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Vianočný vinš
Hovorí mi
srdce tíško:
„Už to prišlo,
už to prišlo!“
Celé sa mi trepoce.
Veď už idú
Vianoce.
A k Vianociam,
moji milí,
patrí vinšík
pekný, tklivý.
Tak horúci
všetkým všade,
u vás doma
v prvom rade.
A ku našim
vrúcnym prianiam
vždy „Božieho
požehnania!“
Šťastia, zdravia,
lásku, pokoru
a čo si všetci
želáme,
toho veľa do domu.
Starkej, starkým,
nech ich vrásky
sú len od
najväčšej lásky,
aby stále cítili,
že sú naši
premilí.
Silu, pokoj,
pohodu,
úspech v práci,
v rodine,
zdravé, dobré
deti,
tie naše
i všetky!
Žičlivosti
od Ježiška,
dobroprajnosť
do duše,
len vtedy nás
nikto, nikdy,
nezdolá a
nezmôže.

Milostiplné vianoèné sviatky a po•ehnanie Bo•ej
lásky, nech Vás sprevádza po všetky dni v novom
roku, zo srdca •elá redakcia Lipovca

Nech sa všetko
teší, svieti,
ligoce!
Nech sú tieto,
ako predtým,
tie najkrajšie
Vianoce.
E. Vavrušová
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NÁVRH SADZBY DANE

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom
zasadnutí konanom dňa 30.11.2005 prijalo uznese−
nie č. 27. Obecné zastupiteľstvo v ňom:
A. ZOBRALO NA VEDOMIE
1. Kontrolu uznesenia č. 26 z riadneho zasadnutia
OZ konaného dňa 21.9.2005.
2. Správu starostu obce o činnosti.
3. Prehľad investičnej činnosti spoločnosti TVK a. s.
Trenčín.
B. SÚHLASILO
1. S vyplatením finančného príspevky vo výške
5000,− Sk a 3000,− Sk.
C. SCHVÁLILO
1. Rozpočet obce Horné Srnie pre rok 2006.
2. Návrh VZN č. 3/2005 − Povodňový plán záchran−
ných prác obce Horné Srnie.
3. Prijatie finančného produktu Dexia banka Slo−
vensko a. s. − Dexia úverová superlinka − vo výške
600.000,− Sk (šesťstotisíc Sk) a súhlasilo s poukazova−
ním príjmu z podielových daní na účet Dexia banka
Slovensko a. s., pobočka Trenčín do termínu splatenia
úveru.
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu v Trenčíne zo dňa 14.1.2003 a k do−
datku č. 1 zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu v Trenčíne zo dňa 16.3.2004 s účinnosťou od
1.1.2006.
D. POVERILO
1. Starostu obce zvolať rokovanie zastupiteľstva obce
Horné Srnie a mesta Nemšová k problematike ďalšej
prevádzky ČOV Nemšová.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom
mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 16.12.2005 pri−
jalo uznesenie č. 28. Obecné zastupiteľstvo v ňom:
A. SCHVÁLILO
1. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady s navrhnutými pripomienka−
mi a úpravami.
2. Záverečnú správu centrálnej inventarizačnej ko−
misie o vykonaní inventarizácie za rok 2005.
3. Návrh na udelenie odmien za rok 2005:
* zástupca starostu − 5 000,− Sk
* poslanci OZ − 2 500 ,− Sk
* hlavný kontrolór obce − 2 500 ,− Sk
* členovia odborných komisií pri OZ − 1 000,− Sk
a návrh úpravy odmien pre rok 2006:
* poslanci OZ − 1 000,− Sk/zasadnutie,
* predsedovia odborných komisií pri OZ − 400,− Sk/
zasadnutie,
* členovia odborných komisií pri OZ − 300,− Sk/za−
sadnutie,
* zástupca starostu obce − 5 000,− Sk/mesačne.
4. Návrh na udelenie odmeny starostovi obce vo
výške jedného mesačného platu.
B. ZVOLILO
1. Pána Štefana Blahu a pani Máriu Kussovú za
prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na volebné
obdobie rokov 2006 − 2010.
C. ZRUŠILO
1. VZN č. 4/2003 z 26.6.2003 − Povodňový plán zá−
chranných prác obce Horné Srnie.
Silvia Kebísková, OcÚ

číslo 4 − december 2005

z nehnuteľností v obci Horné Srnie pre r. 2006
podľa VZN č. 5/2004 v znení dodatku č. 1

POZEMKY
Druh pozemku

Navrhovaná sadzba dane

Orná pôda, chme¾nice, vinice,
ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
záhrady
lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné
hosp. vyu•ívané vodné plochy
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy, okrem
stavebných pozemkov

0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane
0,35% zo základu dane

Hodnota pôdy v obci
Horné Srnie/1
7,53 Sk/m2
0,86 Sk/m2
56,- Sk/m2
hodnota pod¾a platných
predpisov *
hodnota pod¾a platných
predpisov *
56,- Sk/m2
560,- Sk/m2
56,- Sk/m2

Základ dane = výmera pôdy x hodnota pôdy za 1 m2
* Zákon è. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
1/zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

NÁVRH SADZBY DANE
z nehnuteľností v obci Horné Srnie pre r. 2006
podľa VZN č. 5/2004 v znení dodatku č. 1
STAVBY
Druh stavby
N

stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace

návrh − sadzby dane
v obci H. Srnie
2 Sk/m2 / *1 Sk/m2

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

3 Sk/m2

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu

4 Sk/m2

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

5 Sk/m2

N

N

N

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

30 Sk/m2

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

40 Sk/m2

N

N

N

ostatné stavby

10 Sk/m2

Viacpodlažné stavby: − príplatok 1 Sk za každé podlažie
N

Byty a nebytové priestory v bytovom dome

*sadzba 1 Sk/m2 sa použije v uliciach Lesnícka, Vlárska,
Čakanovská, Zábavská, Rajkovecká, Športovcov,
Skalická, Krameničná

2 Sk/m2

Lipovec
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Rozpočet obce Horné Srnie na rok 2006
Príjmy (tis. Sk) Výdavky (tis. Sk)
23 733
12 257
987
1 200
24 720
13 457
213
1 380

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu
Finančné operácie
SPOLU
Rozpočtová organizácia

SPOLU

24 933

14 837

257
200
231
13

7 535
2 300
750
212

25 634

25 634

ZŠ
MŠ
ŠJ
ŠKD

SADZBY
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Horné Srnie pre r. 2006 pod¾a Dodatku è. 1, ktorým sa mení a dopåòa VZN è. 5/
2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce
Horné Srnie
SADZBY POPLATKOV PRE FYZICKÉ OSOBY:
- dospelá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom
1,10/osoba/kal. deò
- die•a do 18 rokov
0,70/osoba/kal. deò
- rodiny so 4-mi a viac de•mi
0,30 Sk/die•a/kal. deò
- obèania •ijúci v osade Rajkovec
0,60 Sk/osoba/kal. deò
- obèania •ijúci v osade Èakanov
0,20 Sk/osoba/kal. deò
- majitelia rekreaèných chát, záhradných chát v záhrad. Osade, obèasne u•ívaných
stavieb v obci a pod., ktorí nemajú v obci trvalý pobyt
0,50 Sk/nehnute¾nos•/kal. deò
SADZBY POPLATKOV PRE PODNIKATE¼OV:
- právnická osoba, ktorá je oprávnená u•íva• alebo u•íva nehnute¾nos• nachádzajúcu sa na území obce na iný úèel ako na podnikanie
1,10 Sk/kal. deò
- podnikate¾, ktorý je oprávnený u•íva• alebo u•íva nehnute¾nos• nachádzajúcu sa
na území obce na úèel podnikania
1,10 Sk/kal. deò
- podnikate¾, ktorý prevádzkuje predajòu s potravinárskym, spotrebným a iným
tovarom (okrem lekárne)
0,70 Sk/liter odpadu x 40 vývozov
- prevádzkovatelia reštauraèných a kaviarenských zariadení
0,30/miesto na posk. slu•./kal.deò
- prevádzkovatelia kuchýò a vývarovní
0,30/st. jedn./kal. deò
- koeficient pre výpoèet ukazovate¾a dennej produkcie odpadov
1
Ú¼AVA BUDE POSKYTNUTÁ:
- nesvojprávnym osobám, osobám le•iacim a pohybujúcim sa na inv. vozíku,
osamelým dôchodcom, vdovám, vdovcom nad 70 rokov
0,50 Sk/osoba/kal. deò
- dôchodcom - man•elským párom nad 70 rokov
0,80 Sk/osoba/kal. deò
- študentom, ktorí bývajú na internátoch, v podnájme a v ubytovniach a obèanom,
ktorí sa z dôvodu výkonu povolania zdr•ujú najmenej 20 dní v kalendárnom
mesiaci mimo miesta bydliska - tzv. tý•dòovky sa poskytne ú¾ava vo forme odpustenia 150 kalendárnych dní
(365 - 150) = 215 x 1,10
•iados• o poskytnutie ú¾avy je potrebné predlo•i• v•dy v termíne do 31. marca
kalendárneho roku, ak vznikne poplatková povinnos• poèas roka, ú¾avu je potrebné
nahlási• pri vzniku poplatkovej povinnosti, inak zaniká nárok na uplatnenie poskytnutia ú¾avy.
POPLATOK BUDE ODPUSTENÝ ZA OBDOBIE, ZA KTORÉ POPLATNÍK PREUKÁ•E:
- svoju neprítomnos• z dôvodu výkonu základnej vojenskej slu•by
- •e sa v urèenom období dlhodobo zdr•iava alebo zdr•iaval v zahranièí
- •e poplatok zaplatili v mieste inom, ako má trvalý pobyt

www.hornesrnie.sk
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2006
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

VÝDAVKOVÁ ČASŤ v tis. Sk
Výdavky:
Rozpočet k 1.1.2006
Správa obce
4 219
Matrika
72
Požiarna ochrana
62
Údržba MK
2 086
Investičné akcie
1 200
Vývož odpadu
1 498
Prevádzka ČOV
280
Príspevok − stavebný úrad
120
Poistenie traktora
2
Verejná zeleň
25
Ostatné práce v obci
20
Výdavky / menšie obecné služby
20
Verejné osvetlenie
621
Bytové hospodárstvo, správa bytov
163
Zdravotné stredisko
250
Športová hala
101
Príspevky športovým oddielom a skautom
290
Obecná knižnica
105
Kultúrny dom
800
Kultúrne akcie, podujatia
120
stretnutie rodákov
9
Stretnutie s občanmi nad 75 rokov
10
Kronika obce
12
Príspevky súborom
55
Lipovec
28
Miestny rozhlas
2
Cintoríny
100
Príspevok − ZO SZTP a ZPCCH
25
Projekty
280
Opatrovateľská služba
157
Klub dôchodcov
10
Zájazd detí zo sociál. Slabších rodín
15
Fond na prísp. Soc. Slabších a soc. odkáz. ob.
50
Splátky úrokov z úverov
650
Spolu:
13 457

PRÍJMOVÁ ČASŤ v tis. Sk
P. č. Príjmy:
Rozpočet k 1.1.2006
1 Podielové dane
10 901
2 Daň z pozemkov
537
3 Daň zo stavieb
1 463
4 Daň z bytov
16
5 Daň za psa
28
6 Daň za hracie prístroje
240
7 Daň za užívanie verejného priestranstva
25
8 Komunálny odpad FO
950
9 Komunálny odpad PO
270
10 Poplatok za dobývací priestor
6
11 Dividendy
1
12 Príjmy z prenájmu majetku obce
100
13 Nájomné
1 607
14 Správne poplatky
80
15 relácie v miestnom rozhlase
7
16 Kopírovacie práce + fax
5
17 Obecná knižnica − príjmy z činnosti
6
18 Zberňa šatstva − príjmy
10
19 Príjem − platby opatrovateliek
20
20 Cintorínske poplatky
20
21 Pohrebníctvo − mraziaci box
4
22 Za znečistenie ovzdušia
8
23 Za predaj bytov
87
24 Úroky z vkladov
1
25 Dotácie
7 410
26 Predaj domu služieb
900
27 Daň za prenájom automatov
1
28 Výťažok z lotérie
2
29 Vrátenie požičiek
15
Spolu
24 720
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Ženský spevácky zbor Srňan
sa dňa 11. decembra tohto roku zúčastnil na ad−
ventnom festivale v kostole v Hornej Súči. Spolu s ďal−
šími piatimi zbormi z Trenčína, Beckova, Nového Mes−
ta n/Váhom, Hornej Súče sa postarali o príjemné pre−
žitie striebornej adventnej nedele a o nezabudnuteľný
kultúrny zážitok v kruhu milovníkov chrámovej hudby.
Ženský zbor Srňan prišiel podporiť potleskom aj sta−
rosta Obce Horné Srnie Ing. Jozef Kristín a skalní fanú−
šikovia sprevádzajúci zbor na všetkých kultúrnych pod−
ujatiach.
Najväčšou odmenou a zároveň vianočným darče−
kom bolo pre zbor nahranie prvého CD, síce v amatér−
skych podmienkach, ale o to s väčším oduševnením a
nadšením umeleckého vedúceho zboru p. Jozefa Po−
lomského a jeho členiek. Za realizáciu a možnosť zvi−
diteľniť sa ďakujeme p. Petrovi Černičkovi, Obecnému
úradu v Hornom Srní, firme Cemmac a. s., Bricol s. r.
o., Indupol Slovakia s. r. o. a Ligna s. r. o.
PS: Ženský spevácky zbor Srňan ponúka na predaj
pre záujemcov svoje CD v cene 150,− Sk. Môžete si ho
zakúpiť na obednom úrade u p. Marty Papiernikovej
alebo u p. Jozefa Polomského.
Mária Chovančíková

Poďakovanie
Riaditeľka DD−DSS Horné Srnie ďakuje v mene svo−
jom, ale aj v mene zamestnancov a klientov ústavu
všetkým sponzorom, ktorí prejavovali svoju priazeň
nášmu ústavu počas celého roka 2005. Zároveň si Vám
všetkým dovolím zaželať veľa zdravia a božského po−
žehnania v roku 2006.
Ing. Jolana Hiklová

Dobrá novina 2005
Ticho vôkol, tak i ty sa k jasličkám priblíž,
postoj, vzdaj úctu Svätej rodine.
Mária a Jozef chránili miesto, kde spal Ježiš,
celý čas, hlavne v polnočnej hodine.
Hviezda cestu mudrcom ukázala,
no skôr tu boli pastieri ctihodní.
S poklonou a darmi, len chvíľa malá,
je prejavom vďaky týchto dní.
Lež jaslí je i dnes na svete veľa,
malí a bezbranní na ulici sveta čakajú.
Dobrá novina ich biedu priblížila,
mlaď verí, že im naše dary oddajú.
Vďaka všetkým,
čo poslov Dobrej noviny do svojho príbytku pozvali.
Vďaka všetkým,
čo svojimi darmi pomôcť neváhali.
Vďaka patrí poslom, čo Dobrú novinu
s mladíckym nadšením roznášajú.
Alojz Krajči, kronikár obce

Lipovec

číslo 4 − december 2005

Vianočný čas
Dni sa výrazne skrátili, objavili sa prvé
snehové vločky, kalúžky na cestách sa v
noci menia na zrkadlá. Áno, opäť sa blíži
čas, ktorý prežívame, obdivujeme a teší−
me sa na jeho príchod. Je to Advent, kto−
rého súčasťou sú najkrajšie sviatky kres−
ťanov − Vianoce. Znova si pripomenieme
veľký zázrak narodenia Božieho syna a
Vykupiteľa Ježiša Krista. Napriek nežičli−
vosti jednotlivcov, vládcov i rozličných po−
litických systémov, Vianoce pretrvali, sú
tu s nami a v treťom tisícročí ich budeme
sláviť už piaty raz. Chvála Bohu, že je to
tak. Čo sa dá ešte povedať a napísať o
Vianociach? Takáto otázka ostala nedáv−
no visieť vo vzduchu − a nebola len reč−
nícka. Stručná odpoveď − mnoho a tiež
nič − tak som aj odpovedal. K čomu sa
prikloníme to závisí od uhla pohľadu a
individuálne od duševno − duchovného
založenia každého z nás. Ale to je pred−
sa dávno a dobre známe. Stačí len pri−
pomenúť, že v našom geopolitickom
priestore mali Vianoce svoje osobité a
dôstojné miesto i v čase, keď bol ešte
aktuálny február, májové dni, august ale−
bo október posplietaný s novembrom. V
rozhlase i v televízii sme počúvali do−
konca koledy, ktoré však bývali akési
nedotiahnuté do logického záveru, ale−
bo boli nadpojené do humorno−grotesk−
nej podoby. Pravé koledy zneli napriek
všetkému, ich udržovateľmi boli chlapci,
mladí muži a často aj tí starší. Viera bola
silná a nebolo také jednoduché a jedno−
značné verejne ju vyznávať. Viac − me−
nej na celom Slovensku − a naša obec
nebola výnimkou − sa udržiavala pekná
tradícia chodenia s Betlehemom, alebo
jasličkami. Tí poslední, ktorí ju predvá−
dzali v Hornom Srní, majú dnes vek
medzi päťdesiatkou a šesťdesiatkou.
Snáď povzdychneme, že je to už dávno.
Lenže, čo je to zhruba štyridsať − päťde−
siat rokov proti dvom tisícročiam, alebo
veku ľudstva vôbec? Je to doba naozaj
krátka a spomienky stále dosť živé.
Ale Betlehem ako súčasť Vianoc má
u nás svoju osobitú polohu. Mnohí z nás
sa pamätajú na nezabudnuteľnú osob−
nosť kňaza, vdp. Augustína Turčeka, kto−
rý bol správcom našej farnosti v rokoch
1949 − 1968. V druhej polovici päťde−
siatich rokov sme slávili dvoje Vianoce
s novým Betlehemom, ktorý bol posta−
vený v bočnej lodi nášho kostola na ľa−
vej strane. Betlehem sa musel po Via−
nociach rozobrať a odložiť. Zásluhu na
jeho vzniku mal práve pán farár Augus−
tín Turček, ktorý okrem svojho kňazské−
ho povolania ovládal aj ďalšie praktické
remeslo − dobre sa vyznal v elektrike.
Aktívne pracoval na mechanických prv−
koch na tú dobu úžasného Betlehema.
Panoráma miesta narodenia Ježiša Kris−
ta, statické i pohyblivé figúrky zaujali nie−
len obyvateľov Horného Srnia. Obdivo−
vali ich mnohí návštevníci zo širokého
okolia. Pri sviatosti birmovania v roku
1959, ktorú vysluhoval pán biskup dr.

Eduard Nécsey, boli už jasličky na svo−
jom stálom mieste. Pristavením bočných
kaplniek sa našlo stále miesto pre túto
úžasnú kompozíciu Kristovho narode−
nia, ktorú slávime už dve tisícročia.
Vo vianočnom čase sa jasličky vy−
stavovali v každom kostole. Ich veľkosť
a vôbec vizuálna podoba boli úmerné
možnostiam tej − ktorej farnosti. Na Slo−
vensku bolo v minulosti niekoľko regió−
nov, kde sa Betlehemy vyskytovali a
zhotovovali mimo chrámových objektov
častejšie než inde. Bolo to okolie Ban−
skej Štiavnice, Orava, Horehronie, Spiš−
ské Zamagurie. Z týchto oblastí sa roz−
šírila produkcia jasličiek aj do ďalších
častí Slovenska. A náš región nie je
výnimkou. Koncom osemdesiatych ro−
kov tu vyrezal a zostavil dva pekné Bet−
lehemy neprofesionálny rezbár Gregor
Malec. Tento rodák z Dubodiela preží−
val svoju jeseň života v neďalekých Tren−
čianskych Tepliciach, kde aj tvoril. Je−
den z Betlehemov sa nachádza v zbier−
kach Trenčianskeho múzea v Trenčíne,
druhý je v súkromnom vlastníctve.
Zdá sa, že jasličky sa objavili v na−
šich kostoloch i mimo nich akosi živel−
ne. Lenže všetko má svoj poriadok a
existencia Betlehemov nie je výnimkou.
Ich vznik sa spája s jedným z najzná−
mejších kresťanských svätcov, ktorým je
zakladateľ rádu Františkánov, svätý Fran−
tišek z Assisi. V roku 1223 pripravil ten−
to muž jasličky, ktoré mali aj živých pro−
tagonistov. Boli to zvieratá − vôl a osol,
ochraňujúce narodeného Ježiša Krista.
Tento počin bol, akože inak, inšpirujúci
a našiel odozvu v širokých európskych
priestoroch. Biblický príbeh Kristovho
narodenia približovali divákom najskôr
živé postavy. Asi v druhej polovici 14.
storočia nahrádzajú živých aktérov dre−
vené sochy v životnej veľkosti. V 16. sto−
ročí sa venujú stavbe Betlehemov Je−
zuiti v Španielsku a vo Francúzsku. Po−
stavy boli vyrezané zo vzácnych druhov
driev a odev mali z drahých látok. V
Taliansku modelovali postavy z hliny a
tiež ich obliekali. V našich končinách
poznáme jasličky z roku 1562, ktoré boli
zostrojené v Prahe, kedy vládol cisár
Ferdinand I. Zdá sa, že to bol signál na
rozšírenie jasličiek do ďalších miest, de−
dín a kostolov všeobecne. Kompozíciu
Kristovho narodenia nepochopili všetci
správne a jasličky sa stávali honosnou
parádou, čo vyvolávalo kritiku a averziu
voči nim. Z cirkevného prostredia sa
potom rozširovali do ľudových vrstiev,
teda aj na vidiek. V priebehu stáročí sa
tak stali stálou súčasťou, dnes už môže−
me povedať, vianočnej kultúry. Okrem
rezbárov sa venovali a venujú ich reali−
zácii aj maliari, keramikári. Známe sú aj
Betlehemy zhotovené z drôtu a dokon−
ca upletené z vŕbového prútia. Ako vi−
dieť, nápaditosť nepozná hranice − a tak
je to správne. Gloria in excelsis Deo!
Dr. Milan Chlebana
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Neúcta alebo bezcitnosť?
V predchádzajúcich číslach „Lipov−
ca“ som písala o činnosti niektorých
spoluobčanov nežičlivcov a či nesprat−
níkov. Žiaľ ich pôsobenie pokračuje aj
naďalej. Nuž posúďte.
Dňa 13.10.2005 prešla som cez
park, kde som znova objavila aktívnu
činnosť dlhoprstých milovníkov kvetov
tým, že zo záhonu bol surovo vytrhnutý
kvitnúci ker chryzantémy.
Ďalší ker zmizol 20.10.2005. Dlho−
prstí nenechali ani ohrádku pri soche
Jána Nepomuckého, patróna našej
obce, odkiaľ odcudzili vysadené ruže.
Skutočne nechápem prístup niekto−
rých občanov k verejnej zeleni. Nielen
že po prevedenej úprave (okopané a
vypleté) kvetinového ostrovčeka v par−
ku, je tento opätovne došliapaný, a to
aj detskými šľapajami, ale je tiež po
ňom jazdené bicyklom.
Ako môže niekoho tešiť to, že zne−
hodnotí prácu iného? Ako sa môže te−
šiť z ukradnutého kvetu? Ako môže
ozdobiť hrob zosnulému ukradnutým
kvetom a pri tom sa pomodliť za jeho
spokojné odpočívanie?
Bude krajší stred parku ak namiesto
kvetinového ostrovčeka tam bude be−
tónová plocha?
Ako by vyzerala nejaká socha ale−
bo plastika ak by bola umiestnená v
parku?
To je toľko cynizmu a hyenizmu v
našich srdciach?
Možno, že odpoveďou je nasledov−
né.

15.9.2005 sme my ženy mali kurz
studenej kuchyne. Po skončení, približ−
ne o 21.00 hod. pri odchode z DK sme
sa cítili, ako by sme boli na kraji prale−
sa z ktorého sa šírili zvuky opíc. Tento
opičí koncert však vychádzal z hrdiel
našej dospievajúcej mládeže v parku.
To, že boli z našej obce je jednoznač−
né, lebo uvedený deň bol štvrtok − svia−
tok Sedembolestnej Panny Márie.
Preto som veľmi rada, že konečne
bolo zrealizované presvetlenie parku
orezaním prevísajúcich a polámaných
konárov, čím sa park stal priehľadnej−
ším, svetlejším a krajším.
Aktivita dlhoprstých sa prejavila aj
na lávke pre peších k autobusovej za−
stávke. Bola uskutočnená oprava pleti−
va tým, že bol natiahnutý nový špono−
vací drôt upevnený skrutkami s cieľom,
aby pletivo neplávalo a pri chôdzi neo−
hrozovalo chodcov. Netrvalo dlho a láv−
ka bola opäť bez šponovacieho drôtu
a tiež bez skrutiek.
Takto postupne vznikajú viac nákla−
dy na údržbu obecného majetku, ktoré
by nemuseli byť. Tak si kladiem otáz−
ku: Oplatí sa niečo v našej obci robiť v
prospech občana?
Verte či neverte, takýmto postojom
dopredu znechucujete a odradzujete
ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať v
prospech obce.
To, čo som opísala, sú len zrnká z
nepríjemností, s ktorými sa pracovníci
OÚ stretávajú. Pomôžu len skryté ka−
mery??
Mária Kussová

INTERNETOVÁ STRÁNKA OBCE BOLA ÚSPEŠNÁ
Ako si už mnohí z Vás všimli, od jari tohto roka funguje vynovená, doplnená
internetová stránka o našej obci. Keďže sme po jej spustení (a doteraz stále)
dostali mnoho kladných odoziev a povzbudení, rozhodli sme sa ju prihlásiť do
súťaže Zlatý erb. V tejto súťaži sú hodnotené internetové stránky o obciach,
mestách a samosprávnych krajoch.
Stránka o našej obci sa z hodnotených stránok umiestnila na 8. mieste, čo
považujeme za veľký úspech (viac o hodnotení na stránke www.zlatyerb.sk).
Týmto by sme sa chceli poďakovať nášmu administrátorovi Jozefovi Martonovi
za ochotu a výbornú prácu. Nikto však nie je dokonalý, a tak nám určité nedo−
statky boli vytknuté. Z tohto dôvodu sa v najbližších dňoch naša stránka doplní,
aby spĺňala povinné informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
Na zaktualizovanej stránke nájdete:
* informácie o orgánoch obce, starostovi, odborných komisiách, obecnom
zastupiteľstve, obecnom úrade,
* výpisy z uznesení, výpisy z hlasovaní poslancov, dochádzku členov obec−
ného zastupiteľstva, odborných komisií na zasadnutiach,
* všetky schválené všeobecne záväzné nariadenia i ostatné predpisy obce,
* všeobecne záväzné nariadenia pripravené k schvaľovaniu na pripomienko−
vanie,
* rozpočet obce, tlačivá rôznych žiadostí,
* sadzobník správnych poplatkov a pod.
Okrem toho tam nájdete informácie o aktuálnom dianí v obci, pozvánky na
rôzne obecné, kultúrne či športové podujatia, výsledky športových súťaží, elek−
tronickú verziu novín Lipovec a pod.
Privítame Vaše námety na doplnenie stránky, informácie, ktoré by tu mali byť
uverejnené, ale i Vaše články, odkazy na stránky firiem a podnikateľov v obci atď.
Veríme, že stránka získa ďalších stálych návštevníkov. Preto neváhajte a klik−
nite na www.hornesrnie.sk.
Silvia Kebísková, OcÚ

www.hornesrnie.sk
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Z meštianky do strednej školy...
Bolo to radosti, keď sme sa začiatkom roka 1947 do−
zvedeli, že od nového školského roka nebudeme dochá−
dzať do „meštianky“ v Trenčianskej Teplej, aj napriek tomu,
že jej úroveň bola veľmi dobrá. Mala tradíciu.
Naša, novozriadená Stredná obvodná škola (SOŠ)
bola mladá, prišli k nám noví učitelia. Priniesli novoty
do vyučovania, ale aj do diania v obci.
Riaditeľ SOŠ Belomír Lonek výdatne pomáhal pri roz−
voji kultúry. Zriadil trvalé priestory na pravidelné pre−
mietanie celovečerných filmov. Priestory dal k dispozícii
Vít Kebísek v staručkej „Reštaurácii u Víta“ na Kame−
neckej ulici. Manželka riaditeľa SOŠ, Agnesa Loneko−
vá okrem učiteľských povinností, veľmi pekne a obsaž−
ne písala kroniku našej obce.
Pani učiteľka Julianna Hirnerová mala u nás veľa
odchovancov hudobníkov a dobrých spevákov.
Títo výrazne posunuli úroveň školstva, neskôr sa
pridali ich mladší kolegovia a tradíciu máme aj u nás.
A veľmi dobrú, naviac, naše školstvo má už 165 rokov.
Ing. Alojz Krajči, kronikár obce

Letkom - so skautingom

„Ráno boli obloky pokreslené grafikom /maliarom/ −
mrazom a vyzerali ani z brúseného skla. A čo to za
perinu prikrýva našu jedličku?“
Taký pohľad je radostným okamihom v srdci malej
Terezky, ktorá už netrpezlivo od rána pobehuje po
dome. Prečo? No predsa prišla pani Zima a s ňou i
prázdniny a sánkovačky, guľovačky, lyžovačky..
Rôzne športové i nešportové aktivity poznajú aj naši
skauti, ktorí z obľubou a nadšením sa pripájajú do ich
scenárov. Jedným veľkým scenárom a premyslením
činností diania nášho Stosedemnásteho skautského
zboru sv. Františka z Assisi bol i rok 2005.
Stalo sa už tradíciou /milým skautským záväzkom/ k
Vianociam prinášať do príbytkov teplou žiarou Betle−
hemského svetla magickú atmosféru pokojných sviat−
kov. Túto neopísateľnú atmosféru ponúkame i prostred−
níctvom zapojenia sa do akcie eRka (Hnutia kresťan−
stiev detí), vianočným koledovaním − Dobrá novina.
Za aktivity, ktoré nám pomáhajú uskutočňovať naši
menší i väčší skauti, usporadúvame zaujímavé akcie ako:
„Maškarný ples, Juniáles, športový deň Juraj, Ferdo (podľa
nášho zborového patróna)...“. Milou akciou sa stal tradič−
ný Mikuláš v domove dôchodcov a v miestnom kostole.
Neodmysliteľný je („letný pilier skautingu“) − TÁBOR.
Spomienku výročia SNP organizujeme peší pochod
do „Smutného járku“ a pomníku na Ľuborčianskom cin−
toríne. Na pomoc nášmu okoliu pomáhame pri čistení
obce, brehov koryta Vláre, autobusových zastávok i
studničiek rozľahlého chotára. Rokom 2005 sa náš zbor
rozrástol a pribral pod svoje krídla aj skautské oddiely
z Nemšovej. Priebehom roka sa naša spolupráca vy−
darila, veď je pravdou: „viac hláv, viac rozumu“.
Novinkou nasledujúceho roka bude prvý ročník
SKAUTSKÉHO PLESU, ktorý sa bude konať 28.1.2006 v
Kultúrnom dome. Perličkou plesu budú naši malí skauti
so zaujímavým programom. Touto cestou Vás všetkých
srdečne pozývame. Keďže Skauting je neziskovým hnu−
tím, bez podpory a pomoci by sme nemohli existovať.
Preto sa s veľkým poďakovaním obraciame na tých, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Hlavne Obecnému
úradu v Hornom Srní, mestskému úradu Nemšová, obom
farským úradom, podnikateľom, organizáciám a jednot−
livcom, ktorý nám nezištne pomáhajú počas celého roka.
„A bolo čosi v pravde povzneseného v tomto čase a
i zvony sa rozhlaholili slávnostnou zvesťou.“
Keke
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Kone vrané... (Ródeo v Blatí...)
Chovatelia koní, či už v minu−
losti, alebo v dnešných časoch pri
rôznych činnostiach zažívajú aj
neskutočné príbehy. Moji priate−
lia, ktorí o chove týchto nádher−
ných zvierat poznajú rôzne zau−
jímavosti, mi vyrozprávali aj také,
ktoré vyznejú rozprávkovo, ale sú
skutočné. Tak čítajte, posúďte.
Dedko Černička − Grimbál boli
veselý človek, ale málokomu uve−
rili, keď počuli hovoriť mimoriad−
nu udalosť. Ani tomu neverili, že
Bandy, trojročný žrebec zo stajne
Antona Svedka, nestrpí na svojom
chrbte nikoho, mimo svojho pána.
Preto sa dlho nenašiel odvážlivec,
aby vyskúšal jeho klus, tobôž už
nie cval. Anton Svedek bol hrdý
na to, že jeho koník má takúto
vlastnosť. Iba dedkovi Černičkovi
to nedalo spávať, veď sám ocho−
čili u svojho pána, obchodníka
Grimbalu, nejedného koňa. V tom−
to boli veľmi skúsený.
Stalo sa, že na pastve v Blatí
sa v nedeľné odpoludnie stretli
dedko Černička, Anton Svedek a
voľne sa pasúci Bandy. Bolo tam
viac chlapov, ktorí s úsmevom

počúvali rozhovor dedka s Anto−
nom. Dedko domŕzali, ale aj sa
dušovali, že koníka skrotia a budú
na ňom jazdiť, vraj vedia, ako sa
dá priučiť k poslušnosti. Prítomní
ešte viac vtipkovali na adresu ded−
ka. Anton sa usmial a Bandyho
dedkovi na jazdu požičal.
Už prvý pokus po vysadnutí na
koňa bol neúspešný. Po pár
ostrých krokoch ležali dedko na
trávniku, ale to ich ešte viac po−
vzbudilo. Stareckou „rýchlosťou“
sa pozbierali a vyriekli takmer
osudnú vetu: „skrátim remeň
ohlávky, vysadnem znova, ale
Bandyho trochu podržte a štrán−
kom mi zviažte nohy pod jeho
bruchom“. Stalo sa a opakované
ródeo začalo.
Predvedené jazdecké divadlo
uchvátilo všetkých prítomných tak,
že nikto do tohto nemohol zasiah−
nuť. Na scéne boli dedko Černič−
ka a Bandy. Koník na tráve v Blatí
v blízkosti topoľov urobil všetko
pre to, aby dedka z chrbta zho−
dil. Dedko sa držali statočne. Lie−
tali z jednej strany na druhú, ale
skrátená ohlávka a zviazané nohy

im pomáhali vždy polohu vyrov−
nať. Pohľad na tento „husársky“
kúsok bol úchvatný, ale časom
dedko strácali sily a ich pohyb na
chrbte koňa sa stával kritický. V
nádhernom srňanskom kraji lie−
tali z jednej strany na druhú, ako
tanečník Lúčnice. Dedko áno, ale
Bandy to nevydržal psychicky. Po
kľukatom vystúpení si to namieril
priamo po ceste smerom na Čer−
ňavé, ale v rýchlom cvale. Tu
dedko už „stratili“ posledné sily a
náhle zmenili svoju polohu. Tes−
ne pred brodom oproti ulici Sú−
hradská boli ich nohy, pevne
zviazané štránkom, na chrbte
Bandyho a hlava pod bruchom.
tento výjav videli i vystrašení ob−
čania v uliciach Súhradská a
Horný koniec.
To už „vysilený“ dedko nerea−
govali, hoci pri prechádzaní bro−
du im hlavu dobre ovlažila voda
v rieke Vlára. Bandy doklusal až
na dvor svojho pána. Vystrašení
domáci i susedia ihneď po za−
stavení koníka chceli dedka oslo−
bodiť, ale Bandy dielo dokonal.
Pomaly išiel do stajne. to už robiť

nemal. Dedkova hlava pri prechá−
dzaní cez dvere, silne narazila
na prah dubových zárubní. To už
dedko neregistrovali.
Všetci prítomní ihneď v mašta−
li ratovali „polomŕtveho“ dedka.
Po odviazaní štránkov vodou
kriesili dedka, hlava takmer bez−
vládne lietala z jednej strany na
druhú, ale prejavila známky ži−
vota. Tí skúsenejší priniesli slivo−
vičku a očká sa dedkovi rozsvie−
tili, lenže záchrancovia to prehnali
a dedko nepreriekli ani slovo.
Dedko zaspali, uložili ich do
postele a prebudili sa až na dru−
hý deň.
Ako sa cítili pri tejto krkolom−
nej jazde to sa srňanci dozvedeli
po prebudení, hoci ich ešte mo−
talo, svojsky vyriekli: „... Bandy ma
aspoň chvíľu poslúchal. Verím Ti
Tonko, že na chrbte sa nikto,
okrem Teba nemôže nosiť. Je to
výborný koník.“
Od toho času dedko Černička
viac verili slovám o mimoriadnych
udalostiach, takto mi to vyrozprá−
val Janko Svedek, syn Antona.
Alojz Krajči

Pomoc rodinám
Počet ochorení na civilizačné
ochorenia, medzi ktoré patrí i che−
mická choroba srdca, hyperten−
zia, srdcový infarkt, mozgová po−
rážka, atď., má stúpajúci trend.
Na Slovensku zo všetkých príčin
úmrtí zomiera na choroby obe−
hovej sústavy ročne až 50% mu−
žov a 60% žien. Kým vo Fran−
cúzsku, na Islande, v Holandsku
je to 229/100 000 obyvateľov, na
Slovensku štandardizovaná úmrt−
nosť u mužov je až 669/100 000
obyvateľov, u žien 441/100 000
obyvateľov.
Čo má vplyv na vznik týchto
ochorení? Je to predovšetkým
nezdravý životný štýl. Hippokra−
tes kedysi dávno povedal: „Do−
voľ, aby tvoje potraviny boli tvoji−
mi liekmi, a nie tvoje lieky tvojimi
potravinami.“ Tento výrok je stá−
le aktuálny i v treťom tisícročí. Čo
by teda náš jedálniček mal ob−
sahovať? Predovšetkým pestrú a
vyváženú stravu. Uprednostnite
celozrné a olejnaté semená obo−
hatené výrobky z obilnín, ovocie
a zeleninu ako aj zeleninové je−
dlá, nízkotučné mlieko, mliečne
výrobky, chudé mäso, hydinu,

ryby, strukoviny a výrobky z nich.
Množstvo potravy, ktoré by ste
mali denne konzumovať závisí od
Vášho veku (starší ľudia menej
ako dospievajúca mládež, tehot−
né ženy a dojčiace matky), ďalej
závisí od telesnej konštrukcie,
úrovne telesnej aktivity, pohlavia.
Dôležitý je príjem tekutín, hlavne
ovocných a zeleninových štiav.
Príjem tekutín by mal byť asi 2,5 l
denne, v lete keď sa človek potí i
viac. K zdravému životnému štý−
lu neodmysliteľne patrí pohyb.
Primeraný pohyb podporuje srd−
covú činnosť, normalizuje tlak krvi,
zvyšuje schopnosť krvi prenášať
kyslík, podporuje trávenie a čin−
nosť čriev, posilňuje svaly, kosti,
väzivo, zlepšuje postavu, spoma−
ľuje proces starnutia a je vynika−
júcim prostriedkom proti dušev−
nej únave. Vyberte si šport (cvi−
čenie), ktorý bude pre Vás zdro−
jom zábavy, nie stresu. Dôležité
je nefajčiť. Čím mladšia je oso−
ba, ktorá začne fajčiť, tým väčšie
je riziko vzniku rakoviny pľúc. Faj−
čenie je rizikovým faktorom pre
rakovinu hrtanu, dutiny ústnej.
Spôsobuje obštrukčnú chorobu

pľúc, zvyšuje tlak krvi, prispieva
k poruchám srdcového rytmu.
Zdravý životný štýl je návodom,
ako predísť rizikovým faktorom
srdcovo − cievnych chorôb. Rizi−
kové faktory ktoré môžeme zme−
niť sú vysoká hladina tukov v krvi
(LDL − cholesterolu, triacylglyce−
rolov), vysoký krvný tlak, fajčenie,
cukrovka, nesprávna výživa,
obezita a nedostatok fyzickej ná−
mahy.
Tieto myšlienky viedli pracov−
níkov Regionálneho úradu Verej−
ného zdravotníctva v Trenčíne
spolu s jeho riaditeľkou, regionál−
nou hygieničkou MUDr. V. Dobiá−
šovou k zorganizovaniu akcie ve−
novanej rodičom detí, u ktorých
sa počas aktívneho vyhľadávania
osôb v riziku našla zvýšená hla−
dina krvného cholesterolu. Odbe−
ry krvi prebehli 26.10.2005 na pe−
diatrickej ambulancii zdravotnícke−
ho strediska Horné Srnie. V spo−
lupráci s MUDr. R. Zavřelom v dru−
hej etape boli oslovení rodičia tých−
to detí. Naším úmyslom bolo vy−
tvoriť program na prevenciu rizi−
kových faktorov v rodinách, navrh−
nutý na podnietenie rodičov a aj

detí k osvojeniu si zdravých stra−
vovacích návykov, k zvyšovaniu
pohybovej aktivity a k redukova−
niu sedavého spôsobu trávenia
voľného času a nabádaniu nielen
k pracovnému, ale aj k rekreač−
nému pohybu. Rovnako rodičia
ako predtým ich deti boli pozvaní
do zdravotného strediska, aby im
boli odmerané ich vlastné riziká
t.j. im bol vyšetrený cholesterol, tuk
v krvi, krvný cukor, zmeraný tlak
krvi a tuk v tele. Zároveň im boli
vysvetlené rôzne okolnosti, ktoré
mohli viesť k nedobrým výsledkom
v rodine, čo sú stravovacie návy−
ky, organizovanie voľného času,
pohybová aktivita, fajčenie, gene−
tika atď... Pri tejto príležitosti kaž−
dý rodič okrem poradenstva do−
stal vyplniť jedálny lístok, analýza
ktorého má prispieť k nájdeniu
eventuálnych chýb v stravovaní,
respektíve ozrejmiť prípadný ne−
súlad príjme živín k potrebám. Ana−
lýza bola východiskom pre kon−
krétne rady v oblasti osvojovania
si zdravého životného štýlu.
Regionálny úrad Verejného
zdravotníctva v Trenčíne −
poradňa zdravia
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Opäť je tu koniec roka!
Bilancovať či nebilancovať?
Toto je každoročná otázka, ktorá
nás núti zamýšľať sa nad priebe−
hom uplynulého roka.
Ešte máme v pamäti vianočné
a novoročné vinše z minulého
roka a už si pripravujeme tohto−
ročné. Zamýšľame sa jednoducho
nad tým, či sme boli úspešní, či
sa nám darilo, ako žila rodina, či
sme boli zdraví, kde sme boli na
dovolenke.
Tak teda: aký si bol, rok 2005?
Z pohľadu vedenia obce pra−
covne náročný. Začiatok roka pri−
niesol zmeny v legislatíve, ktorá
sa dotkla predovšetkým financo−
vania obcí. Tzv. fiškálna decen−
tralizácia priniesla striktné pride−
ľovanie finančných prostriedkov a
núti obce chýbajúce financie zís−
kavať prostredníctvom daňového
zaťaženia občana. Bolo nutné hľa−
dať kompromisy a tie sa podarilo
nájsť, ale pochopiteľne za cenu po−
malšieho rozvoja obce. Takýmto
spôsobom je nasmerovaný i bu−
dúcoročný rozpočet. Obdobne i
zmeny v daniach a poplatky za
komunálny odpad boli robené cit−
livo, tak, aby sa príliš nedotkli ro−
dinného rozpočtu.
Ďalšie novely zákonov sa do−

tkli predovšetkým sociálnej oblasti,
stavebného zákona, zákona o
ochrane osobných údajov, o poh−
rebníctve. Zmeny máme podchy−
tené a zamestnankyne obecného
úradu absolvovali školenia tak,
aby Vám, občanom, mohli poskyt−
núť potrebnú radu alebo pomoc.
Investičné zámery sa podarilo
realizovať v plnom rozsahu. Do−
končená je vodovodná, kanalizač−
ná i elektrická prípojka na novej
ulici Mostíková II.
V základnej škole boli zmoder−
nizované všetky sociálne zariade−
nia.
Za veľkého úsilia sa podarilo
uviesť do slušného stavu ZK Ce−
mentár. Hospodárenie v ňom
však postačuje iba na bežnú údrž−
bu a kultúrni činovníci nejavia prí−
liš veľký záujem o organizovanie
kultúrnych podujatí v ňom. Napriek
tomu máme záujem pokračovať v
jeho postupnej rekonštrukcii. Dú−
fam, že po jeho návšteve počas
plesovej sezóny sa presvedčíte,
že sa postupne vynovuje tak, aby
mohol slúžiť ďalším generáciám.
Úspešne sa rozbehla práca
zboru pre občianske záležitosti,
dobré výsledky dosahujú folklór−
ne súbory a ženský spevácky

zbor. Do kultúrneho diania sa za−
pojil i skautský zbor. Opätovne
však musím pripomenúť, že nám
chýba zopár jedincov, ktorí by
dokázali využiť priestorové mož−
nosti a ľudský potenciál a pozdvih−
núť úroveň kultúrneho života v obci.
Intenzívne sme sa zaoberali i
otázkou bytovej výstavby. Pre ne−
záujem občanov sme nakoniec
zrekonštruovali priestory v ZK
Cementár na dve bytové jednot−
ky. Voľné priestory v ZK Cemen−
tár i v MŠ sú zatiaľ využívané pod−
nikateľmi ako skladové priestory.
V budúcom roku chceme začať
rokovať o využití uvedených
priestorov v MŠ s vyšším územ−
ným celkom s cieľom rozšíriť do−
mov dôchodcov alebo zriadením
penziónu.
Úspešní sme boli i v podávaní
projektov. V tomto roku sme čer−
pali grant z environmentálneho
fondu na vodovodnú prípojku uli−
ce Mostíková II. a grant z minister−
stva kultúry na doplnenie knižnič−
ného fondu a počítačovej techni−
ky v obecnej knižnici. V budúcich
dvoch rokoch budeme čerpať
prostriedky z INTERREG−u na
kultúrne podujatia v rámci cezhra−
ničnej spolupráce. Podané máme

i ďalšie projekty, predpokladám
avšak že k ich realizácie dôjde až
v plánovacom období 2007 −
2013.
A čo v budúcom roku? Rozho−
dujúce prostriedky pôjdu na ulicu
Mostíková II, upraví sa časť chod−
níkov v obci, vymeníme verejné
osvetlenie. Ďalšie aktivity sú zá−
vislé na prísune finančných
prostriedkov z fondov EÚ alebo
grantov jednotlivých ministerstiev.
Rok 2006 bude pre nás opäť
predovšetkým pracovný. Všetko,
čo by sme si však priali od roku
2006, si môžeme spoločne pove−
dať pri vítaní nového roka o pol−
noci pod rozsvieteným stromče−
kom pred obecným úradom, kde
Vás všetkých srdečne pozývam.
Ďakujem všetkým, ktorí prispe−
li svojim dielom k rozvoju obce.
Zároveň Vás ostatných žiadam,
aby ste verejne prejavili svoj sú−
hlas, alebo nesúhlas s prácou
obecného zastupiteľstva, zamest−
nancov obecného úradu, alebo s
mojou prácou.
V novom roku 2006 Vám že−
lám veľa zdravia, šťastia, osobnej
a rodinnej pohody a veľa úspe−
chov.
Ing. Jozef Kristín, starosta obce

Bilancia CEMMAC a. s. za rok 2005
Niet takého podniku, firmy, alebo organizácie, kde by sa na prelo−
me rokov nebilancoval ten práve uplynulý. Nie je tomu inak ani v
našej akciovej spoločnosti CEMMAC. Tak aký bol pre nás rok 2005?
Dá sa konštatovať, že bol mimoriadne úspešný, pretože firma do−
siahla rekordné výsledky skoro vo všetkých ekonomických ukazova−
teľoch za jej históriu činnosti. Pre názornú ilustráciu je uvedené na−
sledovné porovnanie plnenia rozhodujúcich ukazovateľov:
r. 2000
r. 2001 predpoklad r. 2005
Výroba slinku
268 000 t 359 000 t
425 000 t
Výroba cementu
378 000 t 445 000 t
615 000 t
Priemerná mzda
17 749 Sk 19 716 Sk
25 620 Sk
Výroba cementu
1 969 t
2 572 t
3 494 t
na pracovníka
Pre vysvetlenie uvádzame, že v r. 2000 bola uvedená do činnosti
linka rotačnej pece so súvisiacimi zariadeniami a r. 2001 bol prvý
celý rok, keď sa slinok produkoval iba
rotačnou pecou. Z uvedeného je vi−
dieť, ako sa zamestnanci CEMMAC−u
zžili s novou technológiou a naučili sa
ju maximálne efektívne ovládať, za čo
všetkým patrí poďakovanie.
V roku 2005 sa naša spoločnosť
zamerala hlavne na zníženie spotre−
by ušľachtilých palív (v našom prípade
čierne uhlie a zemný plyn) a ich ná−
hradu inými zdrojmi, pre ktoré sa pou−
žíva súborný názov „alternatívne pali−
vá“. Už na začiatku roka bola dobudo−
vaná a odskúšaná linka na dávkova−
nie tuhých alternatívnych palív do ro−
tačnej pece cez jej hlavný horák. V
tomto prípade sa jedná o podrvenú
zmes papiera, dreva, plastov, fólií a tex−

tilu. Na garantované parametre sa zariadenie začalo plne využívať
až v druhom polroku po vyriešení dodávateľsko−odberateľských vzťa−
hov. Súbežne s uvedenou investíciou sa budovalo a pripravovalo do
činnosti zariadenie na spaľovanie celých a drvených pneumatík. Vo
štvrtom štvrťroku tak isto úspešne dosiahlo garantované parametre a
obe linky v súčasnosti majú veľmi priaznivý ekonomický efekt na
výrobu slinku. Predpokladá sa, že ich využívaním sa ušetrí až 15%
spotreby ušľachtilých palív za rok. V súvislosti so spaľovaním alterna−
tívnych palív bol uvedený do prevádzky automatický emisný monito−
rovací systém, ktorý zabezpečí a garantuje, že z odprašovacích za−
riadení firmy do ovzdušia neunikne škodlivá látka, ktorá by mohla
nejakým spôsobom ovplyvniť a poškodiť zdravie zamestnancov a
občanov obce, alebo narušiť ekologický systém v okolí podniku.
Všetky skutočnosti okolo využívania alternatívnych palív pri výpa−
le slinku overila Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá roz−
hodnutím z 3.6.2005 udelila našej spo−
ločnosti integrované povolenie pre
nakladanie s odpadmi v zmysle zod−
povedajúcich zákonných noriem.
Tak isto v júni tohto roka v audit−
nom konaní obhájila naša firma certi−
fikát ISO 14001, ktorý nás prezentuje
ako spoločnosť maximálne dbajúcu na
udržanie a zlepšenie životného
prostredia v jej areáli a blízkom okolí.
Toto bola iba malá exkurzia do čin−
nosti našej spoločnosti v r. 2005. Pre−
zentované výsledky nás zaväzujú po−
kračovať v nastúpenom trende. Veríme,
že svedomitým plnením si zverených
úloh všetkých zamestnancov a podpo−
rou obce budeme môcť v podobnom
duchu bilancovať i rok nasledujúci.
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Vodácka sezóna v roku 2005
Vážení športoví priaznivci! Po skončení
vodáckej sezóny vás chcem oboznámiť s
priebehom a dosiahnutými výsledkami pre−
tekárov vodáckeho klubu Delfín Horné Sr−
nie. Sezónu sme zahájili v máji 1. kolom
Majstrovstiev Slovenska vo vodáckom viac−
boji, ktoré sa konali v dňoch 28. − 29. mája
vo Zvolene. Organizácia pretekov bola dosť
problematická, lebo vo Zvolene bola zatvo−
rená krytá plaváreň a tak plávanie preložili
do Banskej Bystrice, kde sme museli cesto−
vať už ráno o 6.00 hod. Na týchto pretekoch
štartovali naši pretekári v týchto kategóriách:
Žiaci P−5 v zložení: Šebík Juraj, Špirka Jo−
zef, Harvan Andrej, Čulenová
Kristína a Mierna Michaela
Dorastenky: C−2. 3 lode v zlo−
žení: 1. Pavlačková Ivana, Mar−
tonová Zuzana
2. Šebíková Lívia, Špirková
Petra
3. Turáková Hanka, Húserko−
vá Naďa
Dorastenci: C−2 v zložení: Sve−
dek Juraj, Poláček Marian
Muži: C−2 v zložení: Jackovič
Peter, Špirka Marian
Na plavárni podali dobrý vý−
kon žiaci a dorastenky, ktorí boli
po plávaní na 1. mieste. Popo−
ludní bol štart 1. etapy, ktorá sa
konala na rieke Hron. Muži a do−
rastenci išli trať dlhú 14 km so štartom v Iliaši
a cieľom vo Zvolene. Žiaci 8 km dlhú trať.
Etapa sa išla za krásneho slnečného poča−
sia a veľmi dobre si počínali žiaci, keď dobre
zvládli i streľbu a do cieľa došli s 3 min. ná−
skokom pred posádkami zo Zvolena. Takis−
to s veľkým náskokom došla i posádka do−
rasteniek Pavlačková − Martonov. V nedeľu
pokračovali preteky na Môťovskej priehrade
vo Zvolene. Najprv sa konali 2 kolá šprintu a
potom 2 kolá slalomu. Žiaci na pramici zvlá−
dli 3 miesta na stupni víťazov. Na 1. mieste
skončili Pavlačková − Martonová, 2. miesto
Šebíková − Špirková, 3. miesto Húserková −
Turáková. Dorastenci obsadili 3. miesto a
muži tiež 3. miesto. Ako vidno podľa výsled−
kov, naši pretekári zvládli tieto preteky vý−
borne. Druhé kolo seriálu Majstrovstiev Slo−
venska sa konalo v dňoch 17. − 19. júna v
Hliníku nad Hronom. Ale tohto preteku sme
sa nezúčastnili, lebo väčšina pretekárov dala
prednosť škole − písali sa koncoročné písomky
a uzatvárali známky na vysvedčení. 3. kolo
sa malo konať v dňoch 9. − 11. septembra v
Nových Zámkoch, ale týždeň pred preteka−
mi ich organizátor zrušil, lebo sa prihlásilo
málo posádok a Zväz vodáctva nepridelil
peniaze na organizovanie pretekov. Situá−
cia o ďalšom fungovaní vodáckeho športu
LIPOVEC − noviny obce Horné Srnie. Zod−
povedný redaktor Ing. Jolana Hiklová,
www.hornesrnie.sk. Vychádza vo vydava−
teľstve DELTA Skalka n/V, tel. 0905 259 315,
e−mail:delta@naex.sk, www.delta.ismo.sk.
Registrácia: Okresný úrad Trenčín č. 120−
456/1992−RK.
© DELTA

sa bude riešiť na najbližšej Konferencii Zvä−
zu vodáctva a raftingu v Bratislave vo febru−
ári v roku 2006. Najväčším problémom je
veľký pokles mládežníckych posádok v klu−
boch a taktiež väčšina hlavne bratislavských
klubov sa preorientovala z vodáckeho viac−
boja na jazdenie raftingu.
Keď už píšem o vodáckom športe poinfor−
mujem vás i o výsledkoch odchovancov
nášho klubu, ktorí teraz závodia v rýchlost−
nej kanoistike. Sú to moje deti. Jakub a Zden−
ka jazdia za 8. ročné športové gymnázium
Trenčín. Jakub má 16 rokov a na Majstrov−
stvách Slovenska sa umiestnil v disciplíne
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Spoločenská rubrika
NAŠI NOVÍ OBÈANIA
29.9.2005 Karin HURÁKOVÁ
24.10.2005 Samuel GALKO
30.10.2005 Kristián KEBÍSEK
4.11.2005 Lenka KOJDIAKOVÁ
7.11.2005 Adam FABUŠ
24.11.2005 Patrícia FABUŠOVÁ
MAN•ELSTVO UZATVORILI
8.10.2005 Miroslav GALKO z H. Srnia a
drea BALÁ•OVÁ z Trenè. Teplej

An-

22.10.2005 Peter PAPIERNIK z H. Srnia
a Miriam JURÍKOVÁ z Komjatíc
22.10.2005 Pavol MAKOVEC z H. Srniaa
PÚÈKOVÁ z Dubnice nad Váhom

Eva

NAV•DY SME SA ROZLÚÈILI
5.11.2005 Štefan KUBÍÈEK
12.10.2005 Irena MIERNA
13.10.2005 Emil RIEÈIÈIAR
16.10.2005 Cyril PAPIERNIK
27.10.2005 František VAVRUŠ
28.11.2005 Ferdinand MARTIŠKA
9.12.2005 Margita OSLANCOVÁ

Za Františkom Vavrušom
K1−500 m na 8. mieste, K2−500 m na 5. mies−
te a K4−500 m na 3. mieste. Na medzinárod−
nej regate v Bochumi sa umiestnili na K2−
500 m na 5. mieste. Zdenka má 19 rokov a
tento rok začala jazdiť v kategórii žien. Na
medzinárodnej regate v Piešťanoch sa
umiestnila na K1−500 m i K1−1000 m na 2.
mieste. Na Majstrovstvách Slovenska sa
umiestnila v K1−500 m i K1−200 m na 3. mies−
te a v K1−1000 m na 4. mieste. Juraj má 24
rokov a je členom reprezentačného družstva
Slovenska. Jazdí v posádke v zložení Belo−
vič, Noskovič, Lipták a Martínek. Na kvalifi−
kačných pretekoch vyhrali disciplínu K4−200
m a nominovali sa na ME a MS. Majstrov−
stvá Európy sa konali v Poznani v dňoch 28.
− 31. júla. Tu sa umiestnili na 6. mieste. V
dňoch 25. − 28. augusta a zúčastnili Majstrov−
stiev sveta v Záhrebe a dopádlovali na pek−
nom 5. mieste. Majstrovstiev Slovenska sa
nezúčastnili, lebo v tom termíne boli na sú−
stredení pred Majstrovstvami Európy. Podľa
uvedených výsledkov vidieť, že títo mladí pre−
tekári úspešne reprezentujú Slovensko i v
medzinárodnej konkurencii a dúfam, že i v
budúcoročnej sezóne sa udržia v svetovej
špičke.
V závere chcem poďakovať obecnému
zastupiteľstvu za finančnú podporu nášho
klubu a taktiež firme Bricol s. r. o. pod vede−
ním p. Petra Dobeša, ktorý nás už niekoľko
rokov sponzorsky podporuje.
Text k fotografii: Štvorkajak v zložení Be−
lovič, Noskovič, Lipták, Martínek po dojazde
do cieľa na Majstrovstvách sveta v Záhrebe.
Umiestnili sa na 5. mieste.
Zdenko Lipták

Základnú školu v Hornom Srní riadil
v rokoch 1960 − 1989 pán František Vav−
ruš. Do funkcie nastúpil po reforme škol−
stva 1. februára 1960. V tom čase to bola
8. triedna Základná ľudová škola.
Pod jeho vedením bola realizovaná
prístavba pôvodnej budovy školy a boli
vybudované základné priestory pre te−
lesnú výchovu.
Pán František Vavruš sa narodil v Ne−
mšovej dňa 31.1.1929 a zomrel ako 76
ročný, dňa 27.10.2005.
Česť jeho pamiatke.
Redakcia

Toto poteší...

- ak ZŠ a MŠ Václava Mitúcha, folklórny súbor
Sròan a •enský spevácky zbor Srnòan pripravia
kultúrny program, ako to urobili posledné nedelné
odpoludnie pred Vianocami. Kinosála kultúrneho
domu bola preplnená a vïaèní diváci sa odmenili
uèinkujúcim aspoò potleskom
- ak nádherná atmosféra vznikla poèas Polnoènej svätej omše v kostole sv. Jána Nepomuckého,
keï dp.Stanislavovi Lugowskému a dp. Maximiliánovi Nosálovi asistovali hudobníci-dychová hudba
Cementár a •enský spevácky zbor Srnaò. Medzi úèastníkmi polnoènej boli i vzácni hostia.
- ak rodiny opä• pozvali do svojch príbytkov
malých koledníkov Dobrej zvesti. Deti priniesli vinše, •ièenia a na oplátku nazbierali financie pre deti
chudobného Sudánu. A to u• po 10.ráz.
- ak sa dozvedáme, •e obecný rozpoèet v roku
2005 konèí prebytkom
- ak v obci pribúdajú nové, moderné obchody.
Od 12.12.2005 je otvorená predajòa v Súhradskej
ulice - firemná predajòa Hôrka,s.r.o.

