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Tradičný príchod Mikuláša spestrili vianočné trhy. Svoje produkty ponúkali remeselní, domáci výrobcovia aj deti zo ZŠ.

Foto: Lýdia murárová

Spomienka na tetičku:

Ruky, ktoré toľko robili pre iných

Mária Naňáková

D

ušičkové a predvianočné
obdobie
sa nesie v znamení
spomienok na blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Pochmúrnu náladu zaháňame chystaním vianočnej
výzdoby v našich príbytkoch.
K slávnostnej, sviatočnej atmosfére patrí aj výzdoba kostola, o ktorú sa nezištne stará
niekoľko šikovných rúk. Jedny
patrili skromnej žene, ktorá
bude navždy spätá s kostolnou výzdobou, pani Katarínke
Kebískovej – tetičke.
Dlhé zimné večery sú ako
stvorené na oprašovanie zabudnutých príbehov. Ja sa tiež
rada prehrabávam v dávnych
spomienkach na jednu mne
zvlášť milú osobu. Je ňou tetička Katarínka.
Staršie, ale i mladšie ročníky si na ňu isto spomínajú,
veľmi milovala ľudí a tiež

i kvety a celú prírodu. Mám
tak nespočetné milé aj komické spomienky, že by to vydalo
aj na knihu poviedok, chcem
veriť tomu, že aj veľa ľudí si na
jej kúsky (samozrejme, v dobrom zmysle) spomína. Vedeli
by svoje povedať i mnohé susedy či oveľa mladšie ročníky
dievčat a chlapcov ako ona –
bola totiž ročník 1908.

Zužitkované dary
prírody
Už keď sa brala úroda
z polí, myslela na klásky, ľan,
makovičky a kadečo iné, lebo
to všetko potrebovala pre
kostol. Svoje spomienky majú
i mnohí chlapi z cementárne, lebo veď bolo treba tenké
medené drôty na vianočné
palmy, nasekať na rezačke
v dielni papier na hviezdičky
či celofánovú fóliu z obchodu,
čo vždy zaobstarávali Bórech
a Pambíčkech dievky. Potom
miništranti spolu s Jankom

Svedkom pozháňali množstvo
halúzok na obrovské vence –
girlandy, ktoré boli po celom
obvode, po stĺpoch i pod chórom, i na betleheme. Krajčírky
vypomáhali cvernami, chlapi
drôtom a my netere sme sa
priúčali, pozerajúc na prsty.
Snáď sme sa i dobre prizerali!?

Stromčeky posiate
hviezdami
Potom bolo ešte treba
ozdobiť aj stromky, a to už
bola vysoká škola aranžovania, lebo tie stovky a stovky
hviezdičiek, ktoré sme už aj
my „šmotúľali“, každú z nich
bolo treba následne ozdobiť
staniolovou retiazkou, natrieť
latexom a ozdobiť trblietkami. Sprvu sa iba nasporili
rozbité sklené ozdoby, neskôr tetičke M. Nosál poslal
z Ameriky trblietky, to bolo
krajšie a trvácnejšie. Len si
predstavte, že na asi 40 m2 sa
toto všetko dialo rok čo rok.

Navyše tam sa i spalo, varilo
a vôbec nikomu neprekážala
šnúra zo spálňových zárubní
až na druhý koniec 5-metrovej
kuchyne, kde sa všetky ozdoby
sušili.

Z izby skleník
Izba v dnešnom ponímaní tiež nebola „parádna izba“,
ale skleník na prezimovanie
drobných kvietkov – nevestičiek. Dodnes neviem správny
názov, ale krásne bielo kvitli
a keď nie, tetička im pomohli.
Z mliekarne niekto priniesol
celý valec bielej gumovej fólie
na mliečne sáčky a nevestičky zakvitli aj v januári. Isto si
nemohli ísť kúpiť do kvetinárstva rezané kvety, tak slúžilo,
čo bolo, niekedy aj obyčajný
krušpán, ktorý bol vymihaný
stále. Mne sa ho podarilo zachrániť, hoci pri prestavbe mal
padnúť za obeť. Moja rodina ho

Pokračovanie na str. 11 
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Z rokovaní obecného
zastupiteľstva

Otázky občanov

Silvia Kebísková
Obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
na svojom ustanovujúcom zasadnutí
dňa 7. 12. 2018:
zobralo na vedomie

výsledky voľby starostu
a volieb do obecného zastupiteľstva;
Overenie zloženia sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov OZ a správu
mandátovej komisie.

konštatovalo, že

novozvolený starosta obce
Jozef Húserka zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce;
zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Mgr. Mária
Húdeková, Ing. Róbert Jánsky,
Mgr. Janka Kubíčková, Ing.
Peter Mierny, Ing. Vladimír
Ondrejička, PhD., Ing. Jaroslav
Papiernik, Jarmila Pavlačková, Ing. Jakub Trška, Bc. Jozef
Turák.

zriadilo

Finančnú komisiu;
Komisiu výstavby a životného
prostredia;
Komisiu školstva, kultúry
a športu;
Sociálnu komisiu;
podľa čl. 7 ods. 5 ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov
Komisiu pre ochranu verejného
záujmu;
v súlade so Zásadami pre
vybavovanie sťažností v podmienkach obce Horné Srnie
zo dňa 26.9.2017 Komisiu pre
sťažnosti v podmienkach obce
Horné Srnie.

zvolilo

Finančná komisia:
predseda komisie:
Jarmila Pavlačková;
členovia komisie:
• poslanec: Bc. Jozef Turák;
• odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Jolana Hiklová, Ing.
Andrea Kebísková
Komisia výstavby a životného
prostredia:
predseda komisie:
Ing. Peter Mierny
členovia komisie:
• poslanci: Ing. Róbert Jánsky, Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Bc. Jozef Turák
• odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Milan Jurenka, Zlatica
Koníčková
Komisia školstva, kultúry
a športu:

predseda komisie:
Ing. Jaroslav Papiernik
členovia komisie:
• poslanec: Ing. Jakub Trška
• odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Monika Prosňanská, Mgr.
Lýdia Murárová, Mgr. Mária
Šimáková, Zdenko Lipták,
Marta Papierniková
Sociálna komisia:
predseda komisie:
Mgr. Janka Kubíčková
členovia komisie:
• poslankyňa:
Mgr. Mária Húdeková
• odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Štefan Blaho, Bc. Mária
Chovančíková, Magdaléna
Papierniková.
Komisia pre ochranu verejného
záujmu:
predseda komisie:
Mgr. Mária Húdeková
členovia komisie:
• Jarmila Pavlačková,
• Bc. Jozef Turák
Komisia pre sťažnosti v podmienkach obce Horné Srnie:
predseda komisie:
Mgr. Mária Húdeková
členovia komisie:
Jarmila Pavlačková,
Bc. Jozef Turák
náhradník 1:
Ing. Jakub Trška
náhradník 2:
Ing. Jaroslav Papiernik

Odpovedá Jozef Húserka
starosta obce

V obci pribudli nové veľkokapacitné kontajnery na triedený
odpad. Ako často sa budú vysýpať? A zostanú staré kontajnery
na pôvodných miestach?
V mesiaci november boli vybudované štyri miesta na zber separovaných zložiek odpadu – plasty 4 × 5 m3, papier 4 × 5 m3 a sklo
4 × 3 m3. Polozapustené veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na uliciach: Riečna – pri dolnej lávke, Čerňavská – križovatka
Cementárskej a Čerňavskej ul., križovatka ulíc Na Hornom konci
a Mostíková a pri outdoorovom ihrisku na Potočnej ul.
Žiadam občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali veľké kusy
plastov, resp. tabuľové sklo, ktoré by mohlo pretrhnúť vrece vložené v kontajneroch.
Frekvenciu vývozu musíme vysledovať a dohodnúť so spoločnosťou Marius Pedersen.
Predpokladáme, že to bude každé dva týždne. Množstvo starých 1 100-litrových kontajnerov v blízkosti novovybudovaných
miest bude čiastočne zredukované.

Ulička spájajúca Zbeziansku ulicu s kultúrnym domom má veľmi nerovnomerný, „pozliepaný“ povrch. Neplánuje ju obec zrekonštruovať?
V mesiaci október mal byť zrekonštruovaný povrch tejto uličky. Z dôvodu poruchy finišéra –
ulička nie je široká ani 2 m – sme boli nútení realizáciu prác posunúť na jar roku 2019.
Na cyklotrase smerom do Nemšovej je nevzhľadná plocha, kde sa vyvážala hlina. Má obec
nejaké plány s touto plochou?
Na toto miesto budeme vyvážať hlinu – sedimenty z čistenia potoka, ktorá sa následne po zrekultivovaní priestoru od tenisových kurtov až po lávku cez Vláru použije na zavezenie jám a zrovnanie terénu. Rekultivácia bude pozostávať z vyrezania náletu a kríkov, z vyrezania a redukcie
porastu tak, aby následne vznikol kultúrny priestor, ktorý by bolo možné kosiť, resp. mulčovať.
K tomuto zásahu máme aj stanovisko Štátnej ochrany prírody. Bude sa vykonávať vo viacerých
etapách. Pozemok je majetkom urbariátov Horné Srnie a Nemšová, keďže v týchto miestach je aj
hranica katastrov.
Nedávno bolo na streche OÚ vidieť pracujúcich chlapov. Čo sa tam opravovalo?
Strecha OÚ bola už v havarijnom stave – hydroizolácia poškodená na viacerých miestach pretekala a bola nutná častá oprava. Pri rekonštrukcii, tak isto ako aj na kultúrnom dome, bola položená tepelná izolácia a hydroizolácia a vymenené oplechovanie, ríny a zvody.
Budú pri kostole doriešené stojany na bicykle?
Áno, za týmto účelom bola položená aj zámková dlažba na cintoríne.
Priestor na parkovanie bude na pravej strane kostola. Stojany budú namontované v jarných
mesiacoch 2019.
Za kostolom vraj má byť zriadený priestor na ukladanie urien. Je to pravda?
Uvažujeme do budúcnosti nad týmto riešením, treba urobiť k tomu potrebné kroky, projektovú
dokumentáciu, stavebné povolenie, financie...

Poverilo

poslanca Mgr. Máriu Húdekovú zvolávaním zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení
neskorších predpisov vykonávaním funkcie sobášiaceho poslanca pre volebné obdobie 2018-2022
pani Jarmilu Pavlačkovú.

odvolalo

z Rady školy pri Základnej
škole s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní člena
Pavla Galku.

potvrdilo

v rade školy delegovaných
členov za obec ako zriaďovateľa Jarmilu Pavlačkovú, Ing.
Jaroslava Papiernika a Ing. Petra
Mierneho.

delegovalo

do rady školy za obec ako
zriaďovateľa školy Ing. Vladimíra Ondrejičku, PhD.

schválilo

V súlade so zákonom NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.12.2018
zvýšenie základného mesačného
platu starostu obce o 40%, t.j. na
sumu 2 939,- eur.
Plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019.
V tomto prehľade sú vypísané a zhrnuté len najdôležitejšie
body uznesení. Presné znenie
uznesení a kompletné zápisnice
zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva spolu s výpismi z hlasovania poslancov sú k dispozícii
k nahliadnutiu na Obecnom
úrade v Hornom Srní, ako aj
na webovej stránke obce
www.hornesrnie.sk.

Poďakovanie
Vážení spoluobčania.
Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi v komunálnych
voľbách odovzdali svoj hlas. Veľmi si to vážim a beriem
to ako záväzok v nadchádzajúcom volebnom období plniť
prezentovaný volebný program a potreby obce a občanov
ešte lepšie a dôslednejšie. Ďakujem za spoluprácu poslancom, ktorí už nekandidovali, a novozvoleným prajem veľa
dobrých nápadov a riešení rozvoja a potrieb našej obce.
Ďakujem aj členom komisií pri obecnom zastupiteľstve a
aktívnym občanom, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili
svojimi podnetmi na zlepšovaní podmienok života našich
občanov.
Prajem Vám všetkým pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov v spoločnosti svojich blízkych, v novom
roku veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov. Nech
sa nám všetkým darí lepšie ako doteraz.
Jozef Húserka

samospráva
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Povinnosť registrácie
a identifikácie chovu
ošípaných
Zaregistrovať treba každú jednu ošípanú, inak hrozí pokuta.

Výsledky
komunálnych
volieb 2018

R

Starosta

egionálna veterinárna
a potravinová správa
Trenčín oznamuje, že bola
zrušená výnimka na registráciu
chovov s jednou ošípanou pre
vlastnú spotrebu, t. j. všetky
chovy ošípaných aj tie, ktoré
chovajú len jeden kus ošípanej
pre vlastnú spotrebu, musia byť
registrované.
Držiteľ, chovateľ je povinný
registrovať farmu v Centrálnej

evidencii hospodárskych zvierat
Žilina prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín, Súdna 22,
911 01 Trenčín na tlačive Registrácia chovu (vzor je uvedený v
prílohe č. 3 Vyhlášky č. 17/2012
o identifikácii a registrácii
ošípaných) alebo osobne si ho je
možné vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe Trenčín. Na základe tohto

tlačiva potvrdeného RVPS Trenčín Centrálna evidencia hospodárskych zvierať Žilina pridelí
každému žiadateľovi registračné
číslo chovu.
Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, RVPS Trenčín
môže uložiť pokutu 100 – 400 €.
Presné znenie usmernenia
a vzor tlačiva nájdete aj na webovom sídle www.hornesrnie.sk
v sekcii Úradná tabuľa.

Čipovanie psov je od
septembra povinné

V

821 hlasov (60,55 %)

Poslanci obecného zastupiteľstva
Jarmila Pavlačková (nezávislá)
Ing. Róbert Jánsky (SNS)
Ing. Jaroslav Papiernik (nezávislý)
Jozef Húserka (nezávislý)
Ing. Peter Mierny (SNS)
Mgr. Janka Kubíčková (Národná koalícia)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (nezávislý)
Bc. Jozef Turák (SNS)
Ing. Jakub Trška (nezávislý)
Mgr. Mária Húdeková (Národná koalícia)

757 hlasov
595 hlasov
562 hlasov
552 hlasov*
535 hlasov
529 hlasov
488 hlasov
439 hlasov
439 hlasov
412 hlasov*

Volebná účasť: 60,96 % (1 377 oprávnených voličov)
* Jozef Húserka sa mandátu neujal, lebo bol zvolený za starostu. Jeho

Nemusíte hneď, ale stihnite to do konca októbra 2019.
lastníkom psov podľa
§ 19 ods. 11 zák.č. 2007/39
Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení
neskorších predpisov vznikla
nová povinnosť zabezpečiť
trvalé označenie psa/psov
transpondérom (čipom) pred
prvou zmenou vlastníka psa
(aj bez zmeny vlastníka),
najneskôr však do 12 týždňa
veku (uviesť identifikačné
údaje psa a údaje o vlastníkovi
psa v centrálnom registri
spoločenských zvierat).
Vlastník psa narodeného do
31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa
transpondérom (čipom) v prechodnom období najneskôr do

Jozef Húserka (nezávislý kandidát)
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31. októbra 2019. Prechodné
obdobie sa nevzťahuje na psa,
ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby
inej osoby, umiestňuje sa do
karanténnej stanice.
Označiť zviera transpondérom (čipom) môže len
súkromný veterinárny lekár,
ktorý môže požadovať úhradu
najviac 10 €. Podľa § 48 ods.
1 zákona číslo 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov
orgán veterinárnej správy uloží
fyzickej osobe pokutu 50 €, ak
nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa
§ 19 ods. 9.
Foto: CharityToday.co.uk

miesto v obecnom zastupiteľstve zaujala Mgr. Mária Húdeková, ktorá
skončila prvá pod čiarou.

Žiadosť o súčinnosť
pri odhŕňaní snehu
Jozef Húserka

V

zhľadom na aktuálnosť a aj akútnosť by som chcel poprosiť
občanov, ktorí si môžu upratať sneh z chodníkov, aby tak robili
aj túto zimu. Zákonom bola samosprávam daná povinnosť
túto zimnú údržbu vykonávať aj na chodníkoch, ale z dôvodu
nedostatku pracovníkov (momentálne pracujú traja pracovníci)
a veľkého rozsahu prác (v obci máme cca 10 km chodníkov), nie je
možné túto povinnosť vykonať v potrebnom čase ani rozsahu. Do
budúcnosti uvažujeme nad kúpou mechanizmu – malotraktora
s potrebnou výbavou: radlica, posýpač, zametací kartáč.

Nech posolstvo tejto tajomnej vianočnej noci,
posolstvo pokoja a lásky naplní Váš život
nielen cez vianočné sviatky,
ale i vo všetkých dňoch nového roka
Vám praje kolektív obecného úradu
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Budovanie obce Horné Srnie v roku 2018
Obec Horné
Srnie zrealizovala
v priebehu roku
2018 v rámci
zhodnotenia
a údržby obecného majetku
tieto vybrané
akcie s finančným
krytím z rozpočtu
obce.
Ing. Jolana Hiklová
Predmetné investičné a neinvestične akcie obce boli vyfakturované a zrealizované k dátumu 31. 11. 2018, ostatné pohyby
finančných prostriedkov obce
budú zverejnené v ročnom zúčtovaní roku 2018, ktoré bude
zverejnené v prvom polroku
2019.

Stavby
Stavebné práce – Intenzifikácia triedeného
zberu komunálnelho odpadu
Dodávateľ: TATRAMETAL PP, s. r. o., Poprad
Rekonštrukcia MK na ul. Riečna a Vŕbová
a chodníka na ul. Vŕbová
Miestna komunikácia Vŕbová:
Chodník Vŕbová:
Miestna komunikácia Riečna:

Údržby
125 486,03 €
5 % obec
95 % eurofondy

Oprava zábradlia na hornom moste
Dodávateľ: Štefan Pavlačka, Horné Srnie

490,00 €

23 430,11 €
35 537,41 €
32 987,46 €

Výroba a montáž zábradlia – cintorín
Dodávateľ: Štefan Pavlačka, Horné Srnie

148,00 €

Čistenie potoka – zemné práce kráčajúcim
bagrom
Dodávateľ: Ladislav Maruna, Terchová

58 655,71 €

Boli vykonané rekonštrukcie vjazdov do domov
a položená nová zámková dlažba pre chodcov
hrúbky 60 mm a nové betónové obrubníky. Ďalej
boli vykonané rekonštrukcie uličných vpustov
a bol položený nový betón asfaltováý hrúbky
50 mm.
Dodávateľ: CESTY NITRA, a. s., Nitra
Rekonštrukcia MK – chodník
ul. Pod Orešovcom

55 453,69 €

Rekonštrukcia MK Pod Orešovcom (chodník)

55 453,20 €

Boli odstránené podklady, vyrovnané výkopy
po rekonštrukcii plynového potrubia, osadené
nové betónové obrubníky chodníkové, záhonové
a nábehové. Bola uložená nová zámková dlažba
pre chodcov hrúbky 60 mm a položený asfaltový
betón na komunikáciu.
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín
Rekonštrukcia MK a chodníka ul. Prúdová

Adventná
Vilma Martišková
Blíži sa čas,
keď bude koniec tmám,
uzrieme svetlo
s láskou hľadiac k výšinám.
Blíži sa hodina,
keď svätá rodina

73 800,00 €

Stavebné úpravy ambulancie detského lekára
Zdravotné stredisko – stavebné úpravy ambulancie detského lekára
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

25 026,60 €

8 502,00 €

42 952,80 €
57 246,00 €

príbytok poskytne

Dodávateľ: TM izol, s. r. o., Bošáca

toho domu pán.

Rekonštrukcia KD - WC muži suterén a bezbariérové WC
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

7 960,00 €

Príbytok dostali

Vybudovanie spevnenej plochy na cintoríne
pod kontajnery a prístupového chodníka
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

3 958,20 €

náš Mesiáš.

Vybudovanie spevnenej plochy na starom cintoríne – ľavá strana
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

Na východe zasvietila hviezda.

Rekonštrukcia spevnených plôch – cintorín
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

v neveľkej maštali,
tam prišiel na svet

Znamenie, že svet má malé dieťa.
Potešme sa spolu,
majme dobrú vôľu,
ruky si podajme,
spoločne plesajme,
narodil sa Pán.

101,20 €

Servis osobného auta
Dodávateľ: Ladislav Lipecký, Trenčín

130,79 €

Servis bezdrôtového rozhlasu
Dodávateľ: JD ROZHLASY, s. r. o., Vsetín

187,04 €

Jarná údržba verejnej zelene – vertikutácia
trávnika pri obecnom úrade a v parku
Dodávateľ: Pekná záhrada, s. r. o., Bolešov

744,30 €

Jarná údržba verejnej zelene – vertikutácia
trávnika ZŠ, MŠ, cintorín, kaplnka
Dodávateľ: Pekná záhrada, s. r. o., Bolešov

700,82 €

Práca plošinou – oprava budovy colnice
Dodávateľ: Služby Horná Súča, s. r. o.

319,20 €

Oprava colnice
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

372,00 €

997,60 €

Nákup motorovej kosačky XT2 QR 106 – 1ks
Dodávateľ: MPT Predaj – Servis, s. r. o., Trenčín

3 349,90 €

Nákup motorovej kosačky LM3 CR 53 S – 1ks
Dodávateľ: MPT Predaj – Servis, s. r. o., Trenčín

459,90 €

Ostatné
Propagačná činnost Intenzifikácia triedeného
zberu komunálnelho odpadu
Dodávateľ: TTP consulting, s. r. o., Považská
Bystrica

9 958,80 €
5 % obec
95 % eurofondy

Realizácia verejného obstarávania
Dodávateľ: Ing. Vratislav Vetrák, Trenčín

3 500,00 €

Manažment projektu Kompostéry pre obec
Horné Srnie
Dodávateľ: Fénnix, s. r. o., Leopoldov

4 956,15 €

Služby externého projektového manažéra
Intenzfikácia triedeného zberu komunálneho
odpadu spolu v roku 2018
Dodávateľ: Mgr. Alexandra Mihaldová –
CASSIEN, Kysucké Nové Mesto

2418,20 €
5 % obec
95 % eurofondy
650 €

7 691,80 €

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok „Bevlava - Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na
bicykli“
Dodávateľ: Mgr. Alexandra Mihaldová –
CASSIEN, Kysucké Nové Mesto
Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti
Dodávateľ: SADPRO, s. r. o., Považská Bystrica

600 €

15 952,80 €

Vypracovanie projekt. dokumentácie Revitalizácia prameňov v obci Horné Srnie
Dodávateľ: PROJART, spol. s r.o., Považská Bystrica

1 000 €

Právne služby
Dodávateľ: JUDr. Michal Guráň – advokátska
kancelária Trenčín

1 500 €

Stavebné práce na spevnenej ploche
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

1 224 €

Vybudovanie záchytnej šachty s vtokovou
mrežou na Ul. Janka Kráľa
Dodávateľ: Toda Trade, s. r. o., Horná Súča

7 914,00 €

Vybudovanie hniezd separovanéhé zberu v obci
– polozapustené kontajnery
Dodávateľ: REDOX – ENEX, s. r. o., Trenčín

Oprava a servis zváračiek
Dodávateľ: Jana Haragová, Brumov–Bylnice,
nám. H. Synkové 1006

1 396,80 €

pred zimou ukryje,

že ich už prichýli,

138,00 €

Sada závažia kolesa – traktor
Dodávateľ: EURIS PRO-AGRO, s. r. o., Rožňava

Bola vykonaná tepelná izolácia a hydroizolácia
vodorovných a zvislých plôch strechy pomocou
hydroizolačného systému s NAIP SBS pásmi s
tepelnoizolačnou vrstvou a s hrubozrnným
posypom. Ďalej boli vykonané klampiarske a
doplnkové práce.

putuje v nádeji,

Oprava plynového kotla – OcÚ
Dodávateľ: ELEXGAS, s. r. o., Dubnica nad Váhom

Nákupy tovarov

Rekonštrukcia MK Záhumenská (chodník)
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Rekonštrukcia strechy KD

1 800,00 €

175 002,67 €

Po rekonštrukcii vstupov a vpustov, zvýšením
poklopov bol na komunikáciu položený asfalt
betónový hrúbky 50 mm v rozsahu 3 498 m2. Pri
rekonštrukcii chodníka bola odstránená pôvodná dlažba a po úprave podložia bola položená
nová dlažba v množstve 597 m2, hrúbky 50 mm,
boli osadené nové nábehové a záhonové obrubníky.
Dodávateľ: CESTY NITRA, a. s., Nitra

Realizácia kamerového systém AXIS
(3 ks kamier s príslušenstvom)
Dodávateľ: COMTEC, s. r. o., Nové Mesto nad
Váhom

6 614,64 €

91 954,98 €

Bola rozobratá pôvodná dlažba, vykonaná
rekonštrukcia podložia a položená nová zámková dlažba pre chodcov hrúbky 60 mm, boli
osadené nové obrubníky záhonové a nábehové.
Po celkovej rekonštrukcii komunikácií (uličné
vpusty a kanálové poklopy, úprava plôch okolo
hydrantov) bol položený nový betón asfaltový
hrúbky 50 mm.
Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Zbezianska,
Riečna a Vŕbová

Náter kovovej konštrukcie, vyspravenie betónovej časti – horný most
Dodávateľ: CONTENT PLUS, s. r. o., Trenčín

47 335,92 €

Dopravné značenie v obci
Dodávateľ: Jaroslav Adamík, Jasenica

1 163,40 €

anketa
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Anketa

Ako je to so stromčekom u vás doma?
Linda (11)

Peter (10)

U nás doma si stromček vždy
zdobíme deň pred Štedrým večerom, keď idú moji dvaja súrodenci spať. Býva vtedy u nás aj
strýko. Tato so strýkom prinesú
stromček a všetci ho začneme

U nás nosí stromček Ježiško
a rovno ho aj ozdobí. Viem to preto, lebo bývam s mojimi rodičmi
hore, takže ho nemôže ozdobiť
nikto iný. Ani babka s dedkom,
lebo vždy všetko zamknem. Je-

stromček Ježiško. Teraz to už tak
nie je.

Tomáš (12)

najviac ozdobujem ja. Hviezdu
dáva každý rok niekto iný: ideme
od najmladšieho po najstaršieho.
Tento rok bude dávať buď brat
(13), alebo druhý brat (16).

Stromček zdobíme asi týždeň pred Vianocami. Keď sme
boli malí, stromček nám nosil

Teodor (11)
Tato skoro ráno donesie
stromček a potom ho rozbalíme a zdobíme. Pre mňa je to iba
ozdobovanie, ale pre mladšieho
brata a sestru je to aj prekvapenie.

U nás chodí približne týždeň
pred Vianocami kupovať stromček tatino s maminou. Kedysi
som si myslela, že vianočný
stromček nosí Ježiško. Vždy keď
som sa ráno zobudila, v obývačke svietili svetielka zo stromčeka. Boli tam nachystané ozdoby,
stačilo už len ozbobiť. Ozdobovanie stromčeka robíme všetci
spolu. Ja ozdobovanie stromčeka
beriem ako začiatok Vianoc.

Ľubomír (10)

žiško ho nosí v noci pred Štedrým večerom a všetci to máme
ako prekvapenie.

Marcia (10)

Petra (10)
Keď sme bývali ešte v Kanade, mali sme vždy živý stromček.
Asi deň-dva pred Vianocami sme
ho išli ja, mama a daddy kúpiť.
Na parkovisku pri IKEA mávali obrovský vonkajší obchod so
stromčekmi. Mali sme ho v igelite na balkóne a až zopár dní pred
Vianocami sme ho vzali a ozdobili. Darčeky nám nosil Ježiško aj
Santa Klaus.

V našom dome asi týždeň
pred Vianocami idú mama s tatom kúpiť vianočný stromček.
Donesú ho do obývačky a tam sa
stretneme celá rodina a spoločne
ho ozdobujeme. Väčšinou každý
robí to isté čo minulý rok. Ja dávam na stromček vianočné gule
a ozdoby, ktoré si vyrobím. Tieto chvíle mám veľmi rada, lebo
to robíme celá rodina. Ešte keď
som mala 3 – 4 roky, nosil nám

Ježiško. Posledné dva roky sme
zdobili stromček spoločne. Asi
budeme aj tento rok. Pod stromček si vždy dávame vianočný
vlak.

Michaela (10)
U nás stromček znesieme 23.
decembra z povaly. Pravé Vianoce sú však u nás so živým stromčekom. Ozdobujeme ho až 24.
decembra, na Štedrý deň ráno,
keď sa všetci zobudia. Na jeho
ozdobovaní sa zúčastňuje každý
člen našej rodiny, no nie každý ho ozdobuje dlho. Stromček
ozdobujem veľmi rada, preto ho

Dva týždne pred Vianocami
dá dedko stromček dolu z povaly a ja jediná ho zdobím, pretože
nikomu inému sa nechce. Zdobím ho iba ja aj preto, lebo ho
mám vo svojej izbe. Naša rodina
je veriaca, takže som verila, že
darčeky nosí Ježiško, ale stromček sme odjakživa nosili a zdobili my.

Ella (14)

Sofia (11)

zdobiť. Stromček zdobíme asi do
polnoci. Ráno, keď sa moji súrodenci zobudia, poviem im, že ho
sem priniesol Ježiško.

Eliška (12)

My máme na povale tri časti umelého stromčeka. Potom
zoberieme tie tri časti a prenesieme ich do obývačky, kde ich
poskladáme a vznikne nádherný stromček. A potom ho všetci
ozdobíme.

Eliška (10)
Asi dva týždne pred Vianocami kúpime v Trenčíne živý
stromček. Dva dni pred Štedrým dňom ho vynesieme do
obývačky, dáme ho na stojan
a ozdobíme. Ešte keď som bola
malá, asi tak do siedmich rokov,
nám ho nosil Ježiško. Večer sme
zatvorili dvere na obývačke,
potom ráno sme sa zišli v kuchyni a išli sme sa naň pozrieť.
Bolo to asi tak jeden deň pred
Štedrým dňom.

Stromček zdobíme asi týždeň
pred Štedrým dňom. Stromček
vždy donesie brat z povaly a potom ho zložíme. Keď je zložený,
s bratom naň dáme najskôr svetielka. Ale inak celý stromček
zdobím iba ja a počúvam pri tom
pesničky.

Samuel (13)
U nás nosí stromček Ježiško.
Mávame ho už na Mikuláša
a donesie nám ho rovno ozdobený, pretože sme veriaca rodina.

Jakub (10)
Keď je posledný deň školy,
príde pre nás tato a odvezie nás
domov. Keď prídeme domov, tak
už máme v obývačke stromček.
A keď príde domov mama, tak
vytiahne ozdoby a začneme ho
ozdobovať.

Oliver (13)
Stromček zdobíme celá rodina, dva dni pred Vianocami. Pred
troma rokmi sme ešte verili, že
vianočný stromček nosí Ježiško.
A rodičia ho ozdobovali v noci.

Ondrík (7)
Dedko ho zrúbe, dá ho ockovi
a ozdobíme ho spolu.
Foto (CC): Pexels

Otváracie hodiny počas sviatkov
Piatok
21. 12.

Sobota
22. 12.

Nedeľa
23. 12.

Pondelok
24. 12.

Utorok
25. 12.

Streda
26. 12.

Štvrtok
27. 12.

Piatok
28. 12.

Sobota
29. 12.

Nedeľa
30. 12.

Pondelok
31. 12.

Utorok
1. 1.

Streda
2. 1.

Obecný
úrad

7.00 – 12.00

r

r

r

r

r

7.00 – 11.30

7:00 – 11:30

12.00 – 15.00

12.00 – 14.00

r

r

r

r

12.00 – 15.00

Pošta

8:00 – 16.00

r

r

r

r

r

8:00 – 16.00

8:00 – 16.00

r

r

r

r

8:00 – 16.00

Lekáreň

8.00 – 15.30

r

r

r

r

r

8.00 – 14.30

8.00 – 14.30

r

r

r

r

8.00 – 15.30

Coop
Jednota

6:00 – 18:00

6:00 – 12:30

r

6:00 – 10:00

r

r

6:00 – 18:00

6:00 – 18:00

6:00 – 12:30

r

6:00 – 11:00

r

6:00 – 18:00

CBA

6.15 – 18.00

6.15 – 16.00

8.00 – 14.00

6.15 – 11.30

r

r

6.15 – 18.00

6.15 – 18.00

6.15 – 12.00

r

6.15 – 16.00

r

6.15 – 18.00

Potraviny
Galková

6.00 – 19.00

6.00 – 13.00

8.00 – 12.00

6.00 – 12.00

r

r

6.00 – 19.00

6.00 – 19.00

6.00 – 19.00

8.00 – 12.00

6.00 – 13.00

r

6.00 – 19.00

7.00 – 11.30
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udialo sa

Poslušným deťom rozdal Mikuláš maškrty

Ulice Zbezianska, Vŕbová a Prúdová dostali nový asfaltový koberec i chodníky

Takýto bol rok 2018

Zvolili sme poslancov a starostu na ďalšie štyri roky

Desiatky Srňanov sa 12. 12. o 18.00 stretli v parku, aby sa spevom kolied pridali k tisícom
ďalších po celom Slovensku, pretože Slovensko spievalo koledy

Srňanská dychovka usporiadala festival dychových hudieb

Nainštalovali sa veľkokapacitné kontajnery na separovaný zber odpadu

Detský lekár MUDr. Zavřel si zmodernizoval ambulanciu

výzva
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Hľadáme osobnosť Horného Srnia
Bez práce organizátorov, trénerov, dobrovoľníkov, ochotníkov, vedúcich zborov či nadšencov by
o Hornom Srní vedel v okolí málokto. Napíšte nám tipy, kto a prečo by mal podľa Vás patriť medzi
osobnosti našej obce.
Eva Šumichrastová

K

ončí sa rok a my opäť rekapitulujeme. V štyroch
číslach Lipovca sme Vám
prinášali správy, informácie a zaujímavosti zo života
v NAŠEJ obci. Tie Naj si môžete
pripomenúť v koncoročnej fotogalérii. O distribúciu novín do
Vašich domácností sa aj tento rok
postarali žiaci základnej školy,
z ktorých sú už deviataci a na jar
svoje poštárske žezlo predajú novým poštárskym dobrovoľníkom.
Decembrom sa však naša práca nekončí. Už teraz pracujeme
na ďalších číslach, ktoré by sme
v budúcom roku chceli venovať
najmä výročiu obce, spracovaniu
významných udalostí z histórie
i súčasnosti.
O histórii našej obce už aj vďaka takýmto ľuďom vzniklo pár
brožúr i knižka, ale o ľuďoch, ktorí
túto históriu tvorili a tých, ktorí ju

budujú a reprezentujú aj v súčasnosti, vieme pomerne málo. A tieto „biele miesta“ by sme chceli
pri príležitosti osláv 1. písomnej
zmienky vyplniť. Preto sa na Vás
obraciame s výzvou na „Osobnosť
Horného Srnia“.
Napíšte nám tipy, kto a prečo by mal podľa Vás patriť medzi osobnosti našej obce. Veková hranica ani oblasť pôsobenia
nie je obmedzená. Veď každá
doba má svojho „človeka“. Malého alebo veľkého, starého alebo mladého, politika, umelca,
športovca, lekára... alebo najobetavejšieho kamaráta na svete.
Spomeňte si
• na ľudí, ktorí sú vždy ochotní, vždy pripravení pomôcť,
• na tých, ktorí na úkor svojich rodín pomáhajú iným,
organizujú obecné podujatia,
• na zakladateľov rôznych
zväzov, združení, spolkov,

• na ľudí, ktorí urobili výnimočný skutok...
Aj takouto nomináciu môžeme týmto ľuďom prejaviť kúsok
vďaky za to, čo robia alebo pre
našu obec urobili. Prácu niektorých dlhoročne registrujeme
(a možno berieme ako samozrej-

mosť), mnohí z nich však o svojich činoch nehovoria. Pomáhajú
a tvoria úplne prirodzene len tak,
lebo chcú. Často sa o nich dozvedáme len náhodou. Niektorí
vychovali celé generácie, niektorí pomohli možno práve Vám.
Napíšte nám o nich. Pomôžte

nám vytvoriť mozaiku osobností
Horného Srnia, ktoré k našej obci
podľa Vás neodlučne patria.
Skúste sa zamyslieť. Poobzerajte sa okolo seba. Vzácneho
človeka niekedy nájdeme rovno
za najbližším plotom.
Prajeme Vám pokojné Vianoce
a úspešný nový rok v spoločnosti
vzácnych ľudí s dobrým srdcom.
Foto (CC): Freepik

Svoje tipy posielajte na
lipovec@hornesrnie.sk
alebo ich vhoďte do
schránky pri vchode
do školy do 31. januára
2019. Na obálku napíšte
„Osobnosť HS“.
O výsledkoch Vás budeme informovať v ďalších
číslach Lipovca.

Počas leta usporiadala srňanská dychovka súťaž vo varení
gulášu Gulášmajster

V roku 2018 skončila po uplynutí funkčného obdobia vo funkcii riaditeľa školy PaedDr.
Helena Kramáriková. Za 10 rokov jej pôsobenia si škola v celoslovenskom meradle udržala
veľmi dobré meno. Nový školský rok 2018/2019 začala škola pracovať pod vedením PaedDr.
Martiny Hanusovej. Držíme palce!

Pokračovalo sa v obnove plynových prípojok
na uliciach Pod Orešovcom, Záhumenská
a Dúbravská

Dočkali sme sa kolaudácie polyfunkčnej
budovy, v ktorej sídli lekáreň, kaderníctvo
a onedlho aj predajňa outlet&second-hand

Okolie kostola dostalo novú dlažbu
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Jeseň v našej škole
Vraj tam, kde sa niečo deje, čas beží akosi rýchlejšie.
A naozaj, jeseň doslova prefrčala a Vianoce nám už klopú
na dvere.
Martina Hanusová
riaditeľka školy

R
Babka, dedko, poďme čítať

ada by som čitateľov
upozornila na našu vynovenú webovú stránku
základnej školy www.
zshsrnie.edupage.org. Na tejto
stránke nájdete všetky aktuálne
novinky, úspechy, akcie, pripravované podujatia a fotogalériu.
Takže neváhajte kliknúť. Ale, keďže niektorí sa s internetom ešte
nekamarátia, tak by som predstavila aspoň tie najvydarenejšie
akcie tohtoročnej jesene.

September
Workshop – Prevencia nenávisti a extrémizmu (9. roč.)
Športové podujatie „O putovný pohár sv. Michala“ –
2. miesto vybíjaná dievčatá aj
malý futbal chlapci

Október

Pasovanie prvákov

Tekvičkobranie

Zostroj vtáčie kŕmidlo

Stredoškolák – výstava stredných škôl v Trenčíne (9. ročník)
Archív – výstava fotografií
k roku 1968 v Trenčíne (9. ročník)
Pasovanie prvákov – deviataci zábavnou formou a vtipne prijali medzi seba prváčikov.
Voľba Žiackej školskej rady
– táto rada reprezentuje žiakov
a zastupuje ich záujmy vo vzťahu
k vedeniu školy.
Tekvičkobranie – príjemné
popoludnie, ktorého výsledkom
bola tekvicová krása, ktorá zdobila našu školu počas celej jesene.
Mesiac úcty k starším – vystúpenie žiakov 2. A a detí z ŠKD
v Centre sociálnych služieb
v Hornom Srní a v KD v Hornom
Srní pre obecných seniorov.
Babka, dedko – poďme čítať!
– štvrtáci pozvali svojich starých rodičov do školskej knižnice, aby s nimi strávili pekné
chvíle pri čítaní knižky, skladaní
veršoplôtika a hraní spoločenských hier. Niektorí starí rodičia
si nostalgicky zaspomínali na
svoje študentské časy na našej
škole.
Exkurzia Uhrovec – deviataci a ôsmaci sa vybrali po stopách histórie. Začali na našom
cintoríne, kde položili kvety
pri pomníku padlým v 1. svetovej vojne. Ich cesta pokračovala
do Uhrovca – rodiska Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
a k Pamätníku SNP na Jankovom
vŕšku.
Záložka do knihy spája školy
– 9. ročník projektu „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“ – žiaci 4., 5. a 7.
ročníka spolupracovali na projekte so žiakmi zo ZŠ Poláčkova,
Praha 4. Vytvorili 72 záložiek
s motívmi gréckych bájí a povestí trenčianskeho regiónu, ktoré
podarovali rovesníkom z Českej
republiky. Odmenou pre našich

žiakov sú záložky, ktoré im pripravili ich zahraniční kamaráti.

November
Soškársky päťboj – Našu školu
úspešne reprezentovali na súťaži v programovaní, v základoch
elektroniky a strojárstva dvaja
šikovní deviataci Šimon Sabadka
a Martin Lipták.
Sadenie stromov na školskom
dvore – ďakujeme ochotným
pomocníkom a pomocníčkam,
ktorí nám pomohli s výsadbou
stromov na školskom dvore.
Osobitne by sme sa chceli poďakovať pánovi Marekovi Sekulovi
a bratom Pavlovičovcom.
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Deti a architektúra“ –
spoločnosť
Cemmac
ocenila
výtvarné práce našich žiakov Félixa, Jakuba, Adriana, Kristínky
a Torbena a zároveň zaradila ich
dielka do kalendára na rok 2019.
O kultúrny program tohto milého podujatia sa postarali mladé
talenty z našej školy.
Robia nám radosť a dobré
meno – Siedmak Roman Papiernik zúročil svoju námahu a talent
v Medzinárodnej súťaži akordeonistov INTERTALENT 2018, kde
obsadil 1. miesto. Druhák Ondrej
Mikuš a šiestačka Ema Papierniková si vyspievali 1. a 3. miesto
v speváckej súťaži Trenčianske
hodiny.
Športové úspechy – Basketbalové družstvo dievčat a futsalové družstvo chlapcov sa
prebojovalo do okresného kola.
Gratulujeme a dúfame, že rovnako ako v športe zabojujú aj na
vyučovaní.
Súťaž „Zostroj vtáčie kŕmidlo, búdku alebo hmyzí hotel“ – Tánička a Eliška Měšťánkové, Šimon Sabadka, Martin
Lipták, Matej Kebísek, Samko
Savka, Zuzka a Peťo Jendrušovci si dali tú námahu, aby celej
škole predviedli, že sú zruční a šikovní žiaci, ktorých baví
majstrovať a tvoriť. Zapojili sa
do súťaže a zhotovili nádherné, priam rozprávkové kŕmidlá
a búdky pre vtáky a hmyzí hotel, ktoré sme vystavili vo vestibule našej školy. V hlasovaní
si žiaci a učitelia vybrali svojich
favoritov. Víťazom blahoželáme
a zároveň ďakujeme aj rodičom
a starým rodičom – nadšencom, ktorí venujú svoj čas mladej generácii.
No a čas do Vianoc si na našej
škole spríjemňujeme nádhernou
vianočnou výzdobou, o ktorú
sa postarali šikovné ruky pani
zástupkyne, kolegov a žiakov.
Čakajú nás ešte niektoré podujatia – Chemická show, Pri vianočnom stole, Vianočné tvorivé
dielne, Vianočné trhy, na ktoré Vás pozývať nebudem, lebo
predpokladám, že v čase vyda-

nia tohto Lipovca ich už budeme
mať za sebou. Držím palce našim deviatakom, ktorí si v rámci
Žiackej školskej rady presadili
nápad „Kopírka pre žiakov“, na
ktorú ste im prispeli, ak ste si
zakúpili nejaký výrobok v našom stánku na Vianočných trhoch.
A aby som nevyvolala dojem,
že všetko ide hladko a netrápia
nás žiadne neduhy, tak spomeniem oblasti, v ktorých je ešte
priestor na zlepšenie. Aj na našej škole riešime problémy, keď
si žiaci navzájom ubližujú alebo
ničia majetok školy. Riešenie
týchto problémov si vyžaduje nielen veľkú dávku snahy
pedagógov, ale hlavne spoluprácu rodičov takýchto žiakov.
Niekedy nás ale udivuje práve
správanie rodičov, ktorí aj po
opakovaných incidentoch obhajujú správanie svojho dieťaťa,
hľadajú chybu v spolužiakoch
ich dieťaťa, dokonca nám chcú
radiť, ako máme potrestať tých
druhých, hoci na výchovu svojho dieťaťa ten správny recept
ešte nenašli. Veď aj v súčasnej
dobe stále platí ľudová múdrosť
„Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som
ja Janko“. Aj napriek takýmto prípadom ešte stále verím,
že náprava je možná, stačí len
nezatvárať si oči nad takýmto
správaním.
No a na záver by som chcela
popriať za seba a svojich kolegov
požehnané a milostiplné vianočné sviatky všetkým ľuďom
dobrej vôle. Poďakovať všetkým
tým, ktorým záleží na rozvoji školstva v našej obci: vedeniu
obce, členom Rady školy, členom
ZRŠ, ochotným rodičom, ľuďom
z obce, ktorí nám nosia zaujímavé predmety z našej histórie,
pani Červenej za darované kroje,
pani Katke Kebískovej – Hatiške
za vozík, ktorý sa stal súčasťou našich jesenných a zimných
aranžmánov, pani Márii Papiernikovej – Kríčkech, ktorá
prispela svojimi nápadmi a pomocou pri príprave vianočných
výrobkov a ozdôb, pánovi Alojzovi Krajčimu za vyčerpávajúce
informácie o histórii školstva
v našej obci, firme Bricol, a. s.,
Cemmac, a. s., Jednote urbárnikov, pánovi Urbanovi za hlinu na
úpravu školského dvora, pánovi
Jantošovičovi, Janke Turákovej
a mnohým ďalším.
A ešte malá prosba pre tých
skôr narodených. Ak máte nejakú zaujímavú historku alebo
veľmi starú fotografiu týkajúcu
sa školstva v našej obci, neváhajte nás navštíviť. S pani učiteľkou Šumichrastovou si Vás veľmi
rady vypočujeme a materiál použijeme k prípravám na výročie
našej školy a obce.
Foto: Archív ZŠ
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Plavecký kurz

Už sa blížia
Vianoce

Miroslava Černičková

U

ž po druhýkrát
predškoláci z našej
materskej školy absolvovali plavecký kurz. Počas
celého týždňa navštevovali
bazén v Trenčianskych
Tepliciach.
Venovali sa im inštruktori
z Revel sport clubu. Deti sa tak
postupne oboznámili s vodou,
naučili sa splývať, správne
dýchať, plávať na bruchu i na
chrbte, skákať do vody, využívať

vo vode rôzne pomôcky. Najväčší
úspech u detí mali „penové
slíže" a lovenie pukov. Kurz deti
ukončili ako inak, plaveckými
pretekmi. S pomocou inštruktorov a plaveckej podložky všetci
úspešne preplávali bazén, za
čo si zaslúžili potlesk, diplom
aj sladkú odmenu. Ako poďakovanie za trpezlivosť a skvelý
prístup vyrobili deti plagát,
ktorí inštruktorom darovali na
pamiatku. Šťastní a príjemne
unavení sa rozlúčili a išli do
škôlky spať.

Jablkovo-orechový
krémeš
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Matej Kebísek, VI. A

Martina Hanusová

Už sa blížia Vianoce

Rada sa s čitateľmi Lipovca
podelím o recept na zákusok,
ktorý je vhodný na Silvestra. Ide
o nenáročný a vhodný recept,
keďže jabĺk bolo v srňanských
záhradách tento rok požehnane.

mama všetko uprace.
Svetielka, zákusky,
perníkový domček...
so sestrami zdobím
vianočný stromček.
Stromček je už vysvietený
a Ježiško narodený.

Foto: archív M.Č.

Keď sadneme večer k stolu.
modlíme sa všetci spolu.
Pri vianočnom svetielku,
rozbalíme nádielku.
Pre sestričky bárbinečky
a pre mňa zas stavebničky.
Pre ocina voňavku,
pre maminu kabelku.
Všetci z darov radosť majú,
spokojne sa usmievajú.
O polnoci do kostola
Foto: archív M.H.

Cesto

Separovanie
v škole (Prosba)

V

našej škole sa snažíme
separovať nielen tradičné
komodity, ale aj batérie,
elektroodpad a tetrapaky.
Vytvorili sme zberné miesto
vo vestibule, ktoré je dostupné
žiakom, personálu, ale aj
verejnosti. Zámerom je naučiť
žiakov správne separovať
a zároveň uľahčiť občanom
triedenie – napríklad tým, že
použité batérie pošlú po dieťati
do školy. Vyseparované batérie
a elektroodpad odovzdáme obci,
ktorej sa tým zvyšuje podiel
vytriedeného odpadu a znižujú
náklady na odvoz komunálneho
odpadu.

8 vajec, 350 g kryštálového cukru, 0,2 l mlieka, 0,2 l oleja,
250 g polohrubej múky, kypriaci prášok do pečiva, 100 g
nasekaných vlašských orechov

Plnka 1
1200 g očistených jabĺk, vanilkový cukor, škoricový cukor,
1-2 lyžice krupicového cukru, 0,3 l vody, 2 vanilkové
pudingy – Zlatý klas

Plnka 2
0,4 l smotany na šľahanie, vanilkový cukor

Starosť nám však robia tetrapaky. Nevypláchnuté zapáchajú,
nezviazané zaberajú veľa miesta. Naša škola z ich zberu nemá
žiaden profit, význam je v tom,
že učíme žiakov separovať
a zároveň pomáhame našej obci.
Preto chcem požiadať občanov,
aby väčšie množstvá odnášali na
zberný dvor, kam ich odovzdávame aj my. Menšie množstvá,
samozrejme, radi odoberieme,
len ich treba vypláchnuť, vysušiť
a zviazať. Aj naša škola chce
byť čistá a voňavá. Ďakujeme za
pochopenie.
Foto: ModryKonik.sk

Postup
1.

Žĺtky vyšľahajte s 200 g kryštálového cukru.
Pridajte mlieko, olej a múku zmiešanú s kypriacim
práškom a dobre premiešajte.

2.

Cesto rozdeľte na dva rovnaké, papierom na pečenie
vystlané plechy.

3.

Z bielkov a zvyšného cukru ušľahajte tuhý sneh,
ktorý opatrne rozotrite na cestá v plechoch (ja to
dávam iba na jeden, čiže vrchný).

tichá pieseň všetkých volá.
Tie srňanské Vianoce
čarovné sú velice.

Po srnansky
Katka Liptáková
Eliška Štefánková, VII. A
Vánoce sú ve dverách
a fusakle na kachlách.
Fertuchu si oblečem,
nech vánočku upečem.
S dedkom vyjdem na povalu,
dáme dolu jedlu malú.
Šnuptichel si na nos dávam,
ked ho stratým, zanadávam.
„De máš zase okuláre?“
pripomína mama stále.

4.

Sneh posypte posekanými orechmi, vložte do vyhriatej rúry a pri teplote 180 °C obe cestá upečte.

5.

Nechajte vychladnúť a medzitým si pripravte plnku.

či na nové čižmy mám.

6.

Očistené jablká postrúhajte, dajte do hlbšieho hrnca, pridajte vanilkový, škoricový a zvyšný kryštálový cukor (ak sú jablká sladké, tak netreba), podľa
potreby pridajte trochu vody, na miernom plameni
duste asi 15 minút.

7.

V 0,3 l studenej vody rozmiešajte pudingy, vlejte do
podusených jabĺk a pár minút spolu povarte.

Potkla som sa o táčky,

8.

Teplú plnku rozotrite na jeden vychladnutý plát
cesta a nechajte dobre vychladnúť.

9.

Smotanu na šľahanie s vanilkovým cukrom vyšľahajte dotuha a natrite na jablkovú plnku.

10.

Na šľahačku položte druhý upečený plát cesta a odložte do chladu na pár hodín.

Bagandže už nenosím,
čvangle do nych nezmestým.
Penáze furt počítam,
Vešla som aj do špajze,
či nenájdem penáze.
Našla som len patržlen,
babka ma už žene ven.
v kerých boli zemáčky.
A tak sedým zronená,
pravá noha zlomená.
Predám šlajer za grajcár,
naplným svoj pudilár.
A možno na Štedrý den
nové čižmy dostanem.

10
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rozhovor

Lýdia Murárová

Čo všetko obnáša funkcia zástupcu starostu?
Prvýkrát som sa stala poslankyňou pred štyrmi rokmi. Bolo
to pre mňa niečo nové a k tomu
ma starosta Jožko Húserka ešte
aj oslovil, aby som mu robila zástupkyňu. Neprikývla som na
prvýkrát. Keďže ako ekonómka školy úzko spolupracujem aj
s pracovníčkami obecného úradu
a viem, že každá z nich si vie odborne zastať svoju prácu, a dobre
poznám aj ten kolektív, nakoniec
som súhlasila.
Ako zástupkyňa starostu mám
na starosti agendu týkajúcu sa
civilnej ochrany a hospodárskej
mobilizácie. Keď treba reprezentovať obec, niekedy ide starosta,
niekedy ho zastúpim ja. V prípade jeho neprítomnosti sobášim a
robila som uvítanie detí do života.
Ale on veľa nevymeškáva, takže
veľa sa mi toho neujde (smiech).

Vo voľbách ste získali 757 hlasov. Je to veľa alebo málo?
V prvom rade by som chcela
poďakovať všetkým voličom, ktorí
mi dali hlas. Je to ozaj veľké číslo,
ktoré ma milo prekvapilo.
Čakali ste to?
Také číslo som nečakala. Hm,
možno je to tým, že som taká
čistokrvná Srňanka. Obaja rodičia pochádzajú zo Srnia, v škole
pracujem 26 rokov, v Srní som
prakticky stále. A bola som vo viacerých komisiách, prispela som
snáď aj ku kultúre. Najkrajšie moje
zážitky sú sobášenie, uvítanie detí
do života alebo prvé fašiangy. Stojí
to veľa námahy. Zoženiete ženy,
ktoré vám napečú šišky, fánky,
koho som oslovila, každý mi vyšiel v ústrety. Oslovila som Kurník
šopu, muzikantov. Pripojili sa ku
mne učiteľky, kamarátky, manžel.
Bolo aj veľa námahy a roboty okolo
toho, ale bolo to niečo krásne, keď
sme boli v domove dôchodcov alebo pri invalidovi Petrovi Babrňákovi. Vošli sme do dvora. On ležal,

Zvažovali ste kandidatúru na
starostku?
Nie, nezvažovala som, aj keď
ma veľa ľudí oslovilo. Mala som
možnosť vidieť za tie 4 roky, čo tá

Pohodové chvíle pri kozube sú vzácnosťou. Foto: archív J.P.

Pri stromčeku kľačí plná izba
Keď je v dedine nejaká akcia, zrejme na nej stretnete aj Jarku Pavlačkovú. Dobre naladenú,
komunikatívnu, no najmä vždy ochotnú pomôcť. Možno aj preto získala vo voľbách do obecného
zastupiteľstva najviac hlasov. Pri adventnom venci sme sa rozprávali o dedine, kultúre, o tom,
čo ju trápi a teší, ale aj o špeciálnej vianočnej tradícii v ich rodine.

Vy by ste asi nevedeli len tak
sedieť doma...
Asi nie. Keby som mala viac
času, vedela by som možno realizovať aj viac kultúrnych nápadov,
ale niekedy je ťažko skĺbiť prácu
ekonómky v škole na plný úväzok
a takéto aktivity. Možno niekto si
pomyslí, že to, čo sa deje v obci, je
také automatické. Ale napríklad,
keď je tu divadlo, treba vytlačiť plagáty, treba, aby šiel niekto
odomknúť, obvolať tých ľudí, zabezpečiť všetko okolo. Kým som
s tým nepracovala, ani som si nevedela predstaviť, čo všetko to obnáša. Na niečo sa musí myslieť už
rok dopredu, aby to bolo zahrnuté
v rozpočte. Nie je to jednoduché.
Všetko je obmedzené financiami. Pre každého občana je
niečo iné prioritou. Ale na to sú
poslanci pri schvaľovaní rozpočtu, aby tie financie čo najvhodnejšie rozložili.
Ste aj členkou kultúrnej komisie. Akí sú Srňanci? Na akej
kultúrnej úrovni?
Veľmi ma mrzí, keď dá nejaká akcia veľa roboty, veľa ľudí na
tom pracuje a účasť je malá. Keď
som išla do toho, bola som veľmi nadšená. Za tie 4 roky trošku
konštatujem akési sklamanie. Asi
sa mi to zle posudzuje, lebo niekto
možno príde domov z Trenčína
z roboty večer o šiestej a potrebuje

odpočívať doma. Takže ani to tým
ľuďom niektorým nevyčitujem.
Niekedy však nemôžeme zazlievať občanom, že sa nezapájajú do
kultúry. Každý má svoj spôsob oddychu, niekto možno radšej sedí
doma. Väčšinou však vidieť na akciách v dedine ten istý okruh ľudí.
Sledujete dianie aj v iných
obciach?
Sledujem, viem si prečítať napr.
iné obecné noviny, čo sa tam deje,
pozriem fotky. Mala som možnosť
cez Trenčianske osvetové stredisko sa viackrát zúčastniť exkurzií na tému Výmena skúseností
účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach. Navštívili
sme rôzne mestá, obce na Slovensku aj na Morave. Vždy si človek
z toho niečo prinesie. Zhrnutím
vždy bolo, že život v obci nezávisí
len od vedenia obce a poslancov,
ale aj od ochotných a aktívnych
občanov. Ale aj u nás v obci sú pekné akcie, napr.: Trojkráľové spievanie, fašiangy, Deň matiek, veľkonočné a vianočné trhy, Mikuláš,
cyklistické preteky, dychovka
urobila zabíjačku, súťaž vo varení
gulášu, zábavy, Silvester v parku...

Tých príkladov by bolo veľa.
Napríklad: páči sa mi, ako v škole
funguje folklór, ako sa deti zapájajú a robia v obci programy (Deň
matiek, Morena, vianočné a veľkonočné trhy...) Je to také zasievanie semienka od našich p. učiteliek do našej mladej generácie a to
sa v budúcnosti isto odzrkadlí na
vzťahu k rodnej obci.
Mne tiež zostalo v pamäti, ako
nás pani učiteľka Horná posadila na múrik pri materskej škole
(dnešnom Centre sociálnych služieb Lipovec) a povedala: „Toto je
vaša rodná obec. Nakreslite niečo,
čo sa vám páči, a až budete dospelí
a náhodou sa odsťahujete, na čo si
prvé spomeniete!“ Ja som nakreslila Vŕšok.
Napríklad sa mi ešte veľmi páči,
ako kedysi naše dôchodkyne chodili na krúžok k Hele Mačinovej
a spojili sa tak generácie. Niektoré deti nemajú babku, babky majú

ďaleko vnúčence. To bolo prekrásne, vyrábali tam spolu výrobky.
To nie je o peniazoch, to je nezaplatiteľné. V tomto sa aj ja vidím,
že som prepojená aj so školou, aj
s obcou.

Čo vás v poslednej dobe potešilo?
Vošla som do predajne drogérie
a tam Mária Horečná nadšene začala hovoriť, ako pripravujú nový
Betlehem do amfiteátra. Staré
sošky sa už rozpadávali a ona natešená mi ukazovala fotky, ako
robia nové, ako v „hrabárni“ našli
nové oblečenie, ako šijú nové šaty.
Čo ma teší už dlhšie, pohla sa
snaha o výstavbu. Starosta Jožko
Húserka urobil pre to maximum.
Je to neuveriteľná mravčia robota.
A ja verím, že, mladí ľudia tu zostanú a budú stavať.

Keby ste mali bývať v inej obci,
kde by to bolo?
Nemôžem nič iné povedať, iba
Trenčiansku Závadu, ktorú môj
manžel ospevuje (smiech).
Mám rada, keď vchádzame
autom do Srnia, ten pohľad od
Slaninkovej na našu obec... Vždy
som to dcéram hovorila: „Pozrite,
aký krásny pohľad...“ Tie sa vždy
v aute už usmievali, keď sme sa
blížili k tomu miestu, lebo vedeli,
čo budem hovoriť. Keď vchádzame
do Tr. Závady, tak to zasa hovorí
manžel: „Pozrite na túto krásnu
dedinku.“ Tak sa vždy doberáme,
čo je krajšie. Ale nemenila by som.

Zaujala vás nejaká akcia, ktorú
by ste chceli zaviesť aj tu?
Ani nie, viem, že niekde je napr.
pyžamová zábava, ľudia si prinesú
v batôžkoch niečo z domu, ponúkajú sa navzájom. My tu ale máme
nenapodobiteľný, vždy precízne
pripravený maškarný ples.
Čo naopak môžu iní závidieť
nám?

práca obnáša. Je to práca na 24 hodín. Som človek, ktorý si všetko
berie moc k srdcu. Tá funkcia by
nebola pre moju povahu.

Foto: Lýdia Murárová

zahrali sme mu pesničku na jeho
želanie a my ako masky okolo
postele. Zrazu sa vráti všetko, čo
do toho človek dal, tá námaha za
2 týždne príprav.

Fašiangový sprievod je jej srdcovou záležitosťou.

Blížia sa Vianoce. Tešíte sa?
Pre mňa sú – ako asi pre každého – Vianoce najkrajšie sviatky v roku. Každý rok večeriame
moja rodina tuto u nás doma. Ale
čo je zaujímavé – 30 rokov, čo som
vydatá, každý rok sa stretneme ja
s mojou rodinou a sestra so svojou
rodinou u našich rodičov v obývačke o siedmej večer a večeriame druhýkrát spolu. Každá niečo
nachystáme, donesieme a mama
už má prestretý stôl. Kľakneme si
všetci ako malé deti k stromčeku,
moji rodičia, naši manželia, deti,
vnúčence. Je nás plná detská izba
a je to niečo krásne.... (slzy)
Keďže sa blížia Vianoce, prajem
všetkým našim spoluobčanom,
aby dokázali zahodiť starosti
všedných dní a aby tieto krásne
vianočné chvíle prežili v pokoji
a obklopení svojimi blízkymi.
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Ruky, ktoré toľko robili
pre iných
Oblečenie pre anjelov

S

kvetmi sa to ešte dalo
nejako prežiť, ale potom prišla doba, keď bolo
treba ozdobiť anjelikmi
betlehem a nahé bábiky by boli
negustiózne. Tak sme priniesli
z družstva sklolaminátové plátno a ručne šili a obliekali anjelikov do tej pichľavej nádhery (bŕ,
ešte dnes ma to pichá!). Takto to
išlo u nás na Hornom konci celé
desiatky rokov, vlastne až do
tetičkiných 80 – 85 rokov, úctyhodné. Sú to krásne spomienky na malú osôbku s obrovským
srdcom.

Požehnané ruky
Ďalšia kapitola bolo pletenie.
Najskôr ručné a potom strojové – to boli zase stovky a stovky
svetrov a vestičiek z tenkej Glórie a Grilany pre starých kňazov
a pre sestričky zase spodničky.
Do tejto „novšej“ kapitoly bolo

rínka Kebísková. Neskôr už mali
tetičku i Blaškovci, i Liptákovci,
ale naša Katarínka bola iba jedna. Nebola hrdinka ani žiadna
celebrita, ale keď človek chce,
dokáže omnoho viac, ako si len
vie predstaviť. Sama nemala deti,
ale vychovávala ako zdravotne
postihnutá i svojich súrodencov,
potom nás – netere, synovcov
a ešte aj naše deti si ju užili.

Rada nad zlato
Nedá mi, aby som nespomenula, ako rada pestovala a polievala ruže, chryzantémy a iné
kvety vhodné do kostola. Nejaká
dobrá duša jej raz poradila, že
od vošiek sa dá pomôcť, keď ruže
posype pracím práškom. Samozrejme, že to spláchla, aby som
to nevidela. Darmo som sa čudovala, prečo zem pení, keď som
občas i ja polievala. Až pri následnom praní som zistila, kam
sa podel môj Persil, ktorý som si
horko-ťažko mohla dovoliť, lebo

starosti iba výzdobu. Výdatne jej
pomáhalo množstvo gazdiniek,
po ktorých pobehali p. Betka
Papierniková (Šurka) a z druhej
strany Dorka Karabová a p. Hošová, svokra Vikiny Hošovej. Nebolo
nič nezvyčajné, že po ich vpáde
zostala záhradka úplne vyplienená. Neskôr, keď tetička už veľmi slabo videla, lebo prekonala
dve operácie očí, štafetu prevzala
p. Zdenka Húserková, vlastne až
do smrti. Oltárne textílie, tak ako
nikto, koho si pamätám, prala
a žehlila p. Anna Mošková.
Zdenke Húserkovej pomáhali p. Štefka Černičková a p. Anka
Vandžalová. Bolo to zopár úctyhodných rokov až do príchodu
vdp. Nižníka, vlastne ešte aj teraz,
keď má niečo súrne ml. Katarína,
sú ochotné. Renomované kvetinárky sú prizvané len na zvláštne
slávnosti, ako napr. birmovka a i.
Veľa práce v kostole prešlo
cez ruky i p. Tonke Liptákovej
či manželky p. Kostku. Ak som

Tetička
menila nahé
bábiky na
krásnych
anjelikov

zapojených i veľa dobrých rodín,
čo kupovali vlnu. Potom sme posielali balíčky alebo Irenka Zacharová sadla na vlak a hajde do
Kostolnej, Beckova, Piešťan či
Báču. Nebolo to v tej dobe jednoduché, veď bola štátna zamestnankyňa... Často brávala tetičku,
aby pri vstupe v knihe návštev
opísali iba ich občiansky preukaz. Na desiatky by sa dali rátať
aj balíky posielané do Japonska. Rovnako aj školské potreby
pre misijné stanice či lieky alebo sušené ovocie zo sušierne od
Kostelníkov či Plesnivých. Raz
sa stalo, že po 40 rokoch prišiel
niektorý misionár osobne poďakovať ešte skôr ako išiel k svojej
rodine. Veľmi dobre si pamätám
i na otca Sucháňa, ktorý osobne
prišiel požehnať ruky, ktoré toľko robili pre iných.

Tetička bola iba jedna
Aj v Japonsku bola Katarínka
Kebísková „tetička“, tak aj pošta
chodila odvšadiaľ: Tetička Kata-

veď sme stavali a obnovovali starý dom.
Až teraz viem precítiť a pochopiť, čo všeličo prešlo tejto
útlej ženičke cez ruky. Žiadalo sa
mi to vyliať na papier ako malé
vyznanie lásky a poďakovanie.
Neboli to úplne bezproblémové
časy, ale vtedy sme všetci mali
k sebe akosi blízko, no nie? Veď
život netvoria veľké veci, ale takéto malé, no zato krásne!

Z histórie kvetinárok
Kvetinovej výzdobe kostola sa oddávna venovalo viacero
šikovných rúk. Pokiaľ mi pamäť
slúži, tak ako prvá sa o veci týkajúce sa kvetinovej výzdoby
v Kostole sv. Jána Nepomuckého
starala p. Černičková (Organistová), bývalá pôrodná babica.
Tá i háčkovala množstvo krajok
na oltárne textílie. Po nej ešte p.
Julka Remová, no pamätám si,
že pre rôzne „babské“ roztržky
obe ošetrovali iba oltárne plachty a Katarínka Kebísková mala na

na niekoho zabudla, nech mi to
prepáči... Ale na Papiernikéch
(Kostelníkech) chlapov by som
naozaj nemala zabudnúť. Boli
kňazovi vždy poruke, a tak je to
až dodnes.

Kde sú staré plachty?
Množstvo
našich
spolufarníkov sa pýta, čo sa stalo so
starými oltárnymi plachtami
– vyšívanými ručne či strojom.
Je to kus našej histórie, ktorý si
zaslúži patričné zaobchádzanie.
Pani Janka Devátová ich uspôsobila na naše oltáre a čakajú v depozite k opätovnému prevetraniu. Na plachty prispeli desiatky
miestnych rodín, je to teda majetok nás všetkých. Preto verím,
že ich ešte vyvetráme, veď ručná
výšivka v ničom nezaostáva za
modernejšími materiálmi.
Požehnané Vianoce i nový rok
praje „dvorná pradlenka“.
Foto: M. Chovančíková
archív T. Kebískovej

Spomienky
na tetičku

Jolana Hiklová

T

etička a jej chalúpka boli pre mňa živou rozprávkou. Všade bolo čisto, prestreté poháčkované dečky a povyšívane
obrúsky. Bývali sme vzadu za domom Patkovcov a tetička
bola veľkou kamarátkou Pavlíny Patkovej, mojej tety. Obe milovali kvety, spolu vyrábali pred Vianocami kvety z krepového
papiera, hviezdičky a krásnych anjelov. Tieto prípravy začínali
skôr a potom sa vili veľké girlandy z jedličiek a smreka. Tetička boli veľmi milá, usmiata babička, ktorá celý život obetovala
Bohu a svojim blízkym. Určite aj s Pavlínkou, tak volali moju
tetu, o tomto čase vijú vence v nebeských výšinách.

Mária Chovančíková

K

aterinka Kebísková – Tetička bola moja prateta. Bola
to láskavá zbožná žena, ktorá mala krásny vzťah
k deťom – taká rodinná au-pair. Ako malá som k nej
chodila „na službu“, opatrovala ma. Plietla mi svetríky, vyrábala cukríkové kytice a starodávne hračky (napríklad
drevenú kotuľku od nití so špagátikom, ktorý pri odmotávaní
vydával zvuk), učila ma zberať liečivé bylinky a vyrábať podbeľový med.
Mala maličkú hlinenú chalúpku, v ktorej sa rodili všetky
tie nadčasové dekorácie pre kostol. Vždy v nej voňala meltová káva. Rada som s ňou trávila čas v záhrade, mala nádherné
kvety, o ktoré sa s láskou starala, a v kostole, keď sa upratovalo, pomáhala som jej čistiť veľké mosadzné stojany na sviečky
Sidolom, olupovala som stečený vosk a potajme som nazerala
do prípravných priestorov, kde som mala, samozrejme, zakázané ísť. Bola som živé dieťa, ale nikdy na mňa nekričala. Mnohokrát už nevládala za mnou utekať, vymedzila mi preto hrací
priestor na dvore tak, že zavesila starú zaprášenú pavučinu na
kľučku bránky, aby som neušla na ulicu, to vždy zabralo.
Keď bola staručká a v zime nedokázala prejsť pešo do kostola, vozievali sme ju na sánkach. Nie vždy sa mi chcelo vstávať do mrazivého rána a teraz, keď tu už nie je, s radosťou by
som ju odviezla...

Terézia Kebísková

K

aterinka podporovala a plietla svetre a vesty pre rehoľné sestričky aj študujúcich kňazov z chudobných rodín.
Z vďaky Katerinke poštou poslali vstupenky na vysviacku. Dokonca viac, a tak sa na vysviacku novokňazov do
Bratislavy mohlo zo Srnia ísť pozrieť viac ľudí. Za totality sa
zúčastniť vysviacky novokňazov, ktorá bývala iba v Dóme sv.
Martina, bol veľký zážitok.
Katerinka nosila v malej, asi dvojlitrovej krhličke vodu
k Lurdskej jaskyni. Polievala a starala sa tam o trvalky. V jazierku pod jaskyňou sa starala aj o rybičky, ktoré na letné obdobie priniesli miništranti.

Eva Šumichrastová

T

etička nás opatrovala, keď mama musela ísť s niektorým
zo súrodencov k lekárovi. Spomínam si na izbu s malými okienkami, kde nás učila robiť vianočné ozdoby do
kostola – anjelikov z mliekových sáčkov, vlnky z krepového papiera a papierové hviezdičky. Tie sa zdobili potlčenými
ozdobami, keďže ešte neboli trblietky. V hlinených kvetináčoch pestovala biele kvety, ktoré putovali do kostola. Nikdy
som vlastne nevedela, ako sa skutočne volá, vždy to bola pre
nás tetička – drobná, útla žena v čiernom kroji a veľkými okuliarmi – aspoň mne sa to vtedy tak zdalo.
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Zuzana Gupta

M

oje začiatky vo Veľkej Británii boli tak
trochu stereotypné.
Do Londýna som
sa vybrala sama, keď som mala
18 rokov ako au-pair. Môj plán?
Zdokonaliť sa v angličtine a potom sa vrátiť na Slovensko a študovať. Prvá časť plánu vyšla na
jednotku. Ale štúdium v Anglicku ma bavilo, a tak som sa rozhodla zostať trochu dlhšie.

Neľahké začiatky
Začiatky neboli ľahké, lebo
finančne zvládnuť štúdium a život v Londýne z platu opatrovateľky detí bolo takmer nemožné.
A zvládnuť prácu, školu, cudzí
svet, cudzie zvyky a život ďaleko
od rodiny si vyžadovalo určitú
psychickú zdatnosť. V Londýne
som však stretla veľa úžasných
ľudí a ich priateľstvo a podpora mi pomohli prekonať všetky
ťažké chvíle.
Londýn je čarovné mesto,
ktoré ponúka mnoho možností
– múzeá, divadlá, bary, reštaurácie a tiež veľa možností na
zábavu, vzdelanie, spoznávanie
ľudí z celého sveta a spektrum
pracovných príležitostí. Ja som si
svoj pobyt v Londýne užila naplno, ale vždy som vedela, že život
vo veľkomeste nie je pre mňa. Keď
som stretla svojho dnes už manžela, mala som možnosť navštíviť jeho rodné mesto Leicester,
kam som sa časom presťahovala.
Tu sme sa usadili a rozhodli sa
založiť si rodinu.

Dedina uprostred mesta
V Anglicku žijem už 17 rokov
a máme tu vytvorený domov.
Leicester je mesto, ktoré ponúka všetko, čo naša rodina potrebuje. Bývame v časti, ktorá
je skôr ako malá dedinka. Ľudia
sa tu zdravia na ulici, susedia sa
poznajú a pomáhajú si, v nedeľu sa stretávajú v kostole alebo
v škole na nádvorí. Do centra sa
môžeme prejsť a po polhodinovej prechádzke sme uprostred
nákupného centra, obkolesení
reštauráciami, divadlami, múzeami... Leicester má dve univerzity, futbalový tím, ktorý
všetkých prekvapil úspechom
v roku 2016, úspešný rugby tím,
úžasné vesmírne centrum, veľké parky či golfové ihriská. A ak
to nestačí, v okolí je mnoho zaujímavých miest, ktoré sa oplatí navštíviť. A ak je aj to málo,
hlavné mesto Anglicka Londýn
je vzdialený iba hodinu cesty
vlakom.

Pracovný život
Pred narodením prvého syna
som pracovala vo firme, ktorá sa
zameriavala na organizovanie
služobných ciest pre veľké korporácie. Bola to zaujímavá práca,
ktorá mi umožnila trochu cestovať. Popri práci som študovala na
vysokej škole. V Anglicku je veľkou výhodou, že sa dá študovať
formou večernej školy, čo podstatne pomôže s financovaním
štúdií, i keď je to niekedy časovo
veľmi náročné.

Večer nosí darčeky Ježiško, ráno
Santa Claus
Pred 17 rokmi odišla Zuzka Martišková do Anglicka robiť opatrovateľku. Vtedy
ešte netušila, že táto krajina bude raz jej domovom. S manželom a dvomi synmi
žije v Leicesteri a dodržiava tradície troch krajín.
Hodiny v čakárni
nehrozia
Prvýkrát som mala možnosť
riadne využiť služby anglického
zdravotníctva počas tehotenstva.
Zdravotné služby sú poskytované
zadarmo tým, ktorí spĺňajú podmienky. Prístup k pacientom je tu
iný. Niekto povie, že je lepší, iný
bude tvrdiť opak. Ja osobne som
nemala žiadny vážny problém so
zdravotnou opaterou a keď sa objednám k lekárovi na určitý čas,
viem, že nebudem sedieť v čakárni hodiny.
Ale veľa vecí je tu pre mňa nezvyčajných. Napríklad – tehotná

žena nechodí na kontrolu k lekárovi, ale k pôrodnej asistentke
(tu ich volajú „Midwife“) a tá má
na starosti mamičku a dieťa počas celého tehotenstva, až kým
dieťa nedovŕši 6 týždňov. Pokiaľ
nie sú komplikácie, lekár nie je
ani pri pôrode. Ďalšia zvláštna
vec je, že mamičky, ktoré nemali komplikovaný pôrod, púšťajú
domov v ten istý alebo nasledujúci deň s tým, že pôrodná asistentka mamičku a dieťa monitoruje počas prvých dní doma. Môj
druhý syn sa narodil ráno o 7.00
hod. a v ten istý deň o 14.30 hod.
som už bola doma. Je to super, ak
sa tešíte na svoju posteľ, no nie až

tak super, ak by ste ocenili spánok a pomoc sestričiek.

Školská dochádzka
Školská dochádzka v Anglicku
je tiež zvláštna. Keďže materská dovolenka je iba 9 mesiacov,
veľmi často sú deti posielané
do škôlky ešte pred ich prvými
narodeninami – hlavne, ak má
žena dobre platené zamestnanie
alebo si rodina nemôže dovoliť
žiť z príjmu jedného rodiča.
Deti vo veku 3 rokov dostávajú
od štátu príspevok na predškolskú dochádzku vo forme 15 hodín
týždenne zadarmo. Po dovŕšení 4 rokov začínajú deti povin-

nú školskú dochádzku. Prvý rok
v škole je skôr také predĺženie
predškolského vzdelávania –
deti sa učia čítať, písať, počítať,
a to formou hry. Ďalší rok je už
všetko naostro.
Školské dni sú rovnako dlhé
pre prváka ako aj pre šiestaka. Začína sa o 8.50 hod. a končí o 15.10 (plus-mínus 5 minút).
Deti nemôžu chodiť do alebo
zo školy samy, pokiaľ nemajú
11 rokov. To znamená, že rodičia alebo iná dospelá osoba musí
byť k dispozícii na vyzdvihnutie
ratolesti uprostred normálneho
pracovného času.

Opatrovateľky sú bežné
Pracovný čas je štandarde
od 9.00 do 17.00 hod., pokiaľ sa
nepracuje na zmeny. Vyzdvihnutie detí zo školy načas umožňuje práca na polovičný úväzok
(skrátené hodiny od 9.00 do 14.30
hod. alebo len pár dní v týždni).
Znamená to však znížený príjem
do domácnosti, ktorý musí každý
rodič brať do úvahy. Ak sú obaja
rodičia na dobrej platovej pozícii,
problém s vyzdvihnutím detí zo
školy riešia zamestnaním opatrovateľky a nie skracovaním ich
pracovného času.
Ja osobne som sa po narodení
syna rozhodla nevrátiť do predošlej práce a namiesto toho som sa
začala viac angažovať v rodinnom podniku, čo mi umožnilo

		
mať flexibilnú pracovnú dobu
a zvládať prácu i rodinu.

Tradície troch krajín
Veľa ľudí sa ma pýta, ako riešim výchovu detí. Nuž, je to
komplikované. Žijeme v Anglicku, manželova rodina pochádza
z Indie a ja som Slovenka. S manželom sme sa hneď od začiatku
rozhodli, že deti budeme viesť
k tomu, aby vedeli tak o slovenských tradíciách, ako o indických či anglických. Dopadne to
tak, že na Veľkú noc ma najskôr
chlapi pooblievajú a potom sa
pustíme do hľadania veľkonočných vajíčok, ktoré nám veľkonočný zajac roztrúsil po dome
a záhrade.
Na Štedrý večer máme tradičnú slovenskú večeru a tešíme
sa na darčeky od Ježiška, potom
prichystáme mlieko a koláče,
ktoré má v obľube Santa, a tešíme sa na druhý deň, keď si deti
otvoria darčeky od Santu a všetci
sa stretneme pri stole na tradičný anglický vianočný obed.
Nemôžeme zabudnúť ani na
tradičný indický sviatok svetla
Diwali, ktorý je väčšinou slávený v novembri. Oslavuje bohyňu
šťastia a úspechu Lakshmi a je
považovaný za najdôležitejší deň
pre každého hinduistu.

Otázka náboženstva
a reči
Ďalšia frekventovaná otázka
na našu rodinu je otázka náboženstva. Deti vedieme k tomu,
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aby vedeli čo najviac o oboch
náboženstvách a rešpektovali
všetky viery. A tak môj starší syn
bez problémov chodí na cirkevnú školu a dokonca miništruje v
kostole a popri tom rád chodí s
manželovým otcom do indického chrámu, počúva príbehy a zapája sa do ceremónií. Mnohokrát
príde domov a rozpráva mi o príbehu, ktorý práve počul a ako sa
podobá príbehu v Biblii, o ktorom sa učili v škole.
Otázka reči je tiež častá. Samozrejme, prioritná je angličtina, keďže tá je na dennom poriadku doma i v škole. Pre mňa
je však dôležité, aby deti vedeli
aj po slovensky. Mnohokrát sa
zasmejeme, keď môj syn niečo
skomolí alebo popletie, ale už
len to, že môže bez problémov
komunikovať s rodinou na Slovensku, keď príde na prázdniny,
je úžasné.
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ho vrátim, lebo som zmenila názor a nepotrebujem to, bez problémov tovar vezmú späť a vrátia
peniaze. Ak kúpim potraviny,
ktoré sa pokazia pred dátumom
spotreby, v obchode mi ich vymenia za nové.

Deti pod dozorom
Z praktického hľadiska je tu
pre nás život jednoduchší. Ale
chýba mi kvalita života, ako je na
Slovensku. Deti tu nemajú možnosť naučiť sa samostatnosti,
lebo všade musia chodiť so sprievodom. Nemôžu si len tak vybehnúť na bicykli alebo ísť s kamarátmi do parku hrať futbal. Ak
sa chcú hrať po škole s kamarátmi, všetko sa musí zorganizovať
cez rodičov.
Mne osobne chýba príroda.
Hoci máme v blízkosti parky, nie
sú tu hory, kde by sa dalo ísť na
hríby, ani kopce, kam by sme sa
vybrali na túru bez toho, aby sme
išli najskôr pol hodinu autom.

Náš zákazník, náš pán
Život v Anglicku má svoje výhody aj nevýhody, záleží na každom osobne. Typické anglické
počasie je preslávené, ale preto
sa tešíme z každého pekného
dňa. Napriek reputácii sú tu ľudia
vcelku priateľskí a keď ich oslovíte s úsmevom na tvári, radi ten
úsmev vrátia. Samozrejme, aj tu
sú ľudia, ktorým nie je pomoci
a sú veční pesimisti.
Za veľkú výhodu tu považujem prístup k zákazníkom a celkovo služby. Napríklad, keď si
kúpim oblečenie a na druhý deň

Anglicko mi vyhovuje
Ak by som to mala zosumarizovať, život v Anglicku mi vyhovuje. Žijeme si pohodlne, práca
ma baví, mám tu mnoho priateľov, jazyk mi nerobí problém
a podmienky na cestovanie sú
priaznivé. A aj keď mi rodina nesmierne chýba a mrzí ma, že tam
nemôžem byť vždy, keď ma potrebujú, viem, že som doma vždy
vítaná a teším sa z každej chvíle,
ktorú strávime na rodnej hrude.
Foto: archív Z.G.

Horné Srnie opäť reprezentuje v ďalekej Moskve
Eva Šumichrastová

P

ísali sme o nej už
niekoľkokrát. Talentovaná
študentka trenčianskeho
gymnázia Timea Jurčová
sa od detstva vďaka svojej
mame venuje štúdiu ruského
jazyka. Už na základnej škole
sa umiestňovala na prvých

priečkach v celoslovenskom
kole olympiády v ruskom jazyku
a nepoľavila ani na strednej
škole. Naopak, svoj záber ešte
rozšírila a každý rok za zapája
do rôznych projektov a súťaží
v ruskom jazyku. Začiatkom
tohto roka sa s mamou
zapojila do súťaže „Ako vidím
budúcnosť Ruska? Moje návrhy

Timea so slovenskou vlajkou v ruke na minuloročnej olympiáde

prezidentovi.“ Najlepšie práce sa
posielali samotnému ruskému
prezidentovi Vladimírovi
Putinovi. Najlepší boli pozvaní
na ruské veľvyslanectvo na
Slovensku. Tam si Timea
prebrala víťazný diplom a
neskôr dostala vďačnosť aj
od zástupcu Putina. V máji
vyhrala medzinárodnú súťaž

Foto: archív T.J.

Gramotej, následne v júni
vyhrala 8. medzinárodný
konkurz A.S. Puškina v kategórii
„Čo má Puškin spoločné s
mojou krajinou.“ Súťažila aj
v 3. medzinárodnej olympiáde
v ruskom jazyku, kde obsadila
3. miesto. Keď v septembri
Inštitút A.S. Puškina v Moskve
spustil registráciu na 16.
medzinárodnú olympiádu
v ruskom jazyku, ihneď sa
prihlásila. Čakala mesiac,
kým jej poslali súťažné úlohy.
Musela doplniť správne slová
do textu a následne pokračovať
v myšlienkach autora a napísať
esej. Potom už len čakala
na zverejnenie zoznamu

postupujúcich do finále, ktoré
sa už tradične koná v hlavnom
meste Ruska 7 – .3. decembra.
Dlhoročná drina sa vyplatila.
Zo Slovenska postúpili
šiesti a Timea ako jediná
z našej krajiny bude súťažiť
v najvyššej kategórii C1.
Po návrate na Slovensko však
dlho oddychovať neplánuje:
„I keď ďalšia medzinárodná
olympiáda bude až o rok, makať
začnem už po návrate, pretože
v januári ma opäť čaká školské
kolo a ak sa mi zadarí, tak
následne aj krajské.“
V čase našej uzávierky Timea
reprezentovala svoju obec a krajinu v Moskve. Držíme palce!
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Šansón s chuťou juhu
Koncom novembra sa Kultúrny dom v Hornom Srní
premenil na miesto tradičného koncoročného stretnutia,
na ktorom spoločnosť Cemmac poďakovala svojim
obchodným partnerom.
Annamária Králiková

S

lávnostný večer otvoril
generálny riaditeľ Martin Kebísek, ktorý okrem
poďakovania za doterajšiu spoluprácu vyzdvihol aj to, že
rok 2018 bol konjunktúrou v oblasti stavebníctva s nečakaným
nárastom 8 % (očakávania rastu

staveného sektora boli cca 3,5 %).
Tradične vysoká účasť obchodných partnerov je jasným
potvrdením fungujúcich a prosperujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Večierok sa
niesol v znamení „Chutí a tónov
juhu“, čo sa netýkalo iba výberu
nápojov a jedál, ktoré sú typické
pre južné Slovensko, ale i kul-

Téma večierka bola v znamení juhu

túrneho programu a celej témy
večierka. Ochutnávka vín z mladého vinárstva Chateau Rúbaň
zo Strekova odhalila hosťom doposiaľ málo známe odrody slovenských novošľachtencov, ktoré vďaka Chataeu Rúbaň zažívajú
svoj návrat do slovenských viníc.
Pre veľkú obľubu ani tento rok
nechýbala ochutnávka ručne vyrábaných praliniek z čokoládovne Illui, ku ktorej sa ešte pripojila ochutnávka pravých ovocných
destilátov Marsen z pálenice
v Marcelovej.
Hlavným programom večera
bola Szidi Tobias & Band, ktorej
jedinečný prejav s úprimne dramatickou lyrikou textov a akusticky skvele prezentovanou hudbou večer doplnila, akoby k juhu
Slovenska
patrila odjakživa.
Szidi si nečakane pridaným bonusom naspievaným v češtine
sympaticky podmanila nielen
moravských a českých partnerov. Po úspešnom hodinovom
koncerte pódium prevzal multiinštrumentalista Jozef Králik, ktorého jazzový aranžmán

Učíme deti vnímať
architektúru
Deti prirodzene vnímajú všetky vnemy okolo seba. Niekedy
stačí maličké „nakopnutie“, ktoré vzbudí v dieťati záujem,
ba dokonca ho možno nasmeruje na jeho profesionálnu
kariéru.
Annamária Králiková

T

akýto impulz sa podaril cementárni Cemmac s projektom Učíme
deti vnímať architektúru,
ktorý fabrika realizovala v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami z okolia už tretí rok. „Mali
sme už dosť rečí o tom, ako deti
nemajú záujem o remeselnú prácu a nevážia si hodnoty. Chceli
sme spraviť niečo, čo vzbudí ich
záujem a jednoduchou formou ich
nasmeruje, aby si všímali stavby a
hodnoty, ktoré stavebné profesie
tvoria pre nás všetkých. Hľadali
sme formu, ako deti zaujať už od
útleho veku, a zároveň sme chceli
prepojiť túto aktivitu s pedagógmi, aby nasmerovanie malo hlavu
a pätu. A tak sme vymysleli projekt Učíme deti vnímať architektúru. Pôvodne sme si mysleli, že
projekt bude jednorazovou záležitosťou, ale enormný záujem už
v prvom roku nás povzbudil. Verím, že sa nám ho podarí úspešne vďaka spolupráci škôl a škôlok

budovať aj v ďalších rokoch,“ hovorí Jana Pančíková, obchodná
a marketingová riaditeľka firmy a zároveň autorka myšlienky
projektu.
Téma tohto roku mala spojitosť viac so stavebným materiálom ako samotnou architektúrou.
Fabrika v roku 2019 oslávi 90.
výročie svojej novodobej histórie
(pozn. prvý výpal slinku, avšak
románskeho typu, sa totiž realizoval už koncom 19.storočia),
a teda témou pre mladých umelcov sa stala samotná cementáreň.
Kreativita detí porotu úprimne
prekvapila. „Veľký hold patrí pedagógom. Použité techniky a ich
kombinácia sú naozaj zrkadlom
ich kvalitnej práce. Mnoho rodičov si neuvedomuje, že práve na
hodinách výtvarnej výchovy si
žiaci cibria nielen jemnú motoriku (dôležitú pre správny vývin
mozgu), ale aj farebné cítenie,
kompozíciu a zmysel pre trojrozmernosť, všetko veľmi dôležité
schopnosti pre mnohé technické
predmety,“ zdôraznila Jana Pančíková.

Tento rok sa do projektu prihlásilo 8 inštitúcií: ZŠ s MŠ Václava Mitúcha v Hornom Srní,
MŠ Nemšová, ZŠ Janka Paľu
v Nemšovej, ZŠ s MŠ Pod hájom,
Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ
Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom, Spojená škola Dubnica nad
Váhom, MŠ Jilemnického Nová
Dubnica, ZŠ s MŠ v Bolešove.
Obrázky porotou vyhodnotené ako najlepšie firma CEMMAC použila pre tvorbu svojich
firemných kalendárov. Deti,
ktorých obrázky boli ocenené,
sa zúčastnili na slávnostnom
odovzdávaní cien 23. 11. v KD v
Hornom Srní. Malí víťazi súťaže
sa zúčastnili prehliadky areálu
cementárne s pútavým výkladom o výrobe cementu prispôsobeným detskému poslucháčovi.
O program sa počas slávnostného vyhodnotenia postarali žiaci zo ZŠ a MŠ Václava
Mitúcha v Hornom Srní – speváci Ondrej Mikuš a Ema Papierniková a tiež tanečníčky zo
ZUŠ v Nemšovej.

Hlavným programom večera bola Szidi Tobias & Band
a podmanivý saxofón boli výnimočným zakončením programu.
Cemmac nie je len výrobná
spoločnosť, ale sú to hlavne ľudia, ktorí sa na jej úspechoch po-

dieľajú a veria, že nielen hornosrniansky cement bude pevným
základom každej stavby.
Foto: Archív cemmac

Sviatosť
birmovania
v našej obci
Po roku k nám opäť zavítal otec
biskup Viliam Judák. Tentoraz spolu
s kanonikom Štefanom Vallom, aby
pobirmovali našu mládež.

S

viatosť birmovania
sa konala 21. 10. 2018
a pristúpilo k nej 167
birmovancov, z toho jeden zo
Žiliny a dvaja z Rudna. Náš
duchovný otec Štefan Nižník
sa trpezlivo venoval osobne
našim deťom každý piatok na
náuke, kde sa oboznamovali
s kresťanskou teológiou
a zvlášť s treťou Božskou
osobou, Duchom Svätým, jeho
účinkami, silou a siedmimi
darmi.
Naša mládež je budúcnosťou našej cirkvi aj spoločenského života, iste im
to prospeje k ich budúcemu
rastu a vývoju.
Samotný priebeh birmovania bol veľmi dôstojný,
prebiehal pokojne, mladí sa
správali veľmi zodpovedne,
charakterne, nábožne a celý
akt birmovania prežívali
s duchovným nadšením.
Na tejto slávnosti sa podieľali: p. organista z Nového
Mesta nad Váhom, naše pani
speváčky pod vedením p.
Marty Papiernikovej, mládežnícky spevácky zbor pod
vedením p. Márie Šimákovej
a naša dychová kapela pod
taktovkou Petra Černičku.
V mene rodičov ďakujeme
všetkým spevákom a hudob-

níkom za dôstojný priebeh
slávnosti. Naši miništranti –
birmovanci vzorne poslúžili
počas celej svätej omše.
O čistotu kostola a pohostenie otca biskupa i kňazov
sa postarali rodičia birmovancov. Náš Dobrovoľný
hasičský zbor pod vedením
p. Dagmar Kubíčkovej sa postaral o usmernenie dopravy
a dôstojný priebeh, za čo im
ďakujeme.
Po skončení slávnostnej
svätej omše sa prišli otcovi
biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi, Mons. Štefanovi Vallovi, nášmu duchovnému otcovi
Štefanovi Nižníkovi a našej
p. katechétke Eve Dongovej
poďakovať manželia Damián
a Ľubomíra Liptákovci.
V mene všetkých rodičov
našich birmovancov ďakujeme nášmu duchovnému
otcovi Štefanovi, ktorý sa postaral o dôstojný priebeh celej
slávnosti, za trpezlivý prístup
k našim deťom, za jeho veľkú
obetavosť a láskavé otcovské
vedenie našich detí. Želáme mu pevné zdravie, veľa
Božieho požehnania, ochranu
Matky Božej a vyslovujeme
srdečné: „Pán Boh zaplať!“
Vďační rodičia

životné
		
prostredie
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Prezentácia knižky Vilmy Martiškovej
Anna Prnová

P

ani Vilma je človek, ktorý
vidí význam maličkostí, krásu každodennosti,
nesmrteľnosť v pominuteľnosti. Vilmuška vie sláviť kratochvíľu i premeniť slzy sklamania v dušu sa dotýkajúce verše.
Vilma je poet, ktorý má moc nachádzať slová tam, kde sú ostatní nemí. Poézia je potrebná ako
matematika, ekonomika, psychológia... Pretože, keď je správne namiešaná, dovoľuje lietať,

nom Srní pôsobila ako vedúca
obecnej knižnice. Túto prácu vykonávala dlhé roky zodpovedne
a s nadšením. Zvláštnu pozornosť venovala vždy najmenším
a budúcim čitateľom. Cítila potrebu rozvíjať v mládeži túžbu
po literatúre, a tak im otvoriť
dvierka do čarovného sveta rozprávok, príbehov pre deti a mládež. Vždy ochotne poradila s výberom na Hviezdoslavov Kubín
či ochotne našla knižku povinného čítania. Tak isto nesmieme opomenúť, že je aktívnou

níctvom tejto knihy Dozrievanie.
Pekné slovo položené na papier
dokáže pohladiť dušu a ty si to
dokázala. Ďakujem ti za všetkých
tvojich čitateľov a ako píšeš v závere v jednej z tvojich básní: ...
To je tá krása, // Keď láska v srdci
ozýva sa, // Vtedy je u nás nedeľa. ... Z hĺbky duše ti prajem, aby
každý tvoj deň bola nedeľa.“ Povedala v závere svojho príhovoru
pani Jarka Pavlačková a odovzdala pani Vilme darček, ktorý jej pri
príležitosti vydania knižky daroval Obecný úrad v Hornom Srní.
naozaj v hojnom počte. Privítali sme pani Martu Papiernikovú
z OÚ v Hornom Srní, ktorá nám
zarecitovala zopár básní z novej
zbierky. Taktiež sme privítali novú riaditeľku ZŠ v Hornom
Srní pani Martinku Hanusovú.
Na píšťalke zahral Peter Chlebana a zaspievala Ema Papierniková. Obaja navštevujú ZŠ v Hornom Srní. Za milé prijatie sa patrí
touto cestou poďakovať pani Makovcovej, vedúcej klubu dôchodcov, a všetkým členkám a členom
tohto klubu. O drobné občerstve-

snívať, liečiť. Takúto poéziu píše
pani Vilma. Vďaka za ňu.“ Toto sú
slová, ktorými zhodnotila tvorbu pani Vilmy Martiškovej pani
Dáša Illyová z CVČ Včielka Púchov. Môžete ich nájsť na obálke
útlej knižky s názvom Dozrievanie, ktorá vznikla v lete tohto
roku. Autorka citlivo vybrala naozaj kvalitné básne, o čom svedčí
aj fakt, že viaceré boli ocenené
na celoslovenských literárnych
súťažiach, ako Poetický Púchov,
Literárna Ilava, Vila Zerna a Braneckého: Studňa sa tajne s dažďom zhovára.
Možno práve fakt, že tieto práce sa zapáčili porotcom,
uistili pani Vilmu, že sú vhodné
„vytiahnutia zo šuplíka“, a výsledkom je knižka, ktorej básne
naozaj citlivo reagujú na problémy dnešného sveta. Pani Vilma je poet-kritik. Nezatvára oči
nad ľudským nešťastím, nie je jej
ľahostajný ani ďalší osud našej
planéty. Spolu s ňou pozorujeme
vtáky v korunách stromov, cítime vôňu lipy, vraciame sa v spomienkach do svojho detstva. V jej
tvorbe sa skrýva úcta k životu a k
Božiemu dielu. Jej básne sa dajú
čítať znova a znova. Sú balzamom a pohladením pre unavenú
dušu.
Pani Vilma pochádza z Hornej
Súče. Tu sa narodila ako siedma
z dvanástich detí. U nás v Hor-

členkou nášho literárneho klubu
PoeMa. A práve z tohto dôvodu
sme mali tú česť spolu s Vilmou
po prvýkrát odprezentovať jej
prvé dielko. Naozaj krásne podujatie sa uskutočnilo dňa 13. októbra 2018 v priestoroch kaštieľa
v Bohuniciach. Bezplatne nám
tieto priestory poskytol OU v Bohuniciach a aj podujatie bolo
uskutočnené v spolupráci s OU
v Bohuniciach a s obecnou knižnicou v Bohuniciach. Pozvanie na
podujatie prijala pani Jarka Pavlačková a Mária Chovančíková
z OÚ v Hornom Srní, pani Mirka
Mazáňová z oddelenia kultúry
TSK, slečna Mária Černušková,
kultúrna referentka OU v Bohuniciach, pani Magdaléna Gugová, vedúca OK v Hornej Súči, pán
Stanislav Ondráš z LK Omega
v Trenčíne. Vo svojom príhovore
sa pani Jarka Pavlačková v prvom
rade poďakovala pánovi Jankovi
Martiškovi za to, že si priviedol
do Srnia takú šikovnú a talentovanú manželku. Ako sme sa dozvedeli, prvýkrát sa stretla s pani
Vilmou na kurzoch studenej kuchyne a už tam bolo vidno jej talent a umelecké cítenie. „Si človek, ktorého ľudia radi stretnú.
Si vždy vysmiata, plná vnútornej
energie. Pri tebe si človek dokáže takpovediac „dobiť baterky“.
Som rada, že práve ty si položila
na papier svoje city prostred-

Nasledoval kultúrny program
a básne Vilmy Martiškovej postupne zarecitovali pani Mirka
Mazáňová a pani Anna Prnová.
Na akordeóne zahral žiak zo ZUŠ
v Nemšovej Hugo Puliš a zopár
básní zarecitovala žiačka zo ZUŠ
v Dubnici nad Váhom Katarína P.
Haliaková. Ako čestného hosťa
sme privítali pani Emíliu Liptákovú, manželku pána Františka Liptáka, rodáka z Horného
Srnia, ktorému Vilma venovala
jednu z básní vo svojej zbierke. A tak sme si zásluhou nielen
tejto básne, ale aj úsilia rodín
Liptákovej a Sabadkovej, mohli
pozrieť zopár nádherných obrazov z dielne tohto talentovaného
maliara a zaspomínať aj touto
cestou na človeka, ktorý, podobne ako pani Vilma, mal rád život
a ľudí. Vždy vedel namiešať tie
najsprávnejšie farby, verne zachytiť okamihy a udalosti života
na dedine, ktoré sa z našich životov pomaly vytrácajú. Podobne ako poézia pani Vilmy aj obrazy pána Liptáka pohladia dušu
človeka a dovolia mu na chvíľu
zabudnúť na starosti všedných
dní.
Po úspešnom „prvom kroku“
knižky sme pokračovali v prezentácii knižky v priestoroch
obecného klubu v Hornom Srní
v stredu 21. 11. 2018. Sme radi, že
priatelia umeleckého slova prišli

nie sa postarali členovia LK PoeMa, ktorým touto cestou chcem
veľmi poďakovať, zvlášť Dorke
Karabovej, ktorá okrem písania
básní a sci-fi poviedok pečie aj
výborné venčeky.
A čo dodať na záver? Možno
to vyjadriť slovami pani Jarky
Pavlačkovej: Aby takýchto zbierok pani Vilma napísala viac.
Želám jej teda za celý klub PoeMa a všetkých jej sympatizantov
veľa zdravia, tvorivých síl a nápadov do ďalšieho života.
Foto: Archív V.M.

Dobrá novina 2018
Martina Šumichrastová

V

našej obci sa deti vo vianočnom období opäť zapoja
do koledníckej akcie Dobrá novina, kedy svojím
spevom a recitovaním vo vašich domovoch pomôžu
tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Témou 24. ročníka Padlo
do úrodnej pôdy nás povedú traja malí kamaráti z mestečka
Nkokonjeru v Ugande: Solomon, Florence a Musisi. Chlapcov
v projekte s názvom Dom prozreteľnosti vedú Malé sestry
sv. Františka z Assisi v ugandskom mestečku Nkokonjeru.
Hoci deti v tomto projekte majú rôzne postihnutia, sestry
ich všemožne podporujú a povzbudzujú, aby rozvíjali svoje
talenty a schopnosti a pomáhali si navzájom. Projekt na
peniaze od koledníkov nečaká so založenými rukami.
Sami sa snažia získať i vytvárať aj iné zdroje. V projekte
majú farmu, ktorá zásobuje kuchyňu, aby nemuseli priveľa
potravín nakupovať. Je tu aj pekáreň, ktorá zásobuje
chlebom a pečivom nielen projekt, ale široké okolie. Všetci,
ktorí sú ochotní prijať do svojich domácností koledníkov
Dobrej noviny, sa môžu prihlásiť v kostole vložením svojich
údajov (meno, ulicu a číslo domu) na lístočky a vhodiť ich do
krabičky umiestnenej pri východe z kostola (t. j. na stolíku
pod schodmi na chórus). Prosíme, keby ste tak urobili
najneskôr do nedele 23. 12. 2018. V našej farnosti sa bude
koledovať na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2018.
Foto: Lýdia murárová

16

S

december 2018

taré uhorské súkromné
právo bolo založené na
dvoch formách vlastníctva, a to na dedenom majetku (dedovizni) a urbárskom
majetku. Dedovizeň znamenala
pre zemiansky stav dvojnásobné
obmedzenie šľachtického majetku. Bola to povinnosť voči rodine,
pretože zdedený majetok musel
ostať v rodine, a povinnosť voči
korune, v tom prípade, ak rod
disponoval majetkom darovaným kráľom. V prípade vymretia rodiny sa musela čiastka tzv.
kuriálneho majetku (patriaci ku
kúrii, rodu) pôvodne darovaná
kráľom (donácia) vrátiť ako tzv.
odúmrť do kráľovských rúk. Pod
pojmom „urbár“ (z lat. urbarium
– mestská pozemková kniha) sa
rozumelo spísanie pozemkového
majetku a povinností poddaných
medzi zemepánom (hradným
panstvom) a osobami nachádzajúcimi sa v poddanskej závislosti
(poddaní, urbárnici). Urbárska
pôda bola v období feudalizmu hlavnou kategóriou poľnohospodárskej pôdy. Patrili k nej
vnútorné (intravilán) a vonkajšie
(extravilán) pozemky obce, ktoré pozostávali z ornej pôdy a lúk.
Povinnosti poddaných tvorili
buď peňažné platby, naturálie
alebo robota. Niektoré urbáre
obsahujú len konkrétny výpočet
povinností a dávok za celú obec,
ďalšie obsahujú aj súpisy poddaných podľa jednotlivých obcí
s uvedením povinných dávok.
Jednotnosť pri zápisoch nebola
stanovená (až do urbárskej regulácie Márie Terézie v r. 1767).
Najstaršie urbáre na Slovensku
pochádzajú z 15. storočia. V rámci jednotlivých obcí sa pôda delila na urbárske usadlosti a ich
zlomky. Nižšia výmera (štvrtinová alebo osminová usadlosť)
sa takto považovala za želiarsku.
V rámci želiarov sa rozlišovali
želiari – domkári, ktorí vlastnili

História a súčasný stav
urbariátu v Hornom Srní
Ing. Jolana Hiklová

Prvé urbárske zápisy týkajúce sa územia Horného Srnia
siahajú až do 16. storočia. V súčasnosti spravuje urbárske
záležitosti spoločenstvo Jednota bývalých urbárnikov.
dom a menšiu záhradu, a želiarov, ktorí nevlastnili dom a bývali len v prenajatých priestoroch od zemepána.
Prvá písomná zmienka o osade Zerny (terajšie Horné Srnie)
je z roku 1439. Spomínaná osada patrila podľa kroniky z trenčianskeho múzea k hradu Súča.
Po menení rôznych majiteľov
Súčanského hradu prešiel tento
v roku 1549 a s ním i Horné Srnie
definitívne do panstva kráľa Ferdinanda I. Dňa 10. novembra 1549
bol vyhotovený súpis majetkov
súčanského panstva a všetkého,
čo doňho patrilo, teda bol tam
zahrnutý aj majetok osady Horné
Srnie. Súpis okrem majetku obsahoval aj povinnosti poddaných
voči pánom. Je možné hovoriť
o prvých urbárskych zápisoch.
Podľa urbára bolo v roku 1623
v Hornom Srní 7 usadlostí s výmerou 260 štvrtiek ornej pôdy
a lúk na 23 vozov sena. Richtár
obrábal 80 štvrtiek, ostatní po
30. Sedliaci mali v tom čase 21
koní a 10 volov, želiari 19 koní
a 24 volov. Každý sedliak (keďže
panský úrad mal radšej peniaze ako naturálie) mal dať 2 zlaté
na varenie piva, miesto povinnej
dávky štvrtky chmeľu zaplatil
25 denárov a namiesto sliepky
8 denárov. Za používanie vyklčovanej pôdy sa platilo hydinou,
ale urbár ju prepočítaval na víta-

Ťažba dreva v 20. rokoch 20. storočia.
Ilustračné fotO (CC): Flickr / r6, State & Private Forestry

nejšie peniaze. Pritom hus mala
cenu 12 denárov, sliepka 8 a kurča 4. Majitelia dvoch kotlíkov na
pálenie liehovín Štefan a Ján Pecháček platili od nich ročne dve
zlatky. Obec Horné Srnie je podľa
záznamov charakterizovaná ako
chotár hornatý, ktorý sa ťažko
obrába. Obec patrila až do roku
1827 rodine Illésházy, ktorá mala
dedičnú župu v Trenčíne. V tom
čase mala obec 141 domov a bývalo v nich 902 občanov. V roku
1767 vydala panovníčka Mária
Terézia urbársky edikt (zákon),
podľa ktorého sa súkromné urbáre stali úradnými, povinnosti
poddaných sa zjednotili a urbárska pôda sa rozdelila na intravilán a extravilán. Jozef II.
pokračoval v agrárnej reforme
svojej matky a roku 1785 zrušil
v Uhorsku nevoľníctvo. Zaniklo
večné pripútanie roľníka k pôde
a priznala sa osobná sloboda.
Podstatné bolo, že urbárska –
poddanská pôda zachytená v urbári sa po zrušení poddanstva
v roku 1848 stala podkladom
pre jej prechod do súkromného
vlastníctva poddaných, ktorí na
nej pracovali. Zrušilo sa povinné
robotovanie, odovzdávanie desiatku z úrody, cirkevný deviatok
a množstvo iných naturálnych
a peňažných poplatkov. Urbárska
pôda prešla do vlastníctva ľudí,
ktorí na nej pracovali. Zemepá-

ni boli odškodnení štátnymi dlhopismi. Niektorí urbarialisti si
však museli vykúpiť vlastnícke
práva z vlastných prostriedkov,
na ktoré im bola poskytnutá pôžička. Od roku 1855 sa v Uhorsku zavádzajú tzv. pozemkové
knihy (gruntbuchy). Pozemky
sa začali komisionálne spisovať.
Pôda sa rozdelila na pôdu panskú a pôdu bývalých poddaných.
Do pozemkovej knihy sa zaknihovali pozemkové celky v členení podľa parciel a bol zhotovený
zoznam spoluvlastníkov s vyznačeným podielom. Najstaršie
dokumenty získané z Okresného
archívu v Trenčíne ohľadom urbariátu v Hornom Srní sú z roku
1866 v maďarskom jazyku – Urbárska tabuľka obce. Zoznam
členov „Urbárskej obce Horné
Srnie“ mal v tom čase 144 želiarov, podiely v tabuľke sú uvedené v osminách (kvalita pôdy
vyjadrená v osminách) a spolu
vlastnili 156 podielov. Menoslov
členov komposesorátu – je to
zoskupenie viacerých majiteľov
k jednému majetku – z roku 1913
mal 156 členov, suma podielov
bolo 509/16 urbárskeho pozemku a za spoločenstvo ho podpísali Varček Pál a Králik Mihaly.
Valné zhromaždenie bývalých
urbárnikov v Hornom Srní dňa
16. januára 1934 zostavilo nový
zoznam oprávnených podielni-

kov a určilo nové organizačné
pravidlá o hospodárení s lesným
majetkom, ktoré malo spoločenstvo v užívaní. Spoločenstvo
malo 161 členov a vlastnili 254
podielov. Predsedom bol v tom
čase Andrej Klúčovský a overovateľom bol Michal Papiernik
– Kríček. Zachovali sa aj pokladničné denníky z rokov 1933 až
1958. Pokladničnú knihu urbárskej obce Horné Srnie založil a od
19. 3. 1933 viedol Jozef Húserka.
Urbárnici si v rokoch 1933 až 1939
„ukryli“ na vkladných knižkách
v Brumove a v Mestskej sporiteľni Trenčín nasledovné peňažné
prostriedky (v Kčs): r. 1933 –
175,13; r. 1934 – 381,14; r. 1935 –
95,90; r. 1936 – 12 000,72; r. 1937
– 95,90; r.1936 – 12 000,72; r. 1937
– 9 817,22; r. 1938 – 11580,60; r.
1939 – 13 203,75 Kčs.
Od roku 1940 sú pokladničné
knihy a hospodárenie urbariátu
kontrolované revízormi. Knihy
uvádzajú nasledovné mená revízorov: Ján Varček, Ján Turák,
Anton Svedek, Ondrej Galko.
Dňa 24. januára 1944 bolo na
obci zvolané ustanovujúce Valné zhromaždenie pasienkového
spoločenstva za účasti zástupcov
Roľníckej komory Trenčín a Zväzu pasienkových spoločenstiev
v Bratislave. Prítomných bolo
90 členov reprezentujúcich 1 334
podielov z celkového počtu 320
a spolu mali 2 545 podielov. Spoločenstvu patrili nehnuteľnosti v katastrálnom území Horné
Srnie a Borčice s výmerou 143ha
38a 90m2. Ako overovatelia zápisnice boli zvolení Krajčí Jozef
a Hošo Michal. Ďalej boli na zasadnutí spoločenstva schválené
stanovy spoločenstva a pasienkový poriadok. Zoznam urbárnikov Horné Srnie z roku 1947 mal
165 vlastníkov a mali spolu 231,5
podielov.
Ďalší vývoj pozemkového
vlastníctva urbariátov na Slo-

		
vensku značne zasiahol nástup
socializmu po 2. svetovej vojne.
Po roku 1958 sa urbariáty postupne rušili a následne došlo
k odovzdaniu urbárskeho majetku do obhospodarovania krajským správam lesov ako aj roľníckym družstvám. Významné
bolo ustanovenie, že odovzdaním spoločných lesov sa nemení vlastnícka podstata. Zoznam
vlastníkov z roku 1958 mal 387
podielnikov a vlastnili 255,1 podielov. Obhospodarovateľ však
získal
rozsiahle
právomoci
takmer totožné s tým, aké mal
vlastník, a mal povinnosť vlastníkom, ktorí brali predtým úžitky zo spoločného lesa, poskytnúť
ako náhradu drevo. Avšak zákonom Federálneho zhromaždenia
ČSSR č. 61/1977 z roku 1977 vznikol pre obhospodarovateľa inštitút bezplatného užívania bez povinnosti poskytovať vlastníkom
náhradu drevo.
Po zmene politických pomerov v roku 1989 nastala zmena a podľa zákona č. 83/1990 sa
občania – vlastníci podielov
v spoločnom lesnom majetku
mohli začať združovať. Zákonom
č. 229/1991 sa riešilo usporiadanie vlastníckych vzťahov k poľnohospodárskemu a lesnému
fondu. Zakladanie a činnosť pozemkových spoločenstiev pojednával aj zákon č. 181/1995. Riešenie a náprava majetkových krívd
na Slovensku je veľmi zložitý
a dlhodobý proces a nie je dodnes
ukončený. Bolo prijatých množstvo noviel a zákonov na riešenie
tejto problematiky. Na základe
dokumentov, ktoré sa zachovali
po bývalom hospodárovi Jánovi Chlebanovi, narodenom 15. 7.
1887, zišli sa potomkovia členov
Jednoty
bývalých urbárnikov
dňa 20. 3. 1991, pripravili a zvolali prvé Valné zhromaždenie
dňa 9. 7. 1991. Bol zvolený výbor v
nasledovnom zložení: Chlebana
Ján, Svedek Milan, Prosňanský Jozef, Galko Cyril, Papiernik
Cyril a Štefánek Vincent. Výbor
zároveň zaslal na Ministerstvo
vnútra SR návrh na registráciu
Jednoty bývalých urbárnikov
Horné Srnie ako občianske združenie aj s vypracovanými stanovami združenia. Združenie bolo
zaregistrované dňa 26. 9. 1991.
Zvolený výbor podľa evidencie podielov z roku 1958, zistení
z roku 1994 a 1995 a vydržaním
podielov prostredníctvom notárskej zápisnice dospel k definitívnemu zoznamu členov a ich
podielov podľa čísla parciel na
zápis do katastra nehnuteľností.
Na Valnom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav dňa 2.
10. 1995 bola predstavená kandidátka výboru spojená s výkonom
Poľovníckeho združenia v nasledovnom zložení: Ing. Papierník
Ján, Chlebana Alexander, Štefánek Ján, Kebísek Štefan, Varček
Michal. Výbor mal za úlohu podať žiadosť o vytvorenie poľovníckeho revíru na Lesy, závod
Trenčín.
Pozemkové
spoločenstvá
v zmysle zákona č. 181/1995 Z.z.
mohli vznikať buď ako spoločenstva bez právnej subjektivity,
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alebo ako spoločenstvá s právnou subjektivitou. Pozemkové
spoločenstvo s právnou subjektivitou sa zakladá zmluvou,
ktorej súčasťou je aj zoznam
vlastníkov podielov. V Hornom
Srní bola zmluva o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou schválená na
Valnom zhromaždení členov
vlastníckych podielov dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov
dňa 22. 2. 1996. Zmluvu podpísal predseda Ing. Svedek Michal,
podpredseda Svedek Milan a tajomníčka Latiková Mária. Prvý
list vlastníctva číslo LV 1687 bol
urbariátu v Hornom Srní vydaný dňa 15. 12. 1997 na majetok
k. ú. Horné Srnie. Okresný úrad
v Trenčíne na základe žiadosti zo
dňa 28. 2. 1996 naposledy doplnenej 5. 1. 1998 zapísal dňa 19. 1.
1998 v zmysle § 27 z. č. 181/1995
Z.z. Jednotu bývalých urbárnikov obce Horné Srnie – pozemkové spoločenstvo do registra
pozemkových
spoločenstiev
s právnou subjektivitou a zároveň vykonal výmaz združenia
z registra občianskych združení
vedenom na Ministerstve vnútra SR. Pri registrácii bol počet
podielov jednotlivých členov
spoločenstva:
255000/255000
z celkovej známej výmery 2 237
361m2. Konateľmi spoločenstva
boli Ing. Svedek Michal, Svedek
Milan, Štefánek Vincent.
Dňa 13. 7. 1998 požiadal doterajší predseda spoločenstva
Ing. Michal Svedek o uvoľnenie
z funkcie a na uvoľnené miesto
predsedu bol zvolený Milan Svedek. Podpredsedom sa stal Alexander Chlebana. Na Valnom
zhromaždení dňa 22. 3. 2000
bol zvolený nový výbor v nasledovnom zložení: Svedek Milan
– predseda, Ing. Jánsky Robert
– podpredseda, Štefánek Vincent, Poloma Jozef, Galko Cyril,
Martiška Emanuel, Štefánek Ján,
Klúčovský Alojz, Háblová Alžbeta
a boli schválené aj nové stanovy
spoločenstva. Jednota bývalých
urbárnikov v roku 1994 požiadalo Pozemkový úrad Považská
Bystrica o vrátenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Borčice.
Dňa 18. 10. 2002 sa konalo Valné
zhromaždenie spoločenstva, na
ktorom bol schválený dodatok č.
1 k Zmluve, v ktorom bol doplnený predmet činnosti spoločenstva o hospodárenie na spoločnej
nehnuteľnosti uvedenej v LV 1687
v k. ú. Horné Srnie a aj nehnuteľný majetok uvedený v LV 262 v k.
ú. Borčice. Okresný úrad v Trenčíne rozhodol dňom 18. 12. 2002
o výmaz výmery spoločnej nehnuteľnosti 2 237 361 m2 a zapísal novú spoločnú výmeru 2 861
211 m2 v registri pozemkových
spoločenstiev s právnou subjektivitou.
Dňom 13. 5. 2003 zaregistroval Okresný úrad v Trenčíne
nový výbor spoločenstva v nasledovnom zložení: Milan Žák
– predseda, Ing. Jánsky Robert –
podpredseda, Vincent Štefánek,
Alžbeta Háblová, Ján Štefánek,
Cyril Galko, Michal Kebísek, Jozef Kebísek, Emanuel Martiška.
Obvodný lesný úrad v Trenčí-

ne ako príslušný úrad na vedenie registrácie podľa zákona č.
326/2005 Z.z. zapisuje dňom 5. 6.
2006 nový výbor pozemkového
spoločenstva Horné Srnie v nasledovnom zložení: Ing. Michal
Svedek – predseda, Milan Žák
– podpredseda, Ing. Marta Masárová, Vincet Štefánek, Ing. Robert Jánsky, Jozef Poloma, Stanislav Savka, Ján Štefánek. Dňom
20. 6. 2007 z výboru spoločenstva
odchádza Milan Žák a do registra
spoločenstiev sa zapisuje za člena výboru František Mojto a za

Na zasadnutí výboru spoločenstva dňa 14. 3. 2012 bol zvolený za predsedu výboru Vincent
Štefánek a členovia: Húserka
Jaroslav, Štefánek Ján, Reháková Alena, Mojto František, Ing.
Kebísek Ján, Kebísek Ladislav,
Vodička Ondrej, Ing. Masárová
Marta. Konečný stav finančných
prostriedkov na účte spoločenstva k 31. 12. 2012 bol 37 360,37
€, dosiahnutý zisk 11 831,48 €,
vyplatená dividenda 33,19 € na
jednu tisícinu podielu.
V roku 2013 vydalo Minister-

Urbárna kniha z čias Márie Terézie. Ilustračné foto: Geni.sk
podpredsedu spoločenstva Jozef
Poloma. K zmene výboru a novej
registrácii dochádza dňom 13.
7. 2009: Jozef Húserka – predseda, Ján Štefánek – podpredseda, Alena Reháková, Vincent
Štefánek, František Mojto, Stanislav Savka, Ján Fabuš, Ladislav
Kebísek, Ing. Marta Masárová,
Ing. Michal Svedek. Dňom 16. 5.
2012 bola vykonaná nová registrácia výboru: Vincent Štefánek
– predseda, Ján Štefánek – podpredseda, Ing. Marta Masárová,
Alena Reháková, František Mojto, Ladislav Kebísek, Ing. Ján Kebísek, Jaroslav Húserka, Ondrej
Vodička.
Na základe žiadosti Jednoty
bývalých urbárnikov obce Horné
Srnie a po doplnení príslušných
dokladov pristúpili Lesy SR š. p.,
Odštepný závod Trenčín dňom
30. 1. 2003 k fyzickému odovzdaniu užívacích práv pôvodnému
vlastníkovi – urbárnikom obce
Horné Srnie. Spolu odovzdali
výmeru lesa 160,64 ha a za roky
1991 – 2000 s hospodárskym výsledkom so stratou -1 054 356 Sk.
Ku koncu septembra 2011 boli
v k. ú. Horné Srnie ukončené pozemkové úpravy, v rámci ktorých
boli zapísané a doplnené parcely
na LV 1687 a LV 5537. Na všetkých
troch listoch vlastníctva LV 1687,
LV 5537 a LV262 spolu pozemkové spoločenstvo v Hornom Srní
vlastnilo 3 270 825 m2 pozemkov.
Zostatok finančných prostriedkov urbariátu k 31. 12. 2011 bol
26 516,65 €, dosiahnutý zisk 9
240,79 €, vyplatená dividenda
33,19 € na jednu tisícinu podielu.

stvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR novú smernicu o registrácii pozemkových
spoločenstiev v zmysle zákona
č. 97/2013 Z.z. V zmysle citovaného zákona sa dňa 15. 6. 2013
konalo Valné zhromaždenie
spoločenstva, na ktorom boli
schválené ďalšie zmeny registrácie spoločenstva:
- zapísali sa nové stanovy
spoločenstva s platnosťou od 15.
6. 2013;
- osoby oprávnené konať za
spoločenstvo: Vincent Štefánek – predseda, Ján Štefánek
– podpredseda, Ing. Marta Masárová – tajomník, Alena Reháková – pokladník. Za výbor koná
navonok predseda spoločenstva,
v čase jeho neprítomnosti ho
zastupuje poverený člen výboru
zapísaný v registri;
- predmetom činnosti spoločenstva bolo hospodárenie na
spoločnej nehnuteľnosti uvedenej na LV č. 1687 – 56 296 m2, LV
č. 5537 – 2 614 560 m2 v k. ú. Horné Srnie a LV č. 262 – 598 242 m2
v k. ú. Borčice.
Zostatok finančných prostriedkov spoločenstva k 31. 12.
2013 bol 44 535,28 €, zisk spoločenstva 7 256,14 €, celkový
počet členov 310 fyzických osôb
a 1 právnická osoba. Spoločenstvo vyplatilo podielnikom dividendy vo výške 33,20 € na jednu tisícinu podielu. Na Valnom
zhromaždení spoločenstva dňa
8. 3. 2014 boli schválené zmeny
a doplnky Zmluvy pozemkového
spoločenstva a stanovy v zmysle
zákona č. 34/2014 Z.z. Spoločen-
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stvo schválilo prenájom pozemkov v lokalite Dolina v celkovej
výmere 17 722 m2 firme LIGNA, s.
r. o., za cenu 6 202,70 €. Dňa 21. 3.
2015 bol na Valnom zhromaždení
schválený nový výbor spoločenstva v nasledovnom zložení: Jaroslav Húserka, Ing. Pavol Húserka, Ing. Ján Kebísek, Ing. Marta
Masárová,
František
Mojto,
Alena Reháková, Ján Savka, Ján
Štefánek, Vincent Štefánek. Na
ustanovujúcej schôdzi novozvoleného výboru bol za predsedu
výboru zvolený Ing. Pavol Húserka a za podpredsedu výboru Ing.
Ján Kebísek.
Stav finančných prostriedkov na bežnom účte k 31. 12.
2014 predstavoval čiastku 60
326,79 €, dosiahnutý zisk celkom
13 569,42 €, počet členov spoločenstva 314 osôb a 1 právnická
osoba, za rok 2014 boli vyplatené
dividendy v sume 33,20 € na jednu tisícinu podielu.
K 31. 12. 2015 malo spoločenstvo 310 fyzických osôb a 1 právnickú osobu, hospodárilo na
ploche 3 269 097 m2 a spolu malo
na účte 62 870,63 € peňažných
prostriedkov, dosiahnutý zisk
2 764,92 €, základná výška dividend za rok 2015 bola 50,- € na
jednu tisícinu podielu.
V apríli 2016 ukončil prácu vo
výbore Ján Štefánek a výbor bol
doplnený novým členom Jánom
Michálikom. Za rok 2016 dosiahlo spoločenstvo hospodársky zisk po zdanení 43 015,75 €,
obhospodarovaná plocha sa nemenila a ani počet podielnikov
spoločenstva. Základná výška
vyplatených
dividend za rok
2016 bola 100,- € na jednu tisícinu podielu.
V roku 2017 spoločenstvo bývalých urbárnikov Horné Srnie
dosiahlo zisk v sume 33 167,17 €,
počet členov spoločenstva k 31.
12. 2017 bol 316 fyzických osôb a 1
právnická osoba. Základná výška dividendy za rok 2017 predstavovala čiastku 100,- € na jednu tisícinu podielu. Na Valnom
zhromaždení Jednoty bývalých
urbárnikov bola predstavená
nová kandidátka na členov výboru v tomto zložení: Ing. Pavol Húserka, Ing. Jozef Matejka,
Ing. Marta Masárová, Ing. Ján
Kebísek, Alena Reháková, Jaroslav Húserka, Ján Michalík a Ján
Savka. Na ustanovujúcej schôdzi
nového výboru bol za predsedu
zvolený Ing. Pavol Húserka.
Podľa dostupnej a zachovanej evidencie spoločenstva
Jednota bývalých urbárnikov
Horné Srnie hospodárila, či už
v rokoch 1933 až 1939, alebo aj
po rokoch 1989 so ziskom. Preto je nepochopiteľné, ako mohli
Lesy SR v rokoch 1991 – 2000
vytvoriť a odovzdať spoločenstvu majetok so stratou - 1 054
356 Sk. Účelom spoločenstva je
racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, vykonávať
poľnohospodársku
prvovýrobu, hospodáriť v lesoch a vodných tokoch, uzatvárať nájomné
zmluvy o prenájme nehnuteľností. Spoločenstvo môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť
podľa osobitných predpisov.
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voľný čas

Dospelí, 7. liga Sever
jesenná časť 2018/2019
tréner: Marián Hajdák, vedúci: Zdeno Blaško
1. kolo

Horné Srnie –
Skalka nad Váhom

3:0 (0:0)

B. Blaško – 2 ×, Čaja

2. kolo

Ivanovce – Horné
Srnie

1:6 (0:3)

Malec – 2 ×, Galko –
2 ×, Čaja,

3. kolo

Horné Srnie – Dubodiel

3:1 (2:0)

Malec – 2 ×, B. Blaško

4. kolo

Omšenie – Horné
Srnie

2:8 (1:5)

B. Blaško – 4 ×, Čaja –
2 ×, M. Blaško – 2 ×

5. kolo

Horné Srnie –
Soblahov

5:0 (3:0)

B. Blaško – 4 ×, Malec

6. kolo

Horné Srnie – Neporadza

4:1 (3:0)

B. Blaško – 2 ×, Fabuš,
Čaja

7. kolo

Mníchova Lehota
– Horné Srnie

1:2 (1:2)

Fabuš, Čaja

8. kolo

Horné Srnie –
Bobot

5:1 (2:0)

B. Blaško – 3 ×,
J. Šimko, Malec

9. kolo

Dolná Poruba –
Horné Srnie

0:3 (0:1)

B. Blaško, Malec,
Galko

10. kolo

Horné Srnie –
Dolná Súča

3:2 (1:1)

Galko, Tvrdoň,
Meščánek

11. kolo

Svinná – Horné
Srnie

1:1 (1:0)

Čaja

12. kolo

Horné Srnie –
Trenčianske Stankovce B

3:4 (3:2)

B. Blaško, Malec, M.
Blaško

13. kolo

Selec – Horné
Srnie

5:2 (2:0)

Čaja, Galko

14. kolo

Horné Srnie –
Drietoma

6:0 (3:0)

Malec – 3 ×, B. Blaško
– 2 ×, Meščánek

15. kolo

Horňany – Horné
Srnie

1:1 (0:1)

M. Blaško

Dorast U19, 5. liga
jesenná časť 2018/2019
tréner Tomáš Naňák, vedúci Peter Vydrnák
1. kolo

Bošáca – Horné
Srnie

3:2 (2:1)

Brázda, Meščánek

2. kolo

Horné Srnie – Prečín

7:0 (5:0)

Tvrdoň – 3 × , Galko –
2 × , Brázda, Sabadka

3. kolo

Stará Turá – Horné Srnie

7:1 (5:0)

Sabadka

4. kolo

Horné Srnie –
Krajné

0:2 (0:2)

5. kolo

Dohňany – Horné
Srnie

5:2 (3:0)

Meščánek, Sabadka

6. kolo

Horné Srnie – FK
Turani

3:3 (3:1)

Brázda, Meščánek,
Sabadka

7. kolo

Drietoma – Horné
Srnie

1:4 (0:1)

Tvrdoň, Škrátek, Sabadka, Meščánek

8. kolo

Horné Srnie –
Kamenec pod
Vtáčnikom

2:5 (1:1)

Škrátek, Sabadka

9. kolo

Ladce – Horné
Srnie

3:1 (1:1)

Sabadka

10. kolo

Horné Srnie – Domaniža

2:1 (2:0)

Kebísek, Škrátek

11. kolo

Biskupice – Horné
Srnie

4:2 (2:2)

Meščánek, vlastný

12. kolo

Udiča – Horné
Srnie

5:1 (4:1)

Sabadka

13. kolo

Horné Srnie – Zemianske Kostoľany

2:2 (2:1)

Meščánek, Sabadka

14. kolo

Horná Poruba –
Horné Srnie

2:1 (1:0)

Kebísek

15. kolo

Horné Srnie –
Košeca

12:0 (4:0)

Sabadka – 4× , Kebísek
– 4× , Žák, Meščánek
– 2× , Fabuš

Futbal v obci
Pavol Ondrášek

H

ráči Cementáru ako
nováčik 5. ligy v jesennej
časti nesklamali, aj keď
v niektorých zápasoch im body
unikli v posledných minútach.
Keďže kategória dorastu je
problémom skoro v každom
klube, aj my sme mali nízky počet hráčov, čo sa zlepšilo v posledných kolách, keď sa podarilo
dotiahnuť príchod 2 – 3 hráčov.
Dorastenci budú zimovať na 13.
mieste, keď v 15 zápasoch 4-krát
vyhrali, 2-krát remizovali a
9-krát prehrali so skóre 42:43 a
14 bodmi. V prvom jarnom kole

sa 9. 3. 2019 predstavíme na domácej pôde v súboji s Bošácou.
Po minuloročnej nie príliš vydarenej sezóne vstúpili
cementári do nového ročníka
priam fantasticky, keď v prvých
10 kolách získali plný počet
bodov!
Posledná tretina jesennej
časti už taká úspešná nebola,
keď jednoznačne prišlo uspokojenie, vytratila sa bojovnosť
v zápase a trošku sa odvrátilo aj
šťastie.
Po jesennej časti patrí našim
chlapcom 3. miesto, keď v 15
kolách 11-krát vyhrali, 2-krát
remizovali a 2-krát odchádzali

z ihriska ako porazení zo skóre
55:20 a 35 bodmi. V 16. kole sa
10. 3. 2019 predstavíme v Skalke
nad Váhom.
Práve v týchto dňoch sa
odštartoval aj 33. ročník minifutbalovej ligy o pohár starostu obce Horné Srnie, ktorý
sa úvodným kolom začal 2. 12.
2018. Do súťaže sa prihlásilo
len 6 mužstiev – C.A.B.J Boca,
Baník, Torpédo, Slavoj, Suterén.
sk a Inter.
Na záver by som vám chcel
všetkým v mene výboru TJ Cementár popriať šťastné a veselé
Vianoce a veľa úspechov v novom roku 2019.

Hrnčiarsky kruh,
špeciálny kvíz aj torta.
Skauti oslávili 15 rokov
Mária Šumichrastová

Ď

akujeme, že v dnešnej
pretechnizovanej,
komerčnej a rýchlej
dobe ukazujete našim deťom,
aké sú tie správne hodnoty.
To sú slová, ktoré nám do
knihy odkazov napísal jeden
z rodičov počas osláv 15.
výročia fungovania nášho
skautského zboru. Tie sme
v sobotu 27. októbra otvorili
slávnostným nástupom.
Podujatie sa nieslo v znamení rôznych aktivít. Najväčší
záujem bol o keramický workshop pod vedením Veroniky
Hrickovej, kde si zväčša naši
najmenší vyrábali hrnčeky
a vyskúšali si prácu s hrnčiarskym kruhom. Vyrábali sa aj
špeciálne ekologické obrúsky
ako súčasť workshopu o minimalizovaní odpadu. Na našich
oslavách nechýbali ani typické
skautské aktivity, deti si mohli
s Martinom vyskúšať viazať
uzly, naučiť sa, ako sa správne
brúsi nôž alebo čo najrýchlejšie postaviť stan. Blonďák mal
pre malých aj veľkých pripravený kvíz o našom zbore, pri
ktorom sme si zaspomínali aj
na vtipné táborové príhody.
Dobrodružnú dušu našich
skautov sme ukázali počas
cestovateľských prednášok o exotickom Maroku a
Gruzínsku, ktoré tento rok
navštívili. Nechýbala ani diskusia o tom, čo nám skauting
dáva a prečo je dôležitý pre
život. Záver našej oslavy patril
oceňovaniu našich členov,
ktorí sa zaslúžili o vznik a
fungovanie zboru, rozdávaniu
špeciálnych zápisníkov, torty,
prezentácii našich najlepších
fotiek a nemohlo chýbať ani

spoločné fotenie.
Počas celej akcie bola pre
hostí pripravená oddychová
zóna, výstava táborových
tričiek či kroník. Do programu našej 15-ročnice sa zapojil
každý člen práve tým, čo mu
ide najlepšie. A to je pravou
ukážkou toho, čo nás skauting
učí. Byť zodpovedným, fungovať v tíme a najmä na sebe
pracovať. Poďakovanie teda
patrí všetkým našim členom,
ale aj rodičom a podporova-

teľom. Špeciálna vďaka patrí
našej zborovej vodkyni Terke
Patkovej za to, že práve pod jej
taktovkou sme sa dostali až
k 15. roku fungovania. Ďakujeme.
Fotoaj obci Horné Srnie za
pomoc a podporu, vďaka ktorej
môže náš 117. zbor aj naďalej
naplno tvoriť svoje aktivity,
a pánovi starostovi Jozefovi
Húserkovi, ktorý nás na oslave
poctil svojou návštevou.
Foto: Dominik Duša
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Stále sme ľahostajní!
Na začiatku tohto roka to
vyzeralo, že občania, ktorí idú do
záhradkárskej oblasti v časti Dráhy,
sú už vyspelejší, kultúrnejší.
No mýlila som sa.
Mária Kussová

Mikuláš navštívil škôlkarov

V

časti Dráhy sa
opätovne hromadia
prázdne PET fľaše,
papiere od jedla a tiež aj
použité kondómy. Niektorí
turisti sa bez problémov
posadia v altánku na vrch
stola, samozrejme, že obutí.
A to ešte nie je všetko –
opätovne sú tam vyvážané
smeti, ktoré patria do
domového odpadu. Nie raz
som navrhovala, aby na toto
miesto bola daná fotopasca.

Bez odozvy.
Myslím, že je už naozaj načase, aby sme sa všetci začali
k prírode správať ako rozumní ľudia. Len keď sa zamyslíme, aká bola mohutná naša
rieka Vlára cca pred 60 rokmi
a aká je teraz. Koľko ešte
máme času? Ja odpovedám, že
čas sme už stratili, že môžeme len aspoň niečo napraviť.
Chcem veriť, že ako rozmýšľam ja, že takto rozmýšľate aj
vy občania našej obce.

Akcie ZO SZTP
Členovia ZO SZTP Horné Srnie sa
v októbri zúčastnili hneď dvoch
zaujímavých akcií. Prvou bol každoročne
organizovaný benefičný koncert
v Bratislave a ďalšou účasť na Krajských
športových hrách SZTP na Myjave.
Elena Nosálová
členka výboru

A

utobus smerujúci do
Bratislavy na benefičný
koncert bol naplnený
do posledného miesta.
Po príchode do hlavného
mesta nasledovala tradičná
zástavka v nákupnom centre
Ikea, ktorú účastníci využili,
či už na nákup, alebo na
občerstvenie kávičkou,
obedom. V popoludňajších
hodinách sedeli už v hľadisku
Istropolisu a nadšene tlieskali
vystupujúcim folklórnym
súborom, spevákom,
tanečníkom. Najviac sa
páčilo vystúpenie skvelej
Maji Velšicovej. Na akcii bolo

i vylosovanie vstupeniek,
tentoraz sa však šťastie
neusmialo na nikoho z nášho
autobusu. Ďakujeme za pekný
kultúrny zážitok, tešíme sa
na stretnutie o rok.
Koncom mesiaca október
2018 sa uskutočnili Krajské
športové hry SZTP na Myjave, ktorých sa zúčastnilo
i 5-členné družstvo ZO SZTP
Horné Srnie. Družstvo v celkovom hodnotení družstiev
sa umiestnilo na 1. mieste
a získalo pohár. Blahoželáme.
Usporiadatelia si zaslúžia
pochvalu za výborný priebeh
tejto akcie. Ďakujeme.

Ako každoročne, aj tento rok 6. decembra zavítal Mikuláš so svojou družinou aj k nám
do materskej školy. Čakanie sa oplatilo a mikulášsky sprievod postupne privítali deti
vo všetkých štyroch triedach. Básničky či piesne, ktoré deti predniesli, potešili nielen
Mikuláša, anjela, ale aj zlostného čerta, ktorý si vo vreci neodniesol žiadnych neposlušníkov, práve naopak – každé dieťa bolo obdarované veľkým mikulášskym balíčkom.
Ďakujeme za návštevu a tešíme sa opäť o rok. KATARÍNA KRAMLÍKOVÁ / FOTO: ARCHÍV MŠ

Deň osôb so zdravotným
postihnutím
Kultúrno-spoločenské posedenie ku Dňu osôb so
zdravotným postihnutím ZO SZTP Horné Srnie sa konalo
6. decembra 2018 v priestoroch kultúrneho domu a bolo
spojené i s príchodom Mikuláša.
Elena Nosálová
členka výboru

A

kcie sa zúčastnilo
124 členov a hostia
z družobnej organizácie
dôchodcov z mesta Brumov–
Bylnice na čele s našou rodáčkou
Júliou Fojtíkovou, starosta
obce Jozef Húserka, riaditeľka
miestnej základnej školy PaedDr.
Martina Hanusová, učiteľka Mgr.
Eva Šumichrastová. Úvodné slovo
patrilo predsedovi organizácie
Štefanovi Blahovi, ktorý
všetkých privítal a predniesol
príhovor k Medzinárodnému
dňu osôb so zdravotným
postihnutím. K zúčastneným sa
prihovorili i hostia, z ktorých
dobrú spoluprácu vyzdvihol
starosta obce.
Nasledoval bohatý kultúrny
program žiakov z materskej
a základnej školy, odmenený
potleskom prítomných. Nechýbalo ani vystúpenie žiaka –
nášho virtuóza Romana Papiernika na harmonike, ktorého hra
všetkých očarila – vďaka patrí
jeho starému otcovi, ktorý mu
vštepil lásku k hudbe. Pekné,
milé boli i básničky, pesničky,
scénky, tanečné vystúpenia,

či už z oblasti folklóru, alebo
moderné. Sme hrdí, že máme
takých šikovných žiakov, začo
patrí veľká vďaka tým, čo ich to
naučili – v materskej škôlke ich
učiteľkám Mirke Černičkovej
a Bc. Renátke Vidrnákovej, na
základnej škole najmä učiteľke
Mgr. Evke Šumichrastovej a tiež
pani učiteľke zo ZUŠ. Na javisku
ožili zvyky spojené s predvianočným obdobím. Nechýbalo
ani podanie chutného občerstvenia vďaka Mirke Švorcovej
s kolektívom. Akcia sa vydarila i
vďaka Ľubomírovi Švorcovi. Nezabudlo sa ani na 4 jubilantov,

ktorí sa dožili životných jubileí
80, 70, 60 rokov. Gratulujeme.
Prítomných prekvapil i príchod Milkuláša, ktorý zúčastnených obdaril malým darčekom.
Nemohla chýbať ani hra Hraj
a vyhraj, na ktorú sa všetci
tešili. Niektorým sa darilo viac,
niektorým menej, ale o tom je
hra. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí pomohli, aby sa táto
akcia mohla zorganizovať. Záver
patril už tradične piesni Tichá
noc, svätá noc. Poďakovanie
patrí i hudobníkovi Michalovi
Černičkovi, ktorý sa postaral
o príjemnú atmosféru.
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Snehové
vločky

voľný čas / spoločenská kronika

Kedy v Hornom Srní
oslavujeme narodeniny
259

253

244

Z oblohy padajú

227

sťa malí anjeli

202

245 240
222

202

203

209

JAN UÁR
FEBRU ÁR
MAREC
A PRÍL
MÁ J
JÚN
JÚL
A UGUST
SEPTEMBER
OKT ÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

v mrazivom povetrí

237

dlho k nám leteli
Ich duše čisté
nepoznajú zem
tak letia dolu
a priletia až sem...

Manželstvo
uzatvorili

Top dátumy
9. august

19

16. máj

17

5. júl

17

28. január

16

5. január

15

Meluzína ich pohojdá

KEDY OSLAVUJE

v mrazivom náručí

IBA 1 človek

láska sa s nimi

11. mája

dychom ľadovým

19. júna

a občas aj do tvárí zafučí...

Spoločenská
kronika

15.9.2018
29.9.2018

Naši noví
občania

Alexandra Martišková
Vivien Steckmeierová
Richard Kollár
Agnesa Lukajková
Hana Valentová

30. júna

S úžasom v očiach

17. júla

mlčky pozeráme na ne

Pavol Chlebana
a Petra Schichová
Lukáš Kostka a
Andrea Šedivá

a v obave
aby nespadli
nastavíme teplé dlane

V jednom týždni oslavuje narodeniny priemerne 51 ľudí.

a každá vločka

Najviac ľudí oslavuje počas prvého júlového týždňa: 73.

srdiečko ľadové
chráni si plášťom mrazivým

Najmenej ľudí oslavuje medzi Vianocami a Silvestrom: 10.

Len ona vie
že záblesk slnka
spáli to srdce v nej
vypustí slzu drobučkú
a tichučko skropí zem

Krížovka

Navždy sme
sa rozlúčili

Svoje články a námety posielajte
na adresu lipovec@hornesrnie.sk
Pán farár sa rozčuľuje: „Kostol prázdny, nikde nikoho, ani organista neprišiel.
Kto dnes bude hrať?“ Félix mu odpovedá: (tajnička)

26.9.2018
6.10.2018
12.10.2018
18.10.2018
29.10.2018
5.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
27.11.2018
28.11.2018

Mária Fabušová
Anna Svedková
Terézia Švančárková
Anna Naňáková
Žofia Michaliková
Margita Galková
Antonia Kebísková
Pavol Lipták
Anna Meščánková
Anna Špirková
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