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VŠETKO PRE BLAHO OBČANA
Možno fráza, možno na pohľad nere−
álny zámer, ale cieľom alebo výsledkom
snaženia je konkrétny zámer, ktorý
prispeje k zlepšeniu životnej úrovne v
obci. Tak je to teraz i s
predajom tzv. domu slu−
žieb na ulici Súhradskej,
s rekonštrukciou priesto−
rov ZK Cementár na byty,
ale napríklad i so snahou
rozšíriť nový cintorín, uro−
biť k nemu riadny chodník
a priechod cez cestu a
tiež i nový zásobník na
vodu namiesto nefunkčnej
studne.
Vrátim sa najskôr k
domu služieb. Je schátra−
lý, nedostatočne vybave−
ný a jeho rekonštrukcia by sa pohybova−
la v cene cca 500 tis. Sk. Obec nemá a
nebude mať ďalších 10 rokov voľné
prostriedky na rekonštrukciu. Naviac, v
súčasnej dobe máme nevyužité prázdne
školské budovy, s ktorými máme ten istý
problém − chýbajúce prostriedky na ich
rekonštrukciu. Preto sa obecné zastupi−
teľstvo rozhodlo dom služieb predať za
podmienky, že v ňom bude naďalej fun−
govať bankomat VÚB a nový vlastník bude
tento objekt využívať ako predajňu mäsa
a mäsových výrobkov. Takýmto spôso−
bom je spracovaná i zmluva o predaji.
Sami dobre viete, aký problém je kúpiť si
v obci dobré mäso vždy, keď si na to spo−
meniete. Nechcem hovoriť ani o kvalite a
cene, ale som presvedčený, že našich
obchodníkov to nezruinuje.
ZK Cementár je kapitola sama o sebe.
Mrzí ma, že napriek opravám a skultúr−
neniu prostredia je návštevnosť na veľmi
nízkej úrovni a nepokrýva ani náklady na
údržbu a energie. V podstate nevyužiteľ−
né priestory prístavby obecné zastupi−
teľstvo po súhlase vlastníkov, t.j. odbo−
rov z CEMMAC−u rozhodlo prebudovať
na nájomné byty. Tak vzniknú celkom 4

veľmi pekné byty − v súčasnej dobe sú
hotové už 2 byty. O ostatných priesto−
roch, t.j. o kuchyni, pivniciach a príslu−
šenstve rozhodneme neskoršie.
Trvalým problémom
obce je, či pochovávať ale−
bo nepochovávať na sta−
rom cintoríne. Stanovisko
hygienikov je jednoznačné
− nepochovávať. I z tohto
dôvodu podnikáme kroky
k vykúpeniu pozemkov pri
novom cintoríne a tým k
jeho rozšíreniu. Zároveň
spracovávame návrh na
vybudovanie chodníka a
priechodu pre chodcov od
lávky pozdĺž železnice s
priechodom na ulici Kre−
meničná. Ide nám hlavne o zlepšenie bez−
pečnosti chodcov − tých, ktorí chodia na
cintorín ale i na zastávku SAD.
Problém komunálny odpad nás zaťa−
žuje stále. Obrovské množstvo odpadov
všetkých kategórií je porozsýpané kde−
koľvek okolo celej obce. A jeden druhé−
ho nevieme upozorniť na to, že vlastne
škodí sebe samému i nám všetkým. Pre−
tože platiť sa musí za všetko, i za upra−
tanie po neporiadnikovi. Vývoz smetí cez
leto je zabezpečený od 1.6.2005 každý
týždeň až do 30.9.2005. Potom budeme
opäť vyvážať iba raz za dva týždne. Ob−
čania nad 70 rokov osamele žijúci, obdr−
žia od obecného úradu − cez p. Patkovú
− nové plastové nádoby na kolečkách tak,
aby ich mohli ľahko vyvážať na cestu.
Žiadam rodinných príslušníkov tejto ka−
tegórie občanov, aby staré smeťové ná−
doby umyli a priviezli na výmenu na
obecný úrad.
Takýmto spôsobom by som mohol ro−
zobrať oblasť za oblasťou. Nie je to mo−
jím cieľom. Iba na vyššie uvedených prí−
kladoch som chcel ukázať, že názov
článku je taký, ako to skutočne robíme.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce

Informácia pre občanov
V poslednom období občania často
zisťujú, že nemajú v liste vlastníctva od
nehnuteľností (rodinné domy, chaty, ga−
ráže a pod.) zapísané súpisné číslo
domu. Stretávajú sa s tým hlavne pri
dedičských konaniach, prevodoch ne−
hnuteľností a pod. Preto by si mali ob−
čania vo vlastnom záujme skontrolovať
listy vlastníctva od svojich nehnuteľností
a ak pri rodinnom dome okrem parc. čís−
la a výmery nemajú uvedené aj súpisné
číslo, dať si toto do súladu s platnými
právnymi predpismi a predísť tak prípad−
ným problémom.
Zo zákona o obecnom zriadení č. 369/
1990 Zb. v znení neskorších predpisov
a Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z.z., súpis−
né čísla stavbám určuje obec. Občania
sa mylne domnievajú, že keď majú ur−
čené súpisné číslo domu a toto aj pou−
žívajú, je všetko v poriadku. Mnohí ho
však nemajú zapísané v LV na katastrál−
nom úrade.
O zápis súp. čísla sa žiada na zákla−
de „Rozhodnutia o pridelení súpisného
(orientačného) čísla“, ktoré vydáva obec−
ný úrad.
Žiadosť o vydanie rozhodnutia musí
obsahovať:
a. meno, priezvisko a trvalý pobyt sta−
vebníka, ak ide o fyzickú osobu alebo
názov, sídlo a IČO, ak ide o právnickú
osobu
b. predmet žiadosti
c. označenie budovy (napr. rodinný
dom, chata, garáž a pod.) a termín jej
dokončenia
d. prílohy, ktorými sú doklad o vlast−
níctve pozemku, kolaudačné (užívacie)
rozhodnutie a geometrický plán na za−
meranie stavby
Žiadosti s prílohami sa podávajú na
Obecnom úrade v Hornom Srní. Rozhod−
nutie s krátkou žiadosťou o zapísanie
súpisného čísla do katastra nehnuteľ−
ností sa potom podáva na Katastrálny
úrad v Trenčíne.
A. Polomová, pracovníčka OcÚ
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K ROKOVANIAM
ZASTUPITEĽSTVA
Často sa ako pracovníčky obec−
ného úradu stretávame so sťaž−
nosťami obyvateľov obce na to, čo
bolo schválené v zastupiteľstve.
Ľudia sa hnevajú na garáže vy−
stavané na školskom dvore, pre−
daný dom služieb a pod.
Pracovníci obecného úradu to
však nemôžu ovplyvniť. Preto svo−
je sťažnosti treba obrátiť na po−
slancov obecného zastupiteľstva,
ktorých si občania tejto obce zvo−
lili v slobodných voľbách a ktorí
majú obhajovať a presadzovať
záujmy občanov.
Všetky zasadnutia zastupiteľ−
stva sú verejné. Za tri roky, počas
ktorých robím zapisovateľku na
zasadnutiach obecných zastupi−
teľstiev sa ešte ani raz nestalo, aby
niekto z občanov prišiel a len zo
zvedavosti a záujmu o veci verej−
né sa rokovania zúčastnil.
Takisto máte právo vedieť, kto
z poslancov ako hlasoval, s čím
súhlasil a s čím nie. Máte právo
nahliadnuť do zápisnice z rokova−
ní, vyžiadať si výpis z hlasovaní
poslancov. Potom môžete adres−
ne konkrétnemu poslancovi vy−
tknúť jeho hlasovanie. Zatiaľ túto
možnosť ešte nikto nevyužil.
Kým sa neprejaví záujem z Va−
šej strany, kým neprejavíte verej−
ne svoj nesúhlas s prácou obec−
ného zastupiteľstva, nič sa ne−
zmení.
Nestačí len dodatočne „frflať“.
Ak chcete, aby sa niečo zmenilo,
treba sa zapojiť do diskusie. Kaž−
dý výpis z uznesenia je zverejne−
ný na úradnej tabuli pri obecnom
úrade už na druhý deň po konaní
zasadnutia.
Taktiež každý návrh všeobec−
ne záväzného nariadenia obce je
zverejnený na úradnej tabuli 15
dní pred konaním zastupiteľstva,
na ktorom sa bude schvaľovať a
taktiež 15 dní po jeho schválení.
Je to čas, aby ste mohli uplatniť
svoje námietky. Je neskoro pri pla−
tení daní a poplatku za odpad sa
voči nemu sťažovať. Prečo svoje
námietky neuplatníte pred nado−
budnutím účinnosti?
Pochopte, že iniciatíva musí
vyjsť od Vás, voličov, ktorí ste sú−
časných poslancov zvolili, aby
obhajovali Vaše práva a Vaše zá−
ujmy.
Silvia Kebísková
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svo−
jich zasadnutiach konaných dňa 23.3.2005,
13.4.2005 a 24.5.2005 prijalo uznesenia č. 22,
23 a 24. Obecné zastupiteľstvo v nich:
A) zobralo na vedomie
1. Kontrolu uznesení č. 20 z riadneho zasad−
nutia OZ konaného dňa 26.1.2005, č. 21 z mimo−
riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 26.1.2005,
č. 22 z 23.3.2005 a č. 23 z 13.4.2005.
2. Správu starostu obce o činnosti.
3. Správu hlavnej kontrolórky o hospodárení
obce a čerpaní rozpočtu za rok 2004.
4. Správu hlavnej kontrolórky o nákladoch na
TKO v roku 2004.
5. Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2005.
6. Informáciu Ing. Horného o liste z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Trenčíne ohľadne ochrany lesov pred požiarmi i
s návrhom opatrení.
7. Správu riaditeľa ZŠ s MŠ o potrebe finanč−
ných prostriedkov na činnosť školy.
B) preskúmalo
1. V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a do−
plnkov Územný plán sídelného útvaru obce Hor−
né Srnie.
C) konštatovalo
1. že schválený územný plán postačuje pre
ďalší rozvoj obce a nie sú potrebné jeho zmeny
alebo doplnky, ani obstaranie nového územného
plánu.
D) doporučilo
1. Územný plán opätovne prehodnotiť po skon−
čení pozemkových úprav v katastrálnom území
obce Horné Srnie.
E) súhlasilo
1. S odpredajom bytov v bytovom dome č. 762/
1 (slobodáreň) aj s priľahlým pozemkom. Poze−
mok sa bude v zmysle zákona odpredávať za úrad−
nú cenu.
2. S prenájmom miestnosti pre 117. zbor Slo−
venského skautingu v obci na dobu do roku 2020
za symbolickú cenu prenájmu 1 Sk ročne.
3. S odkúpením pozemku na parcele č. 815 od
p. Miroslava Galku za úradnú cenu.
4. S tým, aby si stavebníci na ulici Mostíková II.
sami hradili prípojky na inžinierske siete k svojim
rodinným domom.
5. S uvoľnením p. Brigity Kondekovej z finanč−
nej komisie.
6. S vyplatením osobného ohodnotenia peda−
gogickým a nepedagogickým pracovníkom školy
podľa návrhu riaditeľa školy.
7. S odpredajom domu služieb p. Hôrkovi za
cenu 1,4 mil. Sk.
8. S odpredajom bytu MUDr. Jakubovskému a
manželke za sumu určenú dohodou navýšenou
o podiel z pozemku.
F) nesúhlasilo
1. So žiadosťou o finančný príspevok pre obec
Staškovce.
G) schválilo
1. Záverečný účet obce Horné Srnie za rok
2004.

2. Odpredaj pozemkov pod garáže nasledov−
ne: parcela č. 1170/12 pre Antona Makovca, par−
cela č. 1170/13 pre Ing. Zuzanu Húserkovú a
parcela č. 1170/14 pre Ing. Zuzanu Mangundovú.
Cena za 1 m2 je 500,− Sk.
3. Finančný príspevok vo výške 3000,− Sk pre
p. T. J. na zakúpenie paliva na vykurovanie.
4. Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu
verejného záujmu.
5. Ing. Blašku za stavebný dozor pri výstavbe
kanalizácie na ulici Mostíková II. za mesačnú od−
menu 3000,− Sk v dobe výkonu činnosti.
6. Zmenu užívania nebytových priestorov na
bytové v Klube Cementár.
H) uložilo
1. Predsedom finančnej a stavebnej komisie
vypracovať postup na mimoriadne zastupiteľstvo
v mesiaci apríl vo veci predaja alebo prenájmu
objektu domu služieb.
2. P. Monike Prosňanskej za folklórny súbor
Srňan a p. Mgr. Eve Šumichrastovej a p. PaedDr.
Martine Hanusovej za folklórny súbor Kamenček
zaviesť evidenciu krojov v termíne od 30.6.2005.
3. Predsedovi finančnej komisie v spolupráci s
riaditeľom školy pripraviť návrh na úsporné opat−
renia v rámci školy.
I) určilo
1. že rekonštruované byty v Klube Cementár
budú účelovými bytmi obce − sociálne nájomné byty.
J) zvolilo
1. Ing. Andreu Kebískovú − ekonómku obce za
členku finančnej komisie.
K) poverilo
1. Starostu obce prípravou relácií k zvýšeniu
povedomia v oblasti separovaného zberu z ko−
munálneho odpadu.
2. Starostu obce uskutočniť rokovanie so záu−
jemcami o prenájom, resp. odpredaj domu slu−
žieb − variant odpredaja podľa bodu f) návrhu s
tým, že prednostne im bude ponúknutý prenájom
podľa bodu d) návrhu.
3. Starostu obce do 30.6.2005 opätovne uviesť
do prevádzky rozhlas v časti obce Rybníky.
4. Starostu obce vykonať rokovania s vývozcom
odpadu o prechode na vývoz odpadu v týžden−
ných intervaloch v najbližšom možnom termíne.
L) sa uznieslo
1. na tom, že realizácia projektu „Rekonštruk−
cia miestnej komunikácie, chodníka a cyklotrasy −
ul. pod Zábrehom Horné Srnie“ patrí medzi priori−
ty obce a obec sa zaväzuje zabezpečiť spolufi−
nancovanie projektu z prostriedkov rozpočtu obce.
2. na tom, že ako vlastník nehnuteľnosti miest−
na komunikácia Pod Zábrehom − parcely č. 1292/
80 a 1200/1 zachová účel vynaložených finanč−
ných prostriedkov do budúceho obdobia v súla−
de s cieľom a zameraním projektu po dobu mini−
málne 5 rokov od ukončenia pomoci. Zároveň sa
obec zaväzuje, že po dobu 5 rokov od ukončenia
projektu nepredá alebo neprevedie na iný sub−
jekt nehnuteľnosť, ktorá bola objektom financova−
nia z NFP poskytnutom v rámci Operačného
programu Základná infraštruktúra.
Silvia Kebísková, OcÚ
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TECHNICKÉ PARAMETRE ZBERU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
* POVAŽSKOU ODPADOVOU
SPOLOČNOSŤOU A. S., TRENČÍN

elektrické ventilátory, mlynčeky, kávo−
vary a pod.

SKLO
Do kontajnerov patrí:
Biele i farebné nevratné sklo, zavá−
raninové poháre, sklené črepy, tabuľo−
vé sklo bez drôtenej vložky a pod.
Do kontajnerov nepatrí:
Plexisklo, zrkadlá, keramika, porce−
lán, autosklo, televízne obrazovky, sklá
s kovovou výplňou.

* ZDS ZBEROM DRUHOTNÝCH
SUROVÍN S. R. O., NOVÉ MESTO n/V

PAPIER A LEPENKA
Do kontajnerov patrí:
Noviny, časopisy, kancelársky
papier, zošity, staré knihy, lepenka, pa−
pierové sáčky a pod.
Do kontajnerov nepatrí:
Viacvrstvové obaly − tetrapaky (kra−
bice od mlieka, džúsu), kopírovací pa−
pier, povoskovaný papier, jednorazo−
vé plienky, znečistený papier.
PLASTY
Do vriec patrí:
* PET fľaše (fľaše od nealko nápo−
jov, sirupov, vína a pod.)
* PE−HD fľaše (fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže, des−
tilovanej vody, tekutých mydiel, ban−
dasky neznečistené olejom a pod.)
* PP fľaše (fľaše od citrónových štiav
a ostatné fľaše s označením PP)
* LD−PE fólie (igelitové tašky, fólie z
pracích práškov, fólie zo stavebnín a
pod.)
* LLD−PE fólie (tzv. strečová fólia)
Do vriec nepatrí:
Znečistené plasty, viacvrstvové obaly
− tetrapaky, linoleum, guma, kabelky,
molitan, plastové obaly znečistené ole−
jovými a ropnými látkami, plastikové
nádoby.
Všetky plasty musia byť čisté a bez
prítomnosti cudzorodých látok.
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Zber olovených batérií a akumulá−
torov z osobných automobilov.
VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A
ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA
Elektronický odpad:
Vyradené televízne a rozhlasové
prijímače, servery, tlačiarne, počítače,
notebooky, kopírovacie zariadenia, kal−
kulačky, telefóny, faxy, mobilné telefó−
ny, záznamníky, elektronické hudobné
nástroje a pod.
Elektroodpad:
Práčky, sušičky, umývačky riadu,
elektrické sporáky, hriankovače, fritézy,

KOVY
Do kontajnera patrí:
Plechové obaly z konzerv a nápo−
jov, ručné mlynčeky, rôzne vyradené
kovové nástroje, hrnce, armatúry, ko−
vové umývadlá, časti vyradených
strojov, kusy plechov a profilov,
odliatky a výkovky zo železných
alebo neželezných kovov.
Do kontajnera nepatrí:
Sklo, stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad, priemyselný olej,
kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky.
* KURUC COMPANY, S. R. O.,
NITRIANSKA 59, ŠURANY
VIACVRSTVOVÉ OBALY − TETRA−
PAKY
Zbierajú sa:
Obaly od trvanlivého mlieka, mlieč−
nych nápojov a výrobkov, džúsov, vína
a i., umyté a rozrezané, oceľovým drô−
tom alebo iným spôsobom zviazané do
balíkov (veľkosť balíkov nie je rozho−
dujúca) bez nevhodných prímesí.
Za nevhodné prímesi sa považujú:
Drevo, kamene, blato alebo iné
predmety, ktoré nesúvisia s nápojový−
mi obalmi. Uzatváracie viečka a iné
súčasti nápojového obalu ako aj via−
zacie oceľové drôty nie sú považova−
né za nežiadúce súčasti odpadu.
Zber prebieha počas celého roka v
Základnej škole s materskou školou
Václava Mitúcha v Hornom Srní.
ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV
Ide o:
Biologicky rozložiteľný odpad − trá−
va, buriny, konáre stromov a kríkov, atď.
Tento odpad sa
NESMIE UKLADAŤ DO ZBERNÝCH
NÁDOB, NESMIE SA SPAĽOVAŤ
(okrem škodcami napadnutých čas−
tí), ale každý majiteľ záhradky je povin−
ný ho v rámci svojich možností skom−
postovať, rovnako ako
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KU−
CHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ OD−
PAD.
PORUŠENÍM TOHTO PREDPISU
SA OBČAN DOPUSTÍ PRIESTUPKU,
ZA KTORÝ BUDE ULOŽENÁ POKU−
TA DO VÝŠKY 5 000 Sk.

www.hornesrnie.sk
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Je nám všetko jedno?
Dňa 15.4.2005 niekoľko našich občaniek prišlo na
výzvu jarného upratovania do parku v strede obce na
brigádu za účelom jeho skrášlenia.
Už sme takmer končili vyhrabávanie trávy, keď prišla
dievčina asi 12 − 13 ročná aj so psom a pred našimi
očami nechala tohto psa vykonať potrebu. Na moju otázku,
kde má sáčok a lopatku na odstránenie exkrementu po
psovi, sa len nechápavo na mňa pozerala, čo to chcem.
Na záver, pri odchode z parku, sa ešte drzo opýtala:
„Na čo je park?“
Nuž milá dievčina, určite nie na to, aby si sem vodila
psa na vykonávanie potreby.
Park má slúžiť na príjemné posedenie obyvateľov,
rodičov a detí! Tiež som videla, ako mamička sedí na
lavičke a dieťa sa kolíše na vetvách stromov a mamička
sa vôbec nenamáha dieťa upozorniť, že nerobí dobre,
že na lozenie sú predsa preliezky.
Dolámané vetvy stromov opätovne nenarastú, preto
vypadajú tak, ako vypadajú.
Tak dopadli napríklad plazivé tuje, tie sú celkom zde−
vastované, že ich treba vykopať.
Prečo máme vynakladať fin. prostriedky z obecného
rozpočtu na údržbu parku? Sú to peniaze nás občanov,
preto nech nie je ľahostajné ako efektívne ich obec po−
užije.
Ďalej by som chcela pár slov na tému výstavby by−
tov. Stretla som sa s názorom, že sa tu nič nerobí, lebo
sa tu nestavajú byty. Prekvapila ma táto logika v mysle−
ní, pretože na to aby mohla byť realizovaná výstavba
bytov museli by mať predovšetkým záujem obyvatelia
obce. Rozvoj bytovej výstavby závisí od fin. situácie oby−
vateľov a fin. situácia zase od priemyslu, ktorý je v mies−
te a v najbližšom okolí.
Nedá sa očakávať, že občania, ktorí odídu za prácou
do vzdialenejších miest, budú si v našej obci zabezpe−
čovať bývanie.
Tak, ako celá naša spoločnosť pomaly starne, týka
sa to aj našej obce. Javí sa skutočnosť, že v budúcom
školskom roku zostane budova starej školy nevyužitá,
nakoľko klesá počet tried v ZŠ.
Nastane problém, čo s týmto majetkom. A znova sme
pri tom istom: financie a ich efektívne využívanie.
Tu vlastne narážame opätovne tiež aj na separovaný
zber odpadu a hlavne na komodity, za ktoré ZŠ získa fin.
prostriedky. Stále dávate do domového odpadu napr. tet−
rapakové obaly, plasty, sklo a tiež som videla aj železo.
Učíme sa a buďme hospodári, nielen vo vlastných
rodinách, ale buďte nápomocní v práci aj obecnému
úradu.
M. Kussová

FITNESS CENTRUM

HORNÉ SRNIE − športová hala − Školská ulica
Otváracie hodiny:
Pondelok
16.00 − 20.00
Utorok
16.00 − 20.00
Streda
16.00 − 20.00
Štvrtok
16.00 − 20.00
Piatok
16.00 − 20.00
Sobota
16.00 − 19.00
Nedeľa
15.00 − 18.00
Vstupné 20 Sk, permanentka na mesiac 200 Sk
Prezuvky je potrebné si priniesť so sebou!
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Hornosrnianska Čertova skala
So zamyslenou tvárou hľadím do okna a rozmýšľam.
Rozmýšľam? Sama neviem. Pozerám a kochám sa nad
krásou jarnej prírody, ktorá si zaslúži môj obdiv.
Počujem šum rieky, ktorá vyzerá ako striebristá stuž−
ka a krášli celú našu obec. Mohutné topole vypínajúce
sa nad ňou sú ako vojaci v pozore, ktorí nás chránia
pred zlými nepriateľmi. Zelené trávnaté porasty a kvitnú−
ce stromy práve v tomto čase najviac rozvoniavajú a
ešte viac pridávajú na kráse celej našej obce.
Keďže v Hornom Srní žijem už odmalička, prešla som
tu veľa lesných cestičiek, uličiek a zákutí. Ale iba jedno
mi zvlášť prirástlo k srdcu − Čertova skala − nenápadný
skalný výbežok za našou dedinou.
Dlho som nevedela, prečo práve taký názov. Až raz
som sa to dozvedela: vraj tam počas teplých letných
večerov chodia čerti tancovať. Už si ani nepamätám, kto
mi to povedal. Ale zato si presne pamätám môj úžas.
Každý sme to v detstve zažili. Keďže skala sa vypína
presne nad naším domom, neraz v noci som nemohla
zaspať. Čierne postavičky tancovali priamo nad mojou
hlavou. Bála som sa, že tí čerti prídu a zoberú si ma.
Každý deň mi oči hľadeli na skalu, či tam nejakého ne−
uvidím. Ale neuvidela som. Neviem, či som mala smolu,
a či šťastie, keď som tam žiadneho čerta neuvidela. Ale
zato som mala šťastia veľmi veľa, keď som sa na tú
skalu po prvýkrát dostala. Bolo to raz v jeden pekný
jarný deň − podotýkam jarný deň, keď som už vyrástla z
detských rozprávok. To vám bol pocit po dlhom čase!
Stáť tam − na Čertovej skale − a hľadieť dolu. Zabudla
som na všetkých čertov, čertíkov i bosorky. Ľudia tam
dole sú ako figúrky z hračiek, ba možno menší ako mrav−
čeky. Škola je tam! Tu zas náš dom! Tá modrastá stužka
je Vlára! A tá zeleň všade vôkol! Nado mnou už len
modré nebo! Keď tam stojíte, máte veľmi zmiešané poci−
ty. Pocity šťastia alebo strachu? Šťastní ste práve preto,
že ste to zvládli. Šťastní, že tam dolu žijete a môžete sa
sem hocikedy vrátiť. Ale je tam aj strach. Strach z tej
veľkej výšky, že môžete spadnúť a ublížiť si. Ale ten sa
akosi po chvíli stráca. Len rozprestrieť ruky a letieť... Po
čase si konečne uvedomíte, že tam stojíte už veľmi dlho
a nezostáva vám nič iné, len sa vybrať späť do dediny.
Pred sebou máte ešte kus cesty, ale nezúfajte. Lebo
natrafíte na mnoho krásnych vecí ako sú liečivé bylinky
či iba voňavé kvety. Keď pôjdete potichu a budete mať
šťastie, natrafíte na srnky, ktoré pijú vodu z lesného po−
tôčika. Možno to šťastie mať nebudete, ale aspoň si ne−
zabudnite pochutnať na lesných plodoch. Keď prídete
domov, zistíte, že to bol krásny výlet a budete sa tam
chcieť vrátiť znova, možno už zajtra. Niečo vás tam bude
stále ťahať. Vari to bude tá námaha? Alebo aby ste sa
pochválili priateľom, akú skúšku ste zdolali? Prípadne
to bude chuť na maliny a jahody, pohľad na srnky alebo
iba vôňa lesa.
Aj mňa tam stále niečo ťahá, ale neviem, čo to je. Či
je to vôňa lesa, šum vetra alebo iba ten pocit, že sem
patrím a som tu doma.
Viem, že v živote navštívim ešte veľa pekných a zaují−
mavých miest. Zároveň ale viem, že pre mňa tá najkraj−
šia a najzaujímavejšia bude vždy len hornosrnianska Čer−
tova skala, lebo je súčasťou môjho detstva a života.
Katarína Mečiarová
Základná škola s materskou školou
Václava Mitúcha Horné Srnie
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Zo života školy
Je tu koniec školského roka. Žiaci
sa dočkali prázdnin, učitelia dovoleniek.
Výchovno−vyučovacie výsledky sú už
známe a bilancovať už môžeme tak−
tiež krúžkovú záujmovú činnosť, vedo−
mostné a športové súťaže a rôzne ďal−
šie akcie.
Po školských kolách (najlepší boli
uvedení v marcovom čísle Lipovca) boli
naši žiaci podobne ako v minulých ro−
koch úspešní i v okresných kolách.
Úspešní riešitelia okresného kola
olympiád:
− geografická − Martina Naňáková
− fyzikálna − Martina Naňáková, Zuza−
na Hiklová, Andrea Králiková
− matematická − Zuzana Hiklová
− matematická Pytagoriáda − Tatiana
Králiková, Laura Mangunda
Do celoslovenského kola vedomost−
nej súťaže ZŠ a MŠ „Spomienka na Sv.
otca Jána Pavla II.“ postúpili Zuzana
Hiklová a Michal Bařinka.
Športovci školy dosiahli ďalšie vý−
borné výsledky:
− okresné finále − futbal dievčatá
3. miesto
− futbal starší chlapci − 1. miesto

− vybíjaná dievčatá − 1. miesto
− regionálne kolo − futbal starší chlapci
3. miesto
− vybíjaná dievčatá 2. miesto
Slohové práce boli zaslané do
okresného kola súťaže „Európa v ško−
le“ a výtvarné práce do súťaže „Príro−
da očami detí.
V ZŠ i MŠ veľmi úspešne prebehol
Deň narcisov. Vyzbieralo a odoslalo sa
4.408,50 Sk.
MDD si organizovala každá trieda
samostatne, no veľmi zaujímavým spes−
trením bola ukážka cvičenia požiarne−
ho a záchranárskeho zboru z Dubnice
n/Váhom na školskom dvore. Žiaci 9.
ročníkov pripravili „Rozprávkový les“
pre deti MŠ. 30.5. a 1.6. bola vo fyzi−
kálni ZŠ veľmi úspešná prezentácia
projektu Lego Dacta Robolab. Žiaci
prezentovali vlastnoručne zostrojené,
diaľkovo ovládané modely.
Žiaci ZŠ i deti MŠ pripravili veľmi
pekný kultúrny program k Oslobodeniu
obce a ku Dňu matiek.
Deviataci to už majú za sebou. Všetci
sú prijatí na ďalšie štúdium. Želáme im,
aby sa im na stredných školách dobre
darilo.

Občania prispeli
V tomto roku sa prvýkrát v našej obci
− na ZŠ V. Mitúcha, MŠ a obecnom úra−
de obce uskutočnila dobrovoľná zbier−
ka v rámci Dňa narcisov.
Už po 9 krát na Slovensku Liga proti
rakovine riadi program boja proti rako−
vine. Deň narcisov vstúpil do povedo−
mia ľudí ako deň porozumenia, spolu−
patričnosti a pomoci tým, ktorí bojujú
so zákernou chorobou.
8. apríl bol dňom, kedy študenti
SPŠO v Trenčíne pripli drobný žltý nar−
cis − symbol boja s rakovinou deťom v
MŠ, na ZŠ, ako i zamestnancom MŠ,

ZŠ i pracovníkom na obecnom úrade.
Touto cestou ďakujem riaditeľstvu
ZŠ V. Mitúcha, ktoré pomohlo zorga−
nizovať Deň narcisov na pôde školy,
MŠ. Medzi deťmi i zamestnancami
mala akcia kladný ohlas. Výťažok v
sume 4.408,50 Sk bol zaslaný na účet
Ligy proti rakovine.
Verím, že tradícia Dňa narcisov bude
pokračovať a rozšíri sa i medzi obyva−
teľov našej obce.
ĎAKUJEME
Dobrovoľníčky Ligy proti rakovine

Zaujímava beseda
V súčasnej dobe vzrastajúcej dro−
govej závislosti sme pripravili besedu
pre žiakov 8. a 9. ročníka Stop drogám
s pracovníčkou úradu verejného zdra−
votníctva.
V škole sa snažíme deti nielen vzde−
lávať, ale aj vychovávať. Učitelia sa
venujú žiakom aj mimo vyučovania.
Každá trieda aspoň raz v roku sa zú−
častnila na nejakej exkurzii, tí starší
dokonca dvakrát za celý školský rok.
Ukázali sme deťom prírodné a historic−
ké krásy našej vlasti alebo navštívili
divadelné predstavenie. V poobedňaj−
ších hodinách pravidelne pracovali
krúžky. Deti sa učili tancovať, recitovať,
rozprávať po anglicky, získavali počíta−
čovú gramotnosť.
Všetky snaženia a aktivity školy sú

len semiačkom, o ktoré sa treba ne−
ustále starať a zveľaďovať ho. Na to je
potrebná spolupráca rodiny.
Ďakujeme všetkým priaznivcom školy
za každú spoluprácu, za každé povzbu−
divé slovo a slovo dôvery, či za každú
materiálnu pomoc. Z tých, ktorí najviac
pomohli škole ďakujem p. Prosňanskej,
p. Kašubovi a p. Mačinovi, ktorý nám
vymaľoval a upravil fyzikálňu. Príjem−
ne nás potešil p. Ing. Lamačka s man−
želkou, ktorí pri ukončení školskej do−
chádzky ich syna venoval škole spon−
zorský dar vo výške 5000,− korún, a tak
vyjadril spokojnosť s prácou pedagó−
gov tejto školy pri vzdelávaní ich detí.
Nakoniec si všetci poprajme príjem−
né prázdniny a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu v školskom roku 2005/2006.
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TRI SOCHY SVÄTÉHO JÁNA
Úcta občanov našej obce k sv.
Jánovi Nepomuckému siaha do
ďalekej minulosti. Dôkazom toho
je i fakt, že pri každom z dvoch
drevených mostov cez rieku Vlá−
ru už pred niekoľkými storočia−

mi stála socha sv. Jána. Dnes
sú na týchto miestach iba lávky
pre peších, ale sochy sú tam stá−
le. Postupom času boli k sochám
vybudované malé prístrešky zva−
né kaplnky.

Poučení smutne známou skú−
senosťou, odcudzenia historicky
cennej sochy pri hornej lávke,
druhú sochu veriaci uschovali a
jej miesto dočasne vyplnili ob−
razom.
O náhra−
du ukrad−
nutej sochy
sa postaral
správca far−
nosti zakú−
pením no−
vej na vlast−
né náklady.
Proti odcu−
dzeniu je
chránená
mrežovým
uzáverom
so zámkou.
O druhej
soche farská rada rozhodla: dať
ju zreštaurovať a obnoviť a záro−
veň vyhotoviť podľa nej aj vernú
kópiu sochy. Práca bola zadaná
nám dobre známemu amatérske−
mu sochárovi, hlboko veriacemu
mužovi Vla−
dimírovi
Uhrovi.
Začiat−
kom mája
2005 boli
sochy do−
hotovené v
polychró−
movanom
farebnom
tónovaní. A
v nedeľu 15.
mája, pred
sviatkom sv.

VINŠ SPOLUŽIAKOM
U• sú len dvaja. Dvaja spolu•iaci,
ktorí sa v mesiaci máji do•ili krásneho 70. jubilea.
Ka•dý z nich šiel svojou cestou,
obaja však mali a majú ve¾a spoloèného. Prvým spojivom bol šport, hlavne futbal. Obaja boli hráèmi i trénermi hornosrnianskych futbalistov.
Pri debate s nimi sa všelièo dozviete z histórie futbalu v obci a spomienky obsahujú ve¾a zaujímavých i
veselých príhod. Tým druhým spojivom bola práca pre obec. Obaja mnohé roky venovali poslaneckej práci,
Gusto skôr v èasoch svojej produktívnej práci v Hornosrnianskej cementárni, Alojz zase hlavne po jej

skonèení, keï u• nebolo treba to¾ko
cestova• za prácou do Dubnice. Na
Obecnom úrade ho stretávame i dnes,
nielen ako zástupcu vlastníkov pôdy
v komisii pre pozemkové úpravy, ale
aj ako obecného kronikára. A samozrejme ako èlena Redakènej rady Lipovca a úspešného dopisovate¾a.
Obom spolu•iakom, priate¾om, pre
obec prospešným ¾uïom, Augustínovi Štefánkovi a Ing. Alojzovi Krajèimu prajeme do ïalších rokov predovšetkým zdravie, radostí z vnúèat a
aktivity, spolu s poïakovaním za to,
•e veci obecné sú im doteraz nie ¾ahostajné.
Redakcia

Jána Nepomuckého, boli vysta−
vené vo farskom kostole pred
hlavným oltárom. Celý nasledu−
júci týždeň sa v kostole konali
modlitby: Deviatnik a Litánie ku
cti sv. Jána Nepomuckého.
V nedeľu 22. mája, po sláv−
nostnej hodovej sv. omši, kona−
nej na počesť nášho patróna, boli
obe sochy požehnané modlitbou
kňaza a kropením svätenou vo−
dou. Originál sochy bol inštalo−
vaný vo farskom kostole na pri−
pravený podstavec na pravom
prednom pilieri za asistencie sta−
rostu obce, vedúceho skautské−
ho zboru,
dirigenta
speváckej
skupiny a
ďalších čle−
nov suity.
Druhá
socha, kó−
pia pôvod−
nej, bola v
slávnost−
nom sprie−
vode prene−
sená do ob−
novenej ka−
plnky pri
dolnej lávke. Bezprostredný
sprievod sochy spolu s kňazom
tvorili naši mladíci v krojoch a
členovia skautského zboru v uni−
formách.
Krásnym doplnkom sprievodu
bol i zreštaurovaný historicky cen−
ný obraz sv. Jána, ktorý sa práve
na jar tohto roku našiel v archíve
fary. Umiestnený bude v úradnej

miestnosti farského úradu.
Slávnostnú náladu v sprievo−
de veľmi vhodne dopĺňala spe−
vácka skupina žien a dychová
hudba.
Po úctivom uložení sochy na
dôstojne vyzdobené miesto asis−
tentmi sprievodu dôstojný pán
Stanislav Lugowski predniesol
krátku modlitbu a prosby k sv.
Jánovi Nepomuckému.
Záver tejto milej hodovej sláv−
nosti na počesť patróna nášho
kostola, farnosti a obce sv. Jána
Nepomuckého, tvorilo individu−
álne uctenie si ostatkov sv. Jána,

ktoré sú vlastníctvom farnosti a
dôstojne uložené v ozdobnej, po−
zlátenej schránke.
Po záverečnom požehnaní
bolo starostom obce a správcom
farnosti pripravené malé občer−
stvenie pre všetkých zúčastne−
ných, k čomu nám, ako sa na
správne hody patrí, zahrala dy−
chovka.
Na cestu domov nám
zasa hrala hudobná sku−
pina ČERNIČKOVCI a
potom svojou obchôdz−
kou niekoľkých ulíc hodo−
vo obveselila mnohé
naše domácnosti a ich
nádvoria.
Bola to krásna, ne−
všedná a požehnaná ne−
deľa, ktorá vojde do dejín
našej obce. Lebo od tohto
dňa obec má tri sochy sv.
Jána. Dve pri lávkach nad
riekou a tretia, historicky
najcennejšia, je umiestne−
ná vo farskom kostole.
Na hodovú nedeľu 22.
mája 2005 budeme dlho
spomínať!
Dr. Pavol Červený
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CO v obci - pokračovanie
Najdôležitejšie prvky CO boli
obsiahnuté v predchádzajúcom
seriáli článkov a možno ich po−
važovať za dostačujúce pre vše−
obecný rozhľad občana.
Záver je venovaný moderným
prostriedkom ohrozenia, akými sú
chemické a biologické ohrozenie,
ktoré sú taktiež výplodom najmo−
dernejších poznatkov vedy a
techniky, len s opačným účinkom.
Miesto pomoci ničia. Nasledujú−
ce riadky pomôžu osvojiť si po−
stupy a spôsoby činnosti na
ochranu života a zdravia vašej
rodiny, či spoluobyvateľov vo va−
šom najbližšom okolí v prípade
teroristickej akcie s použitím to−
xických chemických látok alebo
biologických prostriedkov.
MOŽNÉ OHROZENIE
OBYVATEĽSTVA
CHEMICKÉ OHROZENIE
môže byť uskutočnené rozptý−
lením toxických chemických látok
do životného prostredia v kvapal−
nom, plynnom, práškovom stave
alebo použitím aerosólov, najmä
v priestoroch vysokej koncentrá−
cie obyvateľstva (dopravné uzly,
obytné štvrte, futbalové štadióny,
amfiteátre, nákupné strediská) ale−
bo v objektoch a zariadeniach na
hromadné zásobovanie (vodoje−
my, vodné zdroje, obilné silá, veľ−
kosklady potravín, krmív a pod.).
Vplyv toxických chemických
látok na živé organizmy spôso−
buje ich poškodenie alebo smrť.
U ľudí dochádza najmä k vyra−
deniu či poškodeniu centrálneho
nervového systému, dýchacích
orgánov alebo zažívacieho trak−
tu. Pľuzgierotvorné látky spôso−
bujú bolestivé, ťažko sa hojace
rany a odumieranie zasiahnuté−
ho tkaniva.
BIOLOGICKÉ OHROZENIE
spôsobujú pôvodcovia hro−
madných prenosných ochorení −
baktérie, rickettsie, vírusy, plesne
a proteínové toxíny, šírené:
− nainfikovanými prenášačmi
(hmyz, hlodavce, divožijúce zvie−
ratá),
− kontaminovanými práškami,
kvapalinami alebo gélmi − pasta−
mi, šírenými v tubách, ampulkách,
listoch a balíkoch, injekciách, kon−
taminovaných potravinách, nápo−
joch a krmivách.

Spôsobujú nákazlivé prenos−
né ochorenia ľudí a zvierat.
PRÍZNAKY CHEMICKÉHO A
BIOLOGICKÉHO TERORIZMU
Teroristické použitie toxických
chemických látok a biologických
prostriedkov je zákerné a ráta s
oneskorenou reakciou na vznik−
nutú skutočnosť. Preto je dôleži−
té včas rozpoznať príznaky pou−
žitia týchto prostriedkov. Akým
javom je potrebné venovať zvý−
šenú pozornosť?
− počuteľným a viditeľným tl−
meným výbuchom munície, po
ktorých následne vzniká oblak
aerosólu, šíriaci sa v smere prí−
zemného vetra,
− drobným olejovitým kvapkám,
jemnému poprašku, viditeľným na
teréne s vegetáciou a na rôznych
materiáloch,
− zjavnému plošnému poško−
deniu a zničeniu vegetácie (ná−
padná zmena farby, uschnutie),
− známemu aj neznámemu
hmyzu (vši, blchy, muchy, klieš−
te), ktorý sa v teréne pohybuje a
šíri v nezvyklom množstve a roč−
nej dobe, uhynutým hlodavcom,
neznámym predmetom a neiden−
tifikovateľným obalom,
− vode v otvorených vodných
zdrojoch − riekach, potokoch a
rybníkoch − ktorá je nezvykle číra,
nakoľko pôsobením toxickej che−
mickej látky boli zničené bežné
drobné organizmy (dafnie, vodo−
merky, larvy a pod.),
− náhlym hromadným prenos−
ným ochoreniam, ktoré sa bez
zjavnej príčiny šíria medzi oby−
vateľmi a zvieratami, prejavujú sa
príznakmi otravy (intoxikácie), za−
príčiňujú hromadné poškodenia
zdravia, úmrtia obyvateľov a uhy−
nutie zvierat.
ZÁKLADNÉ POKYNY NA
OCHRANU PRI OHROZENÍ
Ak zistíte alebo máte podozre−
nie, že sa pripravuje teroristická
akcia s použitím toxických che−
mických látok alebo biologických
prostriedkov, okamžite volajte te−
lefónne čísla tiesňového volania:
112 Integrovaný záchranný systém
alebo
158 Policajný zbor
150 Hasièský a záchranný zbor
155 Záchranná zdravotná slu•ba
Pri volaní na číslo tiesňového
volania uveďte:

− svoje meno, číslo telefónu
odkiaľ voláte,
− čo sa stalo, priestor vzniku a
pozorované následky (objekt, uli−
ca, obytný blok, mesto a pod.,
možné prístupové cesty),
− po ukončení hovoru počkaj−
te na spätný telefonát, ktorým si
operátor overí pravdivosť a opráv−
nenosť volania.
VŠEOBECNÉ POKYNY
− zachovajte pokoj a rozvahu,
nešírte paniku, pomáhajte zame−
dziť jej šíreniu,
− improvizovane si chráňte
dýchacie orgány vlhkou tkaninou,
− urýchlene opustite ohrozený
priestor kolmo na smer prízem−
ného vetra,
− po návrate z kontaminova−
ného priestoru do budovy (bytu)
odložte vrchný odev do igelitové−
ho obalu a zaviažte ho. Ak je to
možné, osprchujte sa,
− sledujte informácie z ofici−
álnych zdrojov (z televízie, roz−

hlasu a obecného rozhlasu),
− plňte pokyny vydané opráv−
nenými osobami (starosta obce,
primátor mesta, veliteľ zásahu,
prednosta obvodného úradu),
− poskytnite pomoc najmä de−
ťom, tehotným ženám, starým,
chorým a bezvládnym osobám.
KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ
SIGNÁL
Pri ohrození bude obyvateľstvo
varované prostredníctvom varov−
ného signálu civilnej ochrany, pre
všeobecné ohrozenie, teda dvoj−
minútovým kolísavým tónom. Stá−
ly dvojminútový tón sirény bez
opakovania je koniec ohrozenia.
ZÁVER
Problematika CO je podstatne
širšia, obsahuje stále novšie po−
znatky. Ak si však čitateľ osvojil
aspoň tie najdôležitejšie, tak se−
riál splnil svoj účel.
Ing. Ivan Horný
zástupca starostu

Polícia upozorňuje
V poslednej dobe sa začali v
služobnom obvode Obvod. odd.
PZ Nemšová vyskytovať problé−
my s túlavými psami resp. voľne
pohybujúcimi sa psami, ktoré už
OO PZ preveruje.
Voľným pohybom psa je po−
hyb psa bez vôdzky mimo chov−
ného priestoru alebo zariadenia.
Vodenie psa upravuje Zákon č.
282/2002, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
Podľa uvedeného zákona musia
postupovať aj MsÚ a OcÚ, ktoré
nemajú po legislatívnej stránke
upravené všeobecne záväzné
nariadenie o chove a držaní
psov.
V zmysle uvedeného zákona
vedie obec evidenciu psov, kde
každý pes držaný nepretržite viac
ako 90 dní na území Slovenskej
republiky podlieha evidencii psov
a držiteľ psa je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete v
mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza. Porušenie
zákona č. 282/2002 je kompe−
tentná riešiť obec uložením po−
kuty až do výšky 5.000,− Sk.
Chov psov resp. aj iných zvie−
rat je ďalej upravený zákonom
č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej

starostlivosti a o zmene niekto−
rých zákonov, kde vlastník ale−
bo držiteľ zvieraťa je povinný
okrem iného zabezpečiť opatre−
nia na zabránenie jeho úteku.
V uvedenom zákone sú taxatív−
ne uvedené priestupky a správ−
ne delikty, za ktoré môže Regio−
nálna veterinárna a potravinová
správa uložiť pokutu až do výšky
10.000 Sk.
Polícia je v zmysle zákona
taktiež povinná prijať oznáme−
nie týkajúce sa uvedenej prob−
lematiky, kde takéto porušenia
kvalifikuje ako priestupky vo ve−
rejnom poriadku a môže ho pre−
jednať v blokovom konaní do
výšky 1.000 Sk alebo odovzdať
so správou o výsledku objasňo−
vania priestupku príslušnému or−
gánu oprávnenému prejednávať
priestupky.
Vážení chovatelia psov, z uve−
deného dôvodu Vás žiadame o
riadne zabezpečenie svojich
štvornohých miláčikov proti úte−
kom, nakoľko takéto voľne pohy−
bujúce sa psy predstavujú pre
ľudí nebezpečenstvo útoku, pre−
nosu infekčných ochorení z ex−
krementov. Zároveň sa aj vy sami
vyhnete nepríjemným sankciám.
Milan Černička
riaditeľ obvod. odd. PZ
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VÝRUB DREVÍN
Vlastník (správca, nájomca) po−
zemku, na ktorom sa nachádza dre−
vina, je povinný sa o ňu starať, naj−
mä ju ošetrovať a udržiavať. Ošetro−
vanie je činnosť zameraná na udrža−
nie alebo zlepšenie ich zdravotného
stavu alebo na odstránenie násled−
kov ich poškodenia.
V prípade, že vlastník (správca, ná−
jomca) pozemku chce vyrúbať drevi−
nu, ktorá rastie na jeho pozemku, je
povinný požiadať o povolenie na vý−
rub obecný úrad. Súhlas na výrub dre−
viny sa môže vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dre−
viny a vplyvov na zdravie človeka a
so súhlasom vlastníka pozemku, ak
žiadateľom nie je vlastník.
Odôvodneným prípadom na vyda−
nie súhlasu na výrub dreviny je naj−
mä preukázanie:
* zlého zdravotného stavu drevi−
ny, z ktorého hľadiska má drevina
malú pravdepodobnosť prežitia,
* nevhodných hygienických pod−
mienok v bytových a nebytových
priestoroch,
* narušenie stability stavby kore−
ňovým systémom dreviny.
Výrub sa uskutočňuje v období ve−
getačného pokoja. Obdobie vegetač−
ného pokoja je určené od 1. októbra
do 31. marca. Preto je žiadosť o vý−
rub potrebné podať najneskôr do 14.
marca.
Tlačivo žiadosti obdržíte na obec−
nom úrade, prípadne si ho môžete
stiahnuť na stránke
www.hornesrnie.sk v sekcii Stiahnite si.
Správny poplatok za podanie žia−
dosti o vydanie, zmenu alebo zruše−
nie súhlasu na výrub dreviny:
1. fyzická osoba
200 Sk
2. právnická osoba alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, kto−
rej predmet činnosti súvisí s podanou
žiadosťou
2.000 Sk
Správny poplatok sa platí v hoto−
vosti resp. poštovou poukážkou do po−
kladnice obce. Je príjmom obce.
Kedy sa nevyžaduje súhlas obce
s výrubom dreviny?
* na stromy s obvodom kmeňa do
40 cm meraným vo výške 130 cm nad
zemou a krovité porasty do 10 m 2,
* pri obnove produkčných ovocných
drevín, ak sa výsadba nových ovoc−
ných drevín uskutoční do šiestich me−
siacov odo dňa výrubu. Ten, kto z tohto
dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť a záro−
veň preukázať splnenie podmienok na
výrub drevín obci najneskôr do pia−

tich dní od uskutočnenia výrubu. Ob−
novou produkčných drevín sa rozumie
výmena produkčných ovocných drevín
s jednoznačnou funkciou produkcie
ovocia na účely výsadby nových ovoc−
ných drevín, pričom nemusí ísť o vý−
sadbu drevín tých istých ovocných ro−
dov a druhov.
* pri bezprostrednom ohrození
zdravia alebo života človeka alebo
značnej škody na majetku. Ten, kto z
tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je po−
vinný túto skutočnosť písomne ozná−
miť a zároveň preukázať splnenie pod−
mienok na výrub drevín obci najne−
skôr do piatich dní od uskutočnenia
výrubu.
* na stromy s obvodom kmeňa do
80 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, ak rastú v súkromných záhra−
dách a záhradkárskych osadách.
Obec uloží žiadateľovi v súhlase
na výrub povinnosť, aby uskutočnil pri−
meranú náhradnú výsadbu drevín na
vopred určenom mieste, a to na ná−
klady žiadateľa. Zároveň určí žiada−
teľovi lehotu, v ktorej je povinný ná−
hradnú výsadbu uskutočniť. Žiadateľ
je povinný obci oznámiť ukončenie
náhradnej výsadby.
Priestupku sa dopustí ten, kto:
* poškodzuje dreviny,
* nesplní povinnosti uložené ob−
cou v súhlase na výrub dreviny,
* vyrúbe, objedná výrub alebo dá
pokyn na výrub dreviny alebo chrá−
neného stromu bez súhlasu obce,
* neobnoví produkčné ovocné dre−
viny v stanovenej lehote,
* nepreukáže oprávnenie na vý−
rub súhlasom na výrub a pôvod pre−
pravovaného dreva,
* neoznámi výrub dreviny,
* uvedie nesprávne údaje v žia−
dosti o súhlas s výrubom dreviny.
SANKCIE
Za uvedené priestupky môže obec
uložiť pokarhanie alebo pokutu až do
výšky 300 000 Sk. Obec môže v roz−
hodnutí o priestupku uložiť, aby po−
vinný v určenej lehote vykonal opat−
renia na nápravu následkov protipráv−
neho konania, za ktoré bola pokuta
uložená. Ak povinný tieto opatrenia
nevykoná, možno mu uložiť pokutu až
do výšky dvojnásobku uloženej po−
kuty.
Bližšie informácie nájdete v záko−
ne č. 543/2002 Z.z. o ochrane príro−
dy a krajiny v znení neskorších pred−
pisov, prípadne Vám budú poskytnu−
té na obecnom úrade.
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MATRIČNÉ OKIENKO
NAŠI NOVÍ
12.2.2005
22.2.2005
8.3.2005
14.3.2005
5.4.2005
7.4.2005
7.4.2005
18.4.2005
2.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
18.5.2005
30.5.2005

OBČANIA
Magdaléna JURÍKOVÁ
Samuel PAPIERNIK
Šimon GALKO
Denis LACKO
Zachariáš RIEČIČIAR
Albert VALACH
Mário HUŇA
Zdeněk ZŮBEK
Marek RIEČIČIAR
Matej HOREČNÝ
Lenka ŠTEFÁNIKOVÁ
Katarína MICHALCOVÁ
Zuzana KRISTÍNOVÁ

MANŽELSTVO UZATVORILI
9.4.2005 Pavol VULGAN z Horného Srnia
a Jana ŽÁKOVÁ z Horného Srnia
9.4.2005 Pavol KUBÍČEK z Horného Srnia
a Dagmar DEVÁTHOVÁ z Horného Srnia
23.4.2005 Jozef PAPIERNIK z Horného Srnia
a Miroslava HUŇOVÁ z Horného Srnia
14.5.2005 Peter ŠEDIVÝ zo Zamaroviec
a Petra KEBÍSKOVÁ z Horného Srnia
21.5.2005 Jozef BEŇO z Trenčianskych Stankoviec
a Martina FELLNEROVÁ z Horného Srnia
18.6.2005 Milan NOSÁL z Horného Srnia
a Oľga HOŠOVÁ z Horného Srnia
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
20.2.2005 Margita ZUŠTINOVÁ
9.3.2005 Ferdinand PAPIERNIK
17.3.2005 Anastázia HRIVNÁKOVÁ
13.4.2005 Elena ILLEKOVÁ
21.4.2005 Emília ŽOFČÍNOVÁ
22.4.2005 Štefánia SMIČÍKOVÁ
4.5.2005 Pavel ONDRAČKA
6.5.2005 Mária OVÁRIOVÁ
21.5.2005 Augustína KEBÍSKOVÁ
6.6.2005 Leopoldína DUBOVÁ
14.6.2005 Emília GALKOVÁ

88
76
88
64
76
78
53
89
85
76
78

ročná
ročný
ročná
ročná
ročná
ročná
ročný
ročná
ročná
ročná
ročná

Slávnostné vítanie detí do života
V stredu 1. júna 2005 − symbolicky na Deň
detí, sa opäť konalo slávnostné uvítanie detí
do života v našej obci. Na slávnosť bolo po−
zvaných ďalších 13 nových občiankov našej
obce.
Slávnostné vítanie detí sa opätovne dostáva
do povedomia občanov a i rodičia radi prijí−
majú pozvanie na túto slávnosť. Uskutočnili sa
dve vítania po sebe. Na prvom bolo účastných
6 a na druhom 5 detí s rodičmi. Pán starosta v
príhovore zdôraznil význam výchovnej práce
rodičov a zaželal im v nej veľa trpezlivosti. V
krátkom programe so spevom a recitáciou vy−
stúpili deti ZŠ. Ženský spevácky zbor spevom
podfarboval celú slávnosť. Rodičom bol odo−
vzdaný malý dar s kvetom a blahoželaním.
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2000

Už 5 rokov je v aktívnej činnosti Tenisový klub 2000.
V krátkom vstupe Vás chceme upozorniť na jeho prínos pre mládež a
dospelých v obci, ale i pre návštevníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska,
Nemecka, Maďarska a ďalších štátov Európy. Pochvalne sa vyjadrujú o
zaujímavých podmienkach v Hornom Srní.
V tejto časti Vám ponúkame prehľad o službách zo športovej i spoločen−
skej stránky.
O činnosti tenisových oddielov Vás poinformujeme v ďalších obecných
novinách Lipovec perom tré−
nera Mariana Ležá−
ka.
A. Krajči

OTTO WEITER V NAŠEJ OBCI

V nedeľu 5. júna 2005 vystúpil v našej obci známy spevák Otto Weiter.
Samozrejme, treba povedať, že známy skôr pre strednú generáciu. Človek
by si myslel, že na podobnú akciu bude problém zohnať vstupenky. Kino−
sála bude určite preplnená nadšenými poslucháčmi, hlavne ženského po−
kolenia. Veď mnohé ženy musia byť nadšené, že vďaka snahe p. Švorca
budú vidieť svoj idol naživo. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som
vstúpila do spomínanej kinosály. Zívala prázdnotou. Na sedadlách bolo zo
desať ľudí. V duchu som stále dúfala, že do začiatku koncertu sa sedadlá
zaplnia. No to by sme asi museli byť niekde inde. Je pravda, že zopár ľudí
ešte prišlo, no i napriek tomu nás tam bolo možno niečo okolo štyridsiatky.
Žeby sa občanom zdalo drahé vstupné 100 Sk? Veď na cigarety a alkohol
míňajú podstatne vyššie sumy a nedá sa povedať, že práve tieto veci v
nich zanechajú príjemné spomienky a umelecký zážitok. Ale vráťme sa
späť do sály. Najskôr vystúpila jedna zo speváčok, ktoré Otta Weitera
doprevádzali. A potom nadišla chvíľa, keď na pódium vstúpil Otto. Svoje,
myslím, že nie práve príjemné, prekvapenie sa mu podarilo dokonale za−
maskovať. Neviem prečo, ale v tej chvíli som sa hanbila za všetkých
spoluobčanov. Mudrovať a kritizovať kultúru v Hornom Srní dokážu všetci.
Ale reči sú všetko, na čo sa zmôžu. Človek si musí položiť otázku, či sa
vôbec oplatí v našej obci niečo organizovať. No i tak Vám všetkým, ktorí
ste tam neboli, odkazujem, že vystúpenie bolo fantastické. Môžete ľutovať.
Tiež sa chcem poďakovať p. Švorcovi za zorganizovanie tohto úžasného
podujatia. Úžasného pre všetkých, ktorí sa zúčastnili. A Vy ostatní sa
zamyslite, či by ste si pre budúcnosť miesto pár pív nemohli dopriať iný, pre
človeka určite hodnotnejší zážitok.
Ľubica Papierniková
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FUTBAL V OBCI
Príchodom letných dní sa skončil
ďalší ročník majstrovských súťaží vo
futbale všetkých vekových kategó−
rií. Je čas na bilancovanie dosiahnu−
tých výsledkov a predsavzatí, ktoré
si jednotlivé družstvá pred začiatkom
súťaže stanovili. Či sa im podarilo
svojimi výkonmi pobaviť najmä fanú−
šikov, nech posúdia čitatelia.
Tentoraz začneme kategóriou naj−
sledovanejšou a tou sú nesporne hrá−
či dospelých „A“ mužstva. V práve
skončenom ročníku obsadili po dl−
hom období stagnácie pekné 3.
miesto v tabuľke Majstrovstiev ob−
lasti. Je to málo alebo veľa? Pred
začiatkom súťaže sa nikomu ani len
nesnívalo o takomto umiestnení. No
vzhľadom na úroveň súťaže a kvali−
tu, mužstvo malo určite aj na viac.
Pod vedením trénera Milana Juren−
ku a vedúceho mužstva Ing. Miro−
slava Galku ich môžu mrzieť najmä
domáce straty bodov, ktorých stratili
až osem. Ten istý počet priviezli v
jarnej časti súťaže z ihrísk súperov,
čo je vyrovnaná bilancia, no výkony
na domácom ihrisku najmä s tabuľ−
kovo slabšími súpermi boli nepre−
svedčivé a v závere súťaže najmä s
Trenčianskymi Teplicami až veľmi
slabé. Vzhľadom na postavenie v
tabuľke sa očakávalo viac futbalovej
kvality. Nečudo, že postupne si ces−
tu na štadión nachádzalo podstatne
menej priaznivcov. Veď futbal sa hrá
najmä pre ich zábavu. A to nie vždy
tak bolo. Pre úplnosť prinášame pre−
hľad výsledkov jarnej časti súťaže.
H. S. − Selec 2:0; Hôrka − H. S.
3:0; H. S. − Dubodiel 1:0; Hor. Súča −
H. S. 1:1; H. S. − Tr. Teplá 1:0; St.
Turá − H. S. 0:1; H. S. − Kľúčové 1:0;
H. S. − Čachtice 0:1; H. S. − D. Poru−
ba 2:0; Melčice − H. S. 3:1; H. S. −
Tr. Teplice 1:1; Nová Ves − H. S.
1:3; H. S. − D. Súča 0:1; V. Hradná −
H. S. 4:2;
Zástupca strednej generácie −
družstvo dorastu si po postupe do
V. ligy ako nováčik počínalo vo svo−
jich majstrovských zápoleniach až
prekvapivo dobre a obsadilo pekné
šieste miesto. Je to nesporne úspech
a vzhľadom na vekové zloženie tohto
mužstva možno očakávať ďalšie
zlepšovanie. Popri starších a skúse−
nejších hráčoch sa do dorastu za−
pracovali aj 15−roční chlapci, ktorí
majú pred sebou určite peknú futba−
lovú perspektívu. Pevne veríme, že
pod vedením trénera Miroslava Ma−
činu a vedúceho mužstva Felixa Pa−
piernika sa im podarí vymodelovať
tieto mladé hviezdičky, aby aj naďa−
lej prinášali radosť svojim fanúšikom
aj neskôr medzi seniormi.
Najmladšia generácia futbalistov
starších žiakov sa predstavila taktiež
v krajskej súťaži a obsadila dvanáste

miesto v súťaži, teda rovnako ako v
minulom ročníku. Pod vedením tréne−
ra Petra Vavruša z Ľuborče a vedú−
ceho mužstva Pavla Ondráška bolo
cieľom zachrániť sa v súťaži, no prie−
beh ale i kvalita súťaže im mali pri−
niesť lepšie umiestnenie aspoň o 2−3
miesta vyššie. Najmä v závere súťa−
že prišlo uspokojenie a body uchodili
so slabšími súpermi, čo bolo naozaj
na škodu. Z kategórie žiakov do do−
rastu pribudnú 5−6 hráči, čo zvýši v
doraste určite konkurenciu. Horšia si−
tuácia nastane zrejme u žiakov, kde
vyhľadávanie nových talentov stag−
nuje a bude ťažké nahradiť odchádza−
júcich. Veľkou škodou je, že s prí−
pravkou nemá kto pracovať tak, ako
tomu bolo v minulosti. Súčasné mlá−
dežnícke družstvá boli vybudované
práve z chlapov, s ktorými sa praco−
valo od 3−4 ročníka ZŠ.
Aj keď pre futbalistov nastane 2−
3 týždňová prestávka, ľudia, ktorí pra−
cujú okolo futbalu, majú najmä teraz
plné ruky práce okolo prípravy na−
sledujúceho ročníka, ktorý sa začne
8. augusta 2005. Vyžrebovanie no−
vých súťaží bude 2.7. v Bratislave a
9.7. v Trenčíne.
Samotné súťaže sú takmer pri−
pravené, no pokladnica TJ je takmer
prázdna, a preto obdobie prestávky
prišlo vhod. Finančné prostriedky z
obecného rozpočtu chodia na účet
TJ nepravidelne a zrejme tiež podľa
možností OcÚ, no na dlh sa dnes
nedá ani športovať. Niekto totiž musí
vyplatiť aj rozhodcov, trénerov, do−
pravu na majstrovské stretnutia k
súperom. Nemálo stojí i údržba hra−
cej plochy, ktorá má už takmer 40
rokov. Každý vie, že trávnik treba
pravidelne kosiť, polievať, prihnojovať,
valcovať, a to tiež nie je zadarmo.
Práve počas letnej prestávky sa ro−
bieva údržba hracej plochy, na ktorú
momentálne niet peňazí. Náš štadi−
ón bol vždy známy kvalitnou a udr−
žiavanou hracou plochou. Či to bude
možné aj ďalej zabezpečovať je však
otázne. Udržiavať je potrebné aj tré−
ningové ihrisko v Doline a taktiež
okolie hracích plôch. V minulom roku
sa darilo niektoré práce zabezpečiť
brigádnicky z radov členov TJ. Dnes
to už nejde, nikto nemá záujem po−
môcť. Jeden príklad. Teraz, keď je
obdobie kosenia trávy a vône su−
chého sena, z radov členov TJ, hrá−
čov a starých pánov, sa po neko−
nečnom prosení o pomoc pri kosení
okolia štadióna našli dvaja ľudia, kto−
rí prišli pomôcť správcovi štadióna.
Medzi päť brigádnikov zapadli aj 70−
ročný kosec a 15−ročný dorastenec.
Všetci, ktorí boli oslovení majú o
čom veru premýšľať. Aké prostredie
si dokážu pripraviť, v takom budú aj
hrať.
Peter Štefánek
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