ročník: XXI.

Číslo: 2. september 2012

Odovzdávanie bytovky užívateľom

Dňa 21.septembra 2012 sa konalo slávnostné odovzdávanie novopostavenej obecnej 16−bytovky užívateľom za
prítomnosti starostu obce Jozefa Húserku ako investora, zástupcu starostu obce Bc. Jozefa Turáka, prednostu
krajského stavebného úradu Ing. Petríka, Ing. Ambróziho, stavebného dozoru Ing. Foltína, Ing. Straku ako
projektanta a autorského dozoru, dodávateľa − Ing. Kimerlinga a jeho zástupcov.
Bytovku slávnostne posvätil vdp. dekan Stanislav Lugowski.
Chceli by sme popriať novým obyvateľom bytovky veľa spokojných rokov strávených pod touto strechou v
našej malebnej obci.
Ocú
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojich za−
sadnutiach v dňoch 26.4., 20.6., 26.7. a 18.9.2012 prijalo
tieto uznesenia:
A) ZOBRALO NA VEDOMIE
1. Správy starostu o činnosti.
2. Správu riaditeľky ZŠ s MŠ V. Mitúcha o výsledkoch vý−
chovno−vzdelávacej činnosti.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
za rok 2011.
4. Správu audítora k účtovnej závierke obce za rok 2011.
5. Návrh Ing. Húserku vo veci rekonštrukcie chodníka Na
Hornom konci.
6. Návrh Ing. Húserku vo veci žiadosť na SIŽP ohľadne in−
formovania o výpadkoch filtrov.
7. Informáciu starostu o likvidácii skládky stavebnej sute v
lome pri hájenke.
8. Informáciu starostu o príprave prevodu pozemkov pod
kultúrnym domom.
9. Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2012.
10. Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I.
polrok 2012.
11. Upozornenie prokurátora k štatútu obce.
12. Informáciu o prechode obecného úradu na nový informač−
ný systém.
13. Informáciu o úmysle p. Háblovej na darovanie pozem−
kov.
14. Žiadosť obyvateľov nových rodinných domov na ulici Mos−
tíková o odpredaj pozemkov.
15. Žiadosť pána Ľuboša Švorca o predĺženie nájomnej zmlu−
vy na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome.
B) SCHVÁLILO
1. Prenájom časti pozemku o výmere 2 m2 z pozemku parc.
č. 819/1 zapísaného na LV obce č. 1 na dobu do 31.12.2022 Miest−
nej akčnej skupine Vršatec, o.z. za účelom umiestnenia infor−
mačnej tabule.
2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Použitie prebytku hospodárenia vo výške 41 830,67 eur
na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.
polrok 2012.
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012.
7. Prijatie úveru – Municipálny úver – Superlinka vo
výške 35 100,− eur poskytnutého zo strany Prima banky
Slovensko a.s., so sídlom: Hodžova 11, 011 11 Žilina, Slo−
venská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresné−
ho súdu v Žiline, Oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L, za pod−
mienok dohodnutých v príslušnej úverovej zmluve.
8. Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a s ním súvi−
siacich predpisoch o správe majetku zloženie centrálnej inven−
tarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie hospodárskych
prostriedkov Obce Horné Srnie: predseda: Jozef Turák, členo−
via: Ing. Jolana Hiklová, Magdaléna Papierniková
C) SÚHLASILO
1. S poskytnutím finančných prostriedkov vo forme dotácie
pre Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín vo výške 20,−
eur.
2. S poskytnutím finančných prostriedkov vo forme dotácie
pre Slovenský rybársky zväz, základná organizácia Horné Sr−
nie vo výške 50,− eur.
3. S uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi
Obcou Horné Srnie a Regionálnou vodárenskou spoločnosťou
Vlára – Váh s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, k parcele č.
1902/1 v k.ú. Horné Srnie.
4. S prevodom majetku v hodnote 44 184,73 eur zhodnotené−
ho prostredníctvom projektu Jak to dělali naši staříčci do sprá−
vy Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha, Horné Sr−
nie.
5. S odpredajom pozemku parc.č. 686/3 − zastavané plochy a
nádvoria, v podiele 2/4 vedenom na LV č. 773 pre k. ú. Horné

Srnie, vo výmere podielu 36 m2 , vo vlastníctve Obce Horné
Srnie do vlastníctva Ľubomíra Kebíska a manž. Márie Kebísko−
vej, rod. Kubíčkovej, obaja byt. Pod Orešovcom 779/25, Horné
Srnie, za dohodnutú kúpnu cenu 66,60 eura. Kupujúci budú
znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva nehnu−
teľnosti a zápisom do katastra nehnuteľností.
D) NESÚHLASILO
1. So zvýšením emisného limitu pre TOC na hodnotu 80 mg/
m3, vzhľadom na zvýšené environmentálnu záťaž na obyvate−
ľov obce Horné Srnie.
E) URČILO
1. v zmysle § 11, ods. 4, písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat
starostovi obce: Plat starostu obce vo výške: základný plat vo
výške 1 557,− eur navýšený o 25%, celkový plat teda predstavu−
je 1 947,− eur s účinnosťou od 1.6.2012.
F) ODPORUČILO
komisii výstavby pripraviť do rozpočtu obce na roky 2013−
2015 návrh na opravu chodníkov v obci.
G) POVERILO
starostu pozvať na budúce zasadnutie OZ predstaviteľov
Cemmac a.s. na objasnenie problematiky znečisťovania ovzdu−
šia.
H) KONŠTATOVALO,
že na zriadenie počítačovej herne podľa žiadosti p. Martona
sa nevzťahuje VZN o obmedzení hazardných hier na území obce
Horné Srnie.
V tomto prehľade sú vypísané len najdôležitejšie body uzne−
sení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice zo zasad−
nutí OZ spolu s výpismi z hlasovania poslancov sú k dispozícii
k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornom Srní, ako i na
internetovej stránke obce – www.hornesrnie.sk.
Silvia Kebísková, OcÚ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Matilda FOTTOVÁ, Jesica LACKOVÁ, Megan KOLÍNKO−
VÁ, Alexia BICSKEYOVÁ, Natália PISETTOVÁ, Gabriel
TURÁK, Lívia TURÁKOVÁ
MANŽELSTVO UZATVORILI
5.5.2012
Michal Matejka a Anna Breznická
obaja z Horného Srnie
12.5.2012 Michal Krbaťa a Ivana Záhorcová
obaja z Horného Srnia
16.6.2012 Ľubomír Magušin z Topoľčianok
a Andrea Švajková z Horného Srnia
21.7.2012 Milan Blaško a Lenka Jurenková,
obaja z Horného Srnia
4.8.2012
Jozef Gábik z Horného Srnia
a Andrea Štefániková z Jasenice
25.8.2012 Emil Huňa z Horného Srnia
a Jana Saloková z Prešova
15.9.2012 Ján podušel z Nemšovej
a Eva Vidomanová
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
29.3.2012 Jozef KUBÍČEK, 7.4.2012 Štefan ŠPIRKA,
16.4.2012 Ján SVEDEK, 21.4.2012 Z denek ŽOFČÍN,
7.5.2012 Jozefína MICHÁLIKOVÁ, 28.5.2012 Jozef MARTIŠ−
KA, 8.6.2012 Štefan KEBÍSEK, 9.6.2012 František TUPÝ,
1.7.2012 Mária TVRDOŇOVÁ, 3.7.2012 Ján NITSCHNEI−
DER, 3.7.2012 Marta TUPÁ, 9.7.2012 Peter VASKÝ,
22.7.2012 Margita MARTONOVÁ, 4.8.2012 Olga RACHLE−
ROVÁ, 19.8.2012 Mária PAPIERNIKOVÁ, 20.8.2012 Jozefí−
na GONDEKOVÁ
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Vernisáž predajnej výstavy obrazov − Z poézie života
Od 13. mája do 13. júna 2012 sa vo výstavných
priestoroch obce v starej škole konala vernisáž predaj−
nej výstavy obrazov p. Janky Breznickej, rod. Beňovej.
Janka Breznická sa venovala umeniu od detstva. Na
Základnej umeleckej škole okrem iných predmetov štu−
dovala aj výtvarnú výchovu. Svoju tvorbu však začala
naplno rozvíjať až v posledných rokoch, v ktorých sa
intenzívne venuje maliarstvu. Medzi jej obľúbené vý−
tvarné techniky patrí kombinovaná technika akryl –
štruktúrovacia pasta, ale blízky jej zostáva aj olej, čis−
tý akryl, či akvarel.

Autorka má za sebou niekoľko úspešných samostat−
ných i kolektívnych výstav. Vystavovala v Prahe, Bra−
tislave, v Novákoch i v Nemšovej. Jej diela nájdete v
galériách, ale zdobia aj steny interiérov reštaurácií. Od−
borníci ju radia medzi insitných maliarov. Svoju tvor−
bu konzultuje s akademickým maliarom Jurajom Orav−
com, ktorý sa o nej vyjadril takto:
„Maliarska tvorba Janky Breznickej je typicky insit−
ná. Opiera sa o zaužívané témy, ktoré spracováva po
formálnej stránke intuitívne, s dobrou dávkou fareb−
ného vkusu. Po stránke kompozičnej nevyhľadáva zlo−
žitosti vzťahov stvárňovaných predmetov, no danú plo−
chu zapĺňa pomocou priestorového výtvarného riešenia.
Ako väčšina výtvarníkov samoukov nehľadá vo svojej
tvorbe hlbší, filozofický obsah, no citlivo reflektuje vní−
mané okolie a svoje vizuálne poznatky z neho...Rád by
som zdôraznil, ešte jeden rozmer práce maliarky a to v
danej chvíli podstatný, ktorý až tak nesúvisí s výtvar−
ným hodnotením. Forma art−terapie, liečby umením, je

jednou z veľmi účinných činností pomáhajúcich pri rôz−
nych ľudských ťažkostiach. V prípade Janky Breznic−
kej je nepochybne veľmi pozitívna a preto jej želám veľa
síl a radosti pri maľovaní...“
Janka Breznická, tak ako hovorí Juraj Oravec ne−
hľadá vo svojej tvorbe hlbší filozofický obsah − ona ho
nachádza a odovzdáva ho ďalej. Nehľadá zložitosti vzťa−
hov – zachytáva krásu a poéziu stvorených vecí v jej
jednoduchosti. Výber tém, ktoré zobrazuje, je intuitív−
ny, naplnený neprestajnou túžbou zachytiť krásno,
unikajúce čoraz viac pozornosti človeka. Autorka har−
monizuje tému citlivým výberom farieb, zapĺňa priestor
kompozíciou, z ktorej prúdi pokoj. Vyberá si zaužívané
témy – no v konečnom výsledku ich pretavuje do infor−
mácie − posolstva, ktoré nás volá nanovo objaviť jemný
− ako ona hovorí − poetický rozmer života. Početné ob−
razy zátiší dopĺňa krajinomaľba, priestor, v ktorom žije
a s ktorým je bytostne spätá. Nevyhýba sa ani živej
časti prírody − ani témam duchovným. Svojským, neza−
meniteľným pôvabom a sviežosťou farieb oslavuje veľ−
koleposť stvorenstva a preto z jej obrazov na nás prúdi
harmónia a dôvera.
Prezentáciu maliarky je vhodné zakončiť výrokom ve−
likána výtvarného umenia, maliara Leonarda Da Vinci.:
„Maľovanie je poézia, ktorá je videná, ale nepočutá −
a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

V prípade Janky Breznickej môžeme pokojne dodať,
že jej obrazy prinášajú poéziu života, ktorú síce nemô−
žeme počuť ušami, ale môžeme ju celkom jasne − počuť
našim srdcom.

FOLKLÓRNY FESTIVAL V TERCHOVEJ
V mesiaci júl 2012 sa v rázovitej slovenskej dedinke
Terchová konal už 50. ročník medzinárodného folklórne−
ho festivalu pod názvom Jánošíkove dni. Dňa 28. júla 2012
uskutočnila Základná organizácia Slovenského zväzu te−
lesne postihnutých v Hornom Srní združujúca občanov
Horného Srnia, Nemšovej i blízkeho okolia autobusový
zájazd, aby mohli jej členovia spoznať krásy folklóru pri
vystúpeniach slovenských i zahraničných umelcov.
Počasie sa vydarilo. Nálada bola výborná, všade samé
veselice, sprievody, výstavy fotografií, obrazov, výrobkov

umelcov, stánky s bohatým občerstvením. Členovia zá−
jazdu odmenili bohatým potleskom účinkovanie muzikan−
tov, tanečníkov, spevákov, či už našich alebo zahranič−
ných. Páčili sa im vystúpenia nielen detských súborov
Ďumbier, Chotárik, Terchovček, Turiec, ale i seniorov z
Trenčína, ktorí sa nedali zahanbiť. Treba poďakovať or−
ganizátorom akcie, lebo prispela ku kultúrnemu vyžitiu
telesne postihnutých, ktorí by si bez jej zorganizovania
nemali možnosť príjemne oddýchnuť a spoznávať pritom
bohaté tradície folklóru.
E.N., členka výboru
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CEMMAC a.s.
Nielen priemyselný podnik, ale taktiež každý človek
svojou činnosťou spôsobuje znečisťovanie životného
prostredia. Tým sa nemyslí iba nezákonné znečisťovanie,
ako je napríklad domáce spaľovanie odpadu, alebo jeho
odhadzovanie do voľnej prírody. Patrí tu aj spotreba ener−
gie v akejkoľvek forme, produkcia bežného komunálneho
odpadu a odpadových vôd. Súčasne sa zabúda, že každý
človek je zároveň spotrebiteľom, t.j. článkom na konci re−
ťazca, ktorému nevyhnutne predchádza výroba produk−
tov zaťažujúca životné prostredie. To je daň za konzum−
ný spôsob života, na ktorom je založená svetová ekono−
mika. Kompromis medzi produkciou a záťažou životného
prostredia je zabezpečovaný legislatívne reguláciou mie−
ry a spôsobu znečistenia – zákonom o životnom prostre−
dí. Cieľom je zabezpečiť trvale udržateľný stav životného
prostredia.
Cemmac a.s. podobne ako iné podniky v zmysle tohto
zákona patrí medzi zdroje znečisťovania. Kontrola zne−
čistenia životného prostredia spadá v prvom rade pod Slo−
venskú inšpekciu životného prostredia a Obvodný úrad
životného prostredia. V niektorých kategóriách pod Mi−
nisterstvo životného prostredia a Regionálny úrad verej−
ného zdravotníctva.
Medzi neinformovanými občanmi obce často nachádza
odozvu fáma, že Cemmac a.s. sa najmä v nočnej dobe zba−
vuje odpadu – emisií. Je na zamyslenie, že sa s takýmto
názorom stretávame i v súčasnosti, keď sú emisie z linky
rotačnej pece pod trvalou kontrolou najmodernejšieho a
najkomplexnejšieho Automatického Monitorovacieho Sys−
tému – AMS, ktorý automaticky zaznamenáva údaje o
emisiách plynov a prachu, a ktorý je kontrolovaný úrad−
mi životného prostredia. Dôvodom môže byť celkový ne−
gatívny postoj k Cemmacu, pretože naozaj nemusí byť pre
všetkých občanov výhodou umiestnenie cementárne pria−
mo v obci. Druhým dôvodom môžu byť výpadky elektro−
filtra.
Najväčším zdrojom emisií v Cemmac a.s. je linka ro−
tačnej pece. Výpal slinku je energeticky náročný proces,
pričom tepelná energia sa do rotačnej pece dodáva vo for−
me paliva či už cez hlavný horák, alebo cez kalcinačné
horáky. Vyháraním paliva dochádza k vzniku plynných
emisií, z ktorých automatický monitorovací systém za−
znamenáva emisie oxidu uholnatého (CO), oxidov dusíka
(NOX) a celkového organického uhlíka (TOC). Automa−
tický monitorovací systém zaznamenáva taktiež emisie
tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Limitné hodnoty pre
emisie NOX, TOC a TZL sú stanovené zákonom. Naviac
všetky spomenuté emisie sú spoplatnené a preto prevádz−
kovanie zariadenia s vysokými emisiami je pre Cemmac
a.s. neekonomické.
Od roku 2004 začal Cemmac a.s. časť konvenčných palív
(uhlie, zemný plyn a ľahký vykurovací olej) nahrádzať
tuhými alternatívnymi palivami (TAP), gumovým odpa−
dom a odpadovými olejmi. Spoluspaľovaním alternatív−
nych palív sa odstránila konkurenčná nevýhoda Cemmac−
u a.s. oproti ostatným cementárňam. Tu je potrebné zdô−
razniť, že spoluspaľovanie odpadov sprísňuje podmienky
prevádzky zariadenia a teda aj emisné limity sú prísnej−
šie ako v prípade prevádzky s konvenčnými palivami. Ako

príklad možno uviesť sprísnenie limitu emisií NOX z 1200
mg/Nm3 pri prevádzke s konvenčnými palivami na 800
mg/Nm3 pri prevádzke s alternatívnymi palivami. Spolu−
spaľovaním odpadov sa znižujú emisie skleníkových ply−
nov, ako napr. oxidu uhličitého (CO2), šetria sa prírodné
zdroje a je ekologicky vhodnejšie ako skládkovanie odpa−
du. Odpad uložený na skládkach uvoľnuje značné množ−
stvo metánu (CH4), ktorý je oveľa agresívnejším sklení−
kovým plynom ako CO2. Zbytky z procesu spoluspaľova−
nia alternatívnych palív sú naviazané s vysokoreaktív−
nym vápnom a úplne zakomponované v slinku V podsta−
te sa jedná o bezodpadovú technológiu likvidácie odpadu.
Výpadky elektrofiltra, ktoré sú sprevádzané prášením
z komína, sú nežiaducim prevádzkovým stavom. Cemmac
a.s. si uvedomuje potrebu vysvetliť občanom príčiny vý−
padkov elektrofiltra. Elektrofilter slúži na odprášenie lin−
ky rotačnej pece a surovinových mlynov. Surovina dáv−
kovaná do výmenníka tepla prechádza cez jednotlivé tep−
lovýmenné cyklónové stupne, kde dochádza k jej odlúče−
niu z prúdu nosných plynov. Keďže účinnosť odlučovania
cyklónov je max. 95%, časť suroviny odchádza zo systé−
mu v dymových plynoch. Zaprášené dymové plyny ná−
sledne prechádzajú cez elektrofilter, kde dochádza k od−
lúčeniu častíc prachu od plynov a očistené plyny sú vy−
púšťané do ovzdušia. Prechodom cez polarizačné elektró−
dy častice prachu dostanú elektrostatický náboj. Elektro−
staticky nabité častice prachu sa následne usadzujú na
zberných elektródach, ktoré majú opačný náboj. Odlúče−
ný prach je skladovaný v silách a následne spotrebovaný
v procese výroby cementu. Občas dochádza na linke ro−
tačnej pece k vzniku nestabilných stavov, čo vedie k ná−
rastu koncentrácie CO v dymových plynoch. Keďže CO je
pri určitej koncentrácii výbušný a elektrofilter pracuje s
vysokým napätím, je pri náraste koncentrácie CO v dy−
mových plynoch nad 1,5% prívod vysokého napätia na
elektródy automaticky vypnutý. Vtedy je prach obsiah−
nutý v dymových plynoch emitovaný do ovzdušia. Treba
podotknúť, že prach vychádzajúci z komína je v podstate
surovinová múčka, teda zomletá zmes vápenca a slieňov.
Vždy sa jedná len o krátkodobý stav, ktorý sa operátori
snažia okamžite vyriešiť. Ak by za rotačnou pecou nebol
nainštalovaný elektrofilter, cementáreň by denne emito−
vala takmer 100 t surovinovej múčky, čo by pre ňu pred−
stavovalo značnú ekonomickú stratu a jej okolie by bolo
pokryté šedou vrstvou prachu.
Cemmac a.s. je ako prvá cementáreň na Slovensku dr−
žiteľom certifikátu ISO 14001, z ktorého vyplýva, že dob−
rovoľne prijala povinnosť ísť nad rámec zákonných po−
vinností vo vzťahu k životnému prostrediu a v žiadnom
prípade nebude šetriť na investíciách do environmentál−
nych projektov.
Zároveň treba uviesť, že Cemmac a.s. je s viac ako 200
zamestnancami najvýznamnejším zamestnávateľom v
obci. Cementáreň sa usiluje o nadštandartnú úroveň spo−
lupráce s obcou, v ktorej pôsobí, podporuje rozvoj kultúr−
nych a športových aktivít v obci.
Ukončenie výroby cementu v Hornom Srní by malo
výrazne negatívny dopad na ekonomickú situáciu obce a
samozrejme aj občanov.
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Deň otvorených dverí v CEMMAC, a.s. Horné Srnie
V rámci novej koncepcie skvalitňovania vzťahov s občan−
mi našej obce sa dňa 02.06. 2012 konal v CEMMAC,a.s.
„Deň otvorených dverí“. Boli sme veľmi milo prekvapení
účasťou, ktorá prevýšila naše očakávania a skromným od−
hadom môžeme konštatovať, že sme v priebehu doobedia
privítali okolo 350 návštevníkov. Mali si možnosť prezrieť
celý závod od lomu, „zvláštnu bielu halu“ predhomogenizač−

nú skládku, skládku alternatívnych palív, velín rotačnej pece
a expedíciu cementu. Naši pracovníci sa snažili zodpovedať
všetky položené otázky. Veríme, že táto akcia ozrejmila
mnohým občanom procesy, ktoré vo „fabrike“ prebiehajú a
sme radi, že si ju na vlastné oči mohli prezrieť a urobiť si
svoj názor. Veľmi radi vás privítame aj o rok.
Vedenie CEMMAC, a.s. Horné Srnie

MOŽNO TO BOLO TAKTO...
Určite si niektorí pamätáte na prvé čísla Lipovca, v ktorých
sa písalo o najstaršej histórii Horného Srnia, o tom, odkiaľ sme,
kto boli prví obyvatelia , kde sídlili, ako žili... Aj my sme na
hodinách regionálnej výchovy spoznávali našu históriu, obyva−
teľov, spôsob ich života či rôzne zaujímavosti zo minulosti na−
šich predkov. A keďže sme na literatúre preberali povesti, vyu−
žili sme tieto vedomosti, popustili uzdu fantázie a vytvárali
vlastné príbehy z čias dávno minulých... Tu sú niektoré z nich:
POVESŤ O ČERTOVEJ SKALE
Kedysi dávno stál na Čertovej skale, vtedy sa ešte tak nevo−
lala, hrad. Veľký, krásny, zlatom vybíjaný. Panoval tam kráľ,
ktorému manželka porodila nádherné dieťatko. Volali ju Al−
žbetka. Keď bola súca na vydaj, kráľ vyhlásil, že ju vydá za
toho, kto ju dokáže rozosmiať. Prišli mládenci z celého sveta,
ale ani jednému sa nepodarilo smutnú dievčinu rozveseliť. Pri−
šiel tam aj nepozvaný hosť− čert. Ten jediný princeznú rozo−
smial. Slovo−neslovo, svadba musela byť. Už bolo všetko na−
chystané na svadobnú hostinu, keď tu zrazu princeznej niet
.Tri dni ju hľadali po celom chotári, ale márne. Nakoniec čerto−
vi povedali, že princezná utiekla. Čert sa tak nahneval, že zá−
mok aj so všetkými ľuďmi premenil na tvrdú ,nedostupnú ska−
lu. Preto sa volá Čertova skala. Je na nej vyryté kopýtko, vid−
lička, lyžička, nožík− spomienka na pripravovanú svadobnú
hostinu. To tam vyryl rozhnevaný čert na znak toho, že s čert−
mi sa nemá nikto zahrávať. Preto si aj vy dávajte pozor, ako sa
k nej budete správať, lebo viete, čo sa hovorí: Čert nikdy nespí!
Adelka Papierniková , 7.A
PREČO HORNÉ SRNIE
Hovorí sa, že názov obce Horné Srnie pochádza od toho, že sú
tu hory − Horné. Názov Srnie vraj vznikol kvôli nejakej srnke.
Ale akej ? To je otázka.
Zodpovedala ju jedna miestna povesť. Počúvajte.
Bol tu v Srní − vtedy sa tak ešte nevolalo − jeden richtár. Mal
veľmi rád divinu. Samozrejme, aj rád poľoval. Skoro každý deň
jedol diviaky, srnky, jelene, medvede či lesné vtáctvo. Postupne
sa vyprázdňovali lesy v okolí. To veľmi hnevalo župana Tren−
čianskej stolice.
V miestnych horách žil tiež nádherný diamantový srnec. Pre−
menil sa na bohatého mešťana a prišiel k nenásytnému richtá−

rovi na obed. Veru sa nepotešil, keď na stole videl svojich mŕt−
vych bratov. Nahnevaný prevrhol stôl, premenil sa na diaman−
tového jeleňa a chcel richtára zabiť. Potom sa však upokojil a
zakázal richtárovi päť rokov jesť divinu.
Keď sa po piatich rokoch diamantový srnec vrátil, zistil, že
nielen richtár, ale ani ostatní obyvatelia už nezabíjali žiadnu
lesnú zver. S vďakou obdaroval dedinu veľkým náleziskom vá−
penca a dovolil dedinčanom využiť ho, aby nehladovali.
Na počesť tohto nádherného srnca a zároveň na výstrahu, že
prírodu si musíme chrániť, dedinu premenovali z Villa Zerny
na Horné Srnie.
Nálezisko ľudí zásobuje už šesť storočí a je im doposiaľ na
osoh. A ak sa aj naďalej budú obyvatelia obce správať k prírode
šetrne, diamantový srnec dovolí ľuďom ešte veľmi dlho využí−
vať svoj vzácny dar.
Štefan Gajdošík, 7.A
POVESŤ O HORNOSRNIANSKOM VŔŠKU
Vŕšok bol kedysi dávno veľmi vysoký vrch. Pod ním, pri ma−
lom potoku, vyrástla neveľká dedinka, ktorá mala vo svojom
erbe krásneho mladého srnca. Raz, keď tu zúrila vojna, udatný
vojak Juraj bojoval na tom vrchu. Bolo to dvadsať na jedného.
On však všetkých porazil. Vďaka nemu nás nepriatelia necha−
li. Ale keď bojoval proti zloduchom z temných hôr , veru, nevlá−
dal sa brániť. Zloduchovia vtrhli do pokojnej dediny a celú ju
vypálili. Prežilo len pár dedinčanov, ktorí sa ukryli v hlbokých
srňanských horách. Tí si neskôr postavili nové domovy. Zišli
nižšie popri potoku a po oboch jeho stranách začali budovať
nové príbytky. Udatného vojaka Juraja pochovali na tom vyso−
kom vrchu.
Postupne sa do osady sťahovali ďalší a ďalší ľudia. Vysoký
vrch sa zmenšil vždy, keď sa tu niekto prisťahoval. Teraz tu
býva veľmi veľa obyvateľov. Z vysokého vrchu sa tak stal malý
Vŕšok. Na Jurajovu pamiatku a pamiatku obetí vojny dali vďační
obyvatelia na Vŕšku postaviť kríž. Tento kríž tam stojí dodnes.
Ak okolo neho pôjdete, kráčajte potichu. Hovorí sa totiž, že
niekde v hĺbke stále drieme vojsko temných zloduchov.
Katarína Hanusová, 7.A
Možno to bolo práve takto...
E. Sumichrastová a žiaci 7. ročníka
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Bilancia šk. roka 2011/2012 − skončil sa ďalší školský rok
Bilancujeme uplynulý školský rok.
Desať mesiacov uplynulo ako voda vo Vlá−
ri. Zo dňa na deň sme od septembra plnili
naše výchovné a vzdelávacie plány a plá−
ny činnosti. Snažili sme sa vštepiť žiakom
základy vied, cudzích jazykov, starali sme
sa o ich všestranný rozvoj prostredníctvom
telesnej, výtvarnej, hudobnej a pracovnej
výchovy. Snažili sme sa o výchovu moder−
ného mladého človeka rozvíjaním infor−
mačnej zručnosti, ale zároveň hrdého na
svoj región a jeho históriu. Nezabúdali sme
i na voľný čas v popoludňajších hodinách
cez prácu množstva krúžkov, ale i na roz−
víjanie mladých talentov v rôznych ved−
ných, športových i umeleckých súťažiach.
Neľutovali sme čas a námahu na ich prí−
pravu a našim žiakov sa celkom darilo.
(Úspechy našich žiakov školy sú v prílohe
tohto článku.)
V rámci mnohých výletov a exkurzií,
školy v prírode, lyžiarskeho výcviku sa bu−
dovali kladné medziľudské vzťahy medzi
deťmi, úcta k hodnotám, ktoré vytvorili
ľudia, ale i osobné poznávanie toho, čo sa
naučili na vyučovacích hodinách.
Napĺňanie našich plánov predpokladá
spoluprácu s rodinou a maximálnu dôveru
rodičov voči škole. Zverujete nám deti v
priemere na 5 hodín denne, počas mimo−
školských akcií aj na niekoľko dní. Ďaku−
jem všetkým rodičom , sponzorom, členom
Rady školy i Združeniu rodičov pri ZŠ a
MŠ, zriaďovateľovi, ďalej tým, ktorí nám
venovali 2% z daní a všetkým, ktorí aký−
koľvek spôsobom prispeli k vylepšeniu na−
šej práce možno i povzbudzujúcim a uznan−
livým slovom. Naša práca je ťažká a spo−
ločnosťou nedocenená.
Všetkých 40 pracovníkov v základnej i
v materskej škole pracuje pre deti – peda−
gogickí pracovníci v pedagogickom proce−
se, prevádzkoví v zabezpečovaní ostatných
činností – aby sa vaše deti cítili bezpečne
a príjemne v čistom útulnom prostredí. Sa−
mozrejme, že vďaka ich usilovnej práci
všetkých našich 234 žiakov v základnej a
78 detí v materskej škole ukončilo školský
rok úspešne.
Každé ráno, keď naši žiaci čakajú na
otvorenie vchodových dverí školy, mnohí
sú veľmi netrpezliví, starší v hlúčkoch po−
stávajú opodiaľ, rozmýšľam, aký asi majú
pocit, chcú alebo musia ísť do školy. Mož−
no ráno pri vidine celodenných povinností
asi skôr musia, ale keď ich sledujem počas

Umiestnenie našich žiakov v športových súťažiach
v šk.r. 2011/2012
Druh športovej súťaže
Malý futbal st.žiaci
Veľký futbal st. žiaci
Hádzaná − chlapci
Basketbal − chlapci

počet
1 družstvo
1 družstvo
1 družstvo
1 družstvo

Basketbal − dievčatá

1 družstvo

Volejbal − chlapci
Florbal
Vybíjaná − dievčatá
Stolný tenis
Malý futbal ml.žiaci

1
1
1
1
1

družstvo
družstvo
družstvo
družstvo
družstvo

umiestnenie
3. miesto − okresné kolo
4. miesto − okresné kolo
2. miesto − okresné kolo
1. miesto − okresné kolo,
1. miesto − regionálne kolo,
3. miesto − krajské kolo
1. miesto − okresné kolo,
2. miesto − regionálne kolo
1. miesto − okresné kolo

8. miesto − okresné kolo

Umiestnenie našich žiakov v záujmových súťažiach
na regionálnej a okresnej úrovni
v šk.r. 2011/2012
Názov súťaže
Regionálna
súťaž Poznaj
svoje korene

Počet
8

výsledok, umiestnenie
Štefan Gajdošík. 6.A −1. miesto
Natália Ivančáková, 6. A −2. miesto
Dominika Ivančáková, 8.− 1. miesto
Martina Markusová, 8. – 2. miesto

Súťaž mladých
družstvo
záchranárov CO
− okresná

Juraj Štefánek 6. B, Katarína
Hanusová 6. A, Kristína Papierniková
6. A, Štefan Gajdošík 6. A – 5. miesto

Veľkonočná
tvorivá dielňa
− okresná

2

Marika Horečná, 2. A − 1. miesto
Šárka Vandžalová – 3. miesto

Súťaž mladých
zdravotníkov
− okresná

družstvo

Kristína Papierniková 6.A, Kristína
Žofčínová 6.A, Štefan Gajdošík 6.A,
Katka Hanusová 6.A, Paťka Tallová
6.B – 4. miesto

Výtvarná súťaž
Ako Kubko
a Maťko na
salaši syry
vyrábali − regionálna

Barunka Vavreková, 3. A – 2. miesto
Matej Chlebana, 9. B – 2. miesto

O najkrajšiu
koledu ZUŠ
v Trenčíne

3

Jana Štefánková, 9.A − zlaté pásmo
Dárius Štefánek, 4. A − bronzové pásmo
Lukáš Fabuš, , 3.A – bronzové pásmo

MY POP STAR
okresná

1

Jana Štefánková, 9.A – 1. miesto,
postup do krajského kola

Slávik Slovenska 2
− okresná

Jana Štefánková, 9. A – 3. miesto
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Umiestnenie našich žiakov v predmetových a jazykových olympiádach v šk. r. 2011/2012

Názov súťaže

Počet

výsledok, umiestnenie
okresné kolá, krajské kolá

Geografická
olympiáda

5

Matematická
olympiáda

4

uvádzame umiestnenie do 10. miesta, úspešný riešiteľ dosiahol predpísané
kritéria pre okresné kolo (napr. aspoň polovicu z možných bodov,
rozpracované 3 príklady, splnený časový limit)
Dominika Ivančáková,8. - úspešná riešiteľka, 3.miesto, postup do
krajského kola – 6. miesto, úspešná riešiteľka
Lucia Patková, 9. A - úspešná riešiteľka, 6. miesto
Patrik Kebísek, 5., úspešný riešiteľ
David Kvasnica, 6. B, úspešný riešiteľ
Erik Jantošovič, 5. - úspešný riešiteľ

Trenčianske
hodiny

3

Súťaž v prednese
poézie a prózy
Olympiáda
v nemeckom
jazyku
Olympiáda
v anglickom jazyku

4

Martin Hanus, 8. – 2.miesto, úspešný riešiteľ
Róbert Kebísek, 6. A – 4. miesto, úspešný riešiteľ
Mária Inez Gajdošíková, 3.A – úspešná riešiteľka
Damián Lipták, 4. A – úspešný riešiteľ
Erik Jantošovič, 5.A - úspešný riešiteľ
Juraj Štefánek, 6. B - úspešný riešiteľ
Jakub Kebísek, 7. – úspešný riešiteľ, 2.miesto , postup do
krajského kola, 8. miesto
Martin Gajdošík, 7. – úspešný riešiteľ, 3.miesto
Natália Ivančáková, 6. A – úspešná riešiteľka, 5. miesto
Štefan Gajdošík. 6.A - úspešný riešiteľ, 6. miesto
Dominika Ivančáková, 8. – úspešná riešiteľka, 4. miesto
Martina Markusová, 8. - úspešná riešiteľka, 7. miesto
Natália Križková, 9. A – úspešná riešiteľka, 10.miesto
Dominika Ivančáková 8.A, úspešná riešiteľka, 8. miesto
Martin Hanus, 9.A, úspešný riešiteľ, 10. miesto
Družstvo obsadilo 1. miesto v dekanátnom kole – postup do
diecézneho kola, 6.miesto
Jana Štefánková, 9. A, 1. miesto
Dárius Štefánek, 4. A – 2. miesto
Lukáš Fabuš, , 3.A – 2. miesto
Terézia Sabadková, 8. – 3. miesto v obvodnom kole

1

Dominika Ivančáková, - 4. miesto

1

Štefan Gajdošík - 8. miesto

Pytagoriáda

5

Dejepisná
olympiáda

8

Fyzikálna
olympiáda
Biblická olympiáda

4
3

vyučovania, či už počas práce cez vyučovacie hodiny – alebo len tak počas prestávky, viac a viac sa presviedčam, že
škola je pre nich i niečo, čo chcú – spokojne komunikujú s kamarátmi, jedia nachystanú desiatu, tešia sa na prácu
na interaktívnej tabuli, radujú sa z pekných výkresov, ale i z vyhraného zápasu na telesnej výchove, deviataci
tajne ubziknú za ôsmačkami a tí odvážnejšie nahlas ohodnotia riaditeľské voľno: “Čo budem doma, keď nebude
elektrika a počítač, radšej som v škole, doma sa nudím.“ Škola je teda niečo nielen nevyhnutné, ale bežná každo−
denná rutina, ktorú berieme ako samozrejmosť, ale 10 mesiacov stačí na intenzívny výkon. Zaslúžime si aj oddych.
Riaditeľka školy
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HORNOSRNIANSKE PRÍMENÁ
História hornosrnianskych prímen je úzko spätá so samot−
nou históriou obce Horné Srnie. Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1439. Jej názov sa v starých listinách uvádza
ako Possessio seu villa Zerny. V tom čase patrilo Horné Srnie
hradu Súča spolu s obcami Nemšová, Hrabovka, Kolačín, Pod−
hradie, Veľká Súča, Pustá Súča. Približne o stodesať rokov ne−
skôr v roku 1549 prevzala poverená komisia panstvo a hrad pre
panovníka. Spísal sa urbár, z ktorého sa dozvedáme aj mená
šiestich sedliakov a piatich želiarov. Boli to vôbec prvé priez−
viská zaznamenané v obci. Dokonca priezvisko Mazán sa za−
chovalo dodnes. Zaujímavé údaje o menách obyvateľov Horné−
ho Srnia poskytuje urbár z roku 1623. Niektoré z nich sa zacho−
vali v mierne pozmenenej podobe až do súčasnosti. Priezviská v
takej podobe ako ich poznáme dnes, sa objavujú až v urbári z
roku 1770 a väčšina z nich sa nachádza medzi najčastejšie sa
vyskytujúcimi priezviskami v Hornom Srní.
V súčasnosti má najviac Hornosrňanov priezvisko Papier−
nik. Nasledujú priezviská Kebísek, Húserka, Štefánek, Galko,
Michálik a Chlebana. Samozrejme, priezviská s najväčším poč−
tom nositeľov majú aj najviac prímen.
K priezvisku Papiernik uvádzam prímená Kostelník, Spevár
a Zbojníček. Jaroslav Papiernik bol kostolníkom, pomocníkom
kňazov. Býval oproti kostola. Na základe toho sa jemu a neskôr
aj jeho ďalšej rodine hovorí Kostelníkech. Prvým nositeľom prí−
mena Spevár bol Ján Papiernik. Jeho najdôležitejšou funkciou
bolo spievanie v kostole. Okrem toho predspevoval na rôznych
púťach, procesiách, pohreboch či iných príležitostiach v obci.
Michal Papiernik sa postaral o prímeno svojich potomkov tým,
že v mladosti všetko, čo videl, nosil domov. Každý ho volal Zboj−
níček.
Kebískovci majú najviac prímen. Je to spôsobené tým, že ešte
pred pár desaťročiami malo najviac obyvateľov Horného Srnia
práve toto priezvisko. Kým Kebískovcom sa rodia predovšetkým
dcéry, Papiernikovcom, naopak, synovia. Preto priezvisko Kebí−
sek už nie je najčastejšie sa vyskytujúcim priezviskom v našej
obci. Predok jednej vetvy Kebískovcov Juraj bol zručným kolá−
rom. Profesia stolár, kolár sa dedila po meči, preto sa prímeno
Kolár zachovalo počas viacerých generácií. Prímeno ďalšieho
Juraja Kebíska Hajník je zrejmé, jeho profesia bola hájnik. Čle−
novia rodiny Kebískovcov – Plesnivých si túto „lichotivú“ prezýv−
ku zaslúžili tým, že vo veľmi skorom veku šedivejú. Augustín
Kebísek rád behával. Veľmi však šušlal, a keď hovoril, že behal,
ostatní mu rozumeli „beval“. Preto táto rodina nesie prímeno
Bevaléch. Kebískovci – Kukučkovci boli, a aj sú v dedine veľmi
obľúbení. Príčinou ich obľúbenosti je to, že vždy všetko vedeli
ako prví, a práve z ich domu sa všetko dávalo na známosť ostat−
ným. Ďalší z Kebískovcov Vladislav mal preňho typickú skacka−
vú chôdzu, preto ho volali jednoducho Hopko. V dedine žil aj istý
Juraj Kebísek, ktorý by si neodpustil, keby niekomu nerozpove−
dal svoje zážitky z vojny. Najčastejšie sa chválil tým, že slúžil na
vojne u pešiakov – bagandžárov. Odvtedy mu nikto nepovedal
inak ako Bagandžár. Michal Kebísek sa taktiež postaral o pre−
zývku svojich potomkov, a to tým, že bol majiteľom krčmy. Preto
sa tejto rodine hovorí Krčmárech. Posledné uvedené prímeno
Kebískovcov Ondráš (Ondrášech) vzniklo na základe toho, že je−
den z Kebískovcov sa priženil do rodiny Ondrášovcov (toto priez−
visko sa vytvorilo od mena Ondrej).
Pri priezvisku Húserka je známe prímeno Pecháček. Ondrej
Húserka – Pecháček bol obecným pisárom okolo roku 1850. Pri
písaní využíval plechové nádoby, v ktorých mal atrament. Zo
slova plech tak vzniklo prímeno Pecháček. Písmeno „l“ zo slova
zmizlo artikulačnými problémami nositeľa tohto prímena.
Prvým nositeľom prímena Gazda bol Jozef Štefánek. Vedel
dobre gazdovať, hospodáriť a patril k najlepším gazdom v obci.
Ako aj u ostatných prezývok, aj táto sa dedí z generácie na ge−

neráciu. Štefan Štefánek si zaslúžil prezývku Stružka tým, že
sa presťahoval do blízkosti rieky Vláry. Práve tu sa nachádzali
tzv. stružky, ktoré by sme mohli charakterizovať ako plytkú
vodu na brode.
Hádam najzaujímavejšie prímená má priezvisko Galko. Vy−
skytujú sa obmeny Galko na mlyne, Putár, Rožko a Zanný. Prvé
spomenuté prímeno Galko na mlyne je z čias konca 19. storo−
čia, keď Ján Galko kúpil usadlosť, kde stál v minulosti jeden z
mlynov. Prímeno Putár patrí v obci k najstarším. Vzťahuje sa
ešte na obdobie, keď Horné Srnie patrilo hradu Súča. Galko –
Putár bol výborným kováčom, ktorý vyrábal kovové časti na
spútanie previnilcov. Ako prvý dostal prímeno Rožko Galko,
vlastniaci dom na rohu dvoch ulíc. Ďalším prímenom priezvis−
ka Galko je Zanný, a to z toho dôvodu, že prvý nositeľ tohto
prímena Ondrej Galko mal dom postavený ďalej od cesty, teda
vzadu. Hornosrnianskou výslovnosťou však vznikla podoba Za−
nný namiesto Zadný.
K priezvisku Michálik uvádzam prímená Mäsiar (Masár) a
Ševcéch. Obe sú odvodené z profesií. Ján Michálik bol vyučený
mäsiar a vlastnil aj mäsiarstvo v obci. Rodina Ševcéch má túto
prezývku od predka, ktorý bol ševcom, čiže obuvníkom.
Zaujímavé prímená sú spojené aj s priezviskom Chlebana.
Jánovi Chlebanovi a teraz jeho rodine nikto nepovedal inak ako
Frangel. Staral sa o kone a vozil veľkomožného pána veľkostat−
kára Frangeľa. „Ľ“ sa v hornosrnianskom nárečí nevyslovuje,
preto má prímeno podobu Frangel (tvrdo). Prvý nositeľ prezýv−
ky Didon Ján Chlebana mal čiernu pleť ako Róm. V tom čase
bolo v okolí rozšírené rómske priezvisko Didi, a tak na jeho
základe vzniklo prímeno Didon či Didonéch. Jozef Chlebana –
Zábavský býval, a taktiež sa aj podieľal na vybudovaní časti
obce s názvom Zábava. Rodina Pekelníkech má prezývku od
predka, ktorý vo svojej mladosti ani chvíľu neobsedel, stále vy−
mýšľal, jednoducho robil peklo. Posledné prímeno k priezvisku
Chlebana Richtár je opäť odvodené z funkcie. Michal Chlebana
bol richtárom v obci po 1. svetovej vojne a odvtedy sa jemu a
jeho rodine hovorí Richtárech.
Na záver uvádzam ešte zopár zaujímavých prímen, konkrét−
ne Lipták – Brušan, Krajči – Chupko, Krajči – Hanáček, Čer−
nička – Fúzkech a Nosál – Mamušák. Prvé spomenuté prímeno
Brušan sa spája s príhodou Juraja Liptáka. Ako malý chlapec
sa v škole počas vyučovania začal krútiť a ostal skrčený, držiac
sa za brucho. Pani učiteľka to zbadala a opýtala sa ho, čo sa mu
stalo. On povedal, že jedol fazuľu a teraz ho veľmi bolí bruško.
Pani učiteľka mu s poľutovaním povedala: „Poď, ty malý Bru−
šan, dám ti kvapky od bolesti.“ A prezývka bola na svete. V
rodine Krajčiovcov mali muži husté, takmer zrastené obočie.
Medzi očami sa im tak vytváral ako keby chlp. V našom nárečí
sa však nepovie chlp ale chup, preto prezývka Chupkéch. Inej
rodine Krajčiovcov sa hovorí Hanáčkech, pretože manželka ich
predka pochádzala z obce Haná, nachádzajúcej sa na Morave.
Rodina Černičkovcov má prezývku Fúzkech od svojho predka,
ktorý mal čierne fúzy a o tie sa aj patrične staral. Jednej rodine
Nosálovcov sa hovorilo Mamušákech, pretože deti svoju matku
neoslovovali mama alebo mamička, ale mamuša.
Uvedený zoznam prímen nie je ani zďaleka kompletný. Vy−
menovala som len tie, ktorých vysvetlenie a pôvod je zrejmý
alebo doložený nejakým prameňom. Okrem vybraných prímen
existuje v Hornom Srní ešte mnoho ďalších. Väčšina prímen je
odvodená od profesie či funkcie alebo od miesta obydlia. Horno−
srnianske prímená začali vznikať prevažne od polovice 19. sto−
ročia. V roku 1869 žilo v obci 849 obyvateľov a ich počet každým
rokom stúpal. S narastajúcim počtom obyvateľov tak vznikla
potreba rozlíšiť nositeľov toho istého priezviska. A sú to práve
prímená, ktoré robia našu obec jedinečnou...
Dominika Tallová
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20. výročie existencie sociálneho zariadenia v Hornom Srní
Okresný úrad v Trenčíne v zmysle platnej legislatívy o orga−
nizácii miestnej štátnej správy a o štátnej správe sociálneho za−
riadenia zriadil k 1. januáru 1992 Domov dôchodcov v Hornom
Srní ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Ústav
mal poskytovať celoročné sociálne služby starým občanom, ktorí
dosiahli vek rozhodujúci pre priznanie starobného dôchodku a
pre trvalé zdravotné problémy neboli schopní sa o seba postarať.

Dňa 4. novembra 1991 podpísal Okresný úrad Trenčín s Obec−
ným úradom Horné Srnie „Zmluvu o združených hospodárskych
prostriedkoch“, kde predmetom združenia bolo zriadenie domo−
va dôchodcov rekonštrukciou bývalej materskej školy. Obecný
úrad vstúpil do združenia vkladom budovy materskej školy v
hodnote 2 367 313 Kčs a okresný úrad vstúpil do združenia fi−
nančným vkladom na rekonštrukciu v sume 551 tis. Kčs.
17. marca 1992 som stavbu za investora prevzala do užívania
a od 6. apríla 1992 sme začali prijímať klientov. Prvou obyvateľ−
kou terajšieho domova dôchodcov bola pani Lýdia Szevčíková,
ktorá u nás i dožila a zomrela 28.6.1993. Ústav mal osem obyt−
ných izieb, sedem zamestnancov a kapacitu 20 klientov. Na otáz−
ku, ako zabezpečiť nepretržitú prevádzku s takým malým poč−
tom zamestnancov, som na príslušnom ministerstve dostala ta−
kúto odpoveď: „večer ich zamknite a ráno pozberajte“.
V tom okamihu som pochopila, čo je právna subjektivita.
Týmto dňom sa začal boj o zamestnancov, o priestory a najmä
ako zvýšiť kapacitu tak, aby zariadenie malo primerané náklady
na jedného klienta a mohlo poskytovať kvalitné sociálne služby
v zmysle platnej legislatívy.
V máji 1992 nám prišli na kontrolu „požiarnici“ a ešte ani nie
dva mesiace po spustení prevádzky chceli ústav zatvoriť. Práčov−
ňa, ktorá prešla kolaudáciou, nespĺňala bezpečnostné predpisy.
18. decembra 1992 som požiadala obvodný úrad životného
prostredia o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prístavba
administratívnej časti DD a garáže“. Realizáciou tejto stavby sme
zväčšili priestory, vyčlenili žehliareň a tak zabezpečili chod tejto
časti prevádzky. Zároveň bola pristavená aj garáž, ktorá tiež ne−
bola postavená v rámci prvej rekonštrukcie. Stavba bola skolau−
dovaná 16. februára 1993 a hodnota diela bola 285 000,− Sk.
V ďalších rokoch sme postupne pokračovali v rekonštrukcii
vodovodnej prípojky, vnútornej kanalizácie s pripojením na obecnú
kanalizáciu, s rekonštrukciou rovných striech, rekonštrukciou
TÚV, v roku 2006 bola pôvodná plynová kotolňa zrekonštruova−
ná na plne automatizovanú.
V roku 2004 sme podali projekt prostredníctvom eurofondov
na akciu: „Rekonštrukcia rovných striech s rozšírením služieb.“
Projekt zahŕňal prístavbu podkrovia s novými obytnými miest−
nosťami pre klientov nad stredovým pavilónom, rozšírenie jedál−
ne, prístavbu ambulancie, osobného výťahu pre klientov, kom−
pletnú výmenu okien a zateplenie celej budovy. Keďže drvivá
väčšina úsilia sociálnych zariadení na Slovensku o získanie fi−
nančných prostriedkov zo štruktúr Európskej únie je neúspešná
a mnohé z projektov čakajú roky len na „prerokovanie“, snažila
som sa situáciu riešiť tak, aby stavba bola zrealizovaná z rozpoč−

tu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čas nás súril, k 31. júlu
2010 nám okresný hygienik chcel znížiť kapacitu zariadenia / z
dôvodu nedodržania normy 8m2 obytnej plochy na osobu/ na 16
klientov a následne malo byť zariadenie z dôvodu vysokých ná−
kladov na jedného klienta zatvorené.
Pán predseda TSK MUDr. Sedláček, ale aj vtedajšie zastupi−
teľstvo TSK našu situáciu pochopilo. Investičné finančné
prostriedky 400 tis. EUR sme na spomínanú rekonštrukciu do−
stali z rozpočtu TSK. Celá rekonštrukcia bola zrealizovaná za
plného chodu prevádzky v roku 2009. Vydaním novej zriaďova−
cej listiny ku dňu 1. septembra 2009 má naše zariadenie nový
názov: „ Centrum sociálnych služieb − LIPOVEC“. Vrch Lipovec
je dominantou našej obce a obecné noviny Lipovec sa dlhé roky
tvorili a skladali v našom sociálnom zariadení.
V roku 2010 som zo sponzorských prostriedkov dala vypraco−
vať projekt na kompletnú rekonštrukciu vnútorných elektrických
rozvodov, táto akcia bola zrealizovaná v roku 2011 vo finančnom
rozsahu 31 tis. EUR.
Aká je bilancia po dvadsiatich rokoch?
Kapacita 37 klientov, na jedného klienta pripadá 8 −10 m2
obytnej plochy.
Počet zamestnancov: 20.
Hodnota investičného majetku: 720 000,− EUR.
Počet prijatých klientov: 280
Počet zomrelých klientov: 214
Odišlo do iných zariadení: 29 klientov
V súčastnosti je v CSS LIPOVEC umiestnených 14 pôvodných
obyvateľov Horného Srnia.
Čo sa nedá spočítať?
Bolesť a utrpenie tých, ktorým to osud nadelil. Pohladenia a
útecha tým, ktorým sme sa ju snažili poskytnúť. Ale aj mnoho
pekných zážitkov z našich tradičných pútí a výletov po Sloven−
sku, opekačiek a spoločenských udalostí.
Stala sa z nás komunita: naši klienti, my a naše rodiny.
Tá známa, aj keď trochu smutná veta: „ ja nepôjdem nikomu
na Vianoce, ja som doma tu“.
Čo želať tomuto zariadeniu do budúcnosti?

Poskytovať čo najkvalitnejšie sociálne služby a neustále ich
rozširovať. Kvalitu poskytovaných služieb neposudzovať len po
materiálnej stránke, ale vkladať do nej srdce a dušu. To potrebu−
jú najviac tí, ktorí sú na naše služby odkázaní.
Ďakujeme súčasnému, ale aj bývalým starostom a obecným
zastupiteľstvám Obce Horné Srnie, v pôsobnosti ktorého sa na−
chádzame, za ich ochotu nám pomôcť vždy, keď o túto pomoc
žiadame. Úprimná vďaka patrí dôstojnému pánovi dekanovi za
duchovnú podporu pre našich klientov a ochotu prísť vždy, keď
túto pomoc potrebujú.
Ďakujem všetkým tým, ktorí prichádzajú a pomáhajú nám
bez vyzvania, lebo cítia, že človek človeku má pomáhať.
Na záver chcem poďakovať predovšetkým bývalým, ale aj sú−
časným zamestnancom CSS−LIPOVEC, za ich obetavú prácu.
Ing. Jolana Hiklová, riaditeľka CSS−LIPOVEC
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SKAUTSKÉ STRETNUTIA NA HRANICI
Cieľom spoločného projektu Obce Horné Srnie a
Mesta Brumov−Bylnice je vytvorenie podmienok pre
stretávanie a prehlbovanie kontaktov medzi občanmi
slovensko − českého pohraničia a to podporou skaut−
ského centra, ktoré spája špecifickú skupinu obyva−
teľstva – skautov a podporuje zachovanie tradičných
hodnôt v tejto oblasti.

Vzhľadom k tomu, že obe strany majú veľkú členskú
základňu, projekt chce využiť pozíciu na hranici a zria−
diť tu skautské centrum. Jedná sa o historický priestor,
kde sa už teraz skauti občasne stretávajú. Tieto stretnu−
tia sú však neoficiálne a tiež náhodné. Cieľom projektu
je teda spojenie týchto skupín a ich združenie v spoloč−
ných aktivitách. V rámci projektu bude riešená vybave−
nosť a aj spôsob fungovania skautského centra. Veľké
akcie v mesiaci september: I. československé skautské
stretnutie dňa 2. septembra a I. československý skaut−
ský tábor v dňoch 13. až 16. septembra 2012. Vzhľadom
na aktivitu skautov je predpoklad, že v budúcnosti sa zo
skautských stretnutí na hranici, realizovaných v pilot−
nom projekte stane tradícia.

V dňoch 13. až 16. septembra 2012 sa uskutočnil
1. československý skautský tábor na hranici za účasti
skautov, roverov i oldskautov zo Slovenska, Českej re−
publiky i Poľska. Vzájomnou výmenou skúseností, spo−
ločnými aktivitami, workshopmi a prednáškami vytvo−
rili základ pre budúce stretávanie a spoločné aktivity.
Pri organizovaní aktivít sa využilo i vybavenie skaut−
ského centra, ktoré bolo zakúpené v rámci projektu.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný
európskou úniou, z prostriedkov fondu
mikroprojektov spravovaného
Trenčianskym samosprávnym krajom

Október 2012

FUTBAL V OBCI
Na úvod by som chcel informovať o
dianí vo futbalovom klube v jarnej časti
súťažného ročníka 2011/2012. Na jar
bolo potrebné upraviť okolie štadióna a
tak sa dňa 9.3.2012 uskutočnila brigá−
da. Potešiteľná bola účasť 25 ľudí (hrá−
či, funkcionári a dobrovoľníci). Ďalšie
brigády boli ešte 17.3.2012 a 23.6.2012 .
K zmene vo vedení došlo na poste
podpredsedu, keď dňa 13.04.2012 p.
Petra Sekulu vymenil p. Pavol Ondrá−
šek.
V pondelok 04.06.2012 sa v priesto−
roch Oblastného futbalového zväzu usku−
točnila konferencia, na ktorej náš klub
zastupoval predseda p. Ján Švančárek.
O 5 dní bola na našom štadióne vyko−
naná pasportizácia ihriska zástupcami
zväzu.
Dňa 9.6.2012 sme organizovali JU−
NIÁLES, na ktorom sa napriek nepriaz−
nivému počasiu ľudia bavili do ranných
hodín pri dobrom guláši a hudbe skupi−
ny M3 (Michal Černička st.a ml.)
Začiatkom augusta sa pripravoval
nový ročník súťaže a odštartoval
5.8.2012. Naše mužstvá štartujú v súťa−
žiach riadených oblastným futbalovým
zväzom Trenčín.
Od tejto sezóny majú súťaže nové
názvy: muži− I. trieda, dorast− I. trieda
Sever, starší žiaci− I. trieda.
Dňa 18.8.2012 sa na našom štadióne
v rámci osláv 80 výročia založenia fut−
balu v Hornom Srní uskutočnil 2.ročník
Memoriálu Ivana Horného v turnaji sta−
rých pánov. O 17.00 sa odohral zápas 3.
kola I. triedy − Horné Srnie − Čachtice s
výsledkom 6:0 a od 19.00 bola tanečná
zábava.
Naši najmladší reprezentanti obce −
žiaci, vedení trénerom Romanom Ma−
dolom a vedúcim Zdenkom Vulgánom
skončili na výbornom 3. mieste s celko−
vým skóre 84:26 a so ziskom 59 bodov.
V jarnej časti prehrali len 2 zápasy
(doma s lídrom súťaže zo Svinnej 0:4 a v
Selci, raz remizovali v Soblahove 1:1 a
10 zápasov vyhrali) Po sezóne odišlo do
kategórie dorastu 5 chlapcov a tak do−
stanú v žiackom mužstve príležitosť aj
mladší chlapci, ktorý doteraz s muž−
stvom len trénovali.
Mužstvo dorastu viedol tréner Mari−
án Hajdák s vedúcim Ľubošom Papier−
nikom. Chlapci si počínali v jarnej časti
výborne, keď sa zo 7 miesta po jeseni
posunuli na konečné 3. miesto so ziskom
50 bodov a skóre 101:59 a ako jediní v
súťaži prekonali hranicu 100 strelených
gólov. Premožiteľa našli hneď v 17 kole,
keď prehrali v Selci tesne 4:3, doma s
Hornou Súčou remizovali 1:1 a presne

ako žiaci 10 zápasov vyhrali.
Najlepším strelcom celej súťaže sa
stal hráč nášho mužstva Branislav
Blaško.
V príprave na nový ročník dorastenci
vyhrali v Trenčianskej Teplej 3:1 a v
Ľuborči vysoko 24:0 (6:0).
V prvom
majstrovskom zápase sme sa predstavi−
li v Dolnej Súči dňa 5.8.2012.
V kategórii dospelých bolo naše muž−
stvo po jesennej časti na zostupovej
priečke, no fantastickou jarnou časťou
sa posunuli na pekné 9. miesto so zis−
kom 39 bodov, skóre 60:76. Mužstvo per−
fektne viedli tréner Roman Belka a ve−
dúci Emil Hladík (na 3 zápasoch bol ve−
dúcim mužstva Pavol Ondrášek). Našim
sa v úvode jarnej časti podarilo získať
potrebné body na záchranu a mužstvo
sa postupne šplhalo v tabuľke do kľud−
ného stredu. Hráči ukázali veľkú túžbu
a najmä charakter a svojim prístupom
nielen k tréningovému procesu si zaslú−
žia veľkú pochvalu. Potešiteľní je aj fakt,
že si diváci našli opäť cestu na náš šta−
dión a vo veľkom počte cestovali aj na
ihriská súperov. V jarnej časti sme cel−
kovo 9 zápasov vyhrali, 3 remizovali a 2
prehrali (v Tr.Teplej 1:2 a v Očkove 1:4).
Tabuľka strelcov nášho mužstva v
jarnej časti:
Šimko Jozef−6, Lukajka−5, Blaško−4,
Štefánek Peter−3, Šimko Marek−3, Ku−
bíček−3, Kumančík ml−3, Vavrúš−2, Švan−
čárek Martin −2, Štefánek Patrik−2, Chle−
bana−1
V príprave na nový ročník sme odo−
hrali 4 prípravné zápasy:
Horné Srnie − Nemšová ml. dorast
=1:2 (1:0) g − Papiernik Peter
Horné Srnie − TJ Sokol Slopné (ČR)
= 4:3 (0:2) g − Lukajka 3 x (2 z 11m),
Švančárek Martin
Luborča − Horné Srnie = 3:1 (1:1) g−
Švančárek Martin
Horne Srnie − Ilava = 4:1 (1:1) g−
Blaško, Kumančík, Papiernik, Štefánek
Peter
Do novej sezóny vstupujeme s nezme−
neným kádrom, keď sa podarilo vybaviť
ročné hosťovanie opore nášho mužstva
v jarnej časti Petrovi Vavrúšovi z Lubor−
če a do mužstva pribudol z dorastu ta−
lentovaný Jozef Kumančík ml.
Nový ročník odštartujeme doma v
nedeľu 5.8.2012 v zápase s Trenčian−
ským Jastrabím od 17.00 hod.
Na záver by som sa chcel poďakovať
celému výboru TJ, Ocú Horné Srnie,
spoločnosti Cemmac, a.s. a zároveň
všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na chode klubu.
Pavol Ondrášek
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