slovenčine, a dúfam, že to
tak aj zostane.

kultúra
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Villa Zerna 2017
5. mája 2017 sa v priestoroch
veľkej sály Kultúrneho domu
v Hornom Srní uskutočnilo
slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka celoslovenskej
literárnej súťaže Villa Zerna.
Na túto významnú udalosť
prišli nielen písomne pozvaní
ocenení súťažiaci, ale aj mnohí
nesúťažiaci – najmä milovníci
poézie a prózy.
Podujatie otvorila o 10.30
hod. pani Anna Prnová, ktorá
predstavila významných hostí.
Nasledoval srdečný príhovor
pána Jozefa Húserku, starostu
obce Horné Srnie.
Návštevníci tejto slávnosti sa
mohli tešiť z bohatého literárnokultúrneho programu, o ktorého rozmanitosť sa postarali
talentované deti z rôznych
okolitých škôl (žiaci zo ZŠ
v Hornom Srní pod vedením
Mgr. Evky Šu-michrastovej,

ZŠ v Hornej Súči pod vedením Mgr. Hulínovej, ZUŠ
v Nemšovej pod vedením
Mgr. Anny Haliakovej, žiaci
z CVČ Púchov pod vedením
pani Dašky Illyovej a ZUŠ
v Dubnici nad Váhom pod
vedením Mgr. art. Edity
Hrehušovej). Účastníci tak
mohli vidieť zaujímavé scénky
s ovečkami, Maťkom a Kubkom alebo poučnú scénku
o ľahostajnom doktorovi, koketnej zdravotnej sestričke
a prostom pacientovi.
Poslucháči si dokonca
mohli poplakať od rozcítenia
nad príbehom o dievčati
a zomierajúcom dôchodcovi,
usmievať sa pri naivnej láske
vo výťahu alebo zabávať sa
na dievčati tárajke a takisto
ružových teplákoch sestry
mladého futbalistu...
Čas taktiež spríjemnil

Roman Papiernik, žiak zo
ZUŠ v Nemšovej, hrou na
harmonike.
Ďalej prebehlo vyhlásenie
výsledkov súťaže Villa Zerna
2017 a spoločné fotografovanie
ocenených.
Na záver tohto nielen
veľmi krásneho a príjemného,
ale i slnečného piatkového
stretnutia nasledovalo občerstvenie prichystané členmi
LK PoeMa. Taktiež mali
účastníci možnosť pokochať
sa umeleckými kresbami
detí a fotkami talentovanej
fotografky, ktorá na kôre
stromov dokáže zachytiť rôzne
obrazce: prasiatko a myš,
starého muža s klobúkom,
bohatiera a iné.
Čo viac dodať? Snáď sa
v hojnom počte stretneme aj
o rok.
Dorka Karabová

Umeleckým slovom bližšie k ľuďom
Milovníci umeleckého slova,
poézie a prózy sa stretli vo výstavných priestoroch obce Horné Srnie v stredu 14. júna 2017
o 17.00 hod., aby pookriali
nielen pri peknom slove, ale aj
hudbe.
Stretnutie pod názvom
Literárna čítačka, ktoré zorganizovala Obecná knižnica
v Hornom Srní v spolupráci
s literárnym klubom PoeMa
a Obecným úradom v Hornom
Srní, sa nieslo v duchu: Umeleckým slovom bližšie k ľuďom.
Pani Prnová privítala zástupcov literárneho klubu v Hornej
Súči, pani Mgr. Hulínovú so
svojimi žiakmi i zástupkyňu
starostu obce Horné Srnie pani
Jarku Pavlačkovú. Stretnutia sa zúčastnili aj žiaci ZŠ
v Hornom Srní, ktorí pracujú
pod vedením Mgr. Evky Šumichrastovej. Mladí recitátori
predniesli poetické a prozaic-

ké texty, s ktorými uspeli na
školských a okresných kolách
Hviezdoslavovho kubína. Textami Majka Tárajka, Televízna
hviezda, Čert a Kača vylúdili
nejeden úsmev na tvári. Pri príspevku Nezvyčajné priateľstvo
v podaní Patrície Šebíkovej sa
zaleskla nejedna slza na tvári
poslucháčov. Hudobne stretnutie sprevádzal na husliach Ferko Jaroš z obce Klokočov pri
Čadci. Pani Anka Panáková
z Hornej Súče predniesla verše
Jána Kostru a pani Júlia Sásková zarecitovala báseň Šándora
Petófiho pod názvom Láska
a víno. Po krátkej prestávke,
malom občerstvení a družnej
debate účastníkov nasledovala druhá časť programu, kde
predniesli svoju tvorbu členovia LK PoeMa. Pani Anna Prnová predniesla básne On, Ona
a Ono v ZOO a Pozitívne myslenie, pokračovala pani Vilma

Martišková básňami Pokušiteľ,
Buky, Nedeľné ráno a Bocian.
Najmladšia členka klubu Dorka Karabová pokračovala svojimi básňami. Na záver sa nenechala zahanbiť ani mužská časť
klubu a páni Miroslav Klúčovský a Boris Martinák pobavili
svojimi aforizmami.
Na záver sa pani Anna Prnová poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozvala ich
na ďalšie pripravované akcie.
V mesiaci september nás čaká
v poradí už 9. literárna kaviareň
a na mesiac október pripravujeme besedu so spisovateľom,
bývalým vojenským letcom
pánom Stanislavom Háberom,
a to pod názvom: Štefánik po
pristátí zastrelený. Táto beseda
sa bude konať pri príležitosti 99.
výročia vzniku ČSR. Chceli by
sme touto cestou pozvať takisto
aj všetkých čitateľov Lipovca.
Anna Prnová

Foto: Anna Prnová
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Športový augustový
víkend v našej obci
V dňoch 5. a 6. augusta sa v našej obci uskutočnia športové podujatia, na ktoré vás organizátori srdečne pozývajú, či už ako aktívnych účastníkov, alebo ako divákov.
5. augusta sa bude konať druhý ročník Cyklomaratónu
Horné Srnie, ktorý bude súčasne štvrtou etapou tretieho
ročníka Považsko – Strážovských cyklomaratónov. Pretekať sa bude na 45-kilometrovej a 25-kilometrovej trati.
Očakávame účasť okolo 150 kvalitných horských cyklistov.
V ten istý deň sa budú konať aj detské cyklistické
preteky, ktoré budú súčasne piatou etapou Považskej detskej cyklistickej ligy. Očakávame účasť okolo 200 detí.
Hlavné centrum pretekov bude pri kultúrnom dome, kde
bude štart a cieľ. Bude tu možnosť občerstvenia , stánky
s cyklistickým vybavením, detské atrakcie a celý čas bude
účastníkov sprevádzať diskotéková hudba. V čase konania
pretekov bude uzavretá ulica Súhradská od Jednoty po
CBA a ulica Dúbravská. Prosíme obyvateľov týchto ulíc,
aby v uvedenom čase neparkovali svoje vozidlá na ulici,
lebo sa tadiaľ budú pohybovať pretekári veľkou rýchlosťou.
Taktiež prosíme všetkých občanov o ohľaduplné správanie
a rešpektovanie pokynov organizátorov.
6. augusta sa bude konať tretí ročník športovo-spoločenskej akcie Zdolaj Srnský vrch 2017. Pre súťažiacich je pripravený 10-kilometrový okruh s výbehom na Srnský vrch.
Pre cyklistov všetkých vekových kategórii 20-kilometrová
rovinatá časovka po cyklotrase. Pre turistov sme pripravili
25 km dlhú prechádzku v krásnom prostredí CHKO Biele
Karpaty. A, samozrejme, nezabudli sme ani na zdravotne
postihnutých, ktorí si budú taktiež môcť zmerať svoje sily.
Štart aj cieľ pretekov bude pri kultúrnom dome. Na chate
na Srnskom vrchu dostanú účastníci guláš, pivo, prípadne kofolu. Poľovníci a aersoftový klub pripravia atraktívne
ukážky a bude aj možnosť streľby z aersoftových zbraní,
vzduchovky a luku. Na dobrú náladu bude vyhrávať živá
hudba a náš ženský zbor tiež predvedie svoje umenie. Ešte
raz vás všetkých pozývame na tieto akcie a prajeme krásne
športové zážitky.

Ing. Pavol Húserka
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Futbal v obci
Futbalové brány sa zatvorili
a je čas bilancovať účinkovanie našich mužstiev v jarnej
časti sezóny 2016/2017.
Naši najmladší reprezentanti obce – žiaci obsadili konečné
predposledné 13. miesto, keď
4 zápasy vyhrali, 4 remizovali
a až 18-krát prehrali a získali
16 bodov zo skóre 31:79. Viedol ich tréner Michal Galko,
ktorý mužstvo prebral po Romanovi Madolovi. Tomu patrí
veľká vďaka za roky strávene
pri našej mládeži.
Mužstvo dorastu pod trénerom Mariánom Hajdákom
skončilo na peknom 3. mieste
tabuľky, keď v 16 zápasoch
8-krát vyhrali, 4-krát remizovali a 4-krát odchádzali z ihriska ako porazení zo skóre 68:40
a ziskom 28 bodov.
Najlepším strelcom celej súťaže sa stal Milan Štec, ktorý
počas celej sezóny rozvlnil siete
súperov 37-krát.

Trojica hráčov Kristián Papiernik, Milan Štec a Ján Tvrdoň odohrala plný počet minút
v priebehu sezóny.
Najsledovanejšou kategóriou sú dospelí, ktorí účinkovali v 7. lige Sever.
Mužstvo vedené trénerom
Mariánom Hajdákom v jarnej
časti potvrdilo svoju kvalitu
najmä na domácom štadióne,
keď vyhralo všetkých 7 domácich zápasov. Zápasy u súperov
už boli o inom – bez bodu.
Dokonca v 24. kole sme nevycestovali už 2. raz v sezóne na
stretnutie do Záblatia.
Najlepším strelcom celej
súťaže sa stal Branislav Blaško
s 22 gólmi. Mužstvo Cementáru tvorené väčšinou domácimi hráčmi obsadilo nakoniec
5. miesto zo ziskom 38 bodov
a skóre 59:65. V 27 kolách naši
hráči 12 zápasov vyhrali, 2 remizovali a až 13 prehrali.
Bc. Pavol Ondrášek
predseda TJ

Mužstvo dorastu v sezóne 20162017 obsadilo v 6. lige Sever 3. miesto / Foto: Archív TJ

Memoriál Ing. Ivana Horného
Dňa 10. júna 2017 sa uskutočnil 7. ročník Memoriálu
Ing. Ivana Horného vo futbale
starých pánov. Na štadióne v
Hornom Srní si pamiatku tohto bývalého hráča, funkcionára
uctili hráči z Bojkovíc, Brumova-Bylnice, Motešíc a domáci
Hornosrňania.V zápasoch najskôr Brumov-Bylnice porazili
Motešice 5:1 a v druhom Horné Srnie zdolalo Bojkovice 3:0.
V zápase o 3. miesto zdolali
Bojkovice hráčov Motešíc 5:2.
Vo finále turnaja zdolali Hornosrňania hráčov Bojkovíc pre-

svedčivo 7:2 a stali sa víťazmi
Memoriálu.
Druhýkrát za najlepšieho
brankára bol vyhlásený brankár Bojkovíc Stanislav Bětík.
Najlepším strelcom turnaja sa
stal Jozef Šimko z domáceho
mužstva so 7 gólmi. Zúčastnené mužstvá boli odmenené
pohármi a po turnaji bol pripravený chutný guláš a koláče.
Záverom sa patrí poďakovať
všetkým hráčom za korektné
futbalové vystupovanie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Peter Štefánek

 Víťazi 7. ročníka Memoriálu Ing. Ivana Horného
– hráči domáceho TJ Cementár Horné Srnie.
Foto: Archív TJ

CEMMAC Cup 2017
Priateľské stretnutie vedenia
spoločnosti CEMMAC s obchodnými partnermi sa uskutočnilo 1. júna 2017 v tenisovom areáli TK 2000. V hlavnej
úlohe boli tenisoví priaznivci
a chuť zmerania si síl počas
17. ročníka tenisového turnaja
CEMMAC Cup 2017.
Podujatie patrí medzi skutočne obľúbené, čo potvrdila
návštevnosť niekoľkých desiatok zástupcov firiem z radov
významných zákazníkov cementárne. Účasť neodmietli
ani kvôli vysokému pracovnému a časovému vyťaženiu počas hlavnej stavebnej sezóny.
CEMMAC ako tenisový
fanúšik do turnaja tiež nasadil
svojich reprezentantov na čele
s predsedom predstavenstva
Martinom Kebískom. Počasie
turnaju prialo, čo jednoznačne
podporilo športového ducha

náhodne vylosovaných dvojíc
účastníkov. V priebehu krátkej chvíle sa tímoví spoluhráči
zohrali a predviedli mnohokrát napínavé zápolenie, ktoré
rozhodne zaujalo sledujúcich
divákov. „Netenisti“ sa okrem
fandenia mohli zúčastniť rôznych ďalších športových aktivít. Svoju mušku si otestovali
v streľbe na futbalovú či hokejovú bránu, basketbalový kôš,
no tiež v hode sekerkami na
terč. Po rekapitulácii výsledkov
a zrátaní bodov boli najlepší
športovci riadne ocenení.
V tejto milej športovej tradícii má CEMMAC jednoznačne chuť pokračovať aj v ďalších
rokoch. Jej zámerom je srdečné
poďakovanie obchodným partnerom za doterajšiu kooperáciu
a spoločné napredovanie v oblasti stavebníctva.
Eliška Horňáková / Foto: Cemmac
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Výsledky: Starší žiaci U15, 4. liga – jarná časť

14. kolo

Horné Srnie – Čachtice 3:3 (3:1)

Galko Juraj, Kebísek Kristian, Štefánek
Dárius

15. kolo

Krajné – Horné Srnie 2:1 (2:0)

Kebísek Kristian

16. kolo

Horné Srnie – Bošáca 1:3 (0:1)

Kebísek Kristian

17. kolo

Zamarovce – Horné Srnie 4:2 (2:2)

Galko Šimon, Galko Juraj

18. kolo

Horné Srnie – Dolná Súča 0:2 (0:2)

19. kolo

Horné Srnie – Tr. Stankovce 0:2 (0:1)

20. kolo

Tr. Jastrabie – Horné Srnie 6:3 (5:0)

21. kolo

Horné Srnie – Svinná 0:1 (0:1)

22. kolo

Soblahov – Horné Srnie 12:0 (8:0)

23. kolo

Horné Srnie – Záblatie 1:2 (1:1)

Sabadka Pavol

24. kolo

Tr. Turná – Horné Srnie 7:3 (4:0)

Kebísek Kristian – 2 ×, Sabadka Pavol

25. kolo

Horné Srnie – Bobot/Motešice 2:2 (1:1)

Galko Adam, Kebísek Kristian

26. kolo

Stará Turá – Horné Srnie 3:0 (1:0)

Sabadka Pavol – 3 ×

Výsledky: dorast U19 – 6. liga – Sever – jarná časť
10. kolo Zamarovce – Horné Srnie 1:5 (0:2)

Štec Milan – 2 ×, Kebísek Patrik,
Meščánek Marcel

11. kolo Horné Srnie voľno
12. kolo Dubodiel – Horné Srnie 3:1 (2:0)

Štec Milan

14. kolo Opatová – Horné Srnie 3:4 (2:3)

Štec Milan – 4 ×,Tvrdoň Ján,Šimko
Marián, Meščánek Marcel, Gajdošík
Štefan
Štec Milan – 2 ×, Tvrdoň Ján, Kováčik
Timotej

15. kolo Horná Súča – Horné Srnie 3:3 (2:1)

Štec Milan – 2 ×, GajdošíkŠtefan

16. kolo Horné Srnie – Soblahov 2:2 (0:1)

Štec Milan, Papiernik Kristián

17. kolo Ľuborča – Horné Srnie 2:2 (1:2)

Štec Milan – 2 ×

18. kolo Horné Srnie – Veľká Hradná 6:0 (4:0)

Štec Milan – 4 ×, Kebísek Patrik,Škrátek
Milan

13. kolo Horné Srnie – Bobot 8:0 (5:0)

23. kolo

Horné Srnie – Záblatie 1:2 (1:1)

Sabadka Pavol

24. kolo

Tr. Turná – Horné Srnie 7:3 (4:0)

Kebísek Kristian – 2 ×, Sabadka Pavol

25. kolo

Horné Srnie – Bobot/Motešice 2:2 (1:1)

Galko Adam, Kebísek Kristian

26. kolo

Stará Turá – Horné Srnie 3:0 (1:0)

8. ročník medzinárodného
nohejbalového turnaja
pri príležitosti 72. výročia
oslobodenia obce
Aj v tomto roku usporiadal
nohejbalový klub Horné Srnie 8. ročník medzinárodného
turnaja v nohejbale trojčlenných družstiev. Turnaj sa konal
29. 4. 2017 a bol usporiadaný
na počesť 72. výročia oslobodenia obce Horné Srnie.
Otvorenia sa chopili predseda OR SNS Peter Brázda
a tajomník OR SNS Pavol
Schwandtner. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev. Z Českej
republiky k nám zavítali družstvá: Bylnice, Brumov „A“,
Brumov „B“, Vsetín a Ústí
u Vsetína. Zo Slovenska boli
tri družstvá za obec Horné Srnie, družstvo SNS a družstvo
Dubnica nad Váhom.
V tomto roku sa súťažilo
podľa nového modelu v dvoch
základných skupinách: skupina
„A“ – družstvá z Českej republiky, skupina „B“ – družstvá
zo Slovenskej republiky. Do
semifinále postúpili družstvá
umiestnené na prvých dvoch
miestach, ostatní súťažili
o umiestnenie. Týmto systémom bolo zabezpečené, že sa
stretli vždy české družstvo proti slovenskému.
Poradie turnaja: 1. JUHA
Vsetín, 2. PEGAS Ústí, 3. LUPANA Horné Srnie, 4. SNS,
5. Brumov „B“ , 6. PACIFIK
Horné Srnie, 7. ZUBŘI Horné
Foto: Archív M. B.

Výsledky: dospelí 7. liga Sever – jarná časť
15. kolo Horné Srnie – Záblatie 1:0 (0:0)

Trška Marek 11 m

16. kolo Drietoma – Horné Srnie 4:1 (2:0)

Belko Marek

17. kolo Skalka – Horné Srnie 1:0 (0:0)
18. kolo Horné Srnie – Mn. Lehota 5:1 (1:1)

Trška Marek – 2 ×, Blaško Branislav – 2
×, Sekula Marek 11 m

19. kolo Horné Srnie – Neporadza 3:2 (0:1)

Ševčík Michal – 2 ×, Švančárek Martin

20. kolo Melčice – Horné Srnie 3:1 (1:0)

Blaško Branislav

21. kolo Horné Srnie – Selec 2:1 (0:0)

Blaško Branislav, Belko Marek

22. kolo Dolná Poruba – Horné Srnie 4:1 (3:1)

Blaško Branislav

Blaško Branislav, Sekula Marek, vlastný
23. kolo Horné Srnie – Horňany 3:1 (2:1)
– Horné Srnie 3:0 kontumačne,
24. kolo Záblatie
hostia na zápas nepricestovali
Blaško Branislav – 2 ×, Galko Richard,
25. kolo Horné Srnie – Drietoma 5:2 (1:1)
Trška Marek, Kebísek Lukáš
Ševčik Michal – 2 ×, Švančárek Martin,
26. kolo Horné Srnie – Skalka 5:4 (2:2)
Galko Richard, Blaško Branislav
27. kolo

Mn.Lehota – Horné Srnie 3:2 (2:1)

Švančárek Martin, Blaško Branislav
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Foto: Archív M. B.

Srnie, 8. Brumov „A“, 9. Bylnice, 10. Dubnica nad Váhom.
Najlepším hráčom turnaja
bol Majevský z družstva PEGAS Ústí, najstarším hráčom
bol Miroslav Janečka z družstva SNS. Cenu fair play získal
Matúš Lukajka z družstva LUPANA.
Na záver turnaja účastníkom zablahoželal a ceny odovzdal starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka. Zúčastnení
hodnotili podujatie za mimoriadne vydarené, a to nielen
po športovej stránke, ale aj
spoločenskej. Nohejbalisti sa
rozlúčili s prísľubom účasti na
ďalších turnajoch v Brumove,
vo Vsetíne, a v Hornom Srní.

Na turnaj prispeli :
OÚ Horné Srnie, SNS – Peter Brázda, Papiernik Pavol –
rezbár, VODO-TOPO-PLYN
Zúbek, Projekcia B. M., CEMMAC, a. s., HAMÉ, a. s., MV
SR – dopravná polícia Trenčín,
PRESCOT Dežerice – betónové stavebné systémy, Zlatníctvo Jasmine Trenčín – Kubrá
p. Igor Lukšo, MINIZOO,
s. r. o., Štefan Horný, SINTRA
šport, s. r. o.
Ing. Milan Blaško
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voľný čas / spoločenská kronika

Zájazd do Brna
V sobotu ráno 27. mája 2017 sa členovia ZO SZTP v Hornom Srní vybrali na celodenný zájazd do Brna. Cieľom
bola návšteva pamiatok tohto mesta
a Moravského krasu. Záujem o akciu
bol veľký – autobus bol naplnený do
posledného miesta.
Predseda základnej organizácie Štefan Blaho ešte v autobuse rozdal materiál, kde boli uvedené pamiatky, ktoré
bolo možné navštíviť – hrad Špilberg,
kostnicu, múzeá, rôzne kostoly, radnicu a pod. Po zaparkovaní autobusu sa
účastníci rozišli po skupinách každá
podľa svojho výberu, či už za pamiat-

R O K

Y

Spoločenská kronika

kami, alebo si pozrieť mesto, prípadne
spraviť radosť kúpou malého darčeka.
O 12.30 hod. sa členovia stretli na
parkovisku, odkiaľ autobusom odišli do
Moravského krasu, aby si pozreli Katerinskú jaskyňu, ku ktorej sa viaže legenda o pastierke oviec. Pastierku zastihla
búrka, ona sa schovala pod skalou, pričom sa jej ovečky zatúlali do jaskyne.
Pri ich hľadaní stratila cestu späť. Jaskyňa je dlhá 90 metrov, vysoká je 20
metrov a nachádza sa v nej množstvo
kvapľov, ktoré vytvárajú priam umelecké diela. Prekrásny je bambusový les,
očarujúca je i postava bosorky, ktorá
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akoby strážila jaskyňu. Konajú sa tam
koncerty z dôvodu výbornej akustiky.
Ukážku hudby si účastníci tiež mohli
vypočuť. Jaskyňu s teplotou 7 °C obývajú netopiere, ktoré sa každoročne počítajú. Stopercentná vlhkosť výborne
pôsobí na dýchacie cesty.
Po prehliadke jaskyne si členovia zájazdu pochutili na moravských špecialitách v blízkych bufetoch a hoteli, kde
bolo príjemné posedenie pri čapovanom
pivku a kofole. Takto posilnení odišli
z Moravského krasu. Spiatočná cesta
ubehla rýchlo, ani sa nenazdali a boli
na kolibe v Drietome, kde sa zastavujú
cestou z Českej republiky. Využili možnosť zakúpiť si dobré syrové špeciality,
niektorí si dali chutnú večeru.
Poďakovanie patrí organizačnému
výboru ZO SZTP Horné Srnie na čele
s jeho predsedom Štefanom Blahom.
Taktiež patrí vďaka Obci Horné Srnie,
vďaka ktorej sa podarilo túto peknú akciu uskutočniť.

Manželstvo
uzatvorili

22.4.2017

Tomáš Mynář
a Dominika Tallová
obaja z Horného Srnia

6.5.2017

Stanislav Matuščin
z Horného Srnia
a Soňa Ližičárová
zo Skalky nad Váhom

6.5.2017

Radek Pavel z ČR
a Andrea Králiková
z Horného Srnia

17.6.2017

Michal Palatinus
zo Selca
a Michaela Schiszlerová
z Horného Srnia

17.6.2017

Andrej Patka
z Horného Srnia
a Alena Šedivá
zo Soblahova

Mária Húdeková

Osemsmerovka
Poštárka nesie dedkovi list od vnúčat
z dovolenky: „Dedko, prišiel vám list
z Ameriky. Letecky.“ Dedko na to: „Nehanbíš sa mi klamať...“ (dokončenie
v tajničke)

Slová
Bagandžár, CBA, družstvo, Dráhy,
Dupčák, Galko, hasiči, horný koniec,
hus, Kostelník, Kríček, kyselka, les,
Lány, morena, park, Pekelníkov zrub,
Prúdy, Putár, Rokytka, Srňan, TK, TN,
U Alfa, Vlára, Zbezie, zbor

Naši noví
občania

5.5.2017
14.5.2017
19.5.2017
20.5.2017
29.5.2017

Štefan Kadúch
Linda Zubová
Matej Papiernik
Matej Šmotlák
Leonard Ďurčo

Navždy sme
sa rozlúčili

26.3.2017
4.4.2017
5.4.2017
12.4.2017
18.4.2017
24.4.2017
28.4.2017
8.5.2017
1.6.2017
11.6.2017

Eva Kebísková
Juraj Zajac
Mária Kebísková
Milan Bařinka
Eva Slobodová
Vladimír Turák
Irena Kristínová
Terezia Gáborová
Anton Horečný
Zuzana Štefánková
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