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„Kristus sa nám narodil - poďte, klaňajme sa mu“.
Tohoročné Vianoce slávime pre rímskokatolícku Cirkev v historickom čase
- od 5. júla 2012 do 15. septembra 2013
prebieha Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda na 1150. výročie ich príchodu na naše
územie a od 11. októbra 2012 do slávnosti Krista Krála v 2013 trvá vyhlásený sv.
Otcom Benediktom XVI. Rok Viery.
Myslím si, že náš Spasiteľ, Ježiš Kristus,
ktorému sa prídeme pokloniť v jasliach,
bude rád, keď Ho pozdravíme našim pokorným vyznaním viery. Poďme sestry a
bratia osobne aj spoločne s našími deťmi
a rodinami k Betlehemu - potvrďme vieru našich otcov, vyznajme z hĺbky našich
sŕdc, vydajme svedectvo našej viery a hovorme:
Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.
Dar živej a pevnej viery Vám praje
Váš duchovný otec
Stanislav Lugowski
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Z ROKOVANÍ
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hornom Srní, konaného dňa 5.11.2012
UZNESENIE Č. 88
k zriadeniu záložného práva
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
súhlasí
so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, na bytový dom
súpisné číslo 959 postavený na parc. CKN č. 1120/115 a na pozemok parc. č. 1120/115 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383
m2 – v kat. území Horné Srnie.
UZNESENIE Č. 89
k zriadeniu záložného práva
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
súhlasí
so zriadením záložného práva v prospech Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava 15, na bytový dom číslo 959 postavený na parc. CKN č.
1120/115 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 – v kat.
území Horné Srnie.

UZNESENIA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hornom Srní, konaného dňa 22.11.2012
UZNESENIE Č. 90
k informatívnym, organizačným a kontrolným správam
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
1. Kontrolu uznesení č. 79-87 zo zasadnutia konaného dňa 18. 9.
2012.
2. Návrh rozpočtu obce na roky 2013-2015.
UZNESENIE Č. 91
k Štatútu obce Horné Srnie
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
schvaľuje
Štatút obce Horné Srnie.
UZNESENIE Č. 92
k žiadosti p. Švorca o predĺženie nájomnej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) súhlasí
s podpisom nájomnej zmluvy s p. Ľubošom Švorcom na dobu jedného roka.
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UZNESENIE Č. 93
k žiadosti Ing. Lamačku o čistenie potoka
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
berie na vedomie
žiadosť Ing. Pavla Lamačku o čistenie potoka.
UZNESENIE Č. 94
k odkúpeniu pozemku pod kultúrnym domom
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
A) súhlasí
S odkúpením pozemku pod kultúrnym domom za cenu 1,- euro
za m2.
B) splnomocňuje
Starostu obce podpisom zmluvy s IOZ pri Cemmac a.s. na odkúpenie pozemku pod kultúrnym domom.
UZNESENIE Č. 95
k podpisu zmlúv s firmou DATALAN a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
splnomocňuje
starostu obce na podpis zmlúv k implementácii a zakúpeniu informačného systému KORWIN s firmou DATALAN a.s., Bratislava.
V tomto prehľade sú vypísané len najdôležitejšie body uznesení.
Presné znenie uznesení a kompletné zápisnice zo zasadnutí OZ
spolu s výpismi z hlasovania poslancov sú k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornom Srní, ako i na internetovej
stránke obce – www.hornesrnie.sk.
Silvia Kebísková, OcÚ

VIANOČNÉ
PRIANIE
VÁŽENÍ OBČANIA,
NECH SÚ PRE VÁS VIANOČNÉ SVIATKY
PRÍJEMNÝM ZASTAVENÍM,
ABY STE V KRUHU SVOJICH RODÍN
NAČERPALI VEĽA RADOSTI A SILU
NA PREKONANIE VŠETKÝCH PREKÁŽOK,
KTORÉ VÁM NASTÁVAJÚCI ROK PRINESIE DO CESTY.
KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM VŠETKÝM ŽELAJÚ
starosta obce
a kolektív pracovníkov obecného úradu
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POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY
ÚĽAVY / ODPUSTENIE POPLATKU:

Vo VZN v súlade so zákonmi NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zn. n. p. a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v zn. n. p. naďalej zostáva:
• V prípade uplatnenia nároku na úľavu alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2012, musí byť žiadosť s
dokladmi preukazujúcimi neprítomnosť v obci (doklad v cudzom
jazyku, okrem češtiny, musí byť doložený slovenským prekladom)
podaná najneskôr do 31. marca 2012.
• Ak nárok na vrátenie preplatku vznikne počas zdaňovacieho
obdobia (zrušenie trvalého pobytu, odsťahovanie sa, odchod do
zahraničia z dôvodu štúdia alebo zamestnania), žiadosť o vrátenie
preplatku je potrebné doručiť obci písomne najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
• U osôb, ktoré v obci nie sú prihlásené k trvalému ani prechodnému pobytu, ale sa v obci trvale zdržujú so svojimi rodinami vrátane
cudzích štátnych príslušníkov, t. z., že v obci odpad riadne tvoria a
využívajú službu vývozu komunálneho odpadu, nebudú zohľadnené ani akceptované potvrdenia o úhrade poplatku v mieste svojho
trvalého pobytu, vrátane osôb z prihraničných obcí ČR.
• ZMENA: Vrátenie preplatku v porovnaní s predošlými rokmi
je povinný písomne požiadať aj poplatník/pozostalý v prípade
úmrtia rodinného príslušníka a odsťahovaný, resp. ten, kto v počas
roka zrušil v obci Horné Srnie trvalý pobyt rovnako v lehote do 30
dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
PO UPLYNUTÍ STANOVENÝCH LEHÔT ŽIADOSTI NEBUDE VYHOVENÉ.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Vo VZN v súlade s platnou legislatívou naďalej ostáva:
• Nárast počtu členov domácnosti (všetkých prisťahovaných aj v
prípade, že sa neprihlásia k trvalému alebo prechodnému pobytu)
je potrebné v zmysle ohlasovacej povinnosti oznámiť obci najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
• ZMENA: uložiť pokutu ako povinnosť obce a výška pokuty: Nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá obci povinnosť uložiť pokutu najmenej 5 eur až do výšky vyrubeného poplatku, najviac
však 3 000 eur.
• ZMENA: úrok z omeškania: Ak nebude vyrubený poplatok alebo
pokuta zaplatený včas (= do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia) alebo v správnej výške, obec uloží poplatníkovi úrok z omeškania.
OcÚ

UPOZORNENIE
Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby si zabezpečili parkovanie vozidiel v garážach, resp. na
dvoroch a pozemkoch pri svojich nehnuteľnostiach z dôvodu
zimnej údržby obecných komunikácií.
Ďakujeme za porozumenie
OcÚ

Sadzby dane
Sadzby dane z pozemkov v obci Horné Srnie pre r. 2013
Druh pozemku

Sadzba dane

Hodnota pôdy
v obci Horné Srnie
podľa pílohy č. 1 a č. 2

Orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady

1,50% zo
základu dane

(orná pôda)
0,2499 €/m2

trvalé trávnaté porasty

1,50% zo
základu dane

(TTP)
0,0285 €/m2

záhrady

0,35% zo
základu dane

1,85 €/m²

zastavané plochy
1,00% zo
a nádvoria, ostatné plochy základu dane

1,85 €/m²

Hodnota podľa
lesné pozemky, na ktorých
0,50% zo
sú hospodárske lesy
základu dane platných predpisov*
rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

0,50% zo
základu dane

stavebné
pozemky

0,50% zo
základu dane

0,2499 €/m² **
18,58 €/m2

Základ dane = výmera pôdy x hodnota pôdy za 1m2 		
* Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch , tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
** hodnota 0,2499 €/m² sa použije v prípade nepredloženia znaleckého posudku
podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Sadzby dane zo stavieb v obci Horné Srnie pre r. 2013
Druh stavby

sadzby dane
v obci H. Srnie

stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby

0,15 €/m2

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,30 €/m2

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu

0,30 €/m2

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely postavené mimo bytových domov

0,30 €/m2

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

2,00 €/m2

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

2,13 €/m2

ostatné stavby

0,50 €/m2

Viacpodlažné stavby: - príplatok 0,04 € za každé podlažie		
Byty a nebytové priestory v bytovom dome

0,15 €/m2
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Pozemky, vlastníctvo
a pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy
a územný plán

Ako urobiť nápravu a obnoviť vlastnícke vzťahy k pôde v našom
katastri?
Jednou z ciest bolo nariadenie vlády o vykonaní Pozemkových
úprav (PÚ). Všetky druhy pozemkov mali byť zapísané podľa
vlastníkov v Registroch pôvodného stavu. U nás v obci sa práce
rozbehli v roku 1993. Postupne sa vymenili dve inštitúcie, ktoré
celý proces spracúvali. Bolo to mimoriadne náročné obdobie. Záver PÚ priniesol poriadok do vlastníckych vzťahov takto:
- rozdrobené, menšie výmery všetkých parciel v katastrálnom území Obce Horné Srnie, mimo lokalít, ktoré do úprav neboli zaradené – sú scelené. Zo sumárnych výmerov pozemkov (orná pôda,
lúčne a pasienkové plochy, lesné pozemky) jednotlivých vlastníkov
majú podľa hodnoty – bonity, nové parcelné čísla a umiestnenie,
ktoré mal možnosť vlastník konzultovať so zástupcami spracovateľa, čo mnohí odignorovali
- po konzultáciách vyhotovil spracovateľ register nového stavu
(RNS) a príslušné mapové operáty s novými parcelnými číslami,
výmerou, menom vlastníka a ocenením
- kompletné podklady, RNS a mapové operáty sú zapísané na Správe katastra TN, ktoré môžu byťvlastníkom na požiadanie vydané,
(resp. si vyhľadajte na www.katasterportal.sk)

V auguste 2011 boli obvodným pozemkovým úradom schválené
pozemkové úpravy (PÚ) v extraviláne Obce Horné Srnie. Pretože
PÚ menia umiestnenie a výmeru parciel (výmera malých parciel
bola zlúčená a pri umiestnení pozemkov bolo prihliadnuté na bonitu a druh pozemku) je potrebné, aby si vlastníci pôdy overili na
internetovej stránke www.katasterportal.sk umiestnenie, ako aj výmeru pozemkov, ktoré im boli spracovateľom pozemkových úprav
pridelené. Majiteľom tieto pozemky figurujú na liste vlastníctva
v celosti, t.j., že na uvedenej parcele sú jediným vlastníkom. Táto
kontrola je dôležitá aj z dôvodu možnosti prenájmu ornej pôdy,
resp. trvale trávnatých porastov doterajšiemu, jedinému užívateľovi pôdy – PD Vlára Nemšová. V prípade, že doterajší užívateľ neprenajme celú výmeru, je vlastník povinný podať do konca januára
2013 daňové priznanie, na základe ktorého mu bude vyrúbená daň
z pozemkov. Vlastníci, ktorí nemajú prístup na internet, si budú
môcť overiť tieto skutočnosti na mieste a spôsobom, ktorý bude
zverejnený obecným rozhlasom začiatkom januára 2013.
V roku 2012 bola spracovateľovi pozemkových úprav firme GEO
3 Trenčín zadaná objednávka na spracovanie podkladov pre čiastkové pozemkové úpravy v lokalite Pod Vrškom ( od záhrad nad
rodinnými domami Pod Orešovcom, po vodojem a lokalita nad
materskou škôlkou Štepnica a Kútik)
Uvedená lokalita je v koncepte územného plánu navrhovaná ako
stavebný obvod na individuálnu bytovú výstavbu. V súčasnosti sú
identifikovaní všetci vlastníci a výmery ako aj podiely v m² na jednotlivých parcelách.
Začiatkom roka 2013 bude zvolané zhromaždenie vlastníkov, kde
spracovateľ oboznámi všetkých vlastníkov s výmerami, ktoré v tejto lokalite majú.
Predpoklad na ukončenie týchto čiastkových PÚ je koniec roka
2014. Jednotlivé etapy budú vždy včas zverejnené na internetovej
stránke obce ako aj vyhlásené obecným rozhlasom.
Jozef Húserka, starosta obce

Správa katastra v Trenčíne

Čo poskytujú výsledky Pozemkových úprav a čo z toho majú
vlastníci, resp. dedičia urobiť, ktorí si doteraz vo vlastníctve na základe dedičských konaní, či darovacích zmlúv neurobili poriadok?
Prezrieť si zoznam neznámych vlastníkov v RNS, ak je tam zomrelý vlastník z ich rodiny, majú doma dedičské konanie, požiadať
Správu katastra v TN o jeho zapísanie alebo získať vlastníctvo obnovením dedičského konania. Je ešte veľa takých prípadov, že ľudia
nemajú pozapisované pozemky, ale chceme to riešiť, aby pozemky
neznámych vlastníkov boli zapísané osobám, ktorým patria. Ich
správcom je teraz Slovenský pozemkový fond (SPF).
Čo musíme riešiť spoločne?
Ide o výmeru 120,3 ha lesných pozemkov, ktoré obhospodarovali Štátne lesy SR (ŠL). Zástupcovia obce dostali pri jednaní s
pracovníkmi ŠL k dispozícii zoznam lesných pozemkov, ktoré ŠL
vydávajú súkromným osobám. Nie je doteraz uzavreté, ako bude
sumárne uvedená výmera využívaná, ale spôsob sa musí hľadať!
Žiaľ z pôvodných ľudí, ktorí sa zaoberali a pomáhali pri tvorbe PÚ,
zostali iba traja starci, ktorým patrí poďakovanie. Preto je potrebné
zostaviť nový pracovný tím, asi najlepšie z radov vlastníkov, ktorí
by zostavili stratégiu, riešili neľahké úlohy, atď. Určite je treba, aby
sa vlastníci starali o svoje pozemky, aby naša z časti už zdevastovaná zem (napr. lúky- Malé boky) prežila. Veď naša nádherná
bielokarpatská príroda si to zaslúži!
Ing. Alojz Krajči

VÝzVa
Obec Horné Srnie podľa §15 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

daňovníkov, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť alebo sa ich týkali pozemkové úpravy obce, aby podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre zdaňovacie obdobie
2013 správcovi dane Obci Horné Srnie.
Ak nebude uvedené daňové priznanie podané včas v určenej
lehote do 31.01.2013, správca dane podľa §15 ods.3 zákona č.
563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov určí Vašu daňovú
povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré
si sám zaobstará.
Ocú
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Urbariát – pozemkové
spoločenstvo
informuje
V obecných novinách Lipovec v júni 2002 bola podaná informácia o obnovení členstva a vzniku organizácie Jednota bývalých
urbárnikov obce Horné Srnie – pozemkové spoločenstvo, po roku
1989. V januári 2003 bola podaná ďalšia informácia o navrátení
lesných pozemkov členom urbariátu od štátnych lesov do vlastného užívania. Od marca 2003 pozemkové spoločenstvo hospodári na 327 ha. Z celkovej výmery 186,8 ha lesnej pôdy a 140,2 ha
poľnohospodárskej pôdy. Pri ukončení pozemkových úprav boli
nášmu PS prinavrátené lesné pozemky do užívania, ktoré dovtedy užívali štátne lesy a Urbariát Nemšová. Poľnohospodárske pozemky užívajú na základe nájomných zmlúv PD Vlára Nemšová
a Cemmac a.s. Od 1.októbra 2012 vstupuje do nájomného vzťahu
na užívanie pozemkov i farmár – miestny chovateľ oviec a to v
k.ú. Borčice a v lokalite Kremenice. V súčastnosti sa pripravuje
nová zmluva s novým vlastníkom PD Vlára na pozemky v k.ú.
Horné Srnie. Pokiaľ ide o lesné pozemky, tieto v celosti užíva naše
PS v súlade so zákonom o lesoch a lesnom hospodárskom pláne,
ktorý vypracováva Lesoprojekt Piešťany vždy na jedno decenium.
Naše PS má dohodu s odborným lesným hospodárom, ktorý má
licenciu na túto činnosť a riadi všetky práce v lesoch v súlade s
LHP a zodpovedá za všetky zásahy do lesa ako je ťažba, výsadba a
pod. V rámci lesnej činnosti sú vykonávané prerezávky a prebierky lesných porastov. Takto vyťažená drevná hmota sa odpredáva
ako palivo členom i ostatným občanom. Drevná hmota v lepšej
kvalite ako vláknina a guľatina sa odpredáva spravidla za výhodné ceny podnikateľom na ďalšie spracovanie. Od r. 2003 bolo vysadených cca 10 500 ks stromov. Upravili sa zvážnice, spevnili
sa lesné cesty za účelom bezpečného zvozu a odvozu vyťaženej
drevnej hmoty na skládky. Po každej ťažbe alebo inom zásahu do
porastu treba nakopiť a spáliť haluzovinu a následne vysadiť sadenice, ktoré sú certifikované. Všetka táto činnosť potrebuje veľa
manuálnej práce. Ak by sa za všetku túto prácu malo platiť, tak
by spoločenstvo prišlo o značné finančné prostriedky a následne
s tým spojené zníženie zisku = nevyplácanie dividend členom.
Aby sme tomuto zabránili, organizuje PS brigády členov spoločenstva.
PS má 310 členov, z toho asi 250 sú žijúci v obci Horné Srnie,
avšak brigád sa zúčastňujú tí istí členovia v počte asi 10 až 12
osôb. Touto cestou im vyslovujeme poďakovanie za kvalitne odvádzanú prácu bez nároku na mzdu. Bez týchto aktívnych členov
by nebolo doteraz vysadených cca 10 500 sadeníc.
Vážení členovia, ak sa vám dostane do rúk tento článok, vstúpte si prosím do svedomia, koľko hodín ste venovali brigádnickej
činnosti. Chápem, že medzi nami sú aj starší členovia, ktorým by
pohyb v lese už robil problém, ale máte deti, vnukov, ďalších rodinných príslušníkov, ktorí by sa možno radi zúčastnili brigády,
tak ich prosím skúste osloviť.
Pri prejednávaní týchto problémov vo výbore spoločenstva
uvažujeme, čo sa to deje s vlastníkmi pôdy, keď takto ignorujú
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celú činnosť namiesto toho, aby sa aktívne zapájali do zveľaďovania spoločného majetku. A tento problém sa nedotýka iba členov
pozemkového spoločenstva, ale i ostatných vlastíkov pôdy v k.ú.
Horné Srnie.
V súčastnosti, po ukončení pozemkových úprav, má spoločenstvo značné množstvo pôdy – parciel majetkovo nevysporiadaných, ktoré desaťročia – už za socializmu, trvale užívajú súkromné
osoby. Ide hlavne o časti v záhradkových osadáchVršok a Drahy,
Pod Zábrehom, pod rodinnými domami a záhrady pri rodinných
domoch, ako i pozemky pod štátnou cestou na ulici Čerňavská.
Užívatelia sa domáhajú, aby im spoločenstvo tieto pozemky odpredalo. Až do roku 2000 mohlo spoločenstvo pozemky odpredávať
na základe uznesenia valného zhromaždenia. Následne bol upravený zákon o katastroch, podľa ktorého pozemky zapísané v spoluvlastníctve členov môžu byť odpredané za podmienky, že každý
spoluvlastík podpíše kúpno- predajnú zmluvu, (v našom prípade
310 podpisov na zmluve) alebo svojim podpisom splnomocní 2
osoby k podpisovaniu zmlúv. Aby výbor mohol vyjsť v ústrety užívateľom týchto pozemkov, vyhotovil prostredníctvom právnika
slnomocnenie na 2 členov – podpredsedu a člena dozornej rady.
Toto splnomocnenie doposiaľ od roku 2009 podpísalo 302 členov,
ktorí dôverujú týmto splnomocnencom. Žiaľ 8 osôb už tri roky
odmietajú toto podpísať. Ide o tri osoby žijúce v obci, s ktorými
sa takmer denne stýkame a päť osob žijúcich mimo našej obce.
Vyzerá to tak, že 8 členov ignoruje dôveru, rozhodnutie a záujmy
302 členov spoločenstva.Vážení spolučlenovia, výbor pozemkového spoločenstva vás touto cestou prosí o intervenciu u vašich
rodinných príslušníkov, aby vyjadrili súhlas a dôveru podpísaním
tohto splnomocnenia.
Napríklad sa PS dohodlo s výborom záhradkovej osady Vŕšok
na nájme pozemkov, zatiaľ na 6 rokov s tým, že akonáhle bude
splnomocnenie podpísané všetkými členmi, prejde k odpredaju
pozemkov ich užívateľom.
Výbor PS ešte žiada troch dedičov, aby predložili do kancelárie spoločenstva rozhodnutia o dedičstve, aby mohli zaktualizovať
zoznam členov a zároveň podpísať splnomocenstvo. Ďalej upozorňujeme občanov, aby sa pri úmrtí svojho rodinného príslušníka
– člena pozemkového spoločenstva informovali v kancelárii PS o
majetku, aby bol do dedičstva započítaný všetok majetok. Ide najmä o pozemky v k.ú. Borčice, zapísané v LV 262 v Správe katastra
Ilava a na tieto notári zabúdajú, potom je potrebné obnovovať dedičské konania.
Vážení návštevníci lesov, na všetkých prístupových cestách do
lesa sú rozmiestnené tabuľky so zákazom fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom. Tieto zákazy treba rešpektovať hlavne v
období, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiaru t.j. od marca do
októbra. V tomto období sa v lese pohybujú lesné požiarne hliadky, treba ich pokyny rešpektovať. Ďalej žiadame motorkárov a
štvorkolkárov, ktorí sa preháňajú po lesných cestách a lúkach, že
takéto počínanie je zakázané a každý zistený prípad bude oznámený najbližšiemu oddeleniu policajného zboru.
Nakoľko sa blížia Vianoce, sviatky pokoja a mieru, výbor pozemkového spoločenstva a dozorná rada želá všetkým členom spoločenstva príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia do
nového roku.
V.Š a J.Š
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POĎAKOVANIE
Pri príležitosti 20. výročia vzniku speváckeho zboru „SRŇAN“ v
našej obci, uskutočnil sa v nedeľu 30. septembra 2012 slávnostný
koncert v chráme sv. Jána Nepomuckého. Okrem nášho jubilujúceho zboru v ňom účinkovali aj hostia, ktorí spestrili a obohatili tento slávnostný koncert. Naše pozvanie prijala známa a vynikajúca
speváčka Hanka Servická, Adriana Pružincová a Marek Pružinec.
Slávnostného koncertu sa zúčastnili a pozvanie prijali aj zástupcovia spriatelených speváckych zborov a kultúrnych inštitúcií.
Vážime si účasť riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr.
Vladimíra Zvaleného, ďalej Dr. Jozefa Vakoša - dirigenta a vedúceho spev. zborov „Hornosúčan“ a SZ Trenčianskej univerzity, ale
i p. Jána Vrbana, zástupcu „Chrámového speváckeho zboru Fraňa
Madvu“ z Nitrianskeho Rudna a Mgr. Jarmily Píškovej - vedúcej a
dirigentky „Miešaného speváckeho zboru Ilavan“ z Ilavy. Úprimne
im ďakujeme za účasť, za ich uznanie, povzbudivé slová a poctu,
ktorú nám preukázali. V tomto duchu ďakujeme aj iným prítomným za ich podporu a povzbudenie, predovšetkým tým, ktorí boli
pri vzniku a v začiatku účinkovania zboru - prvému vedúcemu a
dirigentovi Dušanovi Piatrikovi, vdp. Jánovi Štefancovi, sr. Atanázii Dobošovej, Natálii Žembovej a ostatným hosťom.

December 2012

V závere nášho poďakovania chceme spomenúť mená z radov
našich obdivovateľov - sponzorov, ktorí si úprimne vážia a uznávajú našu snahu, čo vyjadrili a potvrdili nielen účasťou a potleskom
na koncerte, ale aj vzácnou a nezištnou materiálnou pomocou speváckemu zboru, menovite Ing. Jánovi Papiernikovi a organizácii
JBU obce Horné Srnie. Vďaka Vám, za vašu priazeň a podporu.
Chceme vám aj naďalej našim spevom prinášať potešenie a príjemný zážitok.
Sme veľmi vďační aj za pomoc zo strany nášho zriaďovateľa Obce
Horné Srnie, obecnému úradu a jeho predstaviteľom, ktorí v rámci
finančných možností rozpočtu v oblasti kultúry podporujú činnosť nášho speváckeho zboru.
Robíme túto ušľachtilú činnosť pre vás všetkých a na oslavu
nášho Pána. Chceme aj naďalej reprezentovať našu obec, chceme
sa aj naďalej zúčastňovať spoločensko-kultúrneho diania v obci,
prispievať k dôstojným priebehom sobášnych i pohrebných obradov a rôznych sviatkov. To je naša náplň, tomu chceme slúžiť i
naďalej a spríjemňovať tieto chvíle.
Ďakujeme!
Dirigent zboru Jozef Polomský a členky ŽSZ SRŇAN

Zimička
Pani zima Meluzína,
nakúka mám do komína.
Áno, odpovedá iste,
už opadalo suché lístie.
Padá biely mäkký sneh,
vyštverať sa chcem na breh.
Tlačím sane do výšky,
Z nory špehujú nás líšky.
Uhlie, šál aj hrniec smaltový,
Už je náš snehuliak hotový.
Bielučký je ako z múky,
do okien sa díva z lúky.

Zvlášť úprimné poďakovanie chceme vysloviť aj na adresu našich
verných poslucháčok a obdivovateliek p. Brigite Štefánkovej a p.
Jolane Vidomanovej. Ich slová uznania nás veľmi potešili na slávnostnom posedení po koncerte a dary, ktoré sme od nich dostali, boli prejavom ich obdivu a potešenia z našej činnosti v obci,
mimo obce alebo v kostole. Veríme, že ich sympatizovanie s našim
spievaním a pôsobením je vyjadrením aj mienky ostatných zúčastnených divákov a poslucháčov, ktorým taktiež srdečne ďakujeme
za ich prítomnosť a podporu či už na spomínanom slávnostnom
koncerte, ale i na iných našich vystúpeniach.
V neposlednom rade chceme poďakovať aj dôstojnému p. dekanovi Stanislavovi Lugowskému za jeho spoluprácu v rámci organizácie nášho koncertu v priestoroch kostola a za jeho aktívnu účasť
na tomto koncerte.

Kristína Žofčínová a Adela Papierniková
VII.A

December 2012
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OCENENIE

Oceneným želáme ešte veľa zdravia do ďalšieho života a veľa
úspechov v ich nezištnej práci a záľube.
redakcia

V stredu 28. novembra 2012 sa na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja konal slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry.

Pozvanie predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, prijal i p.
Jozef Polomský a Ženský spevácky zbor SRŇAN. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil za osobitný prínos k rozvoju
kultúry Trenčianskeho kraja Ďakovný list Jozefovi Polomskému za
dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti ľudovej hudby, vedenie ženského
speváckeho zboru v Hornom Srní pri príležitosti životného jubilea.

INZERCIA
Obec Horné Srnie ponúka plochu v obecnom úrade na výveske na bezplatnú riadkovú inzerciu s obmedzenou dobou
vyvesenia – dva týždne. Podať jednoduchý riadkový inzerát
v kategóriách: detské, reality, moto, všeličo, straty a nálezy
a iné môžete v pracovných dňoch, počas úradných hodín v
kanceláriách obecného úradu alebo telefonicky na telefónnych číslach 6588 281, 6588 205 alebo 6588 290.
OcÚ

POĎAKOVANIE
Riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil
Pamätný list Ženskému speváckemu zboru Srňan pri príležitosti
20. výročia vzniku za dlhoročné pôsobenie, udržiavanie tradícií a
zvyklostí a dôstojnú reprezentáciu obce doma i v zahraničí.

Obecný úrad v Hornom Srní chce touto cestou poďakovať
p. Terézii Peterkovej za podarovanie starých zachovalých
kuchynských váh do expozície ľudovej kultúry.

Ďakujeme!

Ocú
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Čriepky
z histórie...
dokončenie článku, Lipovec č. 1 ,apríl 2012 str. 7
Ján Petro pôsobil u nás v obci prerušovane v rokoch 1930 až 1939
v podstatne iných podmienkach, ako v súčasnosti. Ján bravúrne
zvládal trojfunkciu, to sa podarí iba v ojedinelých prípadoch a najmä v dedinských podmienkach.
Mladá 1. ČSR neposkytovala jednotlivcovi príliš široké pole pôsobnosti k dosiahnutiu výborných výsledkov. Ale Ján Petro ako
znalec podmienok našiel ľudí, ktorí mali o zlepšovanie kultúry,
bývania a vzdelávania záujem. V predchádzajúcej časti som písal
o jeho prínose pre obec a školstvo. Chcel by som doplniť jeho aktivity v oblasti kultúry a poznávania vlasti. Bolo to 19. až 23. mája
roku 1936. Československá jednota Praha organizovala strenutie
detí z celej republiky. Cieľom bolo, aby deti pod vedením učiteľov,
aspoň krátkym vystúpením reprezentovali svoje rodisko. Naše deti
nás pod vedením Jána Petra a Františka Kulíška reprezentovali
krátkym folklórnym pásmom. Tančeky a piesne z nášho regiónu
boli veľmi milo prijaté. Nádväzne na tento zájazd už v júni 1936
dvaja spomenutí učitelia viedli skupinu našich detí na manifestačné stretnutie do Valašských Klobouk, kde sa stretlo 960 detí z pohraničia. Po skončení manifestácie išli na výlet do Sv. Sidonie.
V školskom roku 1939-1940 bol Ján Petro preložený do Bošáce.
Nový riaditeľ bol Štefan Rybovič. Ani pán organista František Kulíšek sa u nás v obci dlho neohrial. Nové podmienky v spoločnosti
po roku 1939 spôsobili, že aj v Hornom Srní sa začalo politizovať.
Pán učiteľ dostal podmienku, aby začal pracovať aj politicky, čo
bolo proti jeho presvedčeniu a preto s manželkou rozmýšľali, čo
ďalej. Jeho rozhodnutie urýchlil slovný incident na ulici od jeho
bývalého žiaka „...Češi, choďte domov!“ A tak sa rozhodli a odišli.
Takto mi to opísal môj priateľ ako spomienku na detské časy.
Po vzniku 2. ČSR, to bolo v závere školského roku 1944 – 1945,
od 19. mája Ján Petro znova začal pracovať u nás, vo funkcii riaditeľa školy. Do školy v tom čase chodilo 225 detí. Ich počet ale
rýchlo rástol. V škole pribudli netradičné predmety, ruský jazyk
a náuka o poľnohospodárstve. Vedenie obce v spolupráci so školou požiadali o zriadenie Obvodnej meštianskej školy, ktorá bola
zrealizovaná v šk. roku 1947 – 1948. Boli zriadené 1. a 2. trieda s
postupným pribúdaním 3. a 4. triedy. Riaditeľom Obvodnej školy
bol Belomír Lonek. Ján Petro ostal riaditeľom Ľudovej školy. Od
roku 1949 sa učitelia oslovovali súdruh – súdružka.
Ďalšia významná reorganizácia bola celoštátna. Fúziou škôl u nás
vznikla 1953 – 1954 jedna osemročná škola. Celkom mala 12 tried
a 14 členný učiteľský kolektív. Riaditeľom sa stal opäť Ján Petro a
jeho zástupcom pán Ladislav Rajczy. Vzhľadom na nárast počtu
detí a tried vznikli problémy s učebňami.
Opäť sa prejavil „aktivista“ Ján Petro, v spolupráci s funkcionármi
obecného úradu a poslancami, pripravili 1. prístavbu pôvodnej
budovy školy. Od roku 1957 do 16. januára 1960 bola prístavba
zrealizovaná a skolaudovaná, ale... 1.februára.1960 bol Ján Petro z
funkcie riaditeľa odvolaný. 462 žiakov, zohraný učiteľský kolektív a
nový riaditeľ mali vytvorené podstatne lepšie podmienky .
Ján Petro skončil pôsobenie u nás po 24. rokoch.

December 2012

Mal som šťastie, že som tohto skvelého učiteľa mohol zažiť v škole
aj ja. Pamätám si na veľké prestávky v novej budove školy, ktoré sme
trávili na dvore, bolo tam drevenné gymnastické náradie (bradlá,
hrazda a „šibenica“). Mohli sme ísť na náradie alebo sa pridať k
futbalistom, medzi ktorými nechýbal v pumpkách, poltopánkach,
s úsmevom, s tričkom číslo 12 bezprostredný - Ján Petro.
Že bol milovníkom kultúrnych pamiatok a prírodných krás som
sa presvedčil na výlete v Prahe, kde nám deťom robil sprievodcu a
na výletoch po okolitých lúkach. Učil nás hľadať rôzne lesné plody.
Tu končím rozprávanie o činnosti vzácneho muža v Hornom
Srní. Oďalšom jeho živote nechcem písať, nemám hodnoverné informácie, ale viem, že týchto pár riadkov môžem napísať, lebo som
pána učiteľa, starostu aj riaditeľa školy osobne poznal.
Na záver pripomínam, že 22. decembra 2012 bude 110. rokov, čo
uzrel svetlo sveta v Žibritove, v krupinskom okrese vzácny človek
Ján Petro.
Ing. Alojz Krajči

Živiteľka...
Ticho, keď snehová vločka padá,
prichádza čas Vianoc znova.
Tento kolobeh nik nezahatá,
všetci chceme byť spolu – doma.
Zem, naša matka – živiteľka dobrá,
čaká na oddych zaslúžený.
By pookriala, hoc nie je chorá,
tíško nabrať síl, na rok nový.
Úrodu dala, malú či veľkú?, ale požehnanú.
Veď rok, čo rok nebýva čas rovnaký.
Aj keď málo sadíme, môžeme úrodu brať bohatú.
Za to vďačíme riadeniu Božej ruky.
Z Lipovca č. 3 december 1995
upravil Ing. Alojz Krajči 28.10.2010

December 2012
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Úspechy
kuchára

SVIATOK
SV. MIKULášA

Pán Peter Chlebana je vyučený kuchár a svoje kuchárske umenie
predvádzal a predvádza vo viacerých podnikoch a na akciách organizovaných obcou.
Tento rok sa zúčastnil na troch súťažiach vo varení kotlíkového
gulášu. I. Ročník Kubranského kotlíku 2. miesto, IV. ročník Čičmianska vareška 1. miesto a III. ročník Veselé MS vo varení gulášu Park Zlatovce 2. miesto. V neposlednom rade by si zaslúžil
ocenenie za originalitu aj jeho pracovný nástroj - kotlík. Je to starý
medený kotlík po dedovi, ktorý je osadený v kotline s množstvom
primajstrovaných poličiek držadiel a úchytiek. Našim občanom sa
už predviedol pri obecnej zabíjačke v minulom roku.

Už tradične sa v našej obci konalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka so sv. Mikulášom pri kultúrnom dome. Tohtoročné sa konalo v predvečer sviatku sv. Mikuláša v stredu 5. decembra 2012 o 17. hodine.

foto: Chlebana
Podľa p. Chlebanu recept na dobrý guláš nespočíva v presnom
rozpise ingrediencií, ale či sa varí s láskou, podporou najbližších a
pre dobrých ľudí... Pánovi Chlebanovi gratulujeme a prajeme veľa
kuchárskych úspechov.
Ocú

Bufet Zrub

pri lyžiarskom vleku v Rajkovci
bude otvorený v zimných mesiacoch!!!

Bližšie informácie p. Peter Chlebana, t.č. 0907 755 074

Obecný úrad v Hornom Srní a skauti zo 117. zboru sv. Františka z Assisi sa postarali o nezabudnuteľný zážitok pre najmenších.
Básničky, riekanky a rôzne milé piesne od detí Mikuláš odmenil
sladkou dobrotou. A pretože všetky deti sľubovali, že budú dobré,
uhlie sa nerozdávalo....
Ocú
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POSTUP PRI
VYBAVOVANÍ MIESTA
NA POCHOVANIE
ZOSNULÉHO
Ak majú pozostalí vybavené matričné záležitosti, je potrebné dohodnúť miesto pochovania zosnulého. Táto povinnosť vyplýva pozostalým aj v prípade, že už hrobové miesto prenajaté majú. Podmienkou však je, aby zákonom stanovená tlecia doba, t. j. doba od
ostatného pochovania, nebola kratšia ako 10 rokov. Ak táto doba
ešte neuplynula, riešením je spopolnenie zosnulého a následné
uloženie urny do zeme. V prípade odmietnutia predošlej možnosti
ostáva len prenajať si nové hrobové miesto. Nakoľko sa na Starom
cintoríne v Hornom Srní nové miesta nevytvárajú, zostávajú voľné hrobové miesta na pohrebisku Nový cintorín. Perspektívnym
riešením na zaistenie možnosti pochovať do existujúceho hrobu
pred uplynutím tlecej lehoty je tiež prehĺbený hrob, ktorý musí
mať hĺbku 2,2 m.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA

3. 10. 2012

Dominika Kebísková

13. 11. 2012

Jakub Horečný

21. 11. 2012

Adela Liptáková

MANŽELSTVO UZATVORILI
22. 9. 2012
		

Vladimír Krajčo z Horného Srnia
a Zuzana Rošková z Novej Dubnice

28. 9. 2012
		

Slavomír Holúbek z Nemšovej
a Miroslava Savková z Horného Srnia

29. 9. 2012
		

Jozef Lukajka
a Eva Martišová obaja z Horného Srnia

6. 10. 2012
		

Jaroslav Meliš z Hornej Poruby
a Barbora Ochranová z Horného Srnia

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

s p om í na m e
Obec po dohode s pozostalými uzavrie nájomnú zmluvu na hrobové miesto s jedným z nich. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní obomi zmluvnými stranami a nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce.
Povinnosťou nájomcu hrobového miesta je zaplatiť nájomné za
hrobové miesto spravidla na 10 rokov. Najviac tri mesiace pred
uplynutím doby zaplateného nájmu upozorní obec nájomcu na
túto skutočnosť a vyzve ho, aby uhradil nájomné na ďalšie obdobie priloženou poštovou poukážkou. Nájomné je možné uhradiť
aj bezhotovostným prevodom na číslo účtu obce v banke alebo v
hotovosti do pokladne obce v obecnom úrade.
OcÚ

28. 9. 2012

Katarína Suchá

12. 11. 2012

Alojz Klúčovský

16. 11. 2012

František Vandžala

29. 11. 2012

Gašpar Lipták
Papierniková, matrika

December 2012
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POÉZIA NONSENSU
(NONSENS - nezmysel)

Moje telo

Snehuliak v bruchu

Ráno, cestou do školy
preseklo ma napoly.

Už sa blíži Vianoc čas,
neteší sa nikto z nás.

Pýtal som sa čo sa deje,
prečo sa mi každý smeje?

Na poli je samá mláka,
zjedla som tam snehuliaka.

Moja hlava nazadu
tancovala lambadu.

Snehuliak sa s plačom smeje,
zmrzlina ho v bruchu hreje.

Pozrel som sa doprava,
aj brucho sa zabáva.

Hreje, hreje, ale rýchlo,
až ho v boku jemne pichlo.

Ukrylo sa v zelovoci,
tancovalo po ovocí.

Čože ma to v boku pichá ?
Dobehla ma moja pýcha.

No a nohy, moji milí,
na tú hlavu vyskočili.

Táto strašná choroba
prišla ku mne od Roba.

Teraz hľadám moje ruky,
tie si išli na nanuky.

A tak je už Robo zdravý,
roznáša len dobré správy.

Veď je na ne správny čas,
keď nám kriví ústa mráz.

(žiaci 7.A)

(žiaci 7.A)

Zima

Všetko naopak

Už je zima, už je mráz
bude veľa hríbov rásť.

Kapustnica v trúbe beží.
Zima na posteli leží.

My tie hríby pozbierame,
na stromček ich povešiame.

Sladký guláš sa už varí.
Včela spieva po chotári.

Na Štedrý deň v sobotu
upraceme robotu.

Vysávač sa s kaprom radí,
leto biele majú radi.

Zo stromčeka zima tečie,
pozlátka za sebou vlečie.

Sychravo je , vietor duje
Mravec zjedol všetky tuje.

Zastaví sa na stole,
nasýti sa do vôle.

Filé so šalátom jasá.
To je krása, to je krása!!

Keď sa minie fazuľa,
spokojne sa odgúľa.

A to vôbec nie je všetko!
Oženil sa škrečok s klietkou.

A keď zvonček zazvoní,
šťastne slzu vyroní.

(Vlaďa - 7.roč.)

(Natália, Katka, Juraj, Števo 7.A)
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chute a vÔne vršatca
26. októbra 2012 sa v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa v
Bohuniciach konala súťaž Miestnej akčnej skupiny Vršatec v pečení slaných a sladkých tradičných pokrmoch „ Chute a vône Vršatca“ a súťaž o najlepšiu pálenku.

uvaríme a zomelieme. Upečené placky namočíme do hruškovej
vody a potrieme mletými hruškami. (Ak nemáte hrušky, ako alternatíva poslúži slivkový lekvár alebo iné sušené ovocie) Stočíme
ako palacinku posypeme makom s cukrom a podávame na tradičnom tanieri po babičke.

Najtradičnejší recept

Tvarohové guľky

Z 21 sladkých jedál vyhral recept p. Kataríny Kebískovej z Horného Srnia na Hruškové hrtánky a cenu za najtradičnejší recept
dostala p. Mária Naňáková taktiež z Horného Srnia za Tvarohové
guľky. Výherkyniam gratulujeme a prikladáme už spomínané recepty na tradičné dobroty.
1. miesto

Hruškové hrtánky
suroviny na 25 kusov:
3 stredne veľké varené zemiaky
polohrubá múka (koľko prijmú zemiaky)
1 vanilka
10 dkg mletého maku
2 PL cukru
35 dkg sušených hrušiek
2 PL slivkového lekváru
Postup:
Zemiaky uvaríme, prelisujeme a zmiesime s polohrubou múkou spracujeme cesto. Vyvaľkáme malé placky, opečieme nasucho na
panvici alebo na železnej platničke z oboch strán. Sušené hrušky

suroviny do cesta:
250 g hrudkový tvaroh
1 vajce
2 dcl mlieka
2 dcl pohár: - 1/3 strúhanka, 2/3 krupica
2 PL cukru
1 PL zlatý klas
1 ČL sóda bicarbona
posýpka:
maslo
cukor
škorica mletá, prípadne vanilka (toto je vylepšenie, v pôvodnom
recepte bola opražená strúhanka)
Postup:
Do studeného mlieka dáme napučať krupicu a strúhanku, pridáme
vajce, tvaroh a ostatné ingrediencie. Vymiešame cesto. Mokrými
rukami a polievkovou lyžicou vytvarujeme v dlani guľky. Uvaríme
v slanej vriacej vode. Správna konzistencia cesta je vtedy, keď sa
guľka nerozpadne vo vode, ak sa to stane, domiešajte do zmesi viac
krupice. Keď vyplávajú na povrch, sú hotové. V miske ich potom
polejeme roztopeným maslom, cukrom a škoricou alebo tradičnou opraženou strúhankou.

DOBRÚ CHUŤ!
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