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VÍŤAZSTVO ŽIVOTA
NAD SMRŤOU
Záver 40−denného pôstneho obdobia tvorí Veľ−
ký týždeň, ktorý sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nede−
ľou utrpenia Pána. Jeho žiarivým vrcholom je Veľkonočné
trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania − štvrtok, pia−
tok, sobota, v ktorom vrcholí ohlasovanie zvesti o utrpení,
smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Po ňom nasleduje sláv−
nosť Veľkonočnej nedele − VEĽKÁ NOC.
Od zavedenia Gregoriánskeho kalendára sa slávi v nede−
ľu po prvom jarnom splne Mesiaca. Preto v roku 2005 Veľká
noc pripadla na 27. marec.
Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná pravda našej viery v
Krista. Tradícia a spisy Nového zákona ju potvrdzujú, spolu s
krížom, ako podstatnú časť veľkonočného tajomstva:
„Kristus vstal z mŕtvych.
Svojou smrťou premohol smrť
a zosnulým daroval život.“
Veľkonočné ráno napĺňa psychiku a dušu kresťanov mi−
moriadnou radosťou zo skutočnosti zmŕtvychvstania, ktoré
predstavuje víťazstvo nad smrťou. Kresťanskou vierou vyzná−
vame, že odchodom duše z tela sa život nekončí, ale iba
mení. A po skončení pozemského času a dejín ľudstva sa
duša každého človeka znovu vráti do svojho vzkrieseného a
obnoveného toho istého tela, ktoré už nebude podliehať sú−
časným zákonom vesmíru.
Aj Ježiš Kristus zmŕtvychvstaním si vyzliekol smrteľné telo
a vstal v tele, ktoré síce nebolo iné, ale už nesmrteľné, oslá−
vené, a tým víťazne zavŕšil vykupiteľskú obetu.
Odvtedy vykúpené ľudstvo má účasť na tom istom tajom−
stve, nie síce v plnej skutočnosti, ale v bezpečnej nádeji, že
tak ako On vstal, všetci z mŕtvych vstaneme. Lebo Kristovo
zmŕtvychvstanie − i sám vzkriesený Kristus − je počiatkom a
zdrojom nášho budúceho vzkriesenia.
Podľa tejto skutočnosti sv. Pavol apoštol mohol smelo
vyhlásiť: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo?“, „Smrť, kde je
tvoj osteň?“
A slávnostná liturgia privoláva vykúpené ľudstvo,
ba celý vesmír, k radostnému chválospevu: ALELUJA!
„Plesaj, všetko stvorenie, dnes vstal z mŕtvych tvoj Pán.“
Dr. Pavol Červený

Hojnosť milostí
od mŕtvychvstalého Krista,
trvalý pokoj a zároveň
plnosť radostí plynúcich
z Veľkonočného tajomstva
Vám praje redakcia
Lipovca
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojich
zasadnutiach konaných dňa 14.12.2004 a 26.1.2005
prijalo uznesenia č. 19, 20 a 21. Obecné zastupiteľ−
stvo v nich:
A) ZOBRALO NA VEDOMIE
1. Kontrolu uznesenia č. 18 z riadneho zasadnutia
OZ konaného dňa 24.11.2004 a kontrolu uznesenia
č. 19 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa
14.12.2004.
2. Správu starostu obce o činnosti.
3. Výročnú správu Rady školy pri ZŠ s MŠ V. Mitú−
cha v Hornom Srní a plán zasadnutí na rok 2005.
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2005.
B) SCHVÁLILO
1. VZN č. 5/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Horné Srnie v zmysle navrh−
nutých pripomienok.
2. Rozpočet obce Horné Srnie pre rok 2005 s pre−
sunom 50 000,− Sk z položky č. 141 na položku č.
138.
3. VZN č. 6/2004, ktorým sa vydáva cintorínsky po−
riadok.
4. Odmenu starostovi obce za rok 2004 vo výške
jedného mesačného platu.
5. Úpravu osobného príplatku starostovi obce na
rok 2005 − navŕšenie príplatku o 15%.
6. Správu o výsledku inventarizácie k 15.12.2004.
7. Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre
p. R.Š. vo výške 5 000,− Sk.
8. Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre
p. E.L. vo výške 1 000,− Sk.
C) NESCHVÁLILO
1. Plán kultúrnych podujatí na rok 2005 a odkladá
jeho schválenie na marec po doplnení garantov jed−
notlivých akcií.
D) SÚHLASILO
1. S odpredajom nehnuteľnosti na parcele č. 686/1
(budova sklenárstva v ulici Kamenecká or.č. 14) pá−
novi K.Ľ. a manž. M. Náklady na prevod nehnuteľ−
nosti znáša kupujúci.
2. S postupnými krokmi na výstavbu bytov do osob−
ného vlastníctva v areáli MŠ s tým, že:
1. obec zabezpečí odčlenenie pozemku,
2. obec zabezpečí vypracovanie znaleckého po−
sudku,
3. obec preverí nutnosť výberového konania a v
prípade nutnosti ho uskutoční.
3. S vydaním súhlasu na výstavbu verejnej športo−
vej brokovej strelnice pre športový strelecký klub z
Novej Dubnice v lokalite pod Kremenicami.
4. So zlúčením komisie výstavby a komisie ŽP, kto−
rá bude pracovať v zložení: Ing. Blaško, Ing. Galko,
Ing. Mierny, p. Jurenka, Ing. Vavrušová, p. Polomová
a p. Patková. P. Breznický zostane len členom finanč−
nej komisie.
5. S rozšírením komisie školstva, kultúry a športu o
riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Jantoláka.
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Z ROZPOČTU OBCE − INVESTIČNÉ ZÁMERY
Vážení spoluobčania,
napriek tomu, že ste mali možnosť
zoznámiť sa s návrhom rozpočtu na rok
2005, dovolím si vás bližšie zoznámiť
so zámerom investičných akcií v obci.
Za rozhodujúce akcie považujem
budovanie inžinierskych sietí na ulici
Mostíková II a dokončenie asfaltového
povrchu cesty a časti chodníka na ulici
Železničná. Na obe akcie sú vyčlene−
né prostriedky vo výške po jednom
milióne slovenských korún.
Na ulici Mostíková II predpokladá−
me v tomto roku vybudovať rozvody el.
energie (tu zdôrazňujem prostriedky so
západoslovenskou energetikou vo výš−
ke 350 tis. Sk), telefónnu kabeláž − bez−
platne realizujú telekomunikácie a časť
vodovodu a kanalizácie, kde v súčas−
nej dobe pripravujeme výberové kona−
nie na dodávateľa. Vzhľadom na roz−
sah investície − 9 mil. Sk − predpoklá−
dam, že celá ulica vrátane chodníkov
a asfaltovej cesty bude dokončená
najskôr v roku 2008. Do tej doby obec
zabezpečí pre tých občanov, ktorí do−
končia svoje rodinné domy skôr, ma−
kadamovú spevnenú komunikáciu.
Z ostatných prác v tomto roku za
povšimnutie stojí vybudovanie parko−

viska pri farskom úrade, kde vzhľadom
na potrebu zabezpečiť bezpečnosť cest−
nej premávky bude vybudovaných cca
10 parkovacích miest.
Občanom využívajúcim autobusové
spojenie znepríjemňoval život chodník
od lávky po železnicu, a preto ho v tom−
to roku zrekonštruujeme.
Za zmienku stojí i suma 100 tis. Sk,
ktorá je vyčlenená na prípravu dvoch
projektov, a to rekonštrukciu obecného
parku a chodníkov na ulici Na Hornom
konci a Dúbravská a na rekonštrukciu
ulice Pod Zábrehom.
Na realizáciu týchto projektov chce−
me využiť prostriedky z fondov EÚ −
konkrétne z prostriedkov určených na
renováciu a rozvoj obcí.
I v ďalších rokoch budú prostriedky
vynakladané účelovo − tam, kde to si−
tuácia najviac vyžaduje. Vzhľadom k
tomu, že obec spolu s ďalšími partner−
skými obcami v rámci mikroregiónu
Vlára − Váh dala vypracovať program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
budú od roku 2006 vynakladané
prostriedky v súlade s týmto plánom a
zároveň vyčleňovaná časť prostriedkov
ako rezerva na havarijné situácie.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce

Pozemkové úpravy u nás
Aj napriek tomu, že priebeh prác v
rámci pozemkových úprav sa opäť pre−
dĺžil, chceme Vás informovať v akom
štádiu sa nachádzame.
Viete, že čas zberu informácií o vlast−
níctve nehnuteľností veľmi pomohol, aby
boli spracované registre a mapové
operáty celého územia obce Horné
Srnie. Tí, ktorí potrebovali alebo si chceli
iba prekontrolovať, čo patrí do ich vlast−
níctva, ocenia, že bez problémov mohli
„pracovné“ údaje využiť. Kópie z regis−
trov a mapových operátov sme posky−
tovali bezplatne, čo robíme doteraz.
v roku 2004 pokročili práce tak, že
lesy URBARIÁTU už spravuje Spolo−
čenstvo bývalých urbárnikov. A hospo−
dária úspešne.
Zároveň sme rozpracovali podkla−
dy registrov pôdohospodárskych plôch
v jednotlivých lokalitách tak, že výdat−
ne pomáhajú vlastníci pri označovaní
dôležitých bodov priamo na „svojej“
pôde.
V súčasnosti firma TEKDAN spra−
cúva podklady v lokalitách Lány, Gere−
šová, Bologová až po katastrálnu hra−
nicu s k.ú. Nemšová, Ľuborča a po
koryto rieky Vlára (pasienky Urbariátu).
Po spracovaní týchto podkladov bude−
me mať register a mapový operát pra−
vej strany katastra (v smere toku rieky)
pripravený k zverejneniu.

Rovnakým spôsobom je rozpraco−
vaná i ľavá časť katastra (Branné a
Horné Strážnice).
Zverejnenie spracovaného registra
prebehne písomným oznámením kaž−
dému vlastníkovi pozemkov v katastri
obce Horné Srnie. Zároveň budú re−
gister a mapové operáty k dispozícii na
obecnom úrade. Každý vlastník si ne−
jasnosti môže prekonzultovať so zod−
povednými osobami. Ak dôjde k chy−
be, môže poškodený podať námietku
písomnou formou. Námietky budú ko−
misiou posúdené a riešené.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY priamo sú−
visia s budúcim využívaním pozemkov
v zmysle platných zákonov a ich prí−
padných noviel. Odporúčame domne−
lým vlastníkom, ale aj tým, ktorí zistili,
že v minulosti im v rámci legálnych
konaní neboli zapísané všetky pozem−
ky, aby sa rozhodli zákonným spôso−
bom získať vlastníctvo. Môže tu patriť aj
prípad, že váš podiel na určitom par−
celnom čísle má „osvedčený“ neopráv−
nená osoba. (tu sa vopred poraďte u
predsedu komisie ROEP − Ing. Ivan
Horný − OcÚ).
Termín uplatnenia vlastníctva koli−
duje s termínom ukončenia pozemko−
vých úprav, preto dátumy, ktoré boli v
SR oznámené, u nás neplatia.
Ing. Alojz Krajči
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Zaènime u• v škôlke
Pri kontrole komunálneho odpadu,
okrem iných zariadení, kontrolovali sme
dodržiavanie triedeného odpadu aj v
MŠ.
Čo nás nemilo prekvapilo, bolo, že
malokapacitné kontajnerové nádoby
umiestnené pri vchodových dverách si
rodičia zamieňajú za odpadový kôš.
V kontajnerovej nádobe určenej na
papier boli nahádzané šupy z banána,
papier a plasty.
Nevieme vás pochopiť milí rodičia,
ktorých detičky navštevujú MŠ, že sa
takto správate.
Je veľmi dôležité, aký príklad dáva−
te svojim deťom. Ako sa vypestuje po−
cit zodpovednosti u dieťaťa, keď vidí,
že rodičia sa chovajú tak, ako sa ne−
majú?
Ľahko je našim konaním ničiť stáro−
čiami utvorenú harmóniu v prírode,
nezodpovedným prístupom k nej.
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Každý človek má svoj podiel na
zhoršujúcom sa životnom prostredí na
našej planéte. Čo zanecháme našim
potomkom? Len spúšť?
Chcem veriť, že všetci naši občana
sa budú správať zodpovedne, rozum−
ne a odpadové nádoby nebudú plniť
odpadom, ktorý je možné v každej zá−
hrade kompostovať (ako zelina zo zá−
hrady, šupy zo zemiakov, zbytky zele−
niny, kvetín a pod.)
Znova pripomíname, že základná
škola realizuje aj zber tzv. tetrapacku.
Ide o obaly z mlieka, džúsu a pod. Prázd−
ne obaly je možné doniesť do školy, ale−
bo dať školopovinnému dieťaťu.
Verte, že sa nám to vráti tak, že OÚ
nebude musieť z obecného rozpočtu
dotovať vývoz a skládku odpadu, ale
financie využije efektívnejšie a rozum−
nejšie.
M. Kussová

Preèo platíme viac?
Skoro každý občan, ktorí si príde
vyrovnať povinnosť a zaplatiť za vývoz
a uloženie tuhého komunálneho odpa−
du, ďalej len TKO, si položí otázku: „Pre−
čo platiť zase viac?“
Pokúsim sa na toto odpovedať. Za
TKO obec platí vývoznej spoločnosti
podľa vyvezených a uložených ton.
Kým v roku 2003 bolo celkom TKO
vyvezené a uložené 497,20 ton, tak v
roku 2004 to bolo už 602,65 ton, čo je
nárast o 105,45 tony.
V cenách to vypadá takto:
rok 2003
913.167 Sk celkom
rok 2004
1.389.724 Sk celkom
Náklady na 1 tonu odpadu sú na−
sledovné:
rok 2003
1.837 Sk
rok 2004
2.306 Sk
Aby sme v budúcnosti mohli udržať
súčasný stav, je nutné zo strany Vás −
obyvateľov našej obce, dôsledne se−
parovať odpad.
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1/ Domový a záhradný odpad kom−
postovať.
2/ Papier, železo, šrot, tetrapak dá−
vať do zberu, ktorý organizuje ZŠ.
3/ Nebezpečný odpad doniesť na
určené miesto OÚ.
4/ Plasty a sklo do kontajnerov na
to určených.
Do VKK (veľkokapacitné kontajnery)
dávajme len ten odpad, ktorý nie sme
schopní vytriediť. Určite tam nepatrí napr.
železný šrot, papier a plasty. Tento od−
pad patrí do separovaného zberu, za
ktorý ZŠ získa finančné prostriedky. Tak−
tiež tam nepatria konáre zo stromov!
Tým, že množstvo odpadu budeme
zvyšovať, OÚ bude nútené zvyšovať
poplatok za odpad.
Verím, že tento príspevok si prečíta
aspoň 1 člen z každej domácnosti a
tak s vašou pomocou znížime tony vy−
vezeného a uloženého odpadu.
M. Kussová

Vážení spoluobčania,
radi by sme Vám oznámili, že od 21.2.2005 je v
prevádzke nová internetová stránka našej obce.
Na novej stránke máte možnosť nájsť základné in−
formácie o obci, o orgánoch obce, štruktúre obecné−
ho úradu. Nájdete tu náplň práce pracovníčok obec−
ného úradu, zistíte, čo u ktorej môžete vybaviť.
V sekcii Stiahnite si máte možnosť prečítať si ale−
bo stiahnuť platné všeobecné záväzné nariadenia
obce, predpisy ako i tlačivá rôznych žiadostí.
V súlade so zákonom o slobodnom prístupe k in−
formáciám budú na stránke zverejňované informácie
o prebiehajúcich správnych konaniach vo verejnom
záujme, ako i návrhy VZN pred a po schválení obec−
ným zastupiteľstvom.
Veríme, že stránka sa stane Vaším pomocníkom
pri vybavovaní rôznych záležitostí.
Zároveň Vás prosíme, aby ste sa stali spoluautor−
mi a spolutvorcami obecnej stránky. S potešením
prijmeme Vaše názory, čo by ste na stránke chceli
nájsť, čo treba doplniť. K obsahovej stránke môžete
svoje pripomienky zasielať na adresu:
hsrnie@tn.psg.sk, alebo urad@hornesrnie.sk
K technickej stránke sa máte možnosť vyjadriť na
adresu: admin@hornesrnie.sk.
Taktiež privítame Vaše požiadavky na zverejnenie
rôznych pozvánok na športové akcie, kultúrne podu−
jatia, prípadne iné aktivity, o ktorých by mali všetci
vedieť.
Firmy a podnikatelia z obce, ktorí chcú byť zarade−
ní na stránke do zoznamu srňanských firiem, nech na
e−mailovú adresu obce zašlú odkaz na svoju stránku,
sídlo, telefónne čísla, fax, príp. mailovú adresu a dvo−
ma vetami obsah svojej činnosti.
Autorom a administrátorom stránky je Jozef Mar−
ton, ktorému touto cestou ďakujeme za spoluprácu.
Takže, určite sa pozrite na:
www.hornesrnie.sk
Silvia Kebísková, OcÚ

AJ V TOMTO ROKU BUDÚ VO¼BY
Voľby sú základným preja−
vom demokracie. Aj rok 2005
bude pre občanov a voličov SR
rokom volebným. Budeme už
po druhýkrát voliť svojich zá−
stupcov do stredného stupňa
samosprávy.
Verejná správa na Slovensku
sa rozdeľuje na štátnu správu a
samosprávu. Do štátnej správy
patrí: Vláda SR, Národná rada
SR, krajské a obvodné úrady.
Samosprávu tvoria vyššie
územné celky (VÚC), obce a
mestá.
V tomto roku si zvolíme no−

vých poslancov nášho Trenčian−
skeho samosprávneho kraja a
jeho predsedu, ktorého historic−
ký názov je župan.
Trenčiansky VÚC má 45 po−
slancov z deviatich okresov
kraja. Každý okres bude samo−
statný volebný obvod a jeho
občania si budú voliť svojich
zástupcov podľa počtu obyva−
teľov v okrese. Voliči v tren−
čianskom okrese budú voliť
osem poslancov VÚC. Navrh−
nú a predstavia nám ich poli−
tické strany, alebo zoskupenia
strán − koalície.

Volebný systém volieb do
krajskej samosprávy je väčši−
nový, čím sa veľmi odlišuje od
volieb poslancov do NR SR, kto−
rý je pomerný. Väčšinový voleb−
ný systém sa ľudovo charakte−
rizuje úslovím: „Víťaz berie všet−
ko.“
Preto k týmto voľbám musí−
me pristupovať mimoriadne sve−
domito, veľmi uvážlivo, vedomí
si morálnej zodpovednosti a
podľa vnútorného hlasu sa roz−
hodnúť, ktorej strane, či koalícii
dám svoj hlas.
Dátum volieb vyhlási predse−

da parlamentu, pravdepodobne
na sobotu v druhej polovici no−
vembra. Niekoľko týždňov pred
voľbami v rámci predvolebnej
kampane nám politické strany
predstavia svojich kandidátov
formou plagátov, bilboardov a
cez elektronické a printové mé−
diá, teda televíziou, rozhlasom
a novinami.
Želám nám všetkým, aby
sme sa správne rozhodli a včas
rozoznali populistické reči od
úprimnej starostlivosti politikov
o správu vecí verejných.
Dr. Pavol Červený
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Šes•desiatka a jej mí¾niky
Magické číslo v živote človeka i spo−
ločnosti. Chcem spomenúť aspoň niekto−
ré roky − míľniky za 60 rokov od ukončenia
druhej svetovej vojny. Hlavne z pohľadu
histórie našej obce.
Pre našu verejnosť to nie je nič nové,
každoročne sa schádzame, hoci o niečo
skôr, pri pamätníkoch našich občanov, kto−
rí sa z bojov svetových bitiek nevrátili.
Tento akt je chvályhodný a svedčí o úcte
občanov k padlým.
Pripomenúť si rozhodujúce roky pri vý−
voji spoločnosti počas šesťdesiatych rokov
je závažnejšia skutočnosť. Diania v spo−
ločnosti ovplyvnili i našu históriu. Ako?
Mnohí povedia, že to za veľa nestálo. Roz−
delenie Európy (1945) a dlhá jednostranná
orientácia na ZSSR, neskôr vojenský zá−
sah spojencov (1968), roky normalizácie a
sviečkový výkrik Slovenska v Bratislave
(1988) mali svoje ukončenie a zmenu v roku
1989. Od roku 1993 budujeme samostatné
Slovensko. Ako? To uvidíme o pár rokov,
verme, že hoci cesta je ťažká, bude dobrá.
Rok 1945 priniesol do našej obce radosť,
spadli obavy, ako sa skončí dlhá vojna.
30.4.1945 k nám prišli osloboditelia − ru−
munskí vojaci . Bol podvečer, keď Michal
Kebísek, invalid z 1. svetovej vojny, priví−
tal a pozdravil veliteľa prieskumníkov prosto
„vitajte a ďakujeme Vám“.
Náš rodák Anton Beňo to pred desiati−
mi rokmi v obecných novinách Lipovec (č.
1, apríl 1995) opísal takto: „... bol to ne−
smierne dojemný výjav, keď Michal Kebí−
sek ľavou rukou privítal a objal vojaka −
osloboditeľa, ktorý prvý vstúpil na pôdu
slobodnej obce Horné Srnie. Myslím si, že
za slzy v očiach sa v tejto chvíli z prítom−
ných nikto nehanbil...!
Z hláv otcov a mám spadla ťarcha o sta−
rosť rodín, ktoré nemohli bývať doma. Do−
časné bývanie s časťou svojho majetku v
„zemliankách“ našich lesov sa skončilo.
Ani letecké nálety už nenaháňali obavy, či
sa niečo udeje v našom okolí. Nastal čas
pokoja, radosti, vďaky. Rodiny neoplývali
dostatkom jedla, ale aktivita občanov pri
obnove života bola obdivuhodná. Základ−
ná škola bola pripravená na výučbu už
28.5.1945. Zničené železničné mosty v
Rajkovci a Za plesom boli rýchlo vybudo−
vané. V cementárni sa v rámci republiky
prví rozbehli s výrobou (21.6.1945). Darilo
sa nám, lebo občania tak chceli. A neza−
budli ani poďakovať Bohu za ochranu. Už
na jar v roku 1946 mládež urobila zbierku,

starší pripravili a všetci spoločne postavili
pamätník − Kríž vďaky. V kronike obce je
zapísané: ... „Stavba Kríža vďaky bola do−
končená tak, že na Petra − Pavla
(29.6.1946) dp. Anton Posluch (otec myš−
lienky postavenia pamätníka) urobil vysvä−
tenie. Chvíle vysviacky vo svojej veľkole−
posti pod znamením majestátu kríža boli
zrkadlom zmýšľania svojskej iniciatívy ľudu
miestneho kraja.“ Celú akciu významne
podporil Anton Svedek. Bola to úcta, vďa−
ka a zároveň odkaz, že tak sa to má v
živote robiť.
V tom istom roku (1946) sa v republike
uskutočnili voľby do Národného zhromaž−
denia (NZ). Naši občania sa prejavili veľmi
zodpovedne.
Demokratická strana (DS) získala 529
hlasov
Komunistická strana (KSS) získala 275
hlasov
Strana práce (SP) získala 39 hlasov
Strana slobody (SS) získala 53 hlasov
Predseda MNV bol v tom čase demokrat
Anton Svedek (od decembra 1945).
Ďalšia významná udalosť bolo znárod−
nenie Cementárne a vymenovanie riadite−
ľa − Ing. Emila Jirků.
Rok 1948 bol pre našu vlasť mimoriad−
ne významný. Nastúpila moc jednej stra−
ny − KSS. Rozvoj proporcionálneho rastu
odvetví národného hospodárstva sa v ur−
čitých súvislostiach prejavil kladne. Vede−
nie štátu sa žiaľ úplne preorientovalo, to
sa dotklo najmä tých, ktorí tvorili hmotné
hodnoty v rozhodujúcej miere. Aj napriek
tomu občania obce bezplatne (brigádnic−
ky) pomáhali pri výstavbe bytových do−
mov, na štadióne, v škole a škôlke, kul−
túrneho domu, v intraviláne pri stavbe ko−
munikácii a rozvode plynu v obci.
Rok 1968 bol v očakávaní zmien. Lež
napadnutie našej vlasti spojeneckými
armádami Varšavskej zmluvy bolo zname−
ním, že sme čakali zbytočne. Začalo ob−
dobie normalizácie, normalizátorov. Na−
priek tomu rozvoj v obci šiel ďalej, i keď
financií sa k nám dostávalo menej. Vybu−
dovali sme vodovodný rozvod v obci, ne−
skôr novú škôlku, prístavbu základnej ško−
ly, nové ulice. Len prínos bezplatných bri−
gádnických hodín bol nižší a to výrazne.
Ale nič netrvá večne...
Rok 1988 po čase vrenia v spoločnosti
ukázal, že nevinná „sviečková manifestá−
cia“ v Bratislave spustila priebeh historic−
kých udalostí (1989), ktoré zmenili charak−

ter zriadenia. Vládny režim sa zrútil, kreh−
ká demokracia začala písať novú epochu.
Od roku 1993 sa naša vlasť stáva samo−
statnou. Slovensko prešlo prechodné ob−
dobie s výraznými nedostatkami, ale už
dosiahlo uznanie na medzinárodnej scé−
ne. Stali sme sa členmi obchodno−ekono−
mických, vojenských spoločenstiev a sme
členmi Európskej únie. Na prelome sto a
tisícročia sme zaznamenali rôzne zmeny.
Hoci sa história opakuje, napr. v roku 1905
masívne odchádzali naši občania za more,
kde väčšinou vykonávali najťažšie práce,
v súčasnosti idú do sveta prevažne mladí,
na študijné pobyty a za dobrým a rýchlym
zárobkom. Mnohí naši občania sa v za−
hraničí uplatňujú ako rovnocenní odborní−
ci. Aj z tohoto pohľadu nastal pokrok. Lep−
šie by bolo, ak by naši spoluobčania za
hranice necestovali iba z obchodných a
študijných dôvodov, ale za poznaním sve−
ta. Taký čas tu ešte nie je.
Po roku 1989 sme v obci vybudovali ďal−
šie významné stavby, ktoré podporujú úro−
veň bývania a životného prostredia. Vodný
zdroj Stará rieka − Vŕšok, splašková kanali−
zácia I., II. a III. etapa, dom smútku, prí−
stavba ZŠ a viacúčelový športový areál ZŠ,
most Súhradska − Čerňavská ulica, oprava
kostola sv. Jána Nepomuckého, miestna
čistička a rozvod vodovodnej siete so stud−
ňami pre miestnu časť Rybníky a areál TK
2000 sú toho dôkazom.
Transformácia riadenia, zmeny technolo−
gických zariadení v a.s. CEMMAC neuveri−
teľne zlepšili podmienky vo výrobnom pro−
cese, ekológii a v odmeňovaní pracovníkov.
Cemmac a.s. po celé obdobie svojej exis−
tencie poskytuje pomoc pri rozvoji obce.
Čo je zaujímavé, v investičných akci−
ách obce sa úplne vytratili brigádnické for−
my práce. Tie sú zachované iba v malej
miere v spoločenských organizáciách a
občianskom združení.
Sú to iba fragmenty z obrovských zmien
v našej spoločnosti za obdobie po skon−
čení 2. svetovej vojny. Názory na súčas−
nosť sa rôznia a sú verejne prezentované.
Lež ku zlepšeniu musíme všetci pridať, aby
oprávnenej kritiky bolo podstatne menej.
Aj tak sa poďakujme tým, ktorí sa v sú−
časnosti zaslúžili, najmä vojakom v 2. sve−
tovej vojne, ktorí prežili otrasné chvíle, hr−
dinom, ktorí obetovali za našu slobodu to
najcennejšie − vlastné životy.
Z kroniky a v spolupráci s OcÚ
zapísal Ing. Alojz Krajčí
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Stalo sa pred šesťdesiatimi rokmi
Jar v roku 1945 bola pekná. Tráva sa už zelenala a bolo
i pomerne teplo. Len ľudia, keď zúrila 2. svetová vojna, boli
zbedačení a neistí životom. V tomto období časť porazenej
ustupujúcej nemeckej 6. armády poľného maršala Paulusa
obsadila našu obec. Vojaci zostali pred dedinou. Predné
hliadky na saidkách prechádzali ulicami. Títo na každý dom
pribili plechovú tabuľku s číslom, koľko tu bude ubytovaných
vojakov. K nám prišlo 20 vojakov s kanónom a poľnou ku−
chyňou. Vojaci v spálni a maštali vystlali podlahu slamou na
spanie. Nás sústredili v kuchyni. Keďže sme mali z cudzích
vojsk strach, 83 ročnú babku sme nechali doma a odišli
sme s celou rodinou do hôr, ako prevažná časť rodín z na−
šej dediny. Usídlili sme sa v lokalite pod Rokytkou, na lúke
zvanej Kučerové. Tu z dreva a čečiny sa vybudovali provi−
zórne obydlia. Z domu dovezených potravín a mlieka, ktoré
nám dávali pasúce sa kravy sa dalo žiť. Túto „idylku“ nám
po krátkej dobe pokazil dej, ktorý sa odohral v nedeľu ráno.
Na lúku prišlo asi 20 vojakov nemeckej armády, ktorí
hľadali partizánov. Ale našli tam nás bezbranných. Hlasný−
mi výkrikmi „alles weg“ a búchaním pažieb vyhnali z obydlí
všetkých ľudí. Bolo nás tam okolo 80 mužov, žien a detí,
vrátane J. Ištvánika, tunajšieho rómskeho kráľa i s rodinou.
Na lúke A. Kľúčovského nás rozdelili − mužov zvlášť a matky
s deťmi zvlášť. Po prehliadke z nás detí si vybrali 4−ročnú
Annu Papiernikovú, teraz A. Miernu, ktorú si chceli odviesť
do Nemecka. Po tomto usporiadaní veliteľ trestnej výpravy
oznámil, že za pomoc partizánom sme odsúdení na trest
smrti zastrelením. Rozsudok bude ihneď vykonaný. Keďže
komando bolo neúprosné, vystúpil Pavol Chlebana, nar.
1904, a požiadal o dovolenie, aby sme sa rozlúčili s rodinou
a pomodlili Otče náš pred popravou. Tejto ako poslednej
žiadosti, bolo vyhovené. Začali sme sa lúčiť. Bolo to plaču a
hlasného vzlykania. Dostali sme pokyn rozlúčku ukončiť.
Znovu sa sformovali oddelene rady a začali sme sa hlasno
modliť. Vtedy 10 m pred nás postavili guľomet so strelcom a
po ukončení modlitby veliaci dôstojník zdvihol ruku, aby dal
povel k poprave. Ale teraz sme mali osudové šťastie.
Zo zadného radu ušiel Jozef Mezík a zmizol medzi stro−
mami. Nemci dostali strach, že ide zavolať partizánov, ktorí
tu v horách boli vo veľkej prevahe. Situáciu využil náš ho−
vorca Pavol Chlebana, ktorý vystúpil z radu. Kľakol si pred
veliteľa a prosil pre nás o holé životy. Povedal, že nie sme
partizáni, že v našich príbytkoch bývajú ich vojaci a pre
nás doma už nie je miesto a že im tu všetko dáme, len
nech nás nestrieľajú. Nemci boli už nervózni, preto pove−
dali, že keď sa zbeh vráti a my dáme všetku potravu, masť,
chleba, mäso na pripravené vozy a všetky kravy a toto
všetko muži ako rukojemníci dopravia do Ľuborče, darujú
nám životy. Všetci sme kričali: „Jožino, vráť sa, nepostrieľa−
jú nás, keď sa vrátiš!“ Tento sa vrátil, všetky podmienky pre
Nemcov boli splnené, tak nás opustili, ale chlapci s ne−
meckou korisťou ich museli sprevádzať až do Ľuborče.
Všetci sme si vydýchli a zúbožení sme sa vracali do svo−
jich domov, kde ešte stále doma boli okupačné vojská. Na
večer sa vrátili všetci chlapi. Bolo to pre nás vykúpenie. A
na znak vďaky bol postavený na Vŕšku pamätný kríž, kde
na konci jedného verša bolo od nás Najvyššiemu napísa−
né ... no keď vojna zúrila, zachránil si našu obec a za to
sme Ti vďační − hornosrnianskí veriaci − Vďaka Ti Bože.
Dilema: Okolo nás neďaleko všetko sledovali partizáni.
Títo mi neskôr povedali, že keby Nemcov zlikvidovali, Ne−
mci by vyvraždili celú dedinu. Preto volili menšie zlo − po−
nechali nás krutému osudu.
Pre budúce pokolenia zaznamenal priamy účastník
Ján Svedek

Lipovec
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Srňanská Madona
Takto familiárne oslovujú farníci a
obèania Horného Srnia sochu Panny
Márie pred farským kostolom. Pôvod
a vek sochy nie je historicky zdokladovaný. No zub èasu sa na materiáli
sochy znaène prejavil.
Preto správca farnosti páter
ThMgr. Stanislav Lugowski a finanèná rada FÚ rozhodli sochu opravi• a
tak zabráni• jej ïalšiemu chátraniu.

Miroslav Èerveòan, Kameòosochárstvo Trenèianska Turná.
Na financovanie nákladov bola vyhlásená farská a celoobecná zbierka,
ktorú veriaci našej farnosti štedro
podporili. Zvláš• chceme vyslovi• uznanie a poïakovanie našim dôchodcom,
ktorí mimoriadny penzijný príplatok
1.000,- Sk v auguste 2004 venovali
na tento uš¾achtilý cie¾.

Po odbornej obhliadke sochy sa ale
ukázalo, •e jej oprava u• nie je mo•ná
v takej miere, aby naïalej odolávala
poveternostným vplyvom pod „holým nebom“.
Na návrh správcu farnosti a rady
FÚ, veriaci vyjadrili súhlas da• zhotovi• novú sochu podobnú pôvodnej:
teda madona s die•a•om v náruèí, ktoré v ¾avej ruke dr•í zemegu¾u s krí•ikom a pravú ruku má pripravenú k •ehnaniu.
Táto zodpovedná a ne¾ahká práca
bola zadaná pánu Vladimírovi Uhrovi.
Je to hlboko veriaci mu•, ktorý ako
amatér sa aktívne venuje vytváraniu
sôch a realizovaniu obrazov so sakrálnou tematikou.
Po konzultácii s odborníkmi v sochárstve a v teológii sa autor rozhodol a podujal vyhotovi• sochu madony z kvalitného materiálu epoxidovej
•ivice. Na povrchovú úpravu pou•il
náter kvalitným polychromovaným
farbivom odolným voèi poveternostným vplyvom. Pôvodný podstavec sochy bol oblo•ený mramorovými doskami. Materiál dodal a práce vykonal

Odborné práce a materiál sochy
s mramorovým oblo•ením podstavca predstavujú hodnotu diela
125 240 Sk.
V novembri bola socha dohotovená a vystavená pred hlavným oltárom
vo farskom kostole. Farníkom sa predstavil i autor sochy, ktorý po liturgickej slávnosti sa prítomným krátko prihovoril.
Slávnos• posvätenia sochy po jej
inštalácii na pôvodné miesto bola urèená na sviatok Nepoškvrneného poèatia Panny Márie 8. decembra 2004.
Bol to pre našu farnos• deò nevšedný, deò slávnostný a radostnú atmosféru pri liturgii i slávnosti svätenia
zvýraznili aj spevy našich •ien zo speváckej skupiny SRÒAN.
Tejto nezabudnute¾nej slávnosti
svätenia sochy, „našej sròanskej madony“, sa zúèastnil ve¾ký poèet veriacich, ktorí pred obnovenou sochou,
našej nebeskej matky predniesli svoje prvé prosby: o ochranu obce, našich rodín a mláde•e a o posilnenie
pre chorých a trpiacich.
Dr. P. Èervený
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Spoloèný domov
Prvého mája 2004 sme „vstúpili do Európy“.
Vlastne, v Európe sme už dávno boli. Teraz
sme však pod krídlami Európskej únie. Od−
všadiaľ počúvame o výhodách a nevýhodách
nášho členstva v EÚ. Médiá ovplyvňujú naše
myslenie. Ale teraz ich radšej nechajme tak.
Vidím to svojimi očami. A cítim svojim srd−
com. Stačia mi na to moje spomienky z ciest.
Minulé leto som bola na dovolenke v Grécku.
Tú krajinu sa rozhodne oplatí navštíviť. Nielen
kvôli moru a historickým pamiatkam, hoci sú
úžasné. Najmä kvôli srdečným ľuďom.
Bývali sme v hoteli neďaleko pláže. Hneď
vedľa bola pekná tavernička. Celá bola ladená
do gréckych farieb − bielej a modrej. Vlastnili ju
traja bratia, ktorí v nej aj pracovali. Najstarší
Lazos mal snúbenicu, Máriu. Spriatelili sme sa
hneď v prvý večer. Pripadala som si ako doma.
Boli priateľskí a pohostinní. Po anglicky sme
sa rozprávali o Slovensku, o Grécku, ale aj o
živote. Jedného večera však na rozhovor ne−
bol čas. Celé mesto bolo hore nohami. Prečo?
Tomu by sme mohli povedať − v pravom čase
na pravom mieste. Naša dovolenka bola v čase
Euro 2004. V ten večer bol finálový zápas Gréc−
ka proti Portugalsku. V každej taverne bol tele−
vízor, a tak hostia s napätím sledovali zápas.
My sme samozrejme neboli výnimkou. Ľuďom
v taverne a našim priateľom bili srdiečka osto−
šesť. Nám však tiež. Miestami som ani nedý−
chala. Akoby hrali Slováci. Akoby nám išlo o
titul Majstra Európy. Zápas trval celú večnosť.
Až do poslednej chvíle sme všetci držali palce.
Gréci vyhrali! To bola paráda! Ohňostroje,
hudba a deti bežiace ulicami volajúc: „Hellas,
Hellas!“ Všetci mávali zástavkami. Kyriakos ma
zobral na motorku. Mávala som veľkou vlajkou.
Jazdili sme rýchlo, ale nebála som sa. Bolo to
niečo neopísateľne vzrušujúce. Keď sme sa vrá−
tili, všetci sme išli tancovať na diskotéku. Tam
bola zábava! Spoznala som sa s priateľmi tých
našich. Potom aj ďalšími celkom neznámymi
ľuďmi. Oslavovali sme do rána. Všetci sme boli
ako jedna veľká rodina. Ráno bolo mesto tiché.
No stále nás zastavovali ľudia a objímali od ra−
dosti.
S bratmi aj Máriou sme stále v kontakte.
Napriek diaľke. Veď Európa je naozaj náš spo−
ločný domov. Žije v ňom veľa národov. Každý
je niečím iný, niečím osobitý. Dúfam a verím,
že v budúcnosti sa nám naskytne viac príleži−
tostí ich spoznávať. Snáď aj ostatné krajiny
bude zaujímať naša vlasť − Slovensko. Veď je
predsa krásne.
Lívia Klúčovská, 8.B

Lipovec
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Zo •ivota školy
Ani sme sa nenazdali a školský rok
2004/2005 sa prehupol do druhého pol−
roka. V januári sme priebežne hodnotili
činnosť v našej škole.
V 1. polroku I. stupeň navštevovalo 137
žiakov − prospeli všetci. II. stupeň navšte−
vovalo 190 žiakov − z toho 8 neprospelo.
Nemôžeme vysloviť spokojnosť s prí−
stupom niektorých žiakov k plneniu si škol−
ských povinností a hlavne s kontrolou a
záujmom rodičov o prospech a správanie
svojich detí.
Pochvalu dostalo 48 žiakov v školskom
rozhlase za výborný prospech a vzorné
správanie.
Okrem výchovno−vzdelávacieho proce−
su sa uskutočnilo v ZŠ a MŠ veľa rôznych
mimoškolských akcií.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
− všetkých 24 záujmo−
vých krúžkov pracuje pra−
videlne. Najväčší záujem je
o počítačovú učebňu. Krúž−
ková činnosť je naozaj rôz−
norodá. Svedčí o tom ne−
ustály záujem žiakov o mi−
moškolskú činnosť.
− v rámci „Posedenia pod
jedličkou“ bolo pre žiakov
ZŠ premietnuté filmové
predstavenie
− školské kolo geogr.
olympiády − najúspešnejší
žiaci:
8. ročník: Martina Naňáková, Katarína
Mečiarová, Dominika Tallová
9. ročník: Zuzana Hiklová, Andrea Krá−
liková, Jana Papierniková
− školské kolo fyzikálnej olympiády −
najúspešnejší žiaci: Andrea Králiková,
Zuzana Hiklová, Martina Maňáková, To−
máš Lipták.
− školské kolo matematickej Pytagoriá−
dy − najúspešnejší žiaci:
3. ročník: Laura Mangunda, Branislav
Kebísek, Tatiana Králiková
4. ročník: Linda Mangunda, Lukáš Pa−
piernik, Patrik Mierny
5. ročník: Pavlína Glasnáková, Martina
Tvrdoňová
7. ročník: Martin Hošo
8. ročník: Tomáš Lipták, Ján Kebísek,
Lívia Klúčovská
− olympiáda NJ − Silvia Martonová
− olympiáda AJ − Andrea Králiková
− najúspešnejší riešitelia matematickej
olympiády:
4. ročník: Nikola Králiková, Linda Man−
gunda, Mária Húserková
5. ročník: Barbora Tvrdoňová
8. ročník: Tomáš Lipták, Martina Naňá−
ková
9. ročník: Zuzana Hiklová
Najlepší žiaci postúpili do okresného
kola.
− okresné finále žiakov a žiačok:
volejbal dievčatá
2. miesto
basketbal dievčatá 2. miesto
volejbal chlapci
2. miesto

− uskutočnil sa 5−dňový lyžiarsky výcvik
žiakov 7. ročníka v Rajkovci
− karneval pre žiakov I. stupňa
− v januári 2005 vypracovala Mgr. Ma−
činová a PaedDr. Kramáriková projekt
LEGO Dacta Robolab. Medzi 30 školami
na Slovensku, ktoré tento projekt získali,
bola aj naša škola, čím sme získali ďalšie
možnosti využitia počítačového hardwéru
a softwéru v školskej činnosti. Po zaško−
lení vyučujúcich sa naši žiaci budú učiť
programovať rôzne modely zo stavebni−
covej zostavy Lego. Získajú tak základné
vedomosti z robotizácie, bez ktorej sa v
budúcnosti nezaobídu.
− zapojili sme sa aj do projektu okres−
ného kola Európa v škole slohovými pí−
somnými prácami na tému Môj
(ne)splniteľný sen

− poslali sme práce našich žiakov do
výtvarnej súťaže Príroda očami detí
− 21 pedagogickým pracovníkov ZŠ
absolvuje do konca marca 2005 kurz v
oblasti informačno−komunikačných tech−
nológií a získajú príslušný certifikát
− v počítačovej učebni na ZŠ je v dňoch
pondelok, utorok, streda otvorená interne−
tová kaviareň pre verejnosť v čase od 17.00
h do 20.00 h. V prípade záujmu verejnosti
otvoria ďalšie kurzy práce s počítačom
− do prvého ročníka ZŠ pre šk. rok 2005/
2006 bolo zapísaných 27 žiakov
ZŠ poskytuje možnosť prenájmu tried,
telocvične, šk. jedálne na rôzne akcie,
napr. školenie, besedy, schôdze, športo−
vé akcie, spoločenské podujatia. Bližšie
informácie o internetovej kaviarni a pre−
nájme priestorov ZŠ dostanete na riadi−
teľstve školy.
MATERSKÁ ŠKOLA
− bábkové divadlo − O kohútikovi a slie−
počke
− divadlo PIM PRLO − Janko Polienko
− predvianočné stretnutie 1. ročníka ZŠ
a III. triedy MŠ
− spoločná vychádzka 1. ročníka ZŠ a
III. triedy MŠ
− návšteva Izby ľudových tradícií v ZŠ
− športové popoludnie s rodičmi v are−
áli TK 2000
− Mikulášska besiedka
− detský karneval v ZK
− spoločné kultúrne podujatie rodičov
a pracovníkov materskej školy.
Vedenie ZŠ a MŠ
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MOJA RODNÁ OBEC
Horné Srnie je moja rodná obec. Žijem tu už trinásť rokov, od
svojho narodenia. Rozlohou neveľká dedinka rozprestierajúca sa v
malebnom údolí Bielych Karpát sťaby skrytá pred okolitým svetom,
oddelená od neho stenou hôr a vrcholov. Väčšina z nich je pokrytá
zmiešanými lesmi, čo v období jesene spôsobuje, že doďaleka žia−
ria všetkými farbami. Stredom údolia, pomedzi rady rodinných do−
mov sa prediera rieka Vlára. Vinie sa údolím sťa hodvábna stužka.
Voda v nej je pomerne čistá. Nielenže vidno kamene na jej dne
a rybky predierajúce sa proti prúdu, priláka sem i párik bocianov.
Už niekoľko rokov sa sem opakovane vracajú priviesť na svet svoje
potomstvo.
Môj rodný dom leží takmer na samom konci dediny v blízkosti
cementárne. Priamo oproti nemu sa nachádza futbalový štadión,
lemovaný radom topoľov. Podľa ich výšky a statnosti vidno, že títo
nemí strážci pamätajú už mnoho zím. Z okna svojej izby vidím i
železnicu. Tú, čo využíva cementáreň na nakládku cementu i tú
určenú pre osobné vlaky. Tie v pravidelných intervaloch naprieč
ako nože prekrajujú obec.
Mám rada prírodu, zeleň a navôkol jej je dostatok. Mojím najob−
ľúbenejším miestom je neveľká Čertova skala. Priznávam, že tam
nechodím často, i keď leží len kúsok nad naším domom, učupená v
čoraz viac sa rozrastajúcom húští. Je to neveľký, krasovo−vápenco−
vý útvar. V jeho okolí sa našlo i zopár skamenelín už vyhynutých,
dokonca i morských živočíchov. Sama na vlastné oči som videla v
skale odtlačok ulity, veľký ako moja dlaň.
Ako som už priznala, nechodím na tieto miesta často, ale vždy to
je pre mňa sviatok. Vyjsť na skalu a pokochať sa pohľadom na obec
z takmer vtáčej perspektívy je nádhera. Vidieť z tej výšky všetko ako
na dlani − domy, polia, lúky, autá, vlaky, ľudí. Je to ako sledovať
prácu v mravenisku.
Za pekného počasia nechať sa oslepovať slnečnými lúčmi odrá−
žajúcimi sa od kostolnej veže a červenej strechy školy. Vidieť dva
mosty a jednu lavičku visiacu na lanách, húpajúcu sa pod ťarchou
predchádzajúcich ľudí, spájajúcu život na oboch brehoch rieky.
V pozadí črtajúce sa malé dvorčeky − tenisové kurty s basketba−
lovým ihriskom, ktoré sa v zime premieňa na klzisko.
Presne oproti mňa, pod horou, je množstvo roztrúsených malých
domčekov v chatovej oblasti, vyzerajúcich z diaľky ako dáke hríbiky
na lúke.
To všetko je moja rodná obec a som rada, že môžem bývať v nej
a byť jej súčasťou.
Michaela Mierna, 8.B Základná škola s Materskou školou
Václava Mitúcha, Horné Srnie

Moja rodná ulica
Naša krásna dedinka Horné Srnie sa nachádza v malebnom
údolí pod vrcholcami Bielych Karpát, na hraniciach s Českou
republikou.
Bývam na dlhej rovnej ulici, ktorá patrí k najstarším v Hornom Srní.
Naši starí susedia, ktorí si pamätajú z mladosti Horné Srnie, spomí−
najú, že na našej ulici kedysi boli pastviny. Tu aj moji prastarí rodičia
chodili s kravami a pásli ich. Popri tom hrali rôzne hry a vymýšľali
šibalstvá. Dnes nám to pripomínajú ľudové tance a zvyklosti. Postup−
ne sa dedina rozrastala a pastviny pohltili rodinné domy. Na jednom
mieste v roku 1941 aj náš terajší dom. Dom postavili moji prastarí
rodičia, dlhé roky im slúžil, vyrástli v ňom moji starí rodičia, potom
moji rodičia a nakoniec aj ja s mojimi sestrami. Každá generácia
pôvodný dom trocha pozmenila a upravila, až nadobudol dnešnú
podobu. Týmito zmenami prechádzali aj domy našich susedov. Dnes
je naša ulica moderná a upravená. Takmer každý má pred domom
malú záhradku a v nej pestrofarebné kvety. Z tej našej vynikajú voňa−
vé červené ruže a z okien prevísajú ťažké farebné muškáty.
Vždy keď idem na pár dní preč z našej dediny, myšlienkami sa
stále vraciam na miesta, kde rád chodievam a na mojich priateľov.
Nie nadarmo sa hovorí: „Všade dobre, doma najlepšie!“ To platí aj
o našej obci, do ktorej sa vždy budem rád vracať.
Juraj Šebík, 8.B

www.hornesrnie.sk
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CO v obci − pokračovanie
V prvom tohtoroènom vydaní naväzujeme na predchádzajúci seriál èlánkov, v ktorých sme našich obèanov postupne oboznamovali s organizáciou
CO v obci.
V posledných rokoch aj obyvate¾ov
Slovenska vystrašili neregu¾ovate¾né
prírodné sily a v nich predovšetkým
búrky a prívalové da•de spôsobili neoèakávané povodòové situácie a následne èasto nepredstavite¾né škody a utrpenie. V systéme CO má preto nezastupite¾né miesto aj „Povodòový plán
záchranných prác obce“. Je to dokument, ktorý je vodítkom pre odborné
pracovné skupiny v èinnostiach súvisiacich s riešením situácie, ktorá by mohla vzniknú•, aj keï si ju samozrejme
nikto ne•elá. Preto•e je to dokument
obsa•ný a Všeobecne záväzným nariadením obce è. 4/2003 podrobne rozpracovanou rukovä•ou zákonných opatrení, uvedieme aspoò èas• paragrafovaného znenia, ktoré má aj pre obèana
vypovedajúci charakter:
§1
Povodòou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku,
pri ktorom hrozí vyliatie z koryta, alebo
pri ktorom sa voda z koryta vylieva a mô•e
spôsobi• škody. Platí to primerane aj pri
vnútorných vodách, odchode ¾adov a pri
ohrození bezpeènosti alebo stability vodohospodárskeho diela.
Za nebezpeèenstvo povodne sa pova•uje situácia urèená povodòovými plánmi, prípadne situácia tak oznaèená predpovednou povodòovou slu•bou, najmä:
a) pri dosiahnutí urèeného vodného
stavu pri stúpajúcej tendencii vody na
vodnom toku,
b) pri oèakávanom náhlom odmäku
pod¾a meteorologických predpovedí,
c) pri intenzívnych dlhotrvajúcich
zrá•kach.
Úèelom „Povodòového plánu záchranných prác obce“ je stanovi• povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám a obci, èím vytvori• podmienky pre
úèinnú ochranu •ivotov a zdravia obèanov a majetku pred úèinkami a následkami povodní.
Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodòami v súèinnosti s obèanmi, právnickými osobami, dobrovo¾nými obèianskymi zdru•eniami, správcami vodných tokov, správcami (vlastníkmi, u•ívate¾mi) vodných stavieb, štátnymi orgánmi a povodòovými orgánmi.
§6
Predpovedná povodòová slu•ba informuje povodòové orgány, prípadne
ostatné orgány, a právnické osoby o mo•nosti vzniku povodne a o jej ïalšom nebezpeènom vývoji. Túto slu•bu zabezpeèuje Slovenský hydrometeorologický

ústav v Bratislave pod¾a pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR.
V rámci hlásnej a varovnej povodòovej slu•by poskytujú informácie:
a) Správca vodného toku:
- príslušnému krajskému úradu,
okresnému úradu, mestu a obci,
- svojmu nadriadenému rezortnému
orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva SR),
- Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,
b) Miestna štátna správa a samospráva:
- povodòovému orgánu vyššieho
stupòa (obec - okresný úrad, okresný
úrad - krajský úrad, krajský úrad - MV
SR),
- obci (mestu), ktorý le•ia ni•šie pri
vodnom toku,
- správcovi vodného toku,
- právnickým osobám, aby bolo
mo•né vykona• potrebné opatrenia súvisiace s ochranou pred povodòou,
- ïalším orgánom a právnickým osobám za úèelom zabezpeèenia nepretr•itej èinnosti, ktorú zabezpeèujú a v prípade povodne je táto èinnos• nevyhnutná.
§9
V povodòovej ochrane sa urèujú tieto stupne povodòovej aktivity:
I. stupeò - stav bdelosti
II. stupeò - stav pohotovosti
III. stupeò - stav ohrozenia
§ 11
Pre zabezpeèenie ochrany pred povodòami sú fyzické osoby a právnické
osoby povinné:
a) umo•ni• vstup na svoje pozemky
a do objektov za úèelom vykonávania
zabezpeèovacích prác a záchranných
prác,
b) prispie• na príkaz povodòových
orgánov pod¾a svojich mo•ností a síl
osobnou a vecnou pomocou na ochranu ¾udských •ivotov majetku pred povodòami,
c) spolupracova• pri ochrane pred
povodòami a riadi• sa príkazmi príslušných povodòových orgánov.
V èase nebezpeèenstva povodne a
poèas povodne orgány, fyzické osoby a
právnické osoby sú povinné na príkaz
príslušných povodòových orgánov najmä:
a) poskytnú• dopravné a mechanizaèné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,
b) zúèastni• sa pod¾a svojich mo•ností a síl na prácach zameraných na
ochranu a záchranu ¾udí, majetku ohrozeného povodòou a na odstraòovaní
následkov povodní,
c) strpie• odstránenie stavieb, ich
èastí alebo porastov.
(dokonèenie na str.8)
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(dokonèenie zo str. 7)
§ 12
Obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v
prípade ak vznikne povodòová situácia na urèitom úseku
vodného toku zaktivizova• povodòový orgán, vykona• varovanie všetkých, ktorí sú povodòou ohrození a poda•
potrebné informácie.
§ 14
Obec zriaïuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodòami „Miestnu povodòovú komisiu“ (ïalej len
„MPK“).
§ 22
Obecný hasièský zbor plní pri ochrane pred povodòami nasledovné úlohy:
a) vykonáva zásahy pri záchranných prácach,
b) plní úlohy, ktoré nariadila MPK a technický štáb
MPK,
c) spolupracuje pri zlo•itých a rozsiahlych povodòových situáciách s ïalšími hasièskými jednotkami a zlo•kami, ktoré sa zúèastòujú záchranných prác,
d) vykonáva záchranné práce s vecnými prostriedkami a hasièskou technikou, ktorú má vo vybavení,
e) zabezpeèuje ošetrovanie a údr•bu vecných
prostriedkov, ktoré má v u•ívaní,
f) zúèastòuje sa školení a cvièení, ktorých zameraním
je výkon povodòových záchranných prác.
Zlo•enie miestnej povodòovej komisie (MPK)
Funkcia v MPK, meno, zamestnanie, tel.è.
Predseda MPK Ing. Jozef KRISTÍN starosta obce
0903 808 645
Podpredseda MPK Ing. Ivan HORNÝ zástupca starostu
0903 705 486
Tajomník MPK Silvia KEBÍSKOVÁ pracovníèka OcÚ
0904 545 303
Èlen MPK Dagmar DEVÁTHOVÁ velite¾ka DHZ
0907 181 319
Èlen MPK Ing. Milan BLAŠKO CEMMAC a.s.
0903 777 038
Èlen MPK Ing. Ferdinand GALKO KÚ O•P 741 112 51
Technický štáb MPK
Dagmar DEVÁTHOVÁ - vedúci velite¾ka DHZ
0907 181 319
Ing. Karol CABALA CEMMAC a.s.
6576 202
Vladimír KONÍÈEK CEMUS s.r.o.
0905 899 650
Ing. Ján PAPIERNIK PaPs s.r.o.
6588 383
Ján CHMELINA PD Vlára Horné Srnie
6588 324
Ing. Peter DOBEŠ BRICOL s.r.o.
6588 461
Ing. Zdenka MOTOLOVÁ VITAL s.r.o.
6588 861
Tabuľka rozhodujúcich vodných stavov
na rieke Vlára
Pod¾a èl. VI., § 23 povodòového plánu záchranných
prác sú v obci pre vyhlasovanie povodòových stupòov na
rieke Vláre urèené tieto stavy:
I. stupeò
90 cm
II. stupeò
140 cm
III. stupeò
170 cm
Meracie stanovište na meranie výšky vodnej hladiny
sa nachádza pri dolnej lávke pre peších zo strany od
autobusovej zastávky.
Uvedené informácie a postupy sú podrobnejšie obsiahnuté v Zákone è. 666/2004 o ochrane pred povodòami a VZN è. 4/2003 k danej problematike, ulo•ené v dokumentácii na Obecnom úrade v Hornom Srní.
Ing. Ivan Horný, zástupca starostu

Lipovec

číslo 1 − marec 2005

VE¼KÁ NOC - SVIATOK KRES•ANOV
Sviatky Veľkej Noci sa blížia ako každý
rok, načo sme si samozrejme už zvykli. V
tomto roku budú akosi skoršie a vieme tiež,
že nemajú stály termín, ako napríklad Viano−
ce. Pohyblivosť sviatkov Veľkej Noci je pria−
mo závislá na jarnej rovnodennosti a lunár−
nom cykle. Veľkonočná nedeľa je vždy pr−
vou nedeľou po mesačnom splne, ktorý sa
uskutočnil po jarnej rovnodennosti − 21. mar−
ca. Pohľad na kalendár v tomto roku nám
napovedá, že prvý mesačný jarný spln bude
v piatok 25. marca a najbližšia nedeľa bude
teda Veľkonočnou. Od Veľkej Noci sa odvíja
aj záver fašiangov, ktorý býva o štyridsať dní
skôr. Fašiangový čas môže byť dlhší až o
štyri týždne, podľa časového rozpätia medzi
prvým jarným dňom (jarná rovnodennosť) a
najbližším mesačným splnom.
Popolcovou stredou − u nás aj Škaredou −
končí obdobie zimných radovánok, veselia a
zábav nielen na vidieku, ale aj v mestských
aglomeráciách. Treba pripomenúť, že fašian−
gy slávili v minulých storočiach aj mešťania,
pričom o ich organizovanie sa pričinili jed−
notlivé remeselnícke cechy. Mestské fašian−
gy možno vidieť aj v našej súčasnosti ako
spojenie tradičných zvykov a obradov s prv−
kami našej prítomnosti. Možno s uspokoje−
ním konštatovať, že fašiangové zvyky znova
ožívajú aj na vidieku, kde sú rekonštrukciou
starých zvyklostí v takmer identickej podobe.
Táto skutočnosť je svedectvom vitality našej
pôvodnej ľudovej a národnej kultúry, čo je
veľmi dôležité v dnešných časoch, keď počú−
vame reči o globalizácii sveta − a teda i kultú−
ry − a zániku starých hodnôt. Podobne ako
iné kresťanské sviatky i Veľká Noc je zviaza−
ná s mnohými zvykmi a úkonmi ľudového
pôvodu. Pretože sa slávi v jarnom období,
viažu sa i zvyky k tejto časti roka. Ide predo−
všetkým o stretnutie zimy − ako odchádzajú−
cej a jari − ako prichádzajúcej. Smrtnú alebo
Kvetnú nedeľu pristrojili dorastajúce dievča−
tá ženskú figurínu zo slamy v ženských sta−
rých háboch. Prešli s ňou v sprievode po
dedine so spevom a recitovaním. Figurína
skončila obyčajne v potoku alebo ohni. Táto
postava bola personifikáciou smrti alebo zimy
− obidve boli na jar v dedinskom spoločen−
stve nežiadúce a preto sa ich mládež zbavi−
la prostredníctvom odchádzajúcej vody ale−
bo ohňa. Názov tejto podivnej ženskej po−
stavy bol Morena, Marmuriena, Najmuriena,
Mariena. Opakom vyháňania smrti, alebo zimy
bolo prinášanie leta do dediny na Kvetnú
nedeľu, ktoré malo podobu malého zdobe−
ného stromčeka. Na Kvetnú nedeľu sa v kos−
tole svätia vŕbové prútiky výhonkami, u nás
známe ako macúšky − tiež symbol nového
života a prichádzajúcej jari. V tento deň sa
na obed konzumovali varené cestoviny po−
sypané makom, čo malo zabezpečiť dobrú
úrodu obilnín s veľkými klasmi. Za podob−
ným účelom sa pripravovali tiež strukoviny,
ktoré tvorili dôležitú súčasť stravy po celý rok.
Posledný týždeň pred Veľkou Nocou je
Veľký týždeň. V domácnostiach sa robilo
veľké upratovanie a znova sa stretávame

so starodávnymi zvykoslovnými úkonmi. Na
Zelený štvrtok malo veľký význam využíva−
nie vody, najmä pramenistej zo studničiek
alebo tečúcej v potokoch. Gazdiné sa sna−
žili umyť riad do východu slnka, celé rodiny
sa umývali v potočnej vode, vyplachovali
si ústa proti boleniu zubov. Na Zelený štvr−
tok sa zviazali kostolné zvony, ich zvuk
nahrádzali rapkáče. V tento deň sa vyko−
návali rôzne magicko−ochranné úkony, kto−
ré mali zabezpečiť zdravie domácich zvie−
rat, dobrú úrodu na poliach i v ovocných
sadoch.
Veľký piatok − deň mučeníckej smrti Je−
žiša Krista je dňom prísneho pôstu − ne−
mohli sa konzumovať mäsité pokrmy. Aj
tento deň sa niesol v znamení rôznych
magicko−zvykoslovných úkonov, zamera−
ných na prosperitu v gazdovstve. Nemohli
sa vykonávať práce súvisace so zemou,
pretože na Veľký piatok je zakázané hýbať
s pôdou.
Na Bielu sobotu sa v domácnosti piekli
a varili obradné jedlá. V Hornom Srní to
bola napríklad veľkonočná baba, ktorá sa
pripravovala z údeného mäsa, vajec a
žemlí. Tieto suroviny sa po patričnej prí−
prave piekli v pekáčoch a výsledkom bolo
vynikajúce jedlo, ktoré chutilo čerstvé ale i
studené napríklad v pondelok pred oblie−
vačkou. V sobotu sa končil pôst, bolo mož−
né jesť i mäsité pokrmy. Pred niekoľkými
desaťročiami chlapci trhali fialky a za po−
moci starších súrodencov si varením pri−
pravovali voňavku na Veľkonočný ponde−
lok. Maľovali sa vajíčka pre oblievačov, pliet−
li sa korbáče. Pri kostole sa pálili zvyšky
starého oleja z lámp − z detstva si tento
úkon pamätáme ako pálenie Judáša. Zmŕt−
vychvstanie Ježiša Krista sa slávi v obrade
Vzkriesenia. V tomto čase sa rozväzujú aj
zvony, aby mohli slúžiť svojej funkcii.
Veľkonočná nedeľa je sviatočným dňom,
ktorý sa slávi po štyridsaťdňovom pôste. Ľu−
dia sa správajú uvoľnenejšie, jedlá sa môžu
konzumovať bez obmedzenia. Slávnostný
obed sa začína vajíčkami, ktoré sú symbo−
lom nového života nielen na Veľkú noc, ale
aj pri iných príležitostiach jarného obdo−
bia. Po dlhom čase sa konajú znova ta−
nečné zábavy, na ktoré sa tešia najmä prí−
slušníci mladej generácie. Tieto zábavy tr−
vali do ranných hodín a mali svoje pokra−
čovanie.
Tým pokračovaním bola oblievačka na
Veľkonočný pondelok. Skupiny mládencov
i jednotlivci navštevovali domy, kde boli slo−
bodné dievčatá, prípadne ďalšie ženy.
Týchto kúpačov obyčajne predbehol pán
domu, ktorý „svoje baby“ pooblieval ako
prvý. Za odmenu dostali oblievači vajíčka,
tí menší aj nejakú korunku a sladkosti, tí
väčší pohárik, dva... Oblievanie sa končilo
v predpoludňajších hodinách − tak určovali
staré tradície. Lenže výnimky potvrdzujú
pravidlo a niektorí horlivci našli cestu do−
mov často až potme.
Dr. Milan CHLEBANA

Lipovec

číslo 1 − marec 2005

Kultúrna nede¾a
Po dlhšej prestávke opäť sedí−
me v útulnom prostredí našej ki−
nosály. Slávime 8. marec − Medzi−
národný deň žien, ale predo−
všetkým aj návrat kultúry do ZK
Cementár. Na úvod odznieva
skladba v podaní ženského spe−
váckeho zboru pod taktovkou p.
Polomského (foto č.1) a príhovor
starostu obce (foto č.2). Zábava po−
kračuje vystúpením folklórneho sú−
boru Srňan (foto č.3), ktorého ve−
denia sa ujala bývala folkloristka
a teraz už mladá mamička pani
Monika Prosňanská. Mladosť a ra−
dosť tanečníkov vzpruží na tele aj
na duchu vďačné obecenstvo a
počas prestávky už spoločne nôti−
me ľudové piesne s našimi spe−
váčkami Zdenkou Martiškovou a
Ľubkou Húserkovou.
Netradičné nedeľné popoludnie
pokračuje vystúpením divadelné−
ho súboru Žihľavník z Omšenia
(foto č.4), ktorý k nám v minulom
roku zavítal s predstavením „Dolá−
rová nevesta“ a v tomto roku s ve−
selohrou v troch dejstvách od Voj−
techa Cacha: „Moja teta, tvoja teta“
v réžii p. Márie Ličkovej. Pri tejto
príležitosti mi nedá nespomenúť
našich bývalých divadelníkov: pani
Máriu Hajdákovú, pani Júliu Blaš−
kovú, pani Juditu Turákovú, pána
Vítka Papiernika, pána Františka
Varčeka a mnohých ďalších, ktorí
po celé roky tvorili gro nášho diva−
delného súboru. Boli to krásne
časy, keď naša kinosála praskala
vo švíkoch nielen od toho, že bola
obsadená do posledného miesta,
ale aj od smiechu a potlesku, kto−
rý sa z nej ozýval. Snáď sa ešte
vrátia časy a kultúra do našej obce.
Ale predovšetkým sa nájdu obeta−
ví ľudia, ktorí sa na úkor svojho
voľného času zapoja do takýchto
aktivít v obecnom záujme. No pre−
dovšetkým v záujme mládeže v na−
šej obci, len tak ich vzdialime od
drog a prázdnych diskoték. Na zá−
ver chcem vysloviť poďakovanie
všetkým tým, ktorí sa podieľali na
príprave tohto pekného nedeľné−
ho popoludnia. Určite nebolo ani
nebude ľahké vrátiť náš „kultúrny
stánok“ do pôvodných koľají. Nuž,
ale ako sa už hovorí „odvážnym
patrí svet“, kto nebude bojovať, boj
nevyhrá. Vždy ale čestným spôso−
bom, lebo lož má krátke nohy.
Ing. Jolana Hiklová
foto: J. Kebísek

Foto č.1
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MATRIČNÉ OKIENKO
NAŠI NOVÍ OBČIANKOVIA
20.11.2004 Rebeka KRIŽKOVÁ
21.11.2004 Nikola ŠIMKOVÁ
26.11.2004 Kristián MADOLA
26.11.2004 Šimon ŠTEFULA
11.12.2004 Lucia KISSOVÁ
17.12.2004 Adam NITSCHNEI−
DER
19.12.2004 Viktor HOREČNÝ

Foto č.2

Foto č.3

Foto č.4

MANŽELSTVO UZATVORILI
5.1.2005 Milan KOJDIAK z Hor−
ného Srnia a Andrea PATKO−
VÁ z Horného Srnia
22.1.2005 Viliam JUZEK z Ne−
mšovej a Michaela MICHALÍKO−
VÁ z Horného Srnia
5.2.2005 Miroslav KEBÍSEK z
Horného Srnia a Viera ĎURI−
ŠOVÁ z Dubnice nad Váhom
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
30.11. 2004 Emília BUBELOVÁ
82 ročná
16.12. 2004 Mária VARČEKOVÁ
74 ročná
11.1.2005 Augustín MATEJKA
49 ročná
15.1.2005 Šimon KEBÍSEK
2−mesačný
21.1.2005 Ján BELAVÝ
60 ročný
23.1.2005 Michal BEČÁR
67 ročný
24.1.2005 Jozef PREKOP
50 ročný
30.1.2005 Mária CABALOVÁ
78 ročná
31.1.2005 Mária LIPTÁKOVÁ
89 ročná
4.2.2005 Marian ČERVENKA
63 ročný
4.2.2005 Irma MIČÚCHOVÁ
74 ročná
7.2.2005 Albín LAŠŠO
73 ročný
17.2.2005 Anna CVANCIGERO−
VÁ
80 ročná
17.2.2005 Pavol MATEJKA
76 ročný

ŠTATISTICKÉ
ÚDAJE
za rok 2004
Počet
Počet
Počet
Počet

narodených detí
prisťahovaných
zomrelých občanov
odsťahovaných

31
17
32
34

Počet obyvateľov obce Horné
Srnie k 1.1. 2005
2855
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XIX. roèník MFL
Zimné obdobie je už tradične obdobím, keď pa−
nuje kľud na všetkých futbalových ihriskách. V
našej obci je však tento kľud len relatívny, pretože
už tradične v období od novembra do januára pre−
bieha v obci minifutbalová liga o „Pohár starostu
obce“. Tento rok to bol už jej XIX. ročník a zúčast−
nilo sa ho 16 mužstiev, ktoré boli zložené z hrá−
čov rôznych vekových kategórií, čo svedčí o tom,
že tento šport sa teší širokej popularite nášho
mužského osadenstva.

Lipovec

číslo 1 − marec 2005

BUDE V OBCI ŠPORTOVÁ STRELNICA?
Už tradične, všetko čo v našej obci
prináša zmenu do života časti občanov
− časti preto, lebo väčšina si týchto
zmien ani nevšíma − má ihneď proti
sebe odporcov. Vo väčšine sa ani ne−
zamyslia nad tým, čo pozitívne by táto
zmena mohla priniesť, ale ihneď hľa−
dajú iba záporné fakty.
Ale pekne po poriadku. Športový
strelecký klub Dubnica nad Váhom
požiadal naše obecné zastupiteľstvo o
súhlas s vybudovaním športovej bro−
kovej strelnice − tzv. streľba na asfalto−
vé holuby − v lokalite pod Kremenica−
mi. Je treba povedať, že tento šport je
olympijským športom a to už samo o
sebe hovorí, že musí mať určitú úro−
veň. Vzhľadom na to, že ihneď sa ob−
javili názory na znečisťovanie prostre−
dia, prílišnú hlučnosť (cca 500 m od
domu smútku), vykonali poslanci obce
p. Blaho, Ing. Lamačka, Ing. Galko po−
slanecký prieskum na strelniciach Bo−
rové, Veselé, Trnava za účelom posú−
diť tieto skutočnosti. Ide o stavby − za−
riadenia, ktoré zapadajú do prostredia,

sú čisté, slúžia pre športové vyžitie
všetkých záujemcov (i detí od 6 rokov)
a sú situované ihneď na okraji obcí vo
vzdialenosti cca 100 − 200 m od rodin−
ných domov. Tieto zariadenia zároveň
slúžia ako oddychové prostredie pre
celé rodiny.
Obecný úrad každopádne pri povo−
ľovaní tejto stavby bude postupovať v
zmysle stavebného zákona a žiadateľ
bude musieť predložiť všetky potvrde−
nia od zainteresovaných úradov. Sta−
vebné povolenie bude vydané iba v
prípade splnenia všetkých podmienok.
Treba si uvedomiť, že poslanci pri
prejednávaní týchto skutočností brali do
úvahy i to, že je treba zvýšiť návštev−
nosť obce, ponúknuť návštevníkom ďal−
šiu kultúru, športové ale predovšetkým
ubytovacie a stravovacie kapacity. Za−
kazovať všetko, znamená zatvárať dvere
do obce, tak ako sa to v minulosti už
viackrát stalo.
O ďalšom postupe budete pravidel−
ne informovaní.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce

ZK CEMENTÁR V NÁJME OBCE
Tradičným vyvrcholením miniligy bol Ples MFL,
ktorý bol spojený s vyhodnotením a odmeňova−
ním jednotlivých účastníkov a mužstiev. Slávnost−
né vyhodnotenie uskutočnil a pohár víťazom odo−
vzdal starosta obce Ing. J. Kristín spoločne s or−
ganizačným výborom MFL.
Tohtoroční víťazi z mužstiev boli:
1. ALPHA
2. REAL „S“
3. AUSTRIA
Najlepšími strelcami celého ročníka boli:
Jozef Šimko
Patrik Štefánek
Ples MFL prebehol v príjemnej atmosfére vo vy−
novených priestoroch ZK Cementár. Do tanca a
pre dobrú náladu hrala hudba Juraja Chlebanu. Tu
mnohí muži prejavili svoje schopnosti, že nie sú
len dobrými hráčmi na ihrisku, ale i šikovnými ta−
nečníkmi, čím sa snažili svojim polovičkám vyna−
hradiť stratený čas počas zimných víkendov. A na
záver možno už len konštatovať, že prebehlo jed−
no z vydarených športovo−kultúrnych podujatí, kto−
ré má svoju tradíciu v obci a verím, že už teraz sa
všetci tešíme na jubilejný XX. ročník MFL.
OV MFL
LIPOVEC − noviny obce Horné Srnie. Zodpovedný
redaktor Ing. Jolana Hiklová, www.hornesrnie.sk. Vy−
chádza vo vydavateľstve DELTA Skalka n/V, tel. 0905
259 315, e−mail:delta@naex.sk, www.delta.ismo.sk. Re−
gistrácia: Okresný úrad Trenčín č. 120−456/1992−RK.
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Dňom 3.1.2005 obec na základe
nájomnej zmluvy s odborovou organi−
záciou pri Cemmac a.s. prevzala do
nájmu objekt ZK Cementár za sumu
150 000,− Sk ročne. Musím uviesť, že
nielen vonkajší vzhľad, ale predo−
všetkým vnútorné priestory, ktoré ne−
boli v prevádzke, boli úplne zničené −
vykradnuté atď. Dnes, po dvoch me−
siacoch, môžem konštatovať, že „vnút−
ro začína mať vzhľad“. Začína preto, že
doteraz boli iba na nutné opravy in−
vestovaných 150 000,− Sk Sk a ďalšie
prostriedky bude treba investovať. Je
nutné opraviť strechu, okná, fasádu,
vyvložkovať komín, kúpiť nový kotol,
nové stoličky, koberce atď. Určite mi

dáte za pravdu, že to nepôjde naraz.
Predovšetkým musíme v priestoroch
ZK oživiť činnosť − kultúrnu, záujmovú.
Ponúkame prázdne priestory podnika−
teľom − zatiaľ bezvýsledne.
Nutne potrebujeme zamestnať
správcu, ktorý bude nielen organizáto−
rom celého diania v ZK, ale bude sa
starať i o jeho chod a údržbu − pomôž−
te nám ho nájsť − prihláste sa!
Priestory ZK budú slúžiť Vám
všetkým na svadby, rodinné oslavy a
pod. Je to teda výzva pre nás všetkých,
akým spôsobom budeme vedieť zabez−
pečiť chod a zároveň financovanie tohto
zariadenia.
Ing. Jozef Kristín, starosta

