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občasník OBECNÉHO ÚRADU DOLNÉ SRNIE www.dolnesrnie.sk ročník XI. číslo 2/2017

cena 0,5 E

SLOVENSKÝ
PRAVEK
V NAŠOM
CHOTÁRI
V jarných mesiacoch tohto roku
pracovníci
Masarykovej
univerzity
z prírodovedeckej
fakulty
v
Brne
urobili pomocou skenovania prieskum
za
účelom
potvrdenia
osídlenia
dolnosrnianskeho územia v období
6. – 5. tisícročia pred naším letopočtom,
ktoré odborníci nazývajú želiezovské.
Získané
výsledky z tohto prieskumu
zdroj: www.hradiska.sk
potvrdili predpoklad, že v tejto dobe
žila na našom území pomerne veľká skupina
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
obyvateľov. Naskenovali sídlisko s dvadsiatimi
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
dlhými domami, ktorých pôdorys je typický
pre želiezovskú kultúru. Táto populácia
Obec Dolné Srnie v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení
preferovala farmársky spôsob usadeného
neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku.
hospodárstva. Poľnohospodárska činnosť
• Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Obec Dolné Srnie
bola založená na pestovaní obilnín, strukovín
Adresa: 			
916 41 Dolné Srnie 242
a chove domestikovaných zvierat. Špecifická
IČO: 			
00311511
bola najmä výroba keramiky, textilná výroba,
• Účel zbierky:
ale najmä stavba príbytkov. Niektoré domy
Získanie finančných prostriedkov na dokončenie archeologického prieskumu
dosahovali dĺžku aj 100 m. Najväčšie
v extraviláne obce pod názvom Slovenský pravek v našom chotári.
potvrdené sídlo na Slovensku z tejto doby je
• Miesto konania zbierky:
Obec Dolné Srnie
v Štúrove s 31 pôdorysmi dlhých domov. Podľa
• Spôsob konania zbierky:
doterajších výsledkov prieskumu asi polovice
Zaslaním finančných prostriedkov účet obce Dolné Srnie
predpokladaného územia je reálny predpoklad,
Číslo účtu – Prima banka:
5809778012/5600
že naše sídlisko sa veľkosťou môže priblížiť
IBAN – 			
SK12 5600 0000 0058 0977 8012
Štúrovskému.
Údaje pre darcov: 			
Na prelome leta a jesene je reálny
variabilný symbol –
uveďte súpisné číslo vášho domu
predpoklad začať so skenovaním druhej
špecifický symbol –
00311511
polovice skúmaného priestoru. Za túto prácu
V hotovosti do pokladne obce Dolné Srnie. Za každú odovzdanú sumu bude
bude treba Masarykovej univerzite zaplatiť.
darcovi vystavený príjmový doklad s označením Slovenský pravek v našom
Vzhľadom na to, že finančné prostriedky,
chotári.
ktoré
obecné
zastupiteľstvo
schválilo
• Doba konania dobrovoľnej zbierky:
pre archeologický výskum v našej lokalite,
Začiatok: 		
1. júla 2017
nestačia na pokrytie všetkých nákladov,
Ukončenie: 		
30. októbra 2017
starosta obce týmto vyhlasuje zbierku financií
• Územie použitia dobrovoľnej zbierky:
na dokončenie I. etapy archeologického
Výnos zbierky bude použitý iba na archeologický prieskum na území obce
prieskumu.
Dolné Srnie.
Finančné dary možno buďto odovzdať
• Vyúčtovanie zbierky, kontrola:
na obecnom úrade (za každú odovzdanú
Starosta obce bude občanov informovať o priebehu a výsledkoch
sumu bude darcovi vystavený doklad), alebo
zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky
poslať na bankový účet č. 5809778012/5600
v Dolnosrnianskych novinách. O použití získaných financií zo zbierky
IBAN SK 12 5600 0000 0058 0977 8012
rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa účelu, na ktorý sa zbierka vyhlasuje.
(pri platbe na účet uvádzajte ako variabilný
Podľa § 5 ods.1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
symbol súpisné číslo domu darcu, špecifický
územnej samosprávy v znení neskorších zákonov sú dary a výnosy
symbol je 00311511).
dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce.
Správnosť s nakladaním s finančnými darmi
Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór obce
bude kontrolovať hlavná kontrolórka obce
Ing. Katarína Kráľová.
Ing. Katarína Kráľová. Správu o výsledkoch
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní
zbierky zverejníme v obecných novinách.
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
Verím, že podporíte túto akciu, ktorá môže
predpisov.
našu obec zviditeľniť nielen v rámci Slovenska,
Dobrovoľnú zbierku schválilo obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní. V Dolnom
ale i za hranicami našej krajiny.
Srní 12. júna 2017		
				
Ing. Miroslav Skovajsa, starosta obce
Ing. Miroslav Skovajsa, starosta obce
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O ČOM ROKOVALO
obecné zastupiteľstvo
Dňa 29. marca 2017 – poslanci schválili
nákup bubnovej kosačky pre potreby obce, VZN
č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Dolné Srnie, I. etapu terénnych prác vyrovnania
plochy v zbernom dvore bez betónovania, začatie
budovania I. etapy cesty v lokalite Žabinec,
dokončenie chodníka na ľavej strane cesty III. triedy
smer Bošáca a zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2017. OZ poverilo starostu obce
Ing. Miroslava Skovajsu vypracovaním a podaním
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
v rámci výzvy s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6.
Dňa 17. mája 2017 – poslanci schválili
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na SO – názov projektu Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ a finančnú
spoluúčasť obce Dolné Srnie na projekte –
zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
max. 10 % – 14 000 € (kód výzvy OPKZP-PO4CS431-2017-19), finančnú spoluúčasť obce Dolné
Srnie na projekte Multifunkčné ihrisko vo výške
7 200 €, zástupcu OZ PhDr. Janu Chovancovú
do novej rady MŠ, názov DHZ v Dolnom Srní
po plk. Ing. Jaroslavovi Mikovi a príspevok 250 €
za obec Dolné Srnie Trenčianskemu osvetovému
stredisku – spomienková slávnosť k 80.výročiu
úmrtia Martina Rázusa. OZ poverilo starostu obce
Dolné Srnie Ing. Miroslava Skovajsu objednať
firmu CB Media, s. r. o., na vytvorenie www diela
a súhlasilo s usporiadaním festivalu ZÁHRADA
2. ročník 16. a 17. júna 2017.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o začatí obstarávania ÚPN-O Dolné Srnie
Obec Dolné Srnie, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce,
oznamuje občanom a širokej verejnosti, že obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 144/2017 z 29. júna 2017:
a) rozhodlo o pozastavení rozpracovaného Územného plánu obce (ÚPN-O),
ktorého obstarávanie sa začalo v roku 2007 a
b) rozhodlo o obstaraní nového Územného plánu obce Dolné Srnie.
Dôvodom sú zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady,
na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia rozpracovaného
ÚPN-O a potreba zosúladenia územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), ktorou
je Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ÚPN-VÚC TK)
v aktuálnom znení.
Obec Dolné Srnie, na základe vyššie uvedeného zároveň oznamuje, že v súlade
s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
začína prípravné práce na spracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie
obce:
Územný plán obce (ÚPN-O) Dolné Srnie.
Cieľom obstarania ÚPN-O Dolné Srnie je získať územnoplánovací dokument,
ktorý komplexne rieši územný rozvoj celej obce a bude po schválení záväzným
dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu
povoľovania a realizácie plánovaných zámerov a územného rozvoja obce.
ÚPN-O určí funkčné vyžitie jednotlivých území obce a určí limity a regulatívy
pre jej rozvoj, určí plochy pre verejnoprospešné stavby.
Riešeným územím ÚPN-O Dolné Srnie je celé administratívne územie obce,
t. j. katastrálne územie obce.
Týmto obec vyzýva občanov a širokú verejnosť, aby svoje písomne sformulované
námety a informácie k pripravovanému ÚPN-O odovzdali na obecnom
úrade do 30 dní od vyvesenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce,
t. j. do 18. augusta 2017.
Vyvesené 17. júla 2017		

Ing. Miroslav Skovajsa, starosta obce.

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti 80. výročia úmrtia
MARTINA RÁZUSA
Ôsmeho augusta uplynulo 80 rokov od predčasného úmrtia, keď vo veku 48 rokov
zomrel Marin Rázus. Je potrebné pripomenúť najmä mladšej generácii, že tento
významný básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz bol
v rokoch 1921 až 1930 farárom v Moravskom Lieskovom, ktorej fíliou bolo v tej dobe
i Dolné Srnie. Pána farára Rázusa mali Srňania vo veľkej obľube a úcte; familiárne mu
hovorili „RÁZIK“.
Z obdobia, keď Martin Rázus pôsobil na Lieskovsko-Srnianskej farnosti, je potrebné
vyzdvihnúť jeho štátotvornú prácu pri formovaní mladého Československa. Ako poslanec
Národného zhromaždenia ČSR presadzoval záujmy podjavorinského chudobného
roľníckeho ľudu, analyzoval dôvody vysťahovalectva a jeho vplyv na národné
hospodárstvo. Spolu so srnianskym rodákom Štefanom Svetským sa angažoval
za spriemyselnenie Lieskovsko-Srnianskej doliny.
Z literárnej tvorby z obdobia, keď pôsobil v našom regióne, je asi najvýznamnejšie
jeho štvorzväzkové dielo SVETY, kde
hlavnou postavou je spomínaný Štefan
Svetský, ktorý tu vystupuje pod menom
Ičo Srdovan.
Oznamujem týmto našim občanom,
že 13. augusta 2017 spoločne obec Moravské Lieskové, obec Dolné Srnie, Cirkevný
zbor ev. av. Moravské Lieskové, Cirkevný zbor ev. av. Dolné Srnie a Trenčianske
osvetové stredisko usporiadajú spomienkovú slávnosť.
Program spomienkovej slávnosti bude zverejnený na plagátoch v obciach
Moravské Lieskové a Dolné Srnie.
Ing. Miroslav Skovajsa, starosta obce
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Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JEDNOTY DÔCHODCOV
V DOLNOM SRNÍ
NA NÁVŠTEVE HISTÓRIE
Napriek horúcemu letu sme si po dlhšom
čase dopriali menší výlet. Takpovediac za
humná. Navštívili sme park miniatúr v Podolí,
tzv. Matúšovo kráľovstvo. Začal sa budovať
pred štrnástimi rokmi v areáli miestnej školy.
Medzi prvými exponátmi vznikol model
hradu Branč a rozsiahly model Holíčskeho
zámku. Dnes je modelov hradov, zámkov a
technických pamiatok už 69. Väčšinu sú to
dobové rekonštrukcie. Ostatné zachytávajú
súčasný stav. Z rekonštruovaných je to
napríklad hrad Súľov, Hričov, Zniev, Vršatec, Čachtice.
Z tých, ktoré kopírujú súčasný stav, je hrad Červený
Kameň či banskoštiavnický Nový Zámok. Nájdeme tu
aj zmenšeniny drevených kostolíkov z Kalnej Roztoky,
Topole, Svätého Krížu a iné. Pri každom modele je popis
a pri vybraných aj zaujímavá povesť. Z tých, ktoré zatiaľ
pribudli ako posledné, sú modely rodných domov našich
významných dejateľov: J. C. Hronského, J. Krónera,
M. Kukučína, P. E. Dobšinského, P. O. Hviezdoslava,
Ľ. Štúra a A. Dubčeka (narodili sa v tom istom dome), M.
R. Štefánika a J. Ľ. Holubyho.
„Kráľovstvo“ je originálna myšlienka ako spropagovať
svoju obec.“

Už po tretí raz sme sa vydali
na CESTU ROZPRÁVKOVOU
DEDINOU. Jedným z deviatich
stanovíšť boli aj Kuchárky
z rozprávky.
Členky
klubu
dôchodcov si pre deti pripravili
sladké palacinky. Že mali úspech,
o tom azda ani netreba hovoriť.
Kuchárky z rozprávky sa
zapojili aj do akcie UVAR SI
SVOJ GULÁŠ. V rámci snahy po
originalite sa však rozhodli uvariť
kapustnicu. Bola výborná.

ZOŠÍVANÁ KRÁSA
Patchwork je zošívanie malých,
farebných kúskov látok zo stopercentnej
bavlny tak, aby spolu vytvorili väčšie
geometrické vzory. Vrchný diel ušitého
patchworku je väčšinou spojený
s vatelínom, ktorý vytvára plastický
vzhľad, a spodnou látkou. Všetky tri
vrstvy sa prešívajú drobnými ozdobnými
stehmi. Prešívanie je dôležité z toho
dôvodu, aby sa vrstvy
neposúvali
a vnútorná zatepľovacia vrstva sa
nezhŕňala. Takto sa vytvárajú deky,
prikrývky, vankúše, nástenné dekorácie,
tašky, ale aj odevné výrobky. Vznikajú
tak nádherné diela. Kto sa chce tomuto
umeniu vážnejšie venovať, mal by sa
obrniť veľkou trpezlivosťou a pracovať
s veľkým zanietením. To sú schopnosti,
ktoré sú vlastné i VIERKE DÁLIKOVEJ,
ktorú sme požiadali o krátky rozhovor.
o S tvojimi výrobkami sa stretávame
na rôznych výstavách a predajných
akciách. Od väčších kúskov, ako sú
prikrývky, až po filigránsky vypracované
bábiky. Ako dlho sa tejto záľube
venuješ?
- Šitiu patchworku sa venujem už
sedem rokov. Absolvovala som niekoľko
kurzov, na ktorých som sa učila nielen
základom patchworku, ale aj tvorbe bábik,
rôznych hračiek, tašiek, obalov na knihy
a ďalších výtvorov, ktoré sa dajú ušiť z látky.

ako si toto šitie vyžaduje. Najbližší obchod
je v Piešťanoch. Látky a rôzne pomôcky,
ktoré pri práci potrebujem, ponúkajú
aj na rôznych výstavách tejto techniky,
ktorá sa stáva stále populárnejšou, ale aj
v obyčajných, tzv. kamenných obchodoch
a na internete.

o Na svoje dielka potrebuješ
osobitý materiál čo do kvality aj vzorov.
Nakupuješ v špeciálnych obchodoch?
- Chvalabohu, v súčasnosti sú už
také obchody, ktoré sa zameriavajú na
bavlnené látky. Sú na šitie patchworku
najvhodnejšie, pretože použité látky sú
väčšinou opotrebované a nie sú také pevné,

o Kde čerpáš inšpiráciu? Robíš aj
podľa požiadaviek klienta?
- Existuje už množstvo odbornej
literatúry a časopisov. Ale inšpiráciu
čerpám aj na výstavách a na stretnutiach
s ľuďmi, ktorí sa tým tiež zaoberajú.
O internete v súčasnosti už azda ani
netreba hovoriť. A aj klienti prichádzajú
s určitými predstavami, ktoré sú neraz dosť
inšpirujúce.
o Máš možnosť sa niekde združovať
a vymieňať si skúsenosti?
- Začínala som v Piešťanoch, kde
som sa stala členkou klubu patchworku.
V súčasnosti už aj sama vediem niektoré
kurzy, na ktorých odovzdávam svoje
skúsenosti z výroby bábik, medvedíkov,
peňaženiek a tašiek. Klub robí dva razy
ročne predajné výstavy, na ktorých
nielen vystavujeme svoje výtvory, ale sa
aj stretávame so záujemkyňami o tento
koníček.
Ďakujem za rozhovor.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÉ JUBILEUM:
Človek často premeškáva veľa šťastia,
pretože stále čaká na niečo mimoriadne.
Nech váš ďalší rok života je plný malých šťastí,
z ktorých vznikne jedno veľké a trvalé.
60 rokov
Ján Gerža
Igor Hátrik
Ján Kováč

UZAVRELI MANŽELSTVO:

PRISŤAHOVALI SA:
Andrej Arbecík
Matúš Arbecík
Ondrej Arbecík
Martina Arbecíková
Tereza Arbecíková

Stavajte si hniezdo vlastné,
žite si v ňom veľmi šťastne,
do roka nech s vami kráča
milované malé vtáča.
Roman Uhrecký a Bc. Renáta Černá

ODSŤAHOVALI SA:
NOVÍ OBČIANKOVIA:

65 rokov
Emília Chropovská
Ján Chropovský
Dušan Marták
Stanislav Zicháček
80 rokov
Viera Gažová
85 rokov
Božena Trnovská
Anna Zemanovičová

GRATULUJEME
Blahoželanie všetkým, ktorí oslávili v máji,
júni, júli a auguste meniny:
Na deň vašich vzácnych menín,
prajeme vám s potešením,
do ďalšieho vášho žitia, to, čo naše srdcia cítia:
zdravia, šťastia, lásky veľa,
dosiahnutie svojho cieľa.

Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú.
Ema Nedbalová
Lukáš Drobný

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
„ Nastal čas pre nich odísť.
Čas, v ktorom jedno oko plače za nimi
a druhé sa usmieva na všetko to,
čím sa nám budú pripomínať.“

Matej Kacko
Jaroslav Kriška
Anna Lukáčová
Dušan Mičo
Ivana Ochodnická
Ján Ochodnický
Michal Ochodnický
Tomáš Oravec
Silvia Sládková
Helena Šamáková
Počet občanov k 19. júnu 2017:
Spolu:			
990
Počet žien:		
520
Počet mužov:		
470

Jana Švachová
Lukáš Drobný
Anna Kusendová
Katarína Hricová
Vladimír Bušo
Anna Žákovicová
Pavol Tinka

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
a zápis do pamätnej knihy
Oslavou života je narodenie dieťatka, oslavou lásky a v každej
rodine sa všetci tešia na jeho príchod. V júli sme slávnostne
privítali nových občanov Izabelu Králikovú, Zaru Petkov a
Mateja Zenku. Starosta obce Ing. Miroslav Skovajsa príhovorom
a srdečným blahoželaním zaželal rodičom veľa šťastia, rodinnej
pohody a trpezlivosti pri výchove detí. Na úspešnom priebehu
podujatia sa podieľali aj deti MŠ a študentka Monika Behulová.

p. Behulová

UZAVRETIE
MANŽELSTVA
Dňa 28. júla 2017
uzavreli
manželstvo
Marian Vrábel a Janka
Dolinská. Svadobný
obrad vykonal starosta
obce Ing. Miroslav
Skovajsa.
Želáme
manželom
na spoločnej ceste
životom veľa šťastia,
lásky a porozumenia,
aby ich manželstvo
bolo
harmonické
a šťastné, aby v ňom
vládlo len pochopenie, vzájomná dôvera a láska.
Nech sa vám splnia všetky túžby,
s ktorými ste do manželstva vstúpili.

FOTOGRAFIE na stránke Monika Behulová, matrikárka
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•••

OKIENKO

MATERSKEJ

Š K O L Y•••

DEŇ VODY
S deťmi sme diskutovali o význame vody pre človeka,
rastliny a živočíchy. Hovorili sme tiež o znečisťovaní vody
rôznymi látkami, ktoré je aj nie je možné vo vode vidieť
či inak vnímať čuchom a hmatom. Na putovaní Kvapka
a Kvapky sme si vysvetlili kolobeh vody. Na vychádzke
okolo potoka sme pozorovali život pri vode.
JARNÁ TURISTICKÁ VYCHÁDZKA
Na jarnej turistickej vychádzke v blízkom okolí mali deti
možnosť pozorovať krásy prírody. A nechýbal ani teplý čajík na zahriatie.

Vzdelávanie PZ
V marci triedna učiteľka 1. triedy Lucia Krivá skončila vzdelávanie na témy Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy a Revízia
obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb.
VEĽKONOČNÉ TRHY
Na veľkonočných trhoch naše deti z 1. a 2. triedy pod vedením učiteliek Kovačovicovej,
Krivej a Malíčkovej recitovali a spievali na veľkonočnú tému, o ktorej sme sa rozprávali
v škôlke dva týždne. Vysvetlili sme si zvyky a tradície tohto obdobia. Chlapci si uplietli
korbáče z prútov, ktoré nám priniesla Kristínkina mamička pani Haruštiaková. S pomocou
učiteliek sme maľovali vajíčka a vyrábali z rôzneho odpadového materiálu výrobky, ktoré
sme predávali na veľkonočných trhoch. Získali sme 143,50 eura. Ďakujeme za sladkú
odmenu pre deti rodine Durdíkovej a komisii pre šport, školstvo, kultúru a rodičom,
starým rodičom a priateľom MŠ za našu podporu.
DEŇ MLIEKA
Pri tejto príležitosti sme si vysvetlili, aký je pre deti dôležitý pitný režim. Diskutovali
sme o tom, čo radi pijú, či je ich nápoj zdravý a prečo pijeme mlieko. Na ceste mlieka
sme si ukázali odkiaľ a ako sa k nám mliečko dostane. Veľké deti si vyrobili svoju
kravičku a pohár plný mlieka.
Divadelné predstavenie
DOMČEK NA STRAČEJ NÔŽKE
V apríli nás navštívilo divadlo Príbeh s predstavením Domček na stračej nôžke. Hlavný
hrdina bol Janko, ktorý sa nechal uniesť svojou hrou na mobile a to až tak, že sa
stratil v čarovnom lese. Tam ho čakala milá bosorka, ktorá mu sľúbila, že ho pustí
domov, keď jej správne odpovie na všetky otázky, ktoré mu dá. Jankovi pri správnych
odpovediach pomáhali malí pomocníčkovia – naše deti. Spoločne správne odpovedali
a pomohli Jankovi dostať sa domov, ktorý prisľúbil,
že sa už nebude stále hrať na mobile. Za divadelné
predstavenie sme zaplatili 64 eur zo ZRPŠ. Ďakujeme.
SVETOVÝ DEŇ RASTLÍN
Počas tejto témy sa deti starali o rastliny v škôlke: presádzali rastlinky, kyprili pôdu, čistili
listy, polievali. Pokusom sme si vysvetlili rozmnožovanie a pozorovali zakoreňovanie
izbových rastlín. Rozprávali sme sa aj o liečivých bylinách. Kristínka nám priniesla
prvosienku jarnú. S pomocou detí sme si uvarili bylinkový čaj a názorne sme sa naučili,
ako ho pripraviť doma rodičom.
PLANÉTA ZEM
Posledný májový týždeň sme sa zaoberali témou PLANÉTA ZEM.
S deťmi sme diskutovali o ich predstavách o Zemi, Slnku, Mesiaci,
hviezdach, planétach a vesmírnych telesách. Naučili sa vyhľadávať
informácie v encyklopédiách a na glóbuse. Rozprávali sme sa
o spôsoboch, pomocou ktorých človek skúma vesmír. Pripomenuli
sme si Deň Zeme. Vysvetlili sme si, aké je dôležité triedenie odpadu
a prakticky si vyskúšali triedenie odpadu v našej obci.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Dňa 10. mája sme mali Deň otvorených dverí pre nové deti a ich rodičov. Rodičia si mali možnosť
prezrieť priestory škôlky. Boli oboznámení s podmienkami prijímania a s právami a povinnosťami detí
a rodičov. Ich deti sa zatiaľ zahrali so škôlkármi. V máji bol aj zápis detí do materskej školy pre školský
rok 2017/2018. Prišlo sa zapísať deväť nových detí.
Divadelné predstavenie ABECEDA ZDRAVIA
V máji nás navštívilo divadlo Slniečko s predstavením na pokračovanie o zdravej výžive Abeceda zdravia 2.
Za divadelné predstavenie sme uhradili 45 eur zo ZRPŠ. Ďakujeme.
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DEŇ MATIEK
Druhú májovú sobotu deti 1. a 2. triedy pod vedením učiteliek Kovačovicovej, Krivej
a Malíčkovej vystupovali v KD pri príležitosti Dňa matiek. Básne a piesne striedali tance.
V tvárach mamičiek a babičiek bola vidieť radosť a dojatie. Po vystúpení deti obdarovali
svoje mamičky ružičkami a srdiečkami, ktoré pre ne vyrobili. Komisii pre šport, školstvo
a kultúru ďakujeme za občerstvenie a sladkosti.
ANGLICKÝ KRÚŽOK
Posledný májový deň naše deti skončili anglický krúžok. Dostali vysvedčenie o absolvovaním kurzu angličtiny pre MŠ.
Projekt ZDRAVÉ SRŇANČATÁ
V máji 2017 sme cez Grantový program Dobré srdce Nadácie Tatra banky podali projekt Zdravé Srňančatá. Zamerali
sme sa na ochranu a podporu zdravia našich detí. Deti si s pomocou učiteliek osvojujú a upevňujú hygienické návyky:
umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, po príchode z vonku... Pravidelne si pred spánkom všetci predškoláci
čistia zúbky. Dbáme aj na správne sedenie a držanie tela detí. A tu nám chýba vybavenie MŠ:
- do hornej a dolnej umyvárne skrinky na uteráčiky a poháriky s kefkami
- do triedy predškolákov dva stoly a 20 stoličiek
Radi by sme vymenili staré a nefunkčné za nové a zútulnili tak interiér umyvární a tried. Chceme aj takýmto spôsobom
deti motivovať k získaniu správnych hygienických návykov. Získali sme 350 eur. Na projekte spolupracovali mamičky
Ing. E. Antalová, Ing. K. Kráľová a riaditeľka MŠ Mgr. K. Kovačovicová. Momentálne čakáme na peniaze a zo získaných
financií si budeme môcť zaobstarať do hornej a dolnej umyvárne skrinky na uteráčiky a poháriky s kefkami.
MDD
Prvého júna sme s deťmi oslávili MDD. Hneď ráno sme si vyzdobili triedy
a urobili diskotéku. Keď sa deti nadesiatovali, vybrali sme sa na návštevu
k Adamkovi Žuchovi. Tu nás čakala jeho mamička. Ukázala nám ich
domáce hospodárske zvieratá a spoločne s deťmi sme ich nakŕmili.
Po exkurzii zvierat sme sa presunuli k Emke Kováčovej. Zahrali sme sa na
preliezačkách, zaskákali na trampolíne, povozili na koníkovi a nechýbalo
ani občerstvenie. Ďakujeme za pekný deň. V škôlke na deti čakali balíčky,
ktoré pomohlo naplniť ZRPŠ, Jednota COOP Dolné Srnie a mamička
Čorňáková pomáhala pri balení balíčkov.

ZBER PAPIERA
Zamestnanci obecného úradu odviezli do zberu papier zo zberného dvora a kontajnerov, za ktorý MŠ získala 118 eur.
Kúpili sme si za to výtvarný materiál na budúci školský rok.
BESEDA SO PSOVODMI
Emkin otecko P. Kováč nám vybavil besedu
so psovodmi. Nadporučík Lukáš Morong deťom
ochotne vysvetlil nové pojmy a zoznámil ich so svojimi
pomocníkmi Kubom a Ronym. Päťročný Kubo bol
cvičený pre špeciálnu kynológiu. Podľa pachu hľadá
peniaze, drogy a náboje. Dvojročný Rony nám
ukázal, ako reaguje a plní povely svojho pána. Deti
si vyskúšali oblečenie zlodejov, ale aj policajnú vestu.
Na záver sa poďakovali a rozlúčili pesničkami.
LETNÁ TURISTICKÁ VYCHÁDZKA
Druhý júnový týždeň sme si urobili letnú turistickú vychádzku. Deti 2. triedy s učiteľkou Katkou a Lindou
prešli okolo potoka a na detskom ihrisku za kultúrnym domom si zašportovali a urobili piknik. Deti 1. triedy
s učiteľkou Luckou a Zuzkou navštívili počas turistiky šteniatka rodiny Bušovej a zastavili sa na občerstvenie
v obchode.
PLAVECKÝ KURZ
Päťročné deti sa pod vedením riaditeľky Kovačovicovej a mamičky Peterkovej po prvý raz zúčastnili na plaveckom
kurze pre začiatočníkov organizovaným Penguin sport clubom. Celý týždeň trinásť
detí cestovalo autobusom na plaváreň do Starej Turej. Hneď prvý deň si plavčíci
rozdelili deti do skupín.
A takto sa nám darilo:
1. skupina žraloci – najlepší plavci: M. Peterka, E.
Kováčová, K. Barcík, A. Marták
2. skupina delfíny: Š. Ondrejovič, D. Durdík, A. Žucha,
K. Haruštiaková
3. skupina turbo kačičky: P. Pažitný, M. Búlik, R. Jůzl
4. skupina kačičky: S. Gablovská, R. Čorňák
Deti sa naučili dodržiavať pravidlá, plaveckú rozcvičku, rôzne hry vo vode a 1. skupina základy
plávania. Posledný deň si zasúťažili a dostali plavecké vysvedčenie.
6

DOLNOSRNIANSKE noviny

•••

OKIENKO

MATERSKEJ

Š K O L Y•••

ŠPORTOVÝ DEŇ
U Silvinky Antalovej sme mali športový deň. Srdečne nás privítali jej rodičia. V tento
slnečný deň sme si všetci zasúťažili a potom sme si užívali rôzne atrakcie pre deti,
ktoré nám pripravili. Ďakujeme rodine Antalovej za pekný športový deň v ich záhrade.
Projekt VZDELÁVAME DETI MODERNE A ZAUJÍMAVO
V júni sme sa zapojili do projektu Vzdelávame deti moderne a zaujímavo s cieľom
získať finančný príspevok 1 000 eur na podporu vzdelávania detí cez Raiffeisen banku.
Cieľom projektu bolo zmodernizovať vzdelávanie detí už v predškolskom veku. Chceli
sme do vzdelávacieho projektu zapojiť aj moderné prostriedky vzdelávania: napr.
interaktívnu tabuľu vrátane programového vybavenia, moderné didaktické pomôcky a chceli sme tiež kúpiť moderné
pomôcky na skúmanie a experimentovanie pre deti, ktoré im umožnia lepšie spoznávať život okolo seba. Pre nízky
počet hlasov sme sa umiestnili na 2. mieste bez výhry. Na projekte spolupracovali mamičky Antalová a Kráľová
a zamestnanci MŠ. Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ, ktorí nás podporili svojím hlasom.
BESIEDKA PREDŠKOLÁKOV, OPEKAČKA, NOC PREDŠKOLÁKOV
Posledný júnový deň sme si urobili rozlúčkovú besiedku s predškolákmi – oblečení
v krojoch ukázali ako vedia na ľudovú nôtu recitovať, spievať, tancovať a rozlúčili sa
aj s celou materskou školou. Slávnostne sme im odovzdali osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania a darčeky. Na balíčky prispelo ObÚ, riaditeľka Kovačovicová
a komisia pre šport, školstvo a kultúru. Mamička Ondrejovičová nám pomáhala
pri výzdobe triedy a rodina Barcíkova zabezpečila drevo na opekačku. Ďakujeme.
Materskú školu Dolné Srnie opúšťa Filip Černáček, Peter Pažitný, Šimon Ondrejovič, Filip
Hrabčák, Radovan Čorňák, Michal Búlik, Robert Jůzl, Sandra Gablovská, Dušan Durdík,
Adam Marták a Jakub Barcík. Po besiedke sme si v areáli škôlky urobili spolu s rodičmi
opekačku a odvážni predškoláci prenocovali s Katkou a Nikolkou Kovačovicovou v škôlke.
Dovidenia milá škôlka,
my už nie sme malí,
preč sú chvíle,
keď sme všetci poobede spali.
Nesmiete sa na nás hnevať,
nás už čaká veľká škola,
utekajme, veď nás leto volá.
Počúvajte sladučký hlas,
dnes tu chceme zastaviť čas.
Všetci spolu a každý sám,
ďakujeme všetkým Vám.
A ČO NÁS ČAKÁ?
Starosta obce prisľúbil počas prázdnin zrealizovať druhú spálňu pre malé deti a opravu podlahy v jedálni.
Zo získaných financií 350 eur z projektu Zdravé Srňančatá chceme zrealizovať do hornej a dolnej umyvárne skrinky
na uteráčiky a poháriky na kefky.
Materská škola bude po prázdninách znovu tvorená 4. septembra.
				
Mgr. Katarína Kovačovicová, riaditeľka MŠ

PRED PRVÝM DŇOM V ŠKOLE
Dieťa by sa malo s novou
rolou školáka stotožňovať
postupne. Príprava na
školu začína už zápisom do školy, neskôr
môžete spoločne nakupovať pomôcky
a čo najčastejšie sa rozprávať o škole.
Môžete si napríklad pospomínať na vaše
chvíle v škole a rozprávať o tom vášmu
budúcemu prváčikovi rôzne príbehy.
Práve tieto spomienky a veselé príbehy
mu pomôžu zmierniť obavy z neznámeho.
Rozprávajte mu o tom, ako to v škole
vyzerá, čo sa tam nachádza, že čas
sa môže deliť na hodiny a prestávky.
Rozprávajte mu o predmetoch, ktoré sa
v škole učia a nalaďte dieťa na to, čo ho

baví. Môže to byť napríklad kreslenie,
spievanie, telocvik. Motivujte dieťa aj
tým, že sa v škole naučí čítať a bude
si môcť prečítať samo čokoľvek, čo ho
zaujíma. Tiež je dobré spomenúť, že si
nájde nových kamarátov a spolužiakov
a že do školy budú chodiť aj niektoré
deti zo škôlky. Prejdite s dieťaťom trasu,
po ktorej bude chodiť do školy.
Ako obvykle vyzerá prvý deň v škole?
V každej škole prvý deň prebieha trochu
ináč, ale obvykle sa blíži k nasledujúcemu
modelu. Pred školou bývajú väčšinou
vyvesené zoznamy prvákov, aby rodičia
vedeli, do ktorej triedy a ku ktorej
pani učiteľke budú chodiť. Učiteľky si

po prvákov väčšinou prídu pred školu.
Potom nasleduje nejaké uvítanie a žiakom
sa prihovorí aj riaditeľ školy a ďalší hostia.
Po slávnostnom uvítaní prváci so svojimi
učiteľkami odchádzajú do tried. V triedach
sa navzájom deti s učiteľkami zoznámia.
Väčšinou môžu ísť do tried aj rodičia detí.
Po vzájomnom zoznámení učiteľka povie
rodičom a deťom organizačné pokyny.
Potom učiteľka môže na chvíľku poslať
rodičov von z triedy, aby zostali s ňou deti
samy. Väčšinou im rozdá aj nejaké knihy,
spomienkové predmety, balóniky, cukríky,
záložky a podobne. V priebehu prvého
týždňa by si deti mali zvyknúť na štyri
vyučovacie hodiny denne.
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Nástup dieťaťa do školy – významný
a slávnostný deň
Bolo by dobré, aby išli prvý deň s dieťaťom
do školy obidvaja rodičia. Dokazujete
tým, že je pre vás vstup vášho potomka
do školy dôležitý. Taktiež sa zoznámite
s učiteľkou, ktorá bude učiť vaše dieťa.
Túto slávnostnú chvíľu si môžete aj fotiť
alebo natočiť na kameru. Nezabudnite tiež
na slávnostné oblečenie. Túto slávnostnú
chvíľu môžete ukončiť napríklad v cukrárni.
Aký je význam učiteľa v prvej triede?
Práve učiteľ v prvej triede sa stáva
dôležitou osobou v živote vášho dieťaťa.
Je to pre neho človek, ktorý ho uvádza do
sveta vzdelávania, je pre neho autoritou
a zdrojom rôznych názorov. V prvom
ročníku je dôležitejšia osobnosť učiteľa
ako napríklad kvalita celej školy. Našťastie
v dnešnej dobe väčšina prváckych
učiteliek je veľmi kvalitných a svoju prácu
robia veľmi rady.

Ako dieťa motivovať doma?
Prváčik môže dostať doma určité privilégiá.
Môžu to byť nejaké výsady, ktoré nemal,
kým ešte chodil do škôlky. Takto vidí, že mu
nepribudli len povinnosti, ale aj určité
výhody. Napríklad mu dovoľte chodiť spať
o trochu neskôr alebo byť vonku trošku
dlhšie. Alebo mu dovoľte robiť samostatne
niečo, čo doteraz sám nerobil. Zamerajte
sa na to, v čom sa dieťaťu darí a v tejto
oblasti ho povzbudzujte. Ak má v niečom
problémy, povedzte mu, že každý človek
občas niečo pokazí a v niečom sa
mu nedarí. Ukážte mu to na vlastnom
príklade alebo na príklade súrodencov,
aby videlo, že nejaké zlyhania v živote
sú úplne normálne. A hlavne ukazujte
svojmu prváčikovi, na čo všetko je škola
dobrá a užitočná. Deň v škole mu môžete
spríjemniť aj tak, že mu občas do tašky
vložíte nejaké prekvapenie, ktoré si môže
otvoriť až v škole. Na víkendy a popoludnia,

keď príde zo školy, mu spríjemňujte chvíle
tým, čo má rado. Bicyklujte sa spolu,
choďte do kina, zaplávajte si.
Čo robiť, ak nastanú problémy
s adaptáciou na školu?
Aj keď sa deti na školu tešia, niektoré si na
školu nezvyknú hneď. Adaptačné obdobie
môže nejakú dobu trvať. U prváčika sa
môžu objaviť rôzne telesné či psychické
problémy, napríklad bolesti bruška, hlavy,
teplota, zvracanie... Dieťa sa môže začať
správať roztržito, môže začať zabúdať, je
plačlivé. K dieťaťu pristupujte chápavo, ale
nenechajte sa hneď ovplyvniť. Posielajte
ho do školy naďalej. Nenechávajte
ho doma, ak sa to nezačne ešte viac
stupňovať. Pripisované symptómy sú
reakciou na zvýšenú záťaž a väčšinou
prejdú samy od seba v súvislosti s tým,
ako si začne na školu zvykať. Ak by
však problémy pretrvávali aj v októbri
a v novembri, situáciu je potrebné riešiť.
Zdroj: internet

knižnica
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KNIŽNIČNÉ PRÍRASTKY

DÁTUM

DOMÁCI

HOSTIA

ČAS

Dan Brown
Inferno
Šrí Šrimad
Cesta sebarealizácie
Jana Ďurišová
Poviedky o strachu
Karin Krausová Vesmír je ženatý
Timea Keresztényiová
Bez dcéry som neodišla
Janette Maziniová
Cigánka
Vladislava Hoffmannová Odsúdený
Timea Keresztényiová
Donevidenia
Vita Jamborová Srdcová dáma
Hana Lasicová Diagnóza rodina
Jo Nesbo
Spasitel
Jo Nesbo
Pentragram
Jo Nesbo
Nemesis
Ján Skovajsa/Peter Mišák Trenčianske povesti
„Zbierka povestí a príbehov približuje kraj pod Trenčianskym
hradom, niekdajším sídlom Matúša Čáka, hrdého pána
Váhu a Tatier. Vraj na hrade zhromaždil obrovské poklady
– ale kde skončili? Povesti nás
však vedú oveľa ďalej do minulosti,
približujú časy, keď jaskyňu
na trenčianskej Skalke obývali
pustovníci Svorad a Benedikt,
i kruté časy, keď tatárske hordy
vyplienili kraj a udatný pobočník
za cenu vlastnej krvi vyslobodil
hradného
pána
Vršatského
hradu. Povesť vie, čo iní nevedia
aj o tajomstve slávnej Studne
lásky, Katovho domu i o tom,
čo skrývajú krypty trenčianskeho
kostola,
o kuruckých
vojnách,
o zbojníkoch v Soblahove a v horách Inovca. Kniha
obsahuje veľa ďalších nevšedných príbehov z bohatej
zbierky trenčianskych povestí, ktorú pre vás spoločne
pripravil srniansky regionálny historik a publicista Ján
Skovajsa a spisovateľ, autor niekoľkých úspešných kníh
povestí a rozprávok, Peter Mišák.“
					
(ra)

6. 8. 2017

OFK Trenčianske
Bohuslavice A

ŠK Dolné Srnie

17:30

13. 8. 2017

TJ Družstevník
Hrádok

ŠK Dolné Srnie

17:30

20. 8. 2017

TJ Slovan
Rovnosť Krajné

ŠK Dolné Srnie

17:30

27. 8. 2017

ŠK Dolné Srnie

OFK Vrbovce

14:00

2. 9. 2017

FK Bradlan
Brezová pod
Bradlom

ŠK Dolné Srnie

16:30

10. 9. 2017

ŠK Dolné Srnie

FK 1972 Zemianske
Podhradie

16:30

17. 9. 2017

Zavažan Kálnica

ŠK Dolné Srnie

16:00

24. 9. 2017

ŠK Dolné Srnie

FK Askoll Potvorica

16:00

30. 9. 2017

SFK Nová Ves
nad Váhom

ŠK Dolné Srnie

16:00

8. 10. 2017

ŠK Dolné Srnie

FK 1925 Pobedim

14:30

15. 10. 2017

TJ Tatran
Polianka

ŠK Dolné Srnie

14:30

22. 10. 2017

ŠK Dolné Srnie

TJ Spartak
Horná Streda

14:00

29. 10. 2017

ŠK Dolné Srnie

MFK Stará Turá B

14:00
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