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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom
Srní na svojom zasadnutí konanom
dňa 26.4.2006 prijalo uznesenie č. 30.
Obecné zastupiteľstvo v ňom:
A) ZOBRALO NA VEDOMIE
1. Kontrolu uznesenia č. 29 z riad−
neho zasadnutia OZ konaného dňa
22.2.2006
2. Správu starostu obce o činnosti.
3. Informáciu o úprave hraníc a stup−
ňov ochrany chránených území − reali−
zácia systémových opatrení č. 1 − 4
4. Informáciu o potrebe riešiť zakú−
penie drviča na biologicky rozložiteľný
odpad.
5. Informáciu o programe osláv 2.
výročia podpísania Zmluvy o družbe a
spolupráci s mestom Brumov−Bylnice
a výročia vstupu do EÚ.
B) SÚHLASILO
1. S poskytnutím finančného prí−
spevku 1000 Sk svojpomocnému klu−
bu stomikov v Trenčíne.

C) SCHVÁLILO
1. Návrh VZN č. 1/2006 − o určení
názvu v novom stavebnom obvode
Mostíky II.
2. Návrh VZN č. 3/2006 − o vyme−
dzení plagátových plôch počas voleb−
nej kampane volieb do NR SR, ktoré
sa budú konať dňa 17.6.2006.
3. Odpredaj parc. č. 880/8, odčlene−
nej z parc. č. 880/4 vo vlastníctve obce
vo výmere 34 m2 firme SPP a. s., Mlyn−
ské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:
35815256 za cenu 500 Sk/m2.
4. Odkúpenie pozemkov p. č. 2280
vo výmere 259 m2 a p. č. 2281 vo vý−
mere 115 m2 v k.ú. obce Horné Srnie
od p. A. Ch. za cenu 56 Sk/m2 za úče−
lom budovania ČOV.
D) DOPORUČILO
1. Navýšenie príspevku pre TJ Ce−
mentár riešiť pri úprave rozpočtu na
júnovom zasadnutí OZ.
Silvia Kebísková, OcÚ

Z práce sociálnej komisie

10 rokov činnosti Ligy proti rakovine sa nieslo
v znamení hesla „Vďaka, že už 10 rokov držíme spo−
lu.“ V našej obci už 2. rok v spolupráci s vedením
ZŠ V. Mitúcha sa i v tomto roku uskutočnila dobro−
voľná zbierka na pomoc chorým. Prístup dobrovoľní−
kov z radov študentiek SPŠO, ktoré bývajú v DM
v Trenčíne je rok čo rok zodpovednejší, čo sa prejavi−
lo i v tomto roku v ich prístupe počas zbierky. Ich
usilovnosťou sa medzi žiakmi ZŠ V. Mitúcha
a študentami vyzbierali peniaze, ktoré pomôžu cho−
rým. Na ZŠ V. Mitúcha žiaci prispeli sumou 3 050,–
Sk. Zbierka mala ohlas i medzi našimi občanmi, kto−
rým kvietok Dňa narcisov, žltý narcis, ponúkali skauti.
Všetkým touto cestou vyslovujeme veľké Ďakujeme.

Žiadame o sponzorstvo
V tomto roku sme opäť požiadali svojich klientov a
dodávateľov tovarov do DD−DSS Horné Srnie o finančný
sponzorský dar. Tieto peniaze sú používané na vypra−
covanie technicko− ekonomických štúdií ďalšieho roz−
voja ústavu. V súčasnosti sa spracováva štúdia ohľa−
dom výmeny okien a zateplenia budovy, na základe
ktorej potom môžeme žiadať o dotácie z rôznych zdro−
jov, nielen od svojho zriaďovateľa.
Aj touto cestou sa obraciam najmä na podnikateľov
so svojou žiadosťou o podporu nášho ústavu, veľmi
nám chýba napríklad umývačka riadov pre vážne cho−
rých klientov, polohovacie postele a ďalšie zariadenie
pre skvalitnenie poskytovaných služieb.
Ing. Jolana Hiklová, riaditeľka DD−DSS

Predseda: Blaho Štefan
Podpredseda: Mgr. Mária Hude−
ková
Členovia: Štefania Černičková,
Ing. Jolana Hiklová, Marta Papierni−
ková
Sociálna komisia zasadá podľa po−
treby, priemerne 10 krát do roka. Po−
sudzuje predkladané žiadosti o soci−
álnu výpomoc, prípadné iné potreby
rodín a občanov Horné Srnie z oblasti
sociálnej pomoci, bytovej otázky, po−
skytnutia pôžičiek atď.
Sociálna komisia ich posúdi a do−
poručí starostovi obce riešenie danej
sociálnej situácie občana. Starosta
obce buď toto doporučenie akceptu−
je, alebo rozhodne sám v rámci svo−
jej kompetencie.
Popri tejto činnosti organizuje so−

ciálna komisia aj spoločenské akcie
pre starších ľudí, pre deti zo sociálne
slabších rodín a v mesiaci máj už tra−
dičné posedenie pre viacdetné mat−
ky a pre matky, ktoré si osvojili deti z
detských domovov.
Od roku 2004 sociálna komisia or−
ganizuje počas letných prázdnin ce−
lodenný výlet pre deti zo sociálne
slabších rodín.
Starších občanov nad 75 rokov po−
tešíme vždy v októbri, keď organizu−
jeme posedenie pre takúto vekovú ka−
tegóriu občanov. Tieto stretnutia bý−
vajú veľmi spontánne a úprimné. Naši
občania sa tešia zo vzájomného stret−
nutia, vyrozprávajú si všetky svoje ra−
dosti aj starosti a tešia sa na stretnu−
tie opäť o rok.
Marta Papierniková, OcÚ

Modernizujeme kotolňu
DD−DSS Horné Srnie má zastara−
lú kotolňu, bez regulácie ešte ako de−
dičstvo z bývalej materskej škôlky.
Niekoľko rokov sa obraciam na zria−
ďovateľov (od roku 1992 boli štyria)
domova dôchodcov o finančné
prostriedky na jej modernizáciu. Vo
februári tohto roka som zaslala žia−
dosť o poskytnutie dotácie z lotérií
na podporu rozvoja sociálnej pomo−
ci v zmysle výnosu MPSVR č. 3749/
2005. DD−DSS Horné Srnie dostal z
uvedenej dotácie 500. tis. Sk a zo−

statok 400 tis. Sk nám schválil na
predmetnú akciu Trenčiansky samo−
správny kraj. Predpokladaný náklad
stavby vrátane projektovej dokumen−
tácie bude 900 tis. Sk. V projektovej
dokumentácii je navrhnutá teplovod−
ná kotolňa s automatickým režimom,
s občasnou kontrolou a s ekvitermic−
kou reguláciou na základe snímania
vonkajšej teploty. Kotolňa je už di−
menzovaná na väčší výkon aj pre prí−
pad ďalšieho rozširovania ústavu.
Ing. Jolana Hiklová
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Vážení spoluobčania,

Čistá Vlára od ústia k prameňu
Podpora a stimulácia rozvoja po−
vodia Vláry ako územia európskeho
významu sústav Natura 2000.
Rieka Vlára, pretekajúca Vlár−
skym priesmykom v Bielych Karpa−
toch, je významným regionálnym bio−
koridorom. V jej povodí je viacero
cenných a chránených území, ktoré
vyžadujú starostlivosť človeka. Rie−
ka bola na slovenskej a českej stra−
ne navrhnutá do sústavy území eu−
rópskeho významu Natura 2000. V
povodí rieky sa vyskytujú aj nega−
tívne javy ako sú napríklad: znečis−
ťovanie vody, nelegálne skládky od−
padu a šírenie inváznych druhov rast−
lín. Projekt Čistá Vlára od ústia k pra−
meňu, má za úlohu eliminovať tieto
negatívne javy, prispieť k zvýšeniu
turistických aktivít, zlepšiť stav úze−
mia ako územia európskeho význa−
mu sústavy Natura 2000, jej okolia a
chránených území a to spoločnou
aktivitou verejnosti, mládeže, dobro−
voľných a profesionálnych ochrancov
prírody, miestnych autorít a odborní−
kov na oboch stranách hranice.

www.hornesrnie.sk

Zahraničným partnerom našej
obce sa stalo mesto z prihraničné−
ho regiónu Brumov−Bylnice a domá−
cim partnerom je mesto Nemšová.
Realizácia projektu je rozvrhnutá do
4 etáp, je to obdobie od mája 2006
do októbra 2007. Prvá etapa je za−
meraná na zmapovanie súčasného
stavu a určenie rozsahu environ−
mentálnych problémov a následné
stanovenie opatrení a možnosti ďal−
šieho rozvoja. Druhá a tretia etapa
sú etapy realizačné, zamerané na
odstránenie týchto problémov a
zlepšenie krajiny s využitím pre tu−
ristické aktivity. Poslednou štvrtou
je etapa hodnotiaca, ktorej cieľom
je zvýšiť informovanosť cieľových
skupín (obyvatelia prihraničného
regiónu, samosprávy, odborníci a
návštevníci územia). Projekt je pod−
porovaný Programom iniciatívy spo−
ločenstva Interreg III A Slovenská
republika – Česká republika a pri−
spieva k budovaniu partnerstiev,
spolupráci občanov, podnikateľskej
sféry a samosprávy.

1. máj sme si opätovne pripomenuli nielen ako svia−
tok práce, ale i ako deň vstupu Slovenskej republiky
do EÚ. Naviac s týmto dňom sa viaže i podpis Zmlu−
vy o družbe a spolupráci s mestom Brumov−Bylnice,
konkrétne v tomto roku už druhé výročie.
Na základe týchto skutočností podal som ešte
v minulom roku projek tna podporu cezhraničnej
spolupráce v rámci programu Interreg IIIA, a pre−
tože som uspel, mali sme možnosť čerpať finanč−
né prostriedky EÚ na športové, kultúrne, spolo−
čenské a pracovné podujatie.
Preto sa veľa z Vás zúčastnilo v dňoch 29. a
30. apríla športových a kultúrnych podujatí, kde
ste mali možnosť nielen aktívne sa zapojiť do sú−
ťaží, ale i oddýchnuť si pri dobrom tanci a speve.
V rámci športových aktivít prebehol turnaj starých
pánov vo futbale, floorbal žiakov, volejbal zmieša−
ných družstiev, nohejbal i minifutbal. Podujatia sa
konali v Hornom Srní, Sidónii a Brumove−Bylnici.
Kultúrne vystúpenia spestrili súbory Ľuborčan,
Srňan, Krajňan a všetkých do varu priviedlo vy−
stúpenie súboru Vršatec.
Samozrejme, že celé podujatie malo i pracovný
podtext, pretože zastupiteľstvá oboch účastníkov

Výsledky volieb do Národnej rady SR v obci Horné Srnie
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí volili vo volebnej miestnosti
Počet platných odovzdaných hlasov
Volieb v našej obci sa zúčastnilo voličov

2230
1320
1
1319
1301
59,19 %

Počet platných hlasov pre politické strany, hnutia alebo koalície
Ľavicový blok
Misia 21 – Nová kresťanská demokracia
Združenie robotníkov Slovenska
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná koalícia – SV
Aliancia nového občana
Hnutie za demokraciu
Strana maďarskej koalície – MKP
Slobodné fórum
Občianska konzervatívna strana
Prosperita Slovenska
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Komunistická strana Slovenska
Slovenská ľudová strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
SMER – Sociálna demokracia
Slovenská národná strana
NÁDEJ

2
2
2
165
3
2
9
1
37
1
1
202
46
1
169
416
232
10

t. j. Horného Srnia i Brumova−Bylnice prerokovali
možnosti ďalšej spolupráce na oboch stranách štát−
nej hranice. Prerokované otázky sa týkali nielen pra−
covných podmienok, školstva, kultúry, ale i život−
ného prostredia s dôrazom na tok rieky Vláry.
A práve čistota rieky Vláry a využitie prírodnej
scenérie okolo jej toku sú predmetom ďalšieho
projektu s názvom „Čistá Vlára od ústia k prame−
ňu“, na ktorý sme opätovne obdržali prostriedky z
programu Interreg IIIA – fondov EÚ. Budeme sa
snažiť vyčistiť okolie toku rieky od toho, čo sem
za niekoľko rokov neporiadni spoluobčania navo−
zili. Vybudujeme zrub pre lyžiarov pri lyžiarskom
vleku, upravíme oddychové miesta, ale i spropa−
gujeme v tlači a na internete náš región.
Verím, že toto nie je posledný projekt, ktorý pri−
náša finančnú pomoc do obce, ale že úspešní bu−
deme i v budúcnosti.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce
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Opäť úspešný rok v CEMMAC a.s
Cemmac a.s. vstúpil do nového roku s historicky najlepšími
výsledkami. V roku 2005 sme vyrobili 426 000 ton slinku a
615 000 t cementu. To je o 28 000 t viac ako v predchádzajú−
com, taktiež rekordnom roku. Tomu zodpovedajúce boli i ekono−
mické výsledky.
EMISIE OXIDU UHO¼NATÉHO

Cu, Mn, Ni, V, dioxíny a furány sa musia merať periodicky štvrť−
ročne. Akékoľvek prekročenie emisných limitov by znamenalo
vysoké pokuty a odstavenie prevádzky.
Od minulého roka sa významnou finančnou položkou stali emi−
sie sklenníkových plynov. V zmysle „Kjótskeho protokolu“ majú
podniky pridelené kvóty CO2, ktoré sú obchodovateľné a ceny
sú také vysoké, že môžu podstatným spôsobom ovplyvniť eko−
nomiku spoločnosti.
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim životné prostredie je hluk. Fakt,
že sme vlastne fabrika v obci, prináša na jednej strane výhody /
žiadne náklady na cestovanie, min. strata času na dochádzku
do práce/, na druhej strane pre závod i obec nevýhody, ktoré by
sme pri klasickom situovaní výrobného závodu mimo obytnej
EMISIE TUHÝCH ZNEÈIS•UJÚCICH LÁTOK

Úspešne sa realizovali i plánované investície, ktoré už v tom−
to období priaznivo ovplyvňujú nielen ekonomiku, ale i ekológiu,
kvalitu produktov, spoľahlivosť prevádzky i bezpečnosť práce.
Nosnými investíciami boli stavby „Využitie tuhých alternatív−
nych palív pri výpale slinku“ a „Spoluspaľovanie celých a drve−
ných pneumatík pri výpale slinku“, ktoré odstránili konkurenčnú
nevýhodu Cemmac–u oproti ostaným cementárňam. Všetky sku−
točnosti súvisiace s využívaním alternatívnych palív pri výpale
EMISIE OXIDU SIRIÈITÉHO

slinku overila Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá
rozhodnutím z 3.6.2005 udelila našej spoločnosti integrované po−
volenie pre nakladanie s odpadmi v zmysle zodpovedajúcich zá−
konných noriem.
V súvislosti so spustením týchto investícií bol realizovaný a
do skúšobnej prevádzky uvedený automatický monitorovací sys−
tém emisií. Pre nás bude tento systém poskytovať viac údajov
pre riadenie prevádzky, pre kontrolné orgány ochrany ovzdušia
potrebné overenie dodržiavania emisných limitov a pre občanov
Horného Srnia, ktorí mali obavy zo spaľovania odpadov v rotač−
nej peci, možnosť kontroly a dúfam i uspokojenie ich obáv o
životné prostredie v obci.
Od 28.12.2005 platia v EU nové, podstatne prísnejšie emisné
limity. Cemmac a.s. musí dodržiavať nielen tieto sprísnené limi−
ty, ale pretože spaľuje odpady, spadá i pod prísny režim merania
emisií. Okrem i predtým povinného kontinuálneho merania tu−
hých znečisťujúcich látok /TZL/ sa musí nepretržite merať a evi−
dovať NOx /NO2/, CO a obsah tuhého organického uhlíka /TOC/
. Ostatné emisie SO2, HCl, HF, Cd, Ti, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co,

zóny nepoznali.Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a aj v mi−
nulom roku sme zrealizovali viaceré opatrenia, ktoré by mali hla−
dinu hluku zmenšiť. Staré a hlučné reťazové korečkové eleváto−
ry na cem. silá boli nahradené modernými pásovými zvislými
dopravníkmi, protihlukové opatrenia sa zrealizovali na starej ce−
mentovej mlynici, presmerované boli strešné výduchy z filtrač−
ných zariadení.
V tomto období iste trápi občanov zvýšená hlučnosť sposobe−
ná prevádzkou by−passového zariadenia. Ubezpečujem Vás i to−
uto cestou, že zariadenie je iba v skúšobnej prevádzke a do
uvedenia do trvalej prevádzky bude zaizolované tak, aby spĺňalo
i hlukové parametre.
Podstatným faktorom zvyšujúcim hlukovú záťaž okolia je do−
prava cementu. Chronické rady čakajúcich autocisterien by mali
SPOTREBA VODY NA 1T VYROBENÉHO CEMENTU

byť v krátkom období minulosťou. Cemmac realizuje celkovú re−
konštrukciu expedície voľnoloženého cementu, ktorá rieši nielen
zvýšenie počtu plniacich miest, ale i zvýšenie kapacity a moder−
ný automatický kartový systém, čo expedíciu urýchli o cca 40%.
Bezproblémovou je oblasť ochrany vôd a vodného hospodár−
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stva. V rámci spoločnosti sa realizovali najprísnejšie opatrenia
na predchádzanie haváriám, sprísnili sa pravidlá manipulácie s
odpadovými látkami, olejmi, mazadlami a pod. Snažíme sa apli−
kovať najnovšie poznatky tak, aby sa eliminovali i prípadné rizi−
VÝROBA CEMENTU

ká havárií. Vhodným príkladom sú v súčasnosti testované zaria−
denia „EKOFOR“ na intenzifikáciu mletia cementu. Predtým po−
užívané chemické látky budú úplne nahradené týmto malým elek−
tronickým zariadením z odtajnenej ruskej vojenskej techniky
používanej v ponorkách.
Pred pár dňami sme úspešne absolvovali dozorový audit na
systém manažérstva kvality a environmentálny manažérsky
systém podľa noriem ISO 90001:2000 a ISO 14001/2004. Doka−
zuje to, že spoločnosť spĺňa požiadavky oboch noriem, plní všetky
deklarované ciele kvality a taktiež opatrenia na ochranu životné−
ho prostredia. Táto skutočnosť je dôležitá nielen pre zákazníka z
hľadiska kvality, ale i pre širšiu verejnosť najmä z pohľadu ochra−
ny životného prostredia.
VÝROBA SLINKU

Ako poslednej by som sa chcel dotknúť oblasti zamestnanos−
ti. V poslednom roku sme opäť poskytli zamestnanie viacerým,
najmä mladým ľuďom. V lete opäť zamestnáme cca 10 brigádni−
kov z radov študentov.
Zaujímavá z hľadiska zamestnanosti v obci je však perspektí−
va. Rozvíjajúce sa aktivity nášho väčšinového akcionára v arab−
skom svete a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu budú klásť
zvýšené nároky i na počet zamestnancov Cemmac−u. V Asa−
merovom holdingu sme totiž stále považovaní za kľúčový zá−
vod, ktorý by mal poskytnúť svoje know−how pri výstavbe i spúš−
ťaní nových prevádzok podobne ako tomu bolo v Cementárni
Lukavac v Bosne. Otvoria sa možnosti cestovať a pracovať v
zahraničí, s čím sú samozrejme spojené i na naše pomery exlu−
zívne zárobky. Je to príležitosť najmä pre mladých ľudí s prísluš−
nou jazykovou výbavou.
Ing. Karol Cabala − VTR
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ROEP pred záverom
Vrcholí práca, ktorá má priniesť
sprehľadnenie vlastníkov pôdy v
katastri obce Horné Srnie, uká−
zať na možnosti narábania s ma−
jetkom, ktorý sa históriou rozdro−
bil medzi známych aj neznámych
vlastníkov.
Prakticky viac ako mesiac mali
možnosť naši občania konzulto−
vať a podávať námietky k výpisu
z návrhu registra obnovy eviden−
cie pozemkov (ROEP). Ukázalo
sa, že mnohí naši spoluobčania
nemajú vôbec jasno vo vlastných
majetkových pomeroch a možno
ani nie celkom vlastnou vinou sa
o svoje vlastnícke vzťahy dlhé
roky vôbec nezaujímali.
V súčasnej dobe má však aj
štát záujem, aby sa záležitosti
majetku usporiadali. Nie je to
však jednoduchý proces. Priradiť
4000 parciel správnym vlastní−
kom, prelistovať množstvo dokla−
dov, stanoviť dielčie výmery, ale
hlavne odstrániť neuveriteľné
množstvo chýb, to naozaj nie je
jednoduchá úloha.
V zozname vlastníkov figuruje
2860 mien, niektoré s presnými
adresami, iné bez adries, mnohí
už dnes nežijúci spoluobčania,
naši niekedy až dávni predkovia.
Zo súčasného stavu registra
sa dá len dedukovať ako sa rie−
šili dedičské vzťahy, kúpnopredaj−
né zmluvy, zápisy do katastra
nehnuteľností, pozemkových kníh,
ale aj nekompletnosť mnohých
prevodov, bezvýmerové parcely
a čudné osvedčenia.
Mnohí občania využili danú
možnosť a v rámci prebiehajúce−
ho konania podali viac ako 130
rôznych námietok.
Ich oprávnenosť bude posu−
dzovať zhotoviteľ registra − tren−
čianska organizácia GEO 3, kto−
rá celý projekt ako následná zlož−
ka po TEKDAN Bratislava rieši.
Samozrejme, že nie každá
námietka je oprávnená a je v
súlade s príslušnými platnými
zákonmi na usporiadanie vlast−
níctva k pozemkom.
Komisia ROEP, v ktorej má
svojich zástupcov katastrálny
úrad, pozemkový úrad, Sloven−
ský pozemkový fond, štátna or−
ganizácia lesného hospodárstva,
zástupca vlastníkov pôdy a PD
Vlára a zástupca obce, bude v
konečnej fáze výsledky zhotovi−
teľa taktiež posudzovať a predkla−
dá ich správnemu orgánu, čo je

v danom prípade Obvodný po−
zemkový úrad, na rozhodnutie.
Definitívne schválený register
bude zapísaný do katastra ne−
hnuteľností.
Potom bude nasledovať ďal−
šia etapa v rámci ktorej by malo
dôjsť k pozemkovým úpravám,
ktoré by zamedzili drobeniu ma−
jetku na množstvo často neracio−
nálne rozmiestnených parciel.
Každý majiteľ by mal mať vlast−
nícky podiel riešený ako celok,
ktorého umiestnenie sa čo naj−
viac približuje bonite pôdy i jeho
cene. Táto etapa by mala byť v
našej obci ukončená v r. 2009.
Bude to asi najzložitejšia etapa.
Doterajšie poznatky, ktoré
projetk ROEP priniesol možno
záverom zhrnúť:
− občania, známi vlastníci, ob−
držali sumár majetku v katastri
obce Horné Srnie. Mali možnosť
porovnať záznamy z katastra ne−
hnuteľností a iných archivovaných
dokumentov so svojími vlastnými
vlastníckymi listami alebo dedič−
skými konaniami a rozdiely uviesť
v námietkach.
− zúžil sa okruh neznámych
vlastníkov, keď v kontakte s kon−
zultujúcimi sa identifikoval ich
pôvod a možní nasledovníci. V
týchto prípadoch aspoň vo väčši−
ne vzniká dôvod pre obnovu de−
dičského konania. Je potrebné
navštíviť Okresný súd alebo no−
tára, ktorý určí ďalší postup.
− Ostalo veľa výpisov o pozem−
koch, ktoré majú nedostatočné
adresné údaje. Napr. výpis na
meno Schlesinger Ľubomír, vý−
mera 4482 m2. Viac nič. Ak by
sa prihlásil nejaký nasledovník
aj v x−tom kolene a preukázal by
sa dedičský či právny vzťah, má
predpoklady sa k uvedenej vý−
mere dopracovať. Takýchto prí−
padov je pomerne veľa. Aj na−
priek zákonným lehotám, ktoré
stanovujú ukončenie dielčích
etáp sa vždy na obecnom úrade
nájde ochota v prípade záujmu
o pôdu prelustrovať príslušnosť
k niektorým priezviskám a nájsť
budúceho vlastníka.
− Pôdu za neznámych vlastní−
kov prevezme štát a ak nezmení
platný zákon Ústavný súd, tak by
mala táto prejsť do vlastníctva
obcí. Možno základ nového trhu
s pôdou.
Ing. Ivan Horný
predseda komisie ROEP
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Využitie kultúrnych poukazov pre žiakov ZŠ
Vedenie ZŠ s MŠ V. Mitúcha včas zareagovalo na
výzvu MK SR a v spolupráci so zriaďovateľom − Obec−
ným úradom Horné Srnie zabezpečilo kultúrne pouka−
zy pre všetkých žiakov a učiteľov ZŠ.
Kultúrne poukazy sú v hodnote 200 Sk na osobu a
možno ich použiť jednorázovo alebo po jednotlivých
častiach v hodnote 50 Sk.
Kultúrne poukazy využívajú naši žiaci pri výletoch a
exkurziách vo všetkých kutlúrnych inštitúciách SR pri−
hlásených do systému kultúrnych poukazov (napr. di−
vadlá, kiná, múzeá, galérie, knižnice, výstavy a pod.).
Viď www.kulturnepoukazy.sk.
Kultúrne poukazy treba využiť do konca roka 2006
na spoločné podujatia organizované školou alebo in−
dividuálne.

Poďakovanie
Pani učiteľka Veronika Jantoláková pôsobila na našej
škole od roku 1971, teda 35 rokov. Okrem kvalitnej
práce vo výchovno – vzdelávacom procese pracovala
s talentovanými žiakmi v rôznych krúžkoch, hlavne v
matematickej a geografickej olympiáde, kde žiaci do−
siahli výborné umiestnenie v okresnom, krajskom i
celoslovenskom kole.
Okrem práce v škole sa zapojila i do spoločenské−
ho životá v obci. Bola spoluzakladateľkou folklórneho
súboru „Srňan“ a dlhoročnou kronikárkou obce.
Pani učiteľka Anna Rožková pracovala na našej škole
17 rokov. Dosahovala veľmi dobré výsledky vo vzdelá−
vaní a výchove žiakov i v záujmovej činnosti so žiakmi.
V geografickej olympiáde boli viacerí jej žiaci úspešní
riešitelia okresného i krajského kola.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V. Mitúcha vyslovuje obom pani
učiteľkám úprimné poďakovanie za dlhoročnú, kvalitnú
a zodpovednú prácu s deťmi. Želáme im v prvom rade
veľa zdravia a spokojnosti v osobnom živote.

Ako pokračujeme v Infoveku
rok 2003 − škola bola zaradená do projektu Infovek.
Získali sme 6 kvalitných počítačov a edukačné balíčky (výu−
kové programy takmer pre všetky vyučovacie predmety)
rok 2004 − zaradenie do podprojektu Infoveku „Otvo−
rená škola“ − dotácia MŠ SR na nákup počítačovej
techniky v hodnote 96.000 Sk
rok 2005 − v rámci celoslovenského projektu Slovak
telecomu „Počítače pre školy“ sme tak ako ostatné školy
dostali 6 počítačov
rok 2005 − zaradením do projektu Infoveku Lego
Dacta Robolab bolo dodaných 6 stavebníc na montáž
jednoduchých i zložitejších konštrukcií strojov riade−
ných diaľkovým ovládaním
rok 2006 − ďalšie zaradenie do podprojektu Infoveku
„Otvorená škola“. Finančné prostriedky budú využité na
zakúpenie ďalších počitačov, notebooku, digitálnej ka−
mery. Škola je v súčasnosti vybavená kvalitnou počítačo−
vou technikou. Okrem počítačov, skenerov, tlačiarní, vlastní
dataprojektor, E−BEAM systém a digitálny fotoaparát.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V. Mitúcha i touto cestou ďa−
kuje Obecnému úradu v Hornom Srní, Cemmac a. s.,
Bricol s. r. o. ZR a RŠ pri ZŠ, ďalej Jane Koníčkovej,
Anne Michálikovej, Viere Kostkovej, Silvii Kebískovej,
Ľubomírovi Švorcovi, Antonovi Galkovi za podporu a
sponzorstvo pri realizovaní uvedených projektov.
Okrem vedenia školy sa na príprave úspečných pro−
jektov najviac podieľali učiteľky Iveta Gabrišová, Mgr.
Helena Mačinová a Mgr. Helena Galková.

Lipovec
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Čriepky zo ZŠ s MŠ Václava Mitúcha
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vedomostné súťaže:
− fyzikálna olympiáda − úspešný rie−
šiteľ okresného kola Veronika HOlíč−
ková, Martina Naňáková
− chemická olympiáda − úspešný
riešiteľ okresného kola Martina Naňá−
ková
− matematická Pytagoriáda −
úspešný riešiteľ okresného kola Ka−
tarína Papierniková a Peter Papiernik
− medzinárodná súťaž „Matematic−
ký klokan“ − úspešný riešiteľ Barbora
Tvrdoňová
− obvodné kolo v prednese poézie
a prózy − Lucia Patková 1. miesto
− okresné kolo v prednese poézie
a prózy − Lucia Patková 2. miesto
Šport
− mladšie žiačky vybíjaná − okres−
né kolo 1. miesto − regionálne kolo 1.
miesto − krajské kolo 3. miesto
− turnaj v Nemšovej − volejbal zmie−
šaných družstiev 2. miesto
− turnaj v Nemšovej − basketbal
chlapci 2. miesto
− turnaj v Nemšovej − futbal chlap−
ci 3. miesto
− turnaj v Hornom Srní − florbal diev−
čatá 4. miesto
− na majstrovstvách okresu v ľah−
kej atletike žiakov ZŠ boli najúspeš−
nejší:
− beh na 300 m − Tomáš Lipták 9.
miesto, Ján Kebísek 10. miesto
− beh na 60 m − Tomáš Lipták 6.
miesto
− vrh guľou − Laura Fančovičová 4.
miesto
− skok do diaľky − Tomáš Varček
3. miesto
Školské výlety
− Trenčín, Nitra, Terchová, Brati−
slava, Vysoké Tatry
Školské exkurzie
− Cemmac a. s., Trenčín − krajská
knižnica, historické pamiatky, Mod−
ra, Červený kameň, Nitra, Bratislava
Pri výletoch a exkurziách žiaci vy−
užívajú kultúrne poukazy
Besedy
− 1. stupeň − SZTP − p. Blaho
− 1. stupeň − apríl, mesiac lesov −
p. Jančovič
− 1. − 6. ročník − správanie chodca
a cyklistu v cestnej premávke − polí−
cia Nemšová
− 1. − 9. ročník − ochrana prírody, re−

cyklácia papiera − p. Lauko CHKO BK
− 7. − 8. ročník − protidrogová a se−
xuálna výchova − p. Helgyová ŠZÚ
Návšteva kultúrnych podujatí
− divadelné predstavenia v Trenčí−
ne a Nitre
Kultúrne vystúpenia žiakov
− Deň matiek − pre obec, pre matky
s viacerými deťmi a domov dôchod−
cov
− na MDD žiaci navštívili filmové
predstavenia v Trenčíne, uskutočnili
sa vychádzky do prírody a rôzne špor−
tové súťaže
Projekty
Škola odposlala nasledujúce pro−
jekty:
− projekt Otvorená škola v rámci
Infoveku na doplnenie ďalšej počíta−
čovej učebne (150.000 Sk) − tento pro−
jekt už je v súčasnosti schválený
− rozvojový projekt na jazykové la−
boratórium (300.000 Sk)
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
− stredné odborné školy − 28 žia−
kov (z toho 12 na gymnáziá)
− stredné odborné účilištia s matu−
ritou 4 žiaci
− stredné odborné účilištia 3−ročné
− 14 žiakov
Monitor 9
matematika úspešnosť 56 %, ja−
zyk slovenský 82%
MATERSKÁ ŠKOLA
− návšteva „Divadlo kouzel“ z Brna
− marec, mesiac knihy − návšteva
obecnej knižnice − prezentácia detskej
knihy firma ADELA
− ochrana životného prostredia −
vychádzky do prírody − tematická vy−
chádzka detí 2. a 3. triedy na salaš
− súťaž „Malý tanečník“ v MŠ Hor−
né Srnie za účasti detí z MŠ Nemšo−
vá, Ľuborča, Kľúčové, Dolná Súča
− účasť našich detí na súťaži „Ra−
potanky“ a Malý spevák“ v Dolnej Súči
− Deň matiek − kultúrny program pre
obec a pre rodičov
− MDD − deti z jednotlivých tried sa
navzájom predstavili svojim progra−
mom a spoločnou diskotékou, pred−
školáci sa zabávali spolu so žiami 1.
ročníka ZŠ
− v rámci spolupráce s 1. ročníkom
ZŠ predškoláci navštívili 1. triedu a
výstavu LEGO
vedenie ZŠ a MŠ

číslo 2 − jún 2006
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Čatár a generálmajor...
(úryvok o jednej z vetví rodu Kebísek)
Michal Kebísek v rámci základ−
nej prezenčnej služby v armáde,
na vtedajšie podmienky Slová−
kov, bol mimoriadne úspešný. Do
toho prišla 1. svetová vojna a 17.
peší pluk Trenčiansky bol vysla−
ný medzi prvými na
Ukrajinský front. Medzi
vojákmi bol aj čatár
Michal Kebísek.
Prvé výstrely, ne−
šťastný priestrel pravej
ruky tesne pod rame−
nom, amputácia dôle−
žitej končatiny úplne
zmenili životné plány
ambiciózneho mladíka.
Prijal to všetko s veľkým
oduševnením, uvedomil si, že
musí využiť ľavú ruku. Pevná vôľa,
čistá myseľ a spoľahnutie sa na
Božiu pomoc, boli dôležité fakto−
ry, nemýlil sa.
Po prevoze z frontu do vojen−
skej nemocnice vo Viedni sa po
operácii rýchlo uzdravoval a roz−
mýšľal, kde začať. Naučil sa pí−
sať a hrať na trúbku, ktorá v krát−
kom čase dobre „poslúchala“. Ná−
stroj, nezvykle zhotovený pre „ľa−
váka“ mu pomohli zadovážiť šľa−
chetní ľudia v nemocnici. A tento
moment bol súčasne rozhodujú−
ci pre založenie dychovej hudby
v Hornom Srní.
Počas 1. svetovej vojny sa sta−
čil Michal oženiť (1917). Stal sa
vlastníkom domu číslo 188, s hos−
tincom na Kamenci (teraz Kame−
necká). Získal licenciu na pre−
vádzku hostinca a s manželkou
Máriou r. Šánek (25.11.1896)
začali bohatnúť, ale iba na deti.
Vilma (1918), Božena (1920),
František (1922), Ladislav (1928),
Vlasta (1931) a Marta (1940) nád−
herné ľudské vlastnosti Kebískov−
cov znásobili. O tom budem pí−
sať v iných súvislostiach.
Ako pricházdali deti, tak sa
rodili i vzácne myšlienky. Už v
roku 1919 MIchal inšpiroval se−
zónnych robotníkov – Srňanov,
ktorí chodili za prácou do Ra−
kúska, aby organizovane zaku−
povali hudobné nástroje potreb−
né pre založenie „dychovky“. Za−
kúpili, nacvičovali v „sále“ u Mi−
chala, alebo v súkromných do−
moch a oficiálne bola dychovka
založená. Druhá a nie menej vý−
znamná bola činnosť divadelných
ochotníkov. Vo vyhradenom čase
mali pravidelné skúšky. Generál−
na skúška a premiéra početných
hier bola v improvizovaných pod−

mienkach v „univerzálnom“ hos−
tinci u Michala.
V úvode tohto článku som spo−
menul vojenskú kariéru čatára
Michala. Jeho prerušená služba
národu má v ich rodine pokračo−
vanie.
Mladí manželia iste
netušili, keď na svet
priviedli syna Ladisla−
va, čo tento „chlapček“
dokáže. Nech ostatní
súrodenci prepáčia,
ale teraz sa budem ve−
novať iba tomuto náš−
mu rodákovi, ktorý uží−
va dôchodok a okrem
toho, že vo svojej pro−
fesii dosiahol hodnosť generál−
major Ing., je stále rekreačne ak−
tívny vo viacerých športoch, ale
najradšej si tvoju 94 kg hmotnosť
(pri výške 188 cm) udržuje pri
tenise.
Niektorí starší poznajú generál−
major, Ing. Ladislava Kebíska, ako
úspešného žiaka, študenta a špor−
tovca v Hornom Srní a Trenčíne.
Bol úspešný v každej činnosti, kto−
rej sa venoval. V rokoch 1945−
1947 hralo naše stolnotenisové
družstvo ŠK Cementáreň naj−
vyššiu súťaž Slovenska v zložení:
Ladislav Kebísek, František Kebí−
sek, Štefan Poloma a Paľo Haj−
dák. Medzinárodne sa stretávali i
s majstrami sveta a Európy (To−
kár, Marinko, Eckel, Bednár, Tru−
de Prütziova). Verte, alebo nie, ale
miesto konania bola „sála“ na
Kamenci u Kebíska, kde mali pre
také príležitosti aj „hosťovskú izbu“.
A tento krásny šport lákal divákov,
hostinec bol vždy plný. Nie, že
podávali Prešovské pivo, ale pre
kvalitný šport.
Ladislav mal vyššie ambície.
Po maturite (1947) zamieril do
Vojenskej akadémie v Hraniciach
na Morave. Už, ako absolvent –
poručík delostrelec a znalec prob−
lémov delostrelectva, pripravoval
a riadil ostré delostrelecké, ne−
priame streľby pluku (do roku
1951).
Vojenskú technickú akadémiu
v Brne so štátnymi záverečnými
skúškami ukončil dosihnutím ti−
tulu inžinier (Ing. – 1956) v od−
bore Geodézia a kartografia. V
tomto odbore sa zdokonalil post−
graduálnym štúdiom v Moskve.
Ďalšia zástavka bola v Dob−
ruške, kde vo funkcii náčelníka
Vojenského topografického ústa−
vu vybudoval špeciálny útvar

Geodetický odriad (1962). Jeho
náčelníkom bol do roku 1969.
Zodpovedné plnenie úloh a
ambície Ladislava posúvali vyš−
šie. Ministerstvo národnej obra−
ny – generálny štáb (MNO – GŠ),
bola posledná zastávka v profes−
nej kariére. Najskôr ako zástup−
ca náčelníka Topografickej a ge−
odetickej služby a v rokoch 1978
– 1990 ako náčelník, už generál−
major, Ing. Ladislav Kebísek ukon−
čil činnú službu v armáde. Už sa
venoval iba výskumnej práci.
Podrobnejšie o zodpovednos−
ti, účasti v rôznych komisiách,
sympóziách a medzinárodnej
spolupráce napíšem v materiá−
loch, ktoré budú skôr pre rodinu
Michala Kebíska. Iba so súhlasom
„nášho“ generálmajora zverejním
viac z jeho života (nar. 23. apríla
1928)
Michal to začal a jeho syn

Ladislav pokračoval v práci pre
spoločnosť vynikajúcim spôso−
bom. Náš rodák Ing. Ladislav
Kebísek, generálmajor vo výsluž−
be, si zaslúži, aby o jeho životnej
ceste vedeli naši starší, ale hlav−
ne mladší občania.
Som povďačný priateľovi La−
covi za to, že prijal ponuku a po−
skytol pre obecné noviny Lipovec
a obecnú kroniku vzácne infor−
mácie zo života rodičov Michala
a Márie. Zvlášť ďakujem za infor−
mácie o tom, aký vrelý vzťah má
k rodnému kraju, čo prejavil pri
rozhovoroch poznaním historické−
ho vývoja. Cenné je ti to, že som
našiel kontinuitu na pôsobenie
vzácneho človeka, učiteľa, orga−
nistu a pomocníka našich obča−
nov po roku 1866, Šimona Walo.
Laco je jeho pravnuk.
Z materiálov generálmajora,
Ing. L. K. spracoval Ing. A. K.

Jubilantovi Dr. M. Chlebanovi
Milan, rodný dom je miesto,
kde vždy sa môžeš vrátiť, zvlášť
v čase, keď nečas dušu kvári. Na
dubovom prahu pobudnúť, má
pamäť mati a otca, taký je starý.
V kúte, pri piecke v teple, aspoň
chvíľu pookriať, vzduch ako ro−
dinný balzam ostane na tvári.
Ty to dobre vieš. Rodný dom
často navštevuješ, v čase, či ne−
čase, keď na túru sa chystáš do
obľúbených zákutí Bielych Kar−
pát. Máš vyšliapané svoje chod−
níky.
Aj to dobre vieš, že všetko,
čo si s materinským mliekom
nasal, naučil sa v škole a pro−
fesne v nádhernom odbore –
etnograf a folklorista, plným prie−
hrštím rozdávaš. Všade. Naši

občania, čitatelia obecných no−
vín Lipovec, s obľubou čítajú
odborné články, ktoré pravidel−
ne píšeš. Široká Slovenská i za−
hraničná etno−folk spoločnosť
čerpá z Tvojich erudovaných
prác cenné informácie z histórie
nášho národa.
Sme Ti vďační za vynikajúcu
prácu pri tvorbe publikácií o na−
šej obci a okolí.
Želáme Ti šťastie a zdravie v
rodine, Božie požehnanie pred
každým krokom. Aby si ešte veľa
napísal o národe a rodnej dedi−
ne, a dlho priratúval 25. júna rok
k rokom.
Horné Srnie, 25. jún 2006.
Ing. Hiklová, Ing. Horný,
Dr. Červený a Ing. Krajči

Dôstojný otec Stanislav
Jún je mesiac, keď sa stretávate s významnými výročiami vo
svojom živote.
14.6.1948 ste uzreli svetlo sveta v rodine Stanislava a Jozefíny,
ako jedno zo 7 detí. Váš Skorzec v Poľsku a neskôr Siedlce boli
miestami, kde ste získali základné a pedagogické vzdelanie s ob−
hájením titulu Diplomovaný učiteľ.
Priatelia noviciáti z kláštora Marianov Vás inšpirovali a Vy ste počuli
hlas Boží, ktorý Vás priviedol do Lublina na KUL (Katolícka univerzita
Lublin), kde ste obhájili záverečnú prácu, získali titul Th Mgr. a pri
hrobe zakladateľa kňazov Marianov otca Stanislava Papčinského (Gora
Kalvaria pri Varšave) ste boli vysvätený za kňaza 23.6.1974.
Vaša misia na Slovensku začala v roku 1990, pokračovala v Čechách
a Božím riadením ste prišli 15.6.2000 do farnosti Horné Srnie.
V ďalších rokoch Vám želáme a vyprosujeme stálu pomoc od
Pána.
− redakcia −
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Spoločenská rubrika
Naši noví občania
20.2.2006 Katarína Liptáková
22.2.2006 Roman Papiernik
28.2.2006 Adam Ďuriš
16.3.2006 Matej Šišovský
23.3.2006 Bibiana Bončinová
24.3.2006 Eliška Štefánková
4.4.2006 Alexandra Nosálová
13.4.2006 Peter Gavenda
19.4.2006 Natália Dušičková
25.5.2006 Kristína Chlebanová
Manželstvo uzatvorili
22.4.2006
Ľubomír Púček z Dubnice nad Váhom a
Zuzana Polomská z Horného Srnia
Jaroslav Fellner z Horného Srnia a
Vladimíra Škrovánková z Trenčína
29.4.2006
Vladimír Turák z Horného Srnia a
Monika Štefánková z Horného Srnia
6.5.2006
Andrej Horný z Horného Srnia a
Marcela Juricová z Hornej Súče
3.6.2006
Ing. Peter Jendruš zo Šarišských Draviec a
Ing. Zuzana Húserková z Horného Srnia
Roman Janeček z Nemšovej a
Lenka Mynářová z Horného Srnia
Navždy sme sa rozlúčili
9.3.2006 Vincent Vodička
15.3.2006 Jozef Pavlacký
27.3.2006 Helena Martišková
30.3.2006 Jozef Daško
12.4.2006 Jozef Buran
23.4.2006 Ján Vulgán
25.4.2006 Ladislav Nosál
27.4.2006 Vincencia Beňová
29.4.2006 Ján Šimko
4.5.2006 Rudolf Červenka
6.5.2006 Alojzia Kebísková
21.5.2006 Lujza Poláčková
26.5.2006 Katarína Bezáková
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. Registrácia: Okresný úrad Tren−
čín č. 120−456/1992−RK.
© DELTA
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číslo 2 − jún 2006

Šport v obci
Futbal, ktorý je v obci športovou jed−
notkou čo sa týka tradície, masovosti
i sledovanosti, sa práve končiacim roč−
níkom 2005−2006 stal prepadákom
roka. Ani pamätníci si nevedia spome−
núť, kedy všetky kategórie futbalistov,
ktoré sú zaradené do súťaží hrali o zo−
trvanie v jednotlivých súťažiach.
U najmladších reprezentantov obce
sa dá trocha pochopiť, že nie vždy je
kategória žiakov taká silná, aby sa na−
šlo aspoň zopár futbalistov, ktorí budú
schopní dôstojne reprezentovať v kraj−
skej súťaži, čo je naozaj náročné. Veď
v súťaži sú také mestá ako Handlová,
Šimonovany, Bošany, Trenčín „B“, ale
i také, s ktorými by sa snáď dalo nie−
čo uhrať aspoň na domácom ihrisku.
Družstvo žiakov pod vedením trénera
Petra Vavruša z Ľuborče obsadilo v
krajskej súťaži predposledné 11. miesto
s 5 bodmi a vysoko pasívnym skóre.
Za normálnych okolností je na zostu−
povej priečke a udržať sa môže len v
prípade, ak sa niektoré družstvo nepri−
hlási do súťaže.
Najväčším sklamaním pre fanúšikov
však bolo účinkovanie družstva dorastu
v V. lige − Sever. Títo bývalí úspešní mlá−
dežníci zo žiackych kategórií pod vede−
ním trénera Miroslava Mačinu skončili
na predposlednom 15. mieste, ktoré je
taktiež zostupové. Či zotrvajú v tejto ne−
pochybne kvalitnej súťaži sa rozhodne
1. júla na aktíve a vylosovaní nového
ročníka súťaže. Hráči kráčali od prehry
k prehre a najmä v jarnej časti sa ne−
vyhli viacerým dvojciferným debaklom.
Starší hráči mali veľmi slabú dochádzku
na tréningy a šesťnásťroční chlapci, kto−
rí odtrénovali poctivo celú sezónu jed−
noducho nemajú na to, aby sa herne do−
kázali vyrovnať zdatným súperom.

Približne pred rokom bolo na tomto
mieste písané o zrušení kategórie mlad−
ších žiakov a upadaní mládežníckeho
futbalu. Postavenia našich mládežní−
kov v uplynulom ročníku sú toho vý−
sledkom. Stratili sa talenty, u žiakov
nemáme hráča, ktorý by sa mohol
okamžite zaradiť do dorastu a z doras−
tu prejde do seniorov možno 1−2 hráči.
Zloženie a najmä súčasné kvality mlá−
dežníkov napovedajú, že nás čaká ťaž−
ká futbalová budúcnosť. Zabúda sa
totiž na to, že na tréningoch sa už ne−
hrá iba futbal, že je potrebné, aby si
tréneri zvyšovali kvalifikáciu, zúčast−
ňovali sa odborných seminárov a ško−
lení, kde prednášajú skutoční odborní−
ci o nových trendoch vo futbale a tré−
ningovom procese.
Najsledovanejší reprezentanti obce
− kategória dospelí, ktorí hrajú súťaž
majstrovstvá oblasti okupovali pred po−
slednými dvoma dôležitými zápasmi
dvanáste miesto. V zápase o záchra−
nu remízovali na domácom ihrisku so
Soblahovom 1:1. Muži, najmä v jarnej
časti, odohrali aj zopár vydarených zá−
pasov a tak hráči pod vedením trénera
Milana Jurenku zdolali aj poslednú pre−
kážku, prekvapenie jarnej časti − Kľú−
čové, s ktorým vyhrali tesne 1:0 a tým
si zabezpečili účasť v ďalšom ročníku
súťaže „Majstrovstvá oblasti“:
Nový ročník súťaže začne 6. augus−
ta 2006, vyžrebovanie súťaží je stano−
vené na 1. − 2. júla 2006. Tréneri žia−
kov a mužov dostali naďalej dôveru,
tréner dorastu bude zrejme nový.
Po krátkej 2 − 3 týždňovej prestáv−
ke je potrebné, aby si všetci hráči, tré−
neri i funkcionári vysúkali rukávy do
ďalšej náročnej práce.
Peter Štefánek

PROMENÁDNE KONCERTY 2006
terasa pri klube "S" Nemšová − začiatky 18.30 h
2.7.2006
9.7.2006
16.7.2006
23.7.2006
30.7.2006
6.8.2006
13.8.2006
20.8.2006
27.8.2006
3.9.2006

Akordeónový súbor Trenčianske Teplice
DH Bučkovanka
DH Bošáčanka
DH Vlčovanka
DH Trenčianska dvanástka
DH Bodovanka
Mládežnícka dychová hudba F. Hečku – Dolná Súča
NEMŠOVSKÝ DYCHFEST
DH Opatovanka
DH Nemšovanka

