číslo: 3. December 2013

Ročník XXII.

Ježiš je tu pre mňa!
Boh chcel, aby sa pastieri stali prvými ohlasovateľmi zvesti o
tom, že Syn Boha sa stal človekom - a oni budú rozprávať, „čo videli a čo im bolo povedané, A všetci, ktorí to počuli, divili sa nad
tým, čo im pastieri rozprávali“ /Lk 2,9-11/
Aj nám sa ukazuje Ježiš v normálnych udalostiach nášho života,
aj my máme rovnakú prostotu a pokoru, aby sme sa mu priblížili. Musíme byť pozorní, aby sme odhalili Ježiša v jednoduchosti
všedných vecí, „zavinutého v plienkach a uloženého v jasliach“, bez
pompéznosti. A keď ho zazrieme, bez otáľania umožníme aj iným
spoznať ho. Neslobodno čakať!
Pastieri sa určite nevydali na cestu bez darov pre novonarodeného - vzali to čo mali: jahniatko, syr, maslo, mlieko, chlieb. Túto scénu si možno predstaviť tak, ako sa ospevuje v mnohých koledách, z
ktorých môžeme niektoré používať ako modlitbu.
Ani my nemôžeme vstupovať do betlehema bez darov. Pannu
Máriu iste potešíme, keď budeme mať hlboko oddané čisté a radostné duše z vedomia, že sme Božie deti.

Mária a Jozef nás pozývajú, aby sme vstúpili - nik nie je vylúčený z účasti na tomto radostnom rozochvení, všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať: veď náš Pán, víťaz nad hriechom a
smrťou, prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny, každý
je pozvaný k životu.
„Prijmi dary premilé
ó, Dieťatko spanilé,
s vďačným srdcom dávame
Spasiteľu, čo máme.
Ráč nás vždy požehnať,
nás ku sebe prijať - do blaženosti“
/koleda Pásli ovce valasi - JKS, č. 65/
s Vianočným pozdravom
Váš farár Stanislav
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Z ROKOVANÍ
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojich
zasadnutiach v mesiacoch október – november 2013
prijalo tieto uznesenia:
A) zobralo na vedomie
1. Kontrolu uznesení č. 132-140 zo zasadnutia konaného dňa
10.9.2013.
2. Návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016.
B) schválilo
1. Predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu „Revitalizácia
a koncepcia zelene na priamej hranici Horné Srnie/Brumov-Bylnice“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce; zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o
NFP; financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t.j.vo výške 3 592,71 eur.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013.
3. Nehnuteľnosti
a) samostatná 2-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 60,75
m², nachádzajúca sa v 4- bytovom obytnom dome súp. č. 160/23 v
Hornom Srní, vedená na liste vlastníctva 1221, katastrálne územie
Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine Obec Horné Srnie,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach predmetného bytového domu o veľkosti ¼-ina,
c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼-ina na prislúchajúcom pozemku parc. KN-C č. 1635/23 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 720 m², k.ú. Horné Srnie, vlastníctvo predmetného
spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 1/1-ine Obec Horné
Srnie ako prebytočný majetok Obce Horné Srnie.
4. Spôsob naloženia s uvedeným majetkom: odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže.
5. Súťažné podmienky na obchodnú verejnú súťaž:
Predaj nehnuteľností :
samostatná 2-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 60,75
m², nachádzajúca sa na vyvýšenom prízemí v 4- bytovom obytnom dome súp. č. 160/23 v Hornom Srní, vedená na liste vlastníctva 1221, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine
Obec Horné Srnie, vrátane prislúchajúceho podielu ¼-ina na pozemku prislúchajúcemu k bytovému domu.
C) súhlasilo
1. S prenájmom nebytových priestorov v kultúrnom dome firme
catering servis s.r.o., Jozefa Lacu 27, 914 41 Nemšová ako s prípadom hodným osobitného zreteľa na dobu 5 rokov. Cena nájomného v doterajšej výške. Cena nájomného sa bude každoročne
upravovať o výšku inflácie.
2. S poskytnutím dotácie Základnej škole s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní na dofinancovanie nákladov na asistenta učiteľa vo výške 2 700,- eur.
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D) odvolalo
1. Člena neposlanca Petra Černičku z komisie školstva, kultúry a
športu.
E) zvolilo
1. Za prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne na obdobie 20132017 pána Štefana Blaha, bytom Pod Zábrehom 240/5, 914 42
Horné Srnie.
2. Za členov neposlancov komisie školstva, kultúry a športu p. Moniku Prosňanskú a sl. Hanku Galkovú.
V tomto prehľade sú vypísané len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice zo zasadnutí OZ
spolu s výpismi z hlasovania poslancov sú k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornom Srní, ako i na internetovej
stránke obce – www.hornesrnie.sk.
S.K., OcÚ

Poďakovanie
Obecný úrad by chcel touto cestou veľmi pekne poďakovať
za úžasnú iniciatívu „zapálených srňanských aktivistov“, ktorí
vymysleli, vyrobili a nainštalovali v obecnom amfiteátri betlehém v životnej veľkosti. Za výbornú myšlienku na netradičné
využitie letného kina ďakujeme manželom Horečným, Jozefovi
Galkovi, p. Janke Deváthovej, p. Dáši Kubíčkovej, Marekovi
Chlebanovi a Jurajovi Svedkovi. 15. decembra 2013 v tretiu
adventnú nedeľu po druhej sv. omši bol betlehem posvätený a
kratučkou modlitbou uvedený do života.
						
Ocú

Pozvánka na
„Trojkráľový koncert“
a „Vianočné spievanie“
Každoročne sa v našom kostole koná koncert s názvom „Trojkráľové spievanie“. Posledné 2 ročníky boli troška netradičné – na
jednom vystupoval iba náš ženský spevácky zbor s malými koledníkmi a v tomto roku to bola mladá dychová hudba Mladík
spoločne s mládežníckym speváckym zborom. Aj na rok 2014 je
pripravený netradičný koncert a to koncert dychovej hudby „Trenčianska dvanástka“, ktorá 6. januára 2014 o 15,00 hod. vystúpi v
našom kostole so svojim programom. V jej podaní sa môžete tešiť
na krásne vianočné koledy. Tradičné „Trojkráľové spievanie“ s viacerými speváckymi zbormi pripravujeme pri príležitosti 10. výročia na rok 2015. „Spievanie“ však nevynecháme, ale tentoraz bude
„vianočné“ - v nedeľu 29. decembra 2013 v kostole v Hornom Srní
o 17,00 hod. V programe sa predstaví mládežnícky spevácky zbor
pod vedením Márie Šimákovej a náš ženský spevácky zbor pod
vedením Jozefa Polomského.
Všetkých srdečne pozývame na uvedené podujatia.
Ženský spevácky zbor
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VÝSLEDKY
VOLIEB

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za obec HORNÉ SRNIE

NAŠI NOVÍ OBČANIA

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

2 293

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

378

Počet odovzdaných obálok			

378

Počet platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva 364
Počet platných hlasov pre voľby predsedu

355

Účasť vo voľbách 			

16,48% voličov

P ozvá nka
Združenie rodičov školy
spolu so zamestnancami materskej školy
pozývajú širokú verejnosť na už tradičný

„MAŠKARNÝ PLES“,
ktorý sa bude konať v piatok 7.februára
2013 vo veľkej sále kultúrneho domu.

OZNAMY
OBECNÉHO
ÚRADU
• Správca športovej haly je od novembra 2013 Ing. Vladimír
Janečka, kontakt: 0910 326 152
• Žiadame občanov, aby prípadné nedostatky a poruchy v
obci hlásili osobne alebo telefonicky na číslach: 032/6588
281, 6588 205 a 6588 290. Zároveň bol na tento účel zriadený aj elektronický formulár na webovej stránke obce.
(www.hornesrnie.sk)

1. 8. 2013
20. 8. 2013
6. 9. 2013
27. 9. 2013
4. 10. 2013
12. 10. 2013
16. 11. 2013
29. 11. 2013

Vanesa Císarová
Vanesa Červenková
Šimon Štefánek
Viktória Matejková
Nela Holotová
Nela Ochranová
Aneta Chmelinová
Marek Sekula

MANŽELSTVO UZATVORILI
5. 10. 2013
		
12. 10. 2013
		
12. 10. 2013
		
9. 11. 2013
		
16. 11. 2013
		

Branislav Kaščák z Dubnice nad Váhom
a Ľubomíra Breznická z Horného Srnia
Peter Vidoman a Alena Šišovská
obaja z Horného Srnia
Matúš Vaško z Bratislavy
a Katarína Hiklová z Horného Srnia
Marek Ďuriš z Horného Srnia a
Pavlína Nováková z Bratislavy
Stanislav Arbet z Hrachovišťa
a Janka Kalmová z Horného Srnia

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
22. 10. 2013
31. 10. 2013
5. 11. 2013

Michal Králik
Ružena Varčeková
Jozef Brindza

VESELÉ VIANOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014
VÁM ZO SRDCA PRAJE
KOLEKTÍV OBECNÉHO ÚRADU
A OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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70 ROKOV
NÁŠHO OBNOVENÉHO
KOSTOLA
Jeho sloh a rozloha, vzhľadom na počet obyvateľov (asi 120 domov, v ktorých žilo okolo 800 ľudí) vyhovoval potrebám pre vysluhovanie všetkých náboženských úkonov. Až do roku 1863 sme
boli filiálkou nemšovského farského úradu a kňazi z Nemšovej u
nás zabezpečovali náboženský život.
V roku 1864 začal v novej fare vykonávať všetky služby pre
veriacich náš prvý správca farnosti, ktorý bol zároveň aj správcom
cirkevnej školy. Vdp. Štefan Ucsnay sa staral o 34 žiakov, v roku
1881 ich bolo 94 a to už vyučovanie prebiehalo v novopostavenej
budove cirkevnej školy.
V ďalších častiach sa chcem venovať rekonštrukcii pôvodného kostola, ktorý bol postavený v roku 1789. Prečo? Aj preto, že
v tomto roku sme zaznamenali 70 rokov od významného dňa –
5.9.1943, keď bol už zrekonštruovaný kostol slávnostne vysvätený.
Aspoň v krátkosti opíšem, čo všetko bolo potrebné urobiť a ako
bolo možné v čase 2. svetovej vojny realizovať tento unikátny zámer. V prvom rade išlo o to, že dôležití funkcionári - potenciálni sponzori, ale najmä veriaci, boli ochotní prijať návrh správcov
farnosti, ako spoločne uskutočniť smelú a náročnú, ale prospešnú
prestavbu. Verbálnu časť doplním veršíkmi:
V našom kostolíku bolo pre všetkých málo miesta,
ale aj k prestavbe, málo odvahy.
Až vojnová doba, hoci neistá,
posunula, či vyriešila dlhodobé plány.
V roku 1940 bolo ukončené sčítanie obyvateľstva, ktoré bolo, až
na malé výnimky, rímsko-katolíckeho náboženstva. Kostol sv. Jána
Nepomuckého bol stále pekne udržiavaný, ale priestorovo malý.
Občanov pribudlo, bolo nás už 1566. Z toho Slovákov 1495, 5 Čechov, 3 Rusi, 3 Nemci, 19 Židov...
Vdp. Cyril Žemberi, v poradí tretí správca farnosti a kňaz, sa
venoval mimo svojich kňazských povinností najmä vzdelávaniu
mládeže a rozvoju kultúrneho života občanov. Po dohode s vedením obce pripravil prestavbu kostola. Projekt novej stavby bol
orientovaný na základ v tvare kríža.
Výmena duchovných otcov,
mlaď silu v mysli i rukách mala
Či robiť prestavbu, dľa zastaralých plánov?
Nová myšlienka, modernu mala!
Mladý ambiciózny kaplán, vdp. Anton Posluch, sa rýchlo zorientoval a začal rýchlo pokračovať v načatom diele, ktoré sa dotýkalo prestavby kostola. Svoje kňazské povinnosti si plnil, navyše
významne spolupracoval s vedením obce – bol členom finančnej
komisie obecnej rady. Spoločne prepracovali pôvodný projekt,
upravili, odoslali na schválenie a čakali.
Návrh na prestavbu kostola, otec Anton a obec predložili,
ale vrchnosť stroho odpovedala:
„... Na novú dokumentáciu, financie nemáme...“
Farská správa a veriaci jasne odpovedali:
„Áno, zaplatíme novú dokumentáciu a náš chrám prestaváme!“
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Do bodky to splnili. Pri výberovom konaní prijali návrh na
realizáciu stavby, ktorú predložil architekt Juraj Bocian zo Zlatých
Moraviec. Spomeniem prístup organizácií, odborníkov a občanov
k tejto veľkej prestavbe, ktorí sa prejavili takto:
- Lesné panstvo Ľuborča (Rainer von Harbach), darovalo drevo na
celú stavbu,
- majstri tesári a muži z obce pomáhali pri rezaní a kresaní dreva
podľa potreby,
- majitelia povozov poskytli svoje záprahy a ostatní pomáhali pri
dovoze stavebnín.
Všetko sa udialo bezplatne, ostatní občania sa pridali peniazmi pri
zbierkach.
Už v polovici júna 1941 kostolík, mimo veže zbúrali,
aj pôvodný oltár odložili.
Bolo to veľké nadšenie, pri prácach sa snažili,
všetci chlapi, čo zdravé ruky mali, pomáhali, sponzori sľuby naplnili.
Od posviacky základného kameňa – 17. augusta, práce rýchlo
postupovali a do príchodu zimy bola hrubá stavba pod strechou.
28. novembra 1942 zažili v obci slávnostné vkročenie do priestorov
novopostaveného kostola sv. Jána Nepomuckého. Z poverenia J. E.
pána biskupa Dr. Karola Kmeťka, vdp. kanonik Msgr. Rudolf Formánek posvätil bohostánok a požehnal nový chrám. Tento úkon
bol urobený preto, že mimoriadne nežičlivá jeseň nebola vhodná
na posviacku.
Slávnosti vysvätenia chrámu o rok odložili,
všetky sviatosti v ňom veriaci prijímali.
S pokorou na deň 5. septembra 1943 čakali,
bola to nedeľa, ale hostia už v sobotu k nám prichádzali.
Slávnosť posvätenia nášho kostola po jeho prestavbe bola mimoriadna a dôstojná, ale jej obsahu som sa v našich obecných novinách Lipovec už venoval. Týchto pár slov som napísal hlavne z
príležitosti významného výročia, a preto, že náš chrám je postupom času krajší a historicky zaujímavejší. Verím, že rokmi bude aj
miestom, keď sa bude zdať tesný...
V tejto súvislosti len v krátkosti spomeniem, čo v posledných
rokoch dosť výrazne zvýšilo historickú hodnotu nášho kostola:
- prístavba bočných lodí a ich obsah,
- elektrické ovládanie zvonov,
- inštalácia pohyblivého Betlehema,
- nová strecha na bočných lodiach a veži kostola (vdp. Nosál)
- nová strecha na hlavnej lodi a čiastočné vymaľovanie interiéru
(vdp.ThMgr.S.Lugowsky)
- ústredné vykurovanie,
- nová krstiteľnica,
- obraz Božieho milosrdenstva a nová socha Panny Márie Fatimskej,
- úprava vstupu do kostola,
- obnovený pamätník s novou sochou Panny Márie,
- mimoriadne cenené sú relikvie uložené v kostole: sv. pátra
Pia (23.9.2012), bl. Jána Pavla II.(1.5.2013) a sv. sestry Faustíny.
(23.9.2012)
O histórii uvedených relikvií v našom kostole sa dočítate v ďalšom
čísle obecných novín.
Zo zápisov bývalej p. učiteľky Alžbety Justhovej a informácií správcu
Farského úradu v HS vdp. S. Lugowského spracoval: Ing. Alojz Krajči.
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ZIMNÉ BÁSNE
ZO ŠKOLSKÝCH
LAVÍC
Vločka
Keď nastane ten čarovný čas,
keď všetko skryje sa pod biely prach,
keď rozžiaria sa deťom očká,
keď zazrú, ako padá vločka...
Keď dopadne im na noštek
a dá im jemný božtek...
Začína zima.
Ten krátky nežný, prvý bozk,
na ktorý čaká celý rok,
rozžiarenú tvár ochladí,
láskavou rukou pohladí.
Ten čas miluje každý,
vyčarí úsmev ... navždy.
Hľadanie
Čo je to láska?
Lásku nikdy nikto nestretol.
Chcel by si ju poznať?
Áno aj nie.
Prečo?
Láska je tajomná. Nevieš, čo máš od nej čakať.
Ľúbi ma?
Áno.
Ako to vieš?
Je to taký zvláštny pocit, ktorý ti ohrieva dušu.
Bojíš sa, že ťa popáli?
Nie, ak ma nepopáliš ty.
To by som neurobila.
Ľúbim ťa.
Aj ja teba.
Adelka Papierniková VIII.A
Mama
nenahraditeľná, láskyplná,
uteší, objíme, ochráni,
vedie nás životom.
Anjel

Zima
studená, slobodná
ofúkne, nasneží, nahnevá,
smeje sa na nás.
Perinbaba

Kristína Žofčínová, VIII.A
Zima
dlhá, zasnežená,
zamrazí, otuží, ochladí ,
na lícach červené škvrny vytvorí.
Mráz
Katarína Hanusová, VIII.A

Zima
tajomná, vznešená,
pokrýva, chladí, zasneží,
krásna pani.
Vločka
Adelka Papierniková, VIII.A
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DOBRÁ NOVINA
DOBRÁ NOVINA JE VIANOČNÁ KOLEDNÍCKA AKCIA
eRka – HNUTIA KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ
SPOJENÁ SO ZBIERKOU PRE ROZVOJOVÉ PROJEKTY
V AFRICKÝCH KRAJINÁCH - V TOMTO ROKU UŽ PO 19. RAZ.
Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi
ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a
dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s
rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou
aj pre dnešné deti a mladých. Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne, ale aj
hranice Slovenska a európskeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť
o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú
finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové
projekty v krajinách afrického kontinentu. Tohtoročná zbierka je
určená na pomoc deťom s postihnutím uplatňovať najmä právo na
zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu, vzdelanie a právo na život
pod názvom ROVNAKÝ METER PRE KAŽDÉHO.
Ako podporiť Dobrú novinu
• modlitbou
• finančným príspevkom na číslo účtu 4000713500/3100,
Volksbank Slovensko, konštantný symbol 0298
Pre vklady zo zahraničia:
Názov účtu: eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Názov banky: Sberbank Slovensko, Vysoká 9, 810 01 Bratislava
IBAN: SK85 3100 0000 0040 0071 3500
SWIFT: LUBASKBX
• darcovskou SMS v hodnote 1 € v čase od 1. decembra 2013 do
31. januára 2014 vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS
DOBRANOVINA (DMS medzera DOBRANOVINA) na číslo 877
• zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti
• prijatím a podporou koledníkov vo farnosti.

DOBRÁ NOVINA 2013 V HORNOM SRNÍ
Hornosrnianski koledníci sa tieto Vianoce už po 11-krát rozídu
do rodín a domácností naše farnosti. Rodiny, ktoré chcú v druhý
sviatok vianočný, t. j. 26. decembra 2013 koledníkov prijať a Dobrú
novinu podporiť, budú mať možnosť sa prihlásiť obvyklým spôsobom. Termín a spôsob budú vyhlásené v kostole.
Touto cestou sa v mene hlavného štábu organizátorov Dobrej
noviny v rámci Slovenska a obdarovaných detí v Afrike, chceme
poďakovať všetkým koledníkom – malým aj veľkým, osobám organizujúcim, sprevádzajúcim aj zodpovedným, za všetku vynaloženú
námahu, čas, prostriedky, ktorí svojou návštevou každoročne na
Vianoce pohládzajú srdcia starších, chorých, osamelých a radosťou rozžíhajú svetielka radosti v očkách najmenších.
O nič menšia vďaka patrí aj všetkým rodinám s veľkým srdcom,
ktoré svojou veľkodušnosťou a štedrosťou každoročne presviedčajú všetkých zaangažovaných, že vianočné koledovanie v našej obci
prináša radosť obdarovaným i darujúcim.
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REGIONÁLNA VÝCHOVA
AKO SÚČASŤ
VYUČOVANIA
Súčasťou štátneho i školského vzdelávacieho programu je i prierezová téma regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Keďže
naša škola v tomto vyučovaní má nielen tradície, ale i zanietených
pedagógov, zakomponovali sme do nášho vzdelávacieho programu i predmet regionálna výchova pre 6. ročník.
I keď žijeme v globalizovanom svete, nesmieme zabúdať na región, odkiaľ pochádzame. Regionálna výchova patrí do tohto sveta
a času. I keď veľa cestujeme, navštevujeme ďaleké krajiny, pracujeme i za oceánom, náš rodný kraj je tu. O ňom v tom ďalekom svete
hovoríme, sem sa vraciame. Je potrebné nielen vedieť fakty o ňom,
ale naučiť sa mať k nemu pozitívny vzťah a milovať ho, chrániť jeho
hodnoty a tradície.

December 2013

Ak chápeme región ako širší pojem pre Slovensko, nemôžeme
zabudnúť na pravidelne organizované exkurzie našich žiakov s p.
uč. Lindenthalovou na pamätné miesta Slovenska, napr. tradičnú
exkurziu na Bradlo k hrobu slávneho Slováka M.R.Štefánika.
V škole máme regionálny kútik s hmotnými predmetmi tradičnej ľudovej kultúry, ktoré prinášajú samotní žiaci. Pravidelne sa
zúčastňujeme regionálnej dejepisnej súťaže Poznaj svoje korene
v Dolnej Súči, regionálnych aktivít, ktoré poriada MAS Vršatec.
V rámci pracovnej činnosti na tvorivých dielňach pred Veľkou nocou vyrábame napr. tradičné korbáče, maľujeme vajíčka a učíme
sa pliesť košíky.

Naša činnosť v rámci regionálnej výchovy vyvrcholí na Deň
Zeme, kedy svoj vzťah k rodnej obci vyjadríme prakticky. Chránime si životné prostredie a čistíme obec a jej okolie od odpadkov.
Ak sa naši žiaci stretnú i doma s výchovou ku kladnému vzťahu k
regiónu, naša práca bude prospešná pre našu obec, jej obyvateľov,
mladej i starej generácie. Budú sa v budúcnosti radi vracať domov,
k nám – rodičom.
PaedDr. Helena Kramáriková

ZÁLOŽKOVO
Naši žiaci sa venujú tradičnej ľudovej výchove nielen na predmete regionálna výchova, ale i na dejepise, geografii, ale i vo voľnočasových a mimoškolských aktivitách. Naše p. učiteľky sú zanietené
regionalistky. Kamenček je jeden z mála detských folklórnych súborov, pôsobiacich pri základnej škole. Je naozaj nádherné vidieť,
ako p. uč. Šumichrastová dokáže v časoch počítačov vychovať z
malých nemotorných prváčok veľké dievky nadšené pre ľudovú
pieseň a tanec. Je nádherné ako vykračujú po Srní s Morenou a so
spevom.
Ďalšou krásnou každoročnou tradíciou u nás je súťaž v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny. Žiaci sa spolu s p. uč. Hanusovou a Masiarčinovou pripravujú nielen na spev, ale snažia sa oživiť
i staršie ľudové piesne. Pravidelne naši žiaci získavajú popredné
umiestnenia v okresnej súťaži.

V stredu, dňa 20. novembra 2013, sa stretli v obecnej knižnici
mladí čitatelia, aby vytvorili záložky pre svojich priateľov, súrodencov a pre čitateľov z iných knižníc.
Projekt „Záložkovo“ prebieha i v iných knižniciach, a tak si
čitatelia môžu prostredníctvom knihovníkov záložky vymeniť a
nadviazať tak nové čitateľské priateľstvá.
Pre našich čitateľov bolo popoludnie v knižnici príjemným pobavením. Pri vytváraní záložiek popustili uzdu fantázii a ukázali
svoju kreativitu. Niektorí si priniesli aj vlastný materiál, aby ich
záložka bola čo najkrajšia a aby potešila obdarovaného čitateľa. Po
práci si „záložkári“ pochutili na malom občerstvení.
Radosť, ktorú mladí čitatelia prejavili svedčí o tom, že do knižnice chodia radi a tešia sa na ďalšie spoločné projekty.
V. Martišková
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MIKULÁŠ
A MIKULÁŠSKE
KINO
Vo štvrtok 5. decembra 2013 v parku rozsvecoval vianočný
stromček Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelikmi. Poslušné
deti dostali sladkú odmenu a nezbedníkom pohrozil strašný čert.

Súčasťou oslavy sv. Mikuláša bolo aj Mikulášske kino, ktoré sa
konalo v sobotu 7.decembra vo veľkej sále kultúrneho domu. Pre
najmenších milá rozprávočka so sladkosťami od anjelov a čerta a
pre veľkých dramaticko-romantický film, ktorí určite spríjemnil
mikulášsky víkend.
Ocú

Vinšujem vám...
Stačí otvoriť srdce dokorán,
Spasiteľ sveta čaká.
K ľúbezným tónom, pridáva sa plný chrám.
Po tichom advente, ozýva sa ďakovný hlas.
Prišiel v maštaľke na tento svet, bezbranný Ježiško,
je tu opäť šťastná chvíľa, požehnaný čas.
Vítame nevinnosť v jasliach, prosíme za pokoj sveta,
na zemi je veľa zloby, biedy.
Prosíme, aby v radosti žilo každé, aj počaté dieťa.
Vzájomne si vinšujeme, pri spoločnom stole, šťastie, radosť,
v prebytku i v chudobe, ale v pokoji.
V Novom roku, veľa požehnaných dní žitia, aby bolo dosť...
Ing. Alojz Krajči
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ZDRUŽENIE ÚČASTNÍKOV
POZEMKOVÝCH ÚPRAV
INFORMUJE
V septembri roku 2011 boli v našom katastrálnom území ukončené pozemkové úpravy. V rámci toho bolo vysporiadané vlastníctvo
pôdy premietnutím do jednotlivých parciel usporiadaných podľa
nového stavu pozemkov v katastri tzv. ROEP – register obnovenej
evidencie pôdy. Nový stav pozemkov bol zapísaný v Katastri nehnuteľností v Trenčíne na listy vlastníctva v septembri 2011 a zverejnený na internete, vrátane snímkov. Prostredníctvom internetu
si má možnosť každý občan zistiť svoje vlastníctvo nehnuteľností.
ZUPU si ďalej dovoľuje podať informáciu, že v k.ú. Horné Srnie
je takmer 30% poľnohospodárskej a lesnej pôdy vedenej v katastri
na listoch vlastníctva na nezistených vlastníkov, t.j. zomrelých občanov, po ktorých buď neprebehlo dedičské konanie alebo dediči
nevydokladovali všetok majetok zosnulého z katastra pre dedičské
konanie. Nejde iba o chyby z obdobia socializmu, ale i z obdobia
po roku 1990 doteraz.
Ide o veľkú nepozornosť dedičov pri zisťovaní majetku. Aby sa
občania - dediči dozvedeli, či na ich zosnulých rodičov, prarodičov
a pod. je ešte vedený majetok, majú možnosť si túto skutočnosť
overiť cez internet: www.katasterportal.sk so zadaním osobných
údajov zosnulého.
Súčasný stav starostlivosti o naše lesné pozemky, ktoré boli niekoľko desaťročí v prenájme Lesov š.p. SR odštepný závod Trenčín,
nie je doteraz uzavretý. Prečo?
V rámci pozemkových úprav v našom k.ú. neboli riešené vzťahy
medzi vlastníkmi súkromných lesných pozemkov a prenajímateľmi. Skutkový stav plôch a výmery ostali nezmenené. Na jednom
parcelnom čísle je i viac podielníkov, celkom ide asi o 700 súkromných osôb, ktorí vlastnia cca 120 ha pozemkov v k.ú. Horné Srnie.
Vzhľadom na nový stav v hospodárení s lesmi sme reagovali
tak, že zainteresované organizácie v obci: Združenie účastníkov
pozemkových úprav, Jednota bývalých urbárnikov a obecný úrad,
písomne predložili Štátnym lesom Trenčín žiadosť vo forme výpovede z užívania lesných pozemkov v k.ú. HS, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb. Na spoločnom rokovaní zodpovedných
organizácií dňa 20. decembra 2011 navrhli Lesy SR postup, ako
obnoviť prenájom lesných pozemkov formou nájomnej zmluvy, avšak s podmienkou, že nebudú uzatvárať nájomné zmluvy s
každým vlastníkom /cca 700 zmlúv/, ale navrhujú, aby si vlastníci
vytvorili združenie v zmysle Obč. zákonníka, ktoré ich bude zastupovať a s ktorým uzatvoria jednu nájomnú zmluvu /podobne
ako urbariáty/. Dovoľujeme si poznamenať, že je viac možností,
ako hospodáriť s lesnými pozemkami. Celý problém treba riešiť so
všetkými vlastníkmi lesných pozemkov. Preto by malo byť zvolané zhromaždenie vlastníkov. Treba vytvoriť 5 až 7 člennú komisiu
dobrovoľníkov z vlastníkov pozemkov, ktorí vypracujú návrh hospodárenia s lesmi.
Dobrovoľníci z vlastníkov pozemkov, ktorí by chceli pracovať
v takejto komisii, sa môžu hlásiť v obecnom úrade.
Žiadame preto všetkých vlastníkov lesných pozemkov, aby predložili svoje názory a nápady, ako si predstavujú hospodárenie na
svojich pozemkoch /väčšina výmery jednotlivých vlastníkov je iba
niekoľko m²/.
V. Štefánek
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Posedenie
so staršími obyvateľmi
pri príležitosti
mesiaca úcty k starším
17. októbra 2013 sa vo veľkej sále kultúrneho domu konalo už
tradičné posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k
starším, ktoré organizuje každoročne obecný úrad spolu so sociálnou komisiou.

Ále babi, neboj, dnes je iný svet,
musíš sa naučiť ovládať internet!
Môžeš sa vzdelávať, klebetiť, kupovať,
po celom svete si v pohode surfovať.
A keď bude treba vysať, či utrieť zem,
Prezvoň ma mobilom, rada ti pomôžem.
A ešte niečo povedať ti chcem:
Za všetko, čo pre mňa robíš, zo srdca ďakujem.
´Keď bol môj dedko ešte malý chlapec,
najradšej sa skrýval svojej mamke za pec.
Tam si potom mohol na píšťalke hrávať,
mamkine koláče prvý ochutnávať.
A keď naňho chlapci pod oknom pískali,
dvere na pitvore len tak zaškrípali.
Po dedine potom huncútstva stvárali,
na farské čerešne tajne chodievali.
Keď však prudký víchor povyvracal ploty,
vedeli si zastať i chlapskej roboty.
Keď sa besná Vlára valila Prúdami,
pomáhali všetci svojimi rukami.

Starosta obce príhovorom pozdravil zároveň aj viacdetné matky,
matky, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti a matky, ktoré
majú osvojené deti. Folkloristi z Kamenčeka pod taktovkou Mgr.
Evy Šumichrastovej, predniesli básne, ktoré vytvorila pre túto príležitosť:
Kedysi a dnes
Keď moja babička do školy chodila
len suchý posúštek so sebou nosila.
A ja mám jablko, chlebík aj koláče,
babka až nad toľkým prepychom zaplače.
Vážne sa zatvári a takto vraví:
Za našich detských čias inšie boli mravy.
V našom skromnom dome nebolo prepychu,
bol však plný lásky a detského smiechu.
Mame aj otcovi sme s úctou vykali
a starým rodičom s láskou pomáhali.
Skôr ako sme ráno vkročili do školy,
mnohí z nás už boli pracovať na poli.
Nakŕmiť koníky, podojiť kravičku,
ešte sa postarať o malú sestričku.
Všetci sme sa spolu na potoku hrali,
ale toľko hračiek sme veru nemali.
Guľôčky, píšťalka, handrová bábika,
dedko nám z javora vystrúhal koníka.
Chlapci si po Lánoch púšťali tragače,
dievčatá im piekli blatové koláče.
Tak rada spomínam na tie naše časy,
keď mi mamka ráno zapletala vlasy.
Keď mi starý otec múdre rady dával ,
na podstienku našom s fajočkou sedával.
Ako rýchlo beží neúprosný čas,
sily už ubúda, zošedivel vlas...

December 2013

A keď letnú trávu pošteklila rosa,
priateľkou im bola oslička a kosa.
Grófová, Srnský vrch, Lipovec, Dúbravy,
Ej, nebolo kopca, ktorý nezdolali.
Aj teraz môj starký hore Vŕškom kráča
Tu sleduje jarky, tu počúva vtáča,
ticho pozoruje tie srňanské stráne
a s láskou spomína ako chodil na ne.

December 2013
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Zájazd do Prahy

Nová cyklotrasa

Krásny jesenný víkend 27. až 29. septembra 2013 využili telesne
postihnutí ako kultúrno-spoločenský. Základná organizácia SZTP
v Hornom Srní usporiadala pre svojich členov poznávací zájazd do
Prahy a na doplnenie autobusu zobrala členov aj z okresu Trenčín.
V piatok 27. septembra vyrazil autobus z Horného Srnia do
Trenčína a na cestu do Prahy. Cesta od samého začiatku ubiehala veľmi dobre vďaka dobrému kultúrnemu sprievodcovi Jožkovi Sýkorovi, ktorý nás postupne vopred o všetkých zaujímavých
miestach informoval. Prvú zastávku na občerstvenie sme mali
tesne pred Brnom. Druhá bola hrad Šternberg, tu sme sa oboznámili s históriou rodiny Šternbergovcov, ktorí tu bývajú dodnes. Po
krásnych zastávkach sme pokračovali do cieľa našej cesty a to bol
Hostel Jednota v tesnej blízkosti Václavského námestia. Hneď po
ubytovaní sme išli na obhliadku pražských kultúrnych pamiatok:
Prašná brána, Karlov most, Václavské námestie a Orloj.

Cyklotrasa smerom do Nemšovej je už skoro hotová! Konečne
nový koberec, upravené krajnice, už chýba asi len 200 m od
Nemšovej, čo dorobia v jarných mesiacoch.

Už sa ľudia nemusia čľapkať v blate cez kukuricu, vyhýbať sa na
hlavnej ceste kamiónom a nerušene sa môžu kochať prírodou a
pritom si vybaviť lekárov, prejsť bezpečne do práce, alebo len tak
za zábavou.

Unavení a spokojní sme sa večer vracali do hostela. V sobotu
na sviatok sv. Václava mali všetky kultúrne inštitúcie deň otvorených dverí, kde sme navštívili múzeá, hrad, hradnú stráž, chrám
sv. Víta, Petřín, pražské krčmičky a veľa iných zaujímavých zákutí.
Nedeľa sa pre nás začala balením a odchodom domov, cestou sme
sa zastavili na známom Karlštejne, kde práve prebiehali slávnosti
vinobrania. Mali sme možnosť preniknúť do starých čias – pozreli
sme si sprievod mestom v dobových kostýmoch, ochutnali sme
trhové špeciality a mali sme možnosť navštíviť aj nádherný hrad.
Plní zážitkov sme sa v zdraví vrátili domov.
Na záver chcem poďakovať predsedovi ZO SZTP v Hornom Srní,
p. Štefanovi Blahovi, za tento dokonale zorganizovaný zájazd a že
nás „cudzích“ prijal medzi svojich. Samozrejme poďakovanie patrí aj nášmu sprievodcovi Jozefovi Sýkorovi za fundovaný výklad
a vodičovi Jozefovi Sabovi za bezpečnú jazdu a ochotu. Všetci sa
tešíme na ďalšie spoločné akcie v Trenčianskom kraji.
Pavol Mrákava
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FUTBAL V OBCI
Ani sme sa nenazdali a rok sa blíži ku svojmu koncu a tak aj
futbalové ihriská zavreli svoje brány. Nuž, je čas bilancovať účinkovanie našich mužstiev v jesennej časti sezóny 2013/2014.
Naši najmladší reprezentanti obce - žiaci, vedení trénerom Romanom Madolom, skončili po jesennej časti na 13 mieste so skóre
26:73 a 10 bodmi.
Výsledky žiakov v jesennej časti:
1.kolo Bobot-Horné Srnie 11:0 (5:0)
2.kolo Horné Srnie-Opatová 4:1 (1:0) Galko, Štec, Vulgán, Gajdošík
3.kolo Drietoma-Horné Srnie 3:3 (0:0) Štec-2x, Tvrdoň
4.kolo Horné Srnie-Horná Súča 2:3 (0:1) Štec, Kováčik
5.kolo Tr.Turná-Horné Srnie 11:1 (10:0) Štec
6.kolo Horné Srnie-ZDŠ Podolie-Očkov 2:0 (2:0) Štec-2x
7.kolo Dolná Súča-Horné Srnie 8:1 (6:0) Svedek
8.kolo Krajné-Horné Srnie 6:1 (3:1) Kováčik
9.kolo Horné Srnie-Tr.Stankovce 3:1 (2:0) Štec-2x, Škrátek
10.kolo Soblahov-Horné Srnie 2:1 (1:1) Svedek
11.kolo Horné Srnie-AS Trenčín 0:11 (0:6)
12.kolo Selec-Horné Srnie 3:2 (1:0) Štec-2x
13.kolo Horné Srnie-Stará Turá 0:1 (0:0)
14.kolo Bošáca-Horné Srnie 6:2 (4:1) Tvrdoň, Gajdošík
15.kolo Horné Srnie-Záblatie 4:6 (2:3) Štec-3x, Kováčik
Mužstvo dorastu pod trénerom Mariánom Hajdákom, zvládlo jesennú časť vynikajúco, neprehrali ani jeden zápas a body stratili len
v 2. kole v Selci, keď v poslednej minúte prišli o víťazstvo. Od tohto
zápasu kráčali suverénne, keď nastrieľali v 10 zápasoch 77 gólov a získali spoločne zo Selcom 28 bodov a tak prezimujú na prvom mieste.
Výsledky dorastu v jesennej časti:
1.kolo Horné Srnie voľno
2.kolo Selec-Horné Srnie 3:3 (1:1) Vandžala, Naňák, Blaško
3.kolo Horné Srnie-Soblahov 2:0 (1:0) Vandžala-2x
4.kolo Horné Srnie-Záblatie 5:2 (4:1) Blaško-4x, Vandžala
5.kolo Tr.Teplice-Horné Srnie 0:4 (0:0) Naňák-2x, Papiernik M, Mazán
6.kolo Horné Srnie-Tr.Teplá 12:0 (5:0) Mazán-3x, Naňák-2x, Hošo-2x, Papiernik M-2x, Papiernik J, Hanus, Porázik
7.kolo Horné Srnie-Horná Súča 0:6 (0:3) Blaško-2x, Hošo-2x, Papiernik K, Naňák
8.kolo Horné Srnie-Ľuborča 14:0 (6:0) Blaško-6x, Kebisek-2x, Naňák-2x, Papiernik J, Hošo, Mazán, Vandžala
9.kolo Beckov-Horné Srnie 0:13 (0:4) Blaško-7x, Naňák-2x, Hošo,
Kebísek, Mazán, Papiernik K
10.kolo Horné Srnie-Zamarovce 15:0 (3:0) Blaško-7x, Naňák-5x,
Mazán-2x, Hošo
11.kolo Neporadza-Horné Srnie 2:3 (0:3) Blaško-2x, Mazán
Najsledovanejšou kategóriou sú dospelí, no tým jesenná časť absolútne nevyšla a tak budú zaslúžene zimovať na poslednom mieste zo skóre 14:40 a ziskom chudobných 7 bodov. Mužstvo vedené
Romanom Belkom s vedúcim Zdenom Fabušom sa pred začiatkom súťaže oslabilo o stopéra Petra Vavrúša (odišiel do Ľuborče),

Petra Chlebanu a Lukáša Kostku (ukončili kariéru). Po príprave,
ktorú absolvovali max 4-5 hráči sa tréningová účasť nezlepšila
ani počas sezóny. Nie príliš široký káder sa podarilo doplniť len
o domáceho odchovanca Lukáša Fabuša, ktorému skončilo hosťovanie v Nemšovej a pribudol aj brankár Jozef Horný, naopak pre
zranenie vypadli Martin Papiernik a Peter Papiernik a zdravotné
problémy mal aj Milan Blaško. V domácom prostredí naši hráči
prehrali až 6 zápasov. Samostatnou kapitolou boli zápasy vonku,
na ktoré chodili hráči ako na výlety... Dokonca v troch zápasoch
musel nastúpiť do hry aj tréner Roman Belka.
Nuž ostáva nám veriť, že sa chalani v zimnej prestávke zmobilizujú, utvorí sa partia a začnú konečne bodovať, keďže po sezóne je
pripravená reorganizácia v súťaži.
Výsledky dospelých v jesennej časti:
1.kolo Dubodiel-Horné Srnie 2:1 (2:0) Naňák
2.kolo Horné Srnie-Ľuborča 1:3 (1:0) Blaško B.
3.kolo Horná Súča-Horné Srnie 5:0 (4:0)
4.kolo Horné Srnie-Zamarovce 3:3 (1:2) Šimko J-2x, Lukajka
5.kolo Pobedim-Horné Srnie 3:1 (1:0) Švančárek M
6.kolo Soblahov-Horné Srnie 1:0 (0:0)
7.kolo Horné Srnie-Dolná Súča 0:3 (0:1)
8.kolo Očkov-Horné Srnie 4:0 (3:0)
9.kolo Horné Srnie-Skalka 1:2 (1:2) Šimko J
10.kolo Čachtice-Horné Srnie 3:2 (1:1) Kumančík, Šimko J
11.kolo Horné Srnie-Myjava ´B´ 1:2 (0:2) Blaško B
12.kolo Veľká Hradná-Horné Srnie 5:1 (3:1) Blaško M
13.kolo Horné Srnie-Tr.Jastrabie 0:1 (0:1)
14.kolo Bošáca-Horné Srnie 1:2 (0:2) Kebísek, Trška
15.kolo Horné Srnie-V.Bierovce 1:0 (1:0) Fabuš
16.kolo Horné Srnie-Dubodiel 0:2 (0:1)
20. júla 2013 sa na našom štadióne konala ľudová veselica, ktorej
sa zúčastnila početná skupina zabávajúcich, do tanca hrala hudobná skupina Michala Černičku.
Na konci leta, 31. augusta 2013, sa uskutočnil 3. ročník Memoriálu Ivana Horného v turnaji starých pánov, ako spomienka
na tohto skvelého človeka, vynikajúceho futbalistu a dlhoročného
funkcionára. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá - domáci Cementár,
Kľúčové, Brumov-Bylnica(CZ) a Rajec.
Výsledky: Brumov-Bylnica-Kľúčové 4:2,
Horné Srnie-Rajec 2:4,
o 3.miesto Kľúčové-Horné Srnie 4:5
finále- Brumov-Bylnica-Rajec 1:3
28. ročník minifutbalovej ligy O pohár starostu obce Horné Srnie sa úvodným kolom otvoril 16. novembra 2013.
A na záver by som vám všetkým chcel
v mene výboru TJ Cementár popriať

Šťastné a veselé Vianoce
a veľa úspechov v novom roku 2014.

Bc. Pavol Ondrášek
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