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Spustili sme novú
webovú stránku
Silvia Kebísková

V

uplynulých
mesiacoch
sme spolu s dodávateľskou firmou pracovali na príprave novej webovej
stránky našej obce. Koncom
augusta sme nový web spustili. Webová adresa sa nezmenila, stále nás nájdete na adrese:

https://www.hornesrnie.sk/

Snažili sme sa doplniť a zaktualizovať všetky dôležité informácie, logicky usporiadať
celý web, aby ste sa k potrebným informáciám ľahko dostali.
Postupne budeme stránky vylepšovať. Radi privítame vaše
pripomienky alebo nápady na
vylepšenie.
Keďže starý web skončil,
zároveň s ním skončilo aj rozosielanie správ infoservisu
do prihlásených e-mailových
schránok. Ak máte záujem dostávať upozornenia o uverejnení nových správ, je tu pre vás
mobilná aplikácia V obraze. Ak
ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi

Záber na Juraja Špirku z tohtoročného cyklomaratónu dokonale vystihuje podmienky,
v akých sa tento rok pretekalo. Viac na str. 6 FOTO: MARATON-HS.SK

jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre
všetkých občanov zdarma.
O čo ide a čo aplikácia dokáže?
Pomocou tejto aplikácie môžete dostávať všetky aktuálne
informácie z našich webových
stránok priamo do svojich mobilných telefónov a tabletov.
Aplikácia vám prináša prehľad
aktualít z nášho webu, upozorní
vás na novovložené správy, dozviete sa včas o pripravovaných
akciách, môžete si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty
zverejnené na úradnej tabuli. Na
novú správu vás upozorní notifikácia.
Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne
osobné údaje. Bližšie informácie o aplikácii nájdete na našom
https://www.hornesrwebe:

nie.sk/zivot-v-obci/aktuality/
novinky-od-nas-do-vasho-mobilu-123sk.html alebo priamo
na: www.aplikaciavobraze.sk
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Nový kontajner na drobný
elektroodpad a batérie
Na Súhradskej ulici (pri bývalej budove CBA) je k dispozícii
kontajner na drobný elektroodpad a batérie.
Lenka Papierniková

Do stacionárnych
kontajnerov patrí:
Všetok drobný elektroodpad s maximálnymi rozmermi
51 × 36 × 40 cm:
• mobilné telefóny,
• IT zariadenia,
• hobby náradie,
• kuchynské spotrebiče,
• elektronické hračky,

•
•
•
•
•
•
•
•

batérie (monočlánky),
kalkulačky,
rádiá,
prehrávače,
slúchadlá,
fotoaparáty,
videokamery,
elektrické hudobné nástroje…

Do stacionárnych
kontajnerov nepatrí:
Nevhadzujte elektroodpad

prekračujúci rozmery vhadzovacieho otvoru a tiež:
• televízory,
• monitory,
• žiarivky a úsporné žiarivky,
• komunálny odpad,
• zdravotnícky materiál,
• bio odpad,
• nebezpečný odpad,
• autobatérie,
• farby,
• plasty,
• oleje…

Otázky občanov Kandidáti na starostu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
obce Horné Srnie, ktoré sa budú konať 29. 10. 2022.
1.
2.
3.
4.

Jozef Húserka
starosta obce
Komu sa má človek ozvať, keď je svedkom nejakého
priestupku, napr. vidí niekoho vysýpať odpad na
divokú skládku?
Oznámiť na obecný úrad, tel.: 032/65 88 205

Hlavný most cez Vláru je jediná prístupová cesta do
dediny. Ako často sa robí jeho revízia?
V tomto roku bude vykonaná diagnostika všetkých mostových konštrukcií – dolnej lávky, hlavného mosta, mosta na
stanicu aj lávky do Čakanova.
Obhliadka statikom už bola vykonaná. Konštatoval, že stav
nie je zlý. Musia však prebehnúť merania, aby sa mohla vypočítať zaťažiteľnosť jednotlivých mostných konštrukcií. Cena za
hlavnú prehliadku, diagnostiku a prepočet zaťažiteľnosti je cca
50 000 €.

Kto rozhoduje o výbere farieb na fasády verejných
budov? Kto vyberal farbu na zdravotné stredisko a
podľa čoho bola zvolená?
Bola spracovaná štúdia a farby, ktoré boli vybrané, sú totožné s farbami oblečenia zdravotníckeho personálu. Ešte v najbližšom čase budú priestory na prízemí vybavené novým sedením.

Pri kultúrnom dome pribudol nový altánok – o čo ide?
V rámci mikroprojektu Po stopách zvířat Bílých/Bielych Karpat Valašské Klobouky/Horné Srnie bolo v našej obci umiestnených niekoľko prvkov. Bol postavený altán pri kultúrnom dome
spolu s vývesnými skrinkami a lavičkami. V skrinkách po skončení volebnej kampane budú umiestnené plagáty s informáciami o zaujímavých miestach v našej obci. Skrinky budú zároveň
slúžiť ako miesto na umiestňovanie plagátov.
V prednej časti dvora pri kultúrnom dome bola v rámci projektu umiestnená náučná tabuľa pre deti s informáciami o srncovi ako jednom zo zvierat žijúcich v Bielych Karpatoch. Drevená skulptúra pri náučnej tabuli predstavuje stopu tohto zvieraťa.

Juraj Húserka, Mgr., 41 r., manažér, nezávislý kandidát
Janka Kubíčková, Mgr., 58 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
Peter Štefánek, 59 r., realitný maklér, nezávislý kandidát
Jozef Turák, Bc., 59 r., podnikateľ, Slovenská národná strana

Kandidáti na poslancov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do
obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa budú
konať 29. 10. 2022.
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.

Pavol Galko, 61 r., elektrikár, nezávislý kandidát
Jozef Húserka, 65 r., starosta, nezávislý kandidát
Juraj Húserka, Mgr., 41 r., manažér, nezávislý kandidát
Lukáš Jančovič, 45 r., lesník, Hlas - sociálna demokracia
Robert Jánsky, Ing., 50 r., riaditeľ výroby, Slovenská národná strana
Edita Kristinová, Ing., 56 r., štátna zamestnankyňa, Hlas - sociálna demokracia
Dagmar Kubíčková, 45 r., montážna pracovníčka, Slovenská národná strana
Janka Kubíčková, Mgr., 58 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
Jozef Lukajka, JUDr., PhD., 39 r., advokát, nezávislý kandidát
Peter Martiška, JUDr., 30 r., advokát, nezávislý kandidát
Veronika Meščánková, Ing., 30 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka
Peter Mierny, Ing., 58 r., stavbyvedúci, Slovenská národná strana
Lýdia Murárová, Mgr., 38 r., rodičovská dovolenka, nezávislá kandidátka
Tomáš Naňák, 37 r., vedúci výroby, Slovenská národná strana
Vladimír Ondrejička, doc., Ing., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
Jaroslav Papiernik, Ing., 39 r., manažér, nezávislý kandidát
Magdaléna Papierniková, 63 r., dôchodkyňa, Hlas - sociálna demokracia
Monika Prosňanská, 37 r., skladníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
Juraj Riečičiar, 48 r., štátna služba, Smer - sociálna demokracia
Jana Šedivá, 50 r., predavačka, Hlas - sociálna demokracia
Peter Štefánek, 59 r., realitný maklér, nezávislý kandidát
Barbora Tináková, 40 r., fotografka, Hlas - sociálna demokracia
Jakub Trška, Ing., 34 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
Jozef Turák, Bc., 59 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
Ľuboš Urban, 37 r., konateľ, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

udialo sa

september 2022
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Centrum sociálnych služieb oslavovalo
30. výročie založenia
Prvý januárový deň roku 2022 uplynulo 30 rokov od založenia Centra sociálnych služieb – LIPOVEC.
30 rokov – málo? Veľa? Zhodnotíme a uvidíme.
Renata Papierniková
Riaditeľka CSS

V

roku 1991 dala Obec Horné
Srnie budovu bývalej materskej škôlky bezplatným
prevodom štátu, Obvodný úrad
Trenčín vykonal nevyhnutnú

rekonštrukciu a 1. 1. 1992 vydal
Okresný úrad v Trenčíne zriaďovaciu listinu pre domov dôchodcov. Naše zariadenie prešlo niekoľkými delimitáciami – v roku
1993 prešlo pod Okresný úrad
v Trenčíne, v roku 1996
pod
Krajský úrad v Trenčíne a v roku

Z ako Zveľaďovať,
nie Zničiť!

Eva Šumichrastová

M

ilí čitatelia, asi sa zhodneme na tom, že pozitívnych
správ nikdy nie je dosť. Možno ste mnohí dokonca
presvedčení, že z každej strany sa na nás valia najmä
tie negatívne. Preto nás potešilo, že vám na stránky našich
novín môžeme prinášať pozitívne ohlasy na akcie, ktoré pre
zveľadenie svojej obce dobrovoľne podniklo niekoľko nadšencov. V predchádzajúcich číslach sme tak spoznali partiu
mladých rodičov, ktorí sa so svojimi deťmi pustili do čistenia potoka na Hornom konci, a ženy, ktoré skrášľujú okolie
bytoviek farebnými výsadbami. V prvom tohtoročnom čísle
ste sa mohli dočítať o mladej rodinke Šumichrastovej, ktorá
spolu so svojimi priateľmi vyčistila a zveľadila lúku vedľa
Lánov (konkrétne medzi Gereškou a Lánami), kde sa nachádza
približne 120-ročná hruška. Priestor zatraktívnili vlastnoručne vyrobenou lavičkou, ktorá sa stala obľúbeným miestom
oddychu mladých rodín, náhodných okoloidúcich i športovcov. Do budúcna plánovali obnoviť aj sväté obrázky a v tejto
aktivite chcú pokračovať aj na iných miestach v blízkom
okolí. Tešil nás aj váš pozitívny ohlas na dobrý tip na nenáročnú prechádzku. Celý článok autorka zakončila slovami:
„Povzbudzujeme všetkých nadšencov prírody, aby sa inšpirovali
touto myšlienkou a vytvárali podobné miesta, ktoré by slúžili na
oddych a načerpanie nových síl.“
Niekto však očividne nepochopil tieto slová a písmeno „Z“
Zamenil alebo Zámerne Zmenil na ZNIČ. Odpílená lavička nechala mnohých stáť v nemom „úžase“. Otázky Kto? a Prečo?
v nás zanechali len nepríjemný pocit nepochopenia...
Dúfame, že ani tento počin neodradí tých, ktorí sú ochotní
spraviť niečo aj pre iných. Ďakujeme všetkým, ktorí tak robia.
Nielen tým, o ktorých sme písali, ale aj ostatným, ktorí „verejnoprospešnú“ činnosť robia roky a úplne samozrejme. Tak,
ako ich to naučili ich predkovia, s láskou k prírode a s pokorou.
Pozitívnou správou na záver je, že v našej obci máme mladé
rodiny, ktoré v tomto duchu pokračujú, a miesta, kde žijú, im
nie sú ľahostajné.

2002 pod Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý ho zriaďuje
dodnes. V roku 1992 malo zariadenie schválenú kapacitu pre 20
klientov, o ktorých sa staralo 14
zamestnancov. Pri prechode pod
Trenčiansky samosprávny kraj
sa názov zariadenia zmenil na DD
– DSS. V roku 2009 dostalo zariadenie terajší názov, a to Centrum
sociálnych služieb – LIPOVEC.
V roku 2002 boli vykonané úpravy vnútorného prostredia a kapacita zariadenia sa navýšila na
31 klientov. V roku 2009 prebehla
ďalšia rekonštrukcia a nadstavba

Papierniková. Máme troch zamestnancov, ktorí u nás pracujú
najmenej 25 rokov a ďalších 8 zamestnancov, ktorí odišli na zaslúžený starobný dôchodok a odpracovali najmenej 20 rokov.
V pondelok 11. júla 2022 sme
v zariadení pripravili oslavu tohto okrúhleho výročia, ktorej sa
zúčastnili pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Jaroslav Baška, pani vedúca oddelenia sociálnej pomoci
PhDr. Elena Nekorancová spolu s
kolegyňami, pán poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

zariadenia a kapacita zariadenia
sa tak navýšila na 37 klientov.
V tomto roku bolo zrušené poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Od roku 2013
poskytujeme sociálne služby pre
dva druhy služieb, a to v špecializovanom zariadení a v domove
sociálnych služieb.
V súčasnosti máme kapacitu
zariadenia 37 prijímateľov sociálnych služieb, a to 20 v domove
sociálnych služieb a 17 v špecializovanom zariadení so zdravotným postihnutím, ktorým je
najmä demencia rôzneho typu
etiológie. O klientov sa stará 23
zamestnancov – 14 zamestnancov
sociálno-zdravotníckeho
úseku, 8 zamestnancov ekonomicko-prevádzkového
úseku
a riaditeľka.
Za celých 30 rokov bolo celkovo prijatých 385 klientov a vystriedalo sa tu postupne 70 zamestnancov.
V januári 1995 nastúpil náš
klient pán Pavol Meravý, ktorý je
tu stále medzi nami.
Prvou pani riaditeľkou bola
Ing. Jolana Hiklová, ktorá riadila a zveľaďovala zariadenie 22
rokov. V decembri 2014 odišla na
zaslúžený starobný dôchodok.
Poverená riadením bola Lenka
Papierníková. v septembri 2016
bola poverená riadením PhDr.
Lenka Rajníčková a od februára
2019 je riaditeľkou Mgr. Renata

Bc. Tomáš Vaňo, pán starosta
našej obce Jozef Húserka, pani
riaditeľky z okolitých zariadení
sociálnych služieb a príbuzní na-

šich klientov. Pán predseda spolu
s pani vedúcou oddelenia sociálnej pomoci odovzdali ďakovné listy 11 zamestnancom, ktorí
odpracovali v zariadení najmenej
20 rokov a rovnako dostala ďakovný list aj súčasná riaditeľka.
Pán predseda poďakoval všetkým súčasným aj bývalým zamestnancom za obetavú prácu
a za to, že vytvárali a vytvárajú
prijímateľom sociálnych služieb
v našom zariadení nový domov.
Pre všetkých sme pripravili
guláš a malé občerstvenie a bohatý program. Do tanca nám
hrala Hornosrnianska dychovka
a náš obyvateľ pán Florián Bruška
a humorným slovom a piesňami
nás zabával pán Štefan Hruštinec.
Výcvik psov nám prišiel predviesť pán Peter Fedor so svojimi
kolegami. Všetkým účinkujúcim
a hosťom patrí veľké poďakovanie od celého kolektívu zamestnancov a obyvateľov CSS – LIPOVEC. Ja chcem ešte raz poďakovať
všetkým zamestnancom, ktorí sa
podieľali na prípravách tejto veľkolepej oslavy a rovnako aj všetkým sponzorom.
Naším cieľom do budúcnosti je
naďalej zvyšovať kvalitu a profesionalitu poskytovania sociálnych služieb. Vybudovať priestory
pre dekontaminačné miestnosti,
terapeutické miestnosti, návštevnú miestnosť pre príbuzných
a priateľov našich klientov.
FOTO: ARCHÍV CSS
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Kandidáti na starostu Horného Srnia
Redakcia Lipovca oslovila všetkých kandidátov na funkciu starostu obce s troma otázkami. Na každú
z nich mohli odpovedať v rozsahu max. 10 riadkov. Tu sú ich odpovede.

Juraj Húserka

Janka Kubíčková

Peter Štefánek

Jozef Turák

1. Čo vás viedlo k rozhodnutiu ísť kandidovať na post starostu obce?
Moje rozhodnutie kandidovať na post
starostu obce nie je náhodné. Svedčí o tom
aj moja aktívna účasť na obecných zastupiteľstvách, čím získavam prehľad o dianí
a problémoch, ktorým sa v našej obci treba venovať. Na tvorbe svojho programu
som pracoval presne 11 mesiacov. Moje
rozhodnutie kandidovať ovplyvnil najmä
pasívny prístup v riadení našej samosprávy a niektoré nelogické rozhodnutia a následné riešenia. Plne si uvedomujem, do
akej ťažkej doby sa rútime, no aj napriek
tomu sa budem snažiť o to, aby naša obec
rástla, rozvíjala sa a využívala svoj potenciál. Moja súčasná práca na pozícii manažéra ma naučila hľadať možnosti a spôsoby a nehľadať dôvody.

1. Čo vás viedlo k rozhodnutiu ísť kandidovať na post starostu obce?
Z môjho doterajšieho profesijného života mám 25-ročné skúsenosti s fungovaním štátnej správy, vedením kolegov
a znalostí zákonov najmä zo sociálnej
oblasti. Posledných 8 rokov som bola
poslankyňou obecného zastupiteľstva,
kde som mala možnosť oboznamovať sa
s potrebami ľudí v obci a s fungovaním
obce samotnej. Všetky tieto skutočnosti
ma viedli k rozhodnutiu ísť kandidovať.

1. Čo Vás viedlo k rozhodnutiu ísť kandidovať na post starostu obce?
Kandidatúru na starostu obce som
zvažoval už dlhšie obdobie, ale odvahu
som nabral až teraz. Presvedčilo ma najmä
moje puto k obci ako celoživotného občana. Ďalším dôvodom sú moje skúsenosti
pri terajšej práci realitného makléra, kde
sa stretávam s rôznymi vekovými skupinami obyvateľov, ktorých trápia rôzne dlhodobé problémy v našej obci. Rád by som
odovzdal svoje skúsenosti v prospech občanov, aby sa naša obec stala obcou modernou a ďalej sa rozvíjala.

1. Čo Vás viedlo k rozhodnutiu ísť kandidovať na post starostu obce?
V rokoch 1998 – 2002 som zastával
prvýkrát funkciu zástupcu starostu obce.
V tom období sme zaviedli v obci internet,
postavili sa tenisové kurty. Dokončovala
sa v centrálnej časti kanalizácia a vodovod. V rámci programu INFOVEK sa v škole vybavila trieda počítačmi a upravili sa
vlastnícke vzťahy ku kultúrnemu domu.
Od tohto obdobia prakticky nepretržite
pôsobím na komunálnej úrovni. Poslednou a jednou z finančne náročných akcií
bola výstavba športovej haly. Myslím si, že
počas tohto obdobia som nadobudol dostatok skúseností, aby som i naďalej mohol pomáhať ľuďom zlepšovať podmienky
na život v Hornom Srní.

2. Čo považujete za najpálčivejší problém, ktorý treba v obci akútne riešiť?
Podľa môjho názoru je najväčším problémom Horného Srnia úbytok obyvateľstva a zvyšujúci sa priemerný vek obyvateľov. Obec musí vytvoriť také podmienky,
aby tento trend zmenila. Preto je nevyhnutné promptne riešiť otázku IBV (individuálnej bytovej výstavby) a KBV (komplexnej bytovej výstavby). Mojou veľkou
prioritou je sprístupnenie nového stavebného obvodu Pod Vŕškom, kde je plánovaných 86 rodinných domov a 60 bytových
jednotiek. Sprístupnenie tohto stavebného obvodu je jedno z riešení na stagnáciu
rozvoja našej obce. Veľký problém je aj s
cyklistami a bezpečnosťou – tu už mám
rozpracované konkrétne riešenia, ktorými by obec celý problém zvládla.
3. Toto leto bolo mimoriadne suché a klimatológovia varujú, že podobné situácie
nás čakajú čoraz častejšie. Ako by mohla
naša obec bojovať s problémom pretrvávajúceho sucha?
V rámci intravilánu našej obce máme
k dispozícii viaceré možnosti, ako minimalizovať vplyv dlhotrvajúceho sucha,
napríklad výsadbou zelene, zmenou povrchu jestvujúcich spevnených plôch, budovaním vodozádržných opatrení a následným využívaním dažďovej vody. Nové
projekty, ktoré bude obec realizovať, musia takéto opatrenia zahŕňať. Jedna z konkrétnych možností je vybudovanie vodozádržných opatrení v novom stavebnom
obvode Pod Vŕškom. Ministerstvo životného prostredia zverejňuje výzvy, ktoré
sú zamerané na túto problematiku. Je potrebné, aby sa obec o tieto výzvy aktívne
uchádzala a získala tak nemalé finančné
prostriedky. Obec musí ísť príkladom svojim obyvateľom a motivovať ich k výsadbe zelene a k budovaniu vodozádržných
opatrení, ktorými môžu efektívne využívať dažďovú vodu.

2. Čo považujete za najpálčivejší problém, ktorý treba v obci akútne riešiť?
Tých problémov, ktorým čelí obec,
je viacero. Spomeniem dlhodobú nedostupnosť bývania a stavebných parciel,
čo spôsobuje sťahovanie mladých rodín
mimo obce. Vzhľadom na prudký nárast
cien energií začína mať prioritu aj posúdenie vhodnosti vybudovania fotovoltických, alebo solárnych, elektrární na
obecných budovách, ako je obecný úrad,
základná a materská škola, kultúrny dom
alebo zdravotné stredisko. Nesmieme zabúdať aj na bezpečnosť na obecných komunikáciách, hlavne pre deti, ale aj starších obyvateľov obce, najmä v dôsledku
nárastu počtu automobilov a cyklodopravy v obci.
3. Toto leto bolo mimoriadne suché a
klimatológovia varujú, že podobné situácie nás čakajú čoraz častejšie. Ako by
mohla naša obec bojovať s problémom
pretrvávajúceho sucha?
V nasledujúcom období je nutné zamerať sa na vybudovanie komplexu vodozádržných zariadení, či už v obci, alebo
mimo obce tak, aby voda zostávala v krajine. Pri nových investičných projektoch
musíme dbať na to, aby boli používané
vodozádržné prvky. Každý obyvateľ obce
tomu môže prispieť aj jednoduchým zachytávaním dažďovej vody na svojom pozemku a jej následným využitím na polievanie. Tu vidím možnosť obce prispieť
zabezpečením nádrží na vodu, ktoré by
ľudia mohli používať tak, ako tomu bolo
napr. pri kompostéroch. Pre zlepšenie
klímy v obci by pomohlo aj znovuzalesnenie vyťažených lokalít v priestoroch
lomu, výsadba nových stromov, ako aj
dôsledné posudzovanie žiadostí na výrub
zdravých stromov.

2. Čo považujete za najpálčivejší problém, ktorý treba v obci akútne riešiť?
Ako najpálčivejší problém v obci vnímam nedostatok možností pre rozvoj
bývania, najmä vytváranie lokalít pre
stavebné pozemky, dokončenie pozemkových úprav nielen v lokalite Pod
Vŕškom, ale aj v iných dostupných lokalitách, ktoré úzko súvisia s rozšírením
intravilánu v súlade s platným Územným
plánom a príslušných doplnkov k nemu.
Je to problém, ktorý sa už dlhodobo v obci
nerieši, resp. nie je riešený ako priorita. Preto ľudia, najmä mladí, odchádzajú
a s nimi aj finančné prostriedky. Tiež by
som chcel spoločne s jednotlivými spoločenskými zložkami a s občanmi vrátiť
dušu obci a podieľať sa aj na rozvoji v oblasti športu a kultúry. Som si však vedomý, že tieto ciele je možné dosiahnuť len
s podporou finančných prostriedkov, ktoré plynú do obecnej pokladne štandardne
z podielových daní a poplatkov, ale najmä
v súčasnosti z možností, ktoré ponúka
„Plán obnovy“.
3. Toto leto bolo mimoriadne suché a
klimatológovia varujú, že podobné situácie nás čakajú čoraz častejšie. Ako by
mohla naša obec bojovať s problémom
pretrvávajúceho sucha?
Čo sa týka riešenia problémov s pretrvávajúcim suchom, je potrebné riešiť
v každom projekte revitalizáciu verejných priestranstiev z hľadiska výsadby
a úprav zelene. Aj tieto environmentálne
opatrenia je potrebné zapracovať do doplnkov ÚP, aby bolo definované percento
zelene, ktoré musí zostať zachované pri
každej investícii. Taktiež je potrebné sa
zamerať na výmenu nepriepustných povrchov za priepustné tak, aby povrchová
voda neodtekala len do kanalizácie, ale aj
do povrchovej zelene. Prioritou je ochrana vodného zdroja verejného vodovodu
tak, aby nebola ohrozená jeho funkčnosť.
Naším bohatstvom je aj voda v drobných
prameňoch a studničkách, ktoré čiastočne
dopĺňajú priľahlé potôčiky a následne rieku Vláru. Preto je potrebné zo strany obce
sa zamerať na ich čistenie a udržiavanie.

2. Čo považujete za najpálčivejší problém, ktorý treba v obci akútne riešiť?
Za najpálčivejší problém momentálne
považujem znižovanie počtu obyvateľov
našej obce, ktorý sa za posledné obdobia
znížil cca o 100 obyvateľov. I keď sa počet
bytov a rodinných domov stále zvyšuje,
počet občanov klesá. Je to spôsobené tým,
že ľudia už nechcú bývať vo viacgeneračných domoch. Preto by som okamžite začal s rekonštrukciou bytov v starej časti
školy. Ďalej by som inicioval urýchlenie
vysporiadania pozemkov nad škôlkou,
aby sa tam mohla začať výstavba bytových
domov, a pozemkov Pod Vŕškom, kde by sa
malo postaviť približne 80 rodinných domov. Po realizácii týchto projektov pevne
verím, že negatívny vývoj počtu obyvateľov sa zastaví a začne naberať opačný
trend.
3. Toto leto bolo mimoriadne suché a klimatológovia varujú, že podobné situácie
nás čakajú čoraz častejšie. Ako by mohla
naša obec bojovať s problémom pretrvávajúceho sucha?
V roku 1947 podľa rečí žijúceho pána
bolo obdobné sucho ako tento rok. I vtedy vysychali potoky, studne, rieky a ľudia
boli nútení obmedziť spotrebu vody. V našej obci máme dva výdatné vodné zdroje.
Práve preto naši občania neboli nútení
drasticky obmedziť spotrebu vody a mimoriadne sucho prežili bez väčšej ujmy.
I keď sú vodné zdroje pre nás veľkou devízou, neoprávňuje nás to plytvať touto
životodarnou tekutinou. Naopak, šetrenie vodou je povinnosťou každého z nás.
Ako vidíme v blízkom okolí, na krásnych
úrodných poliach miesto agroproduktov
vyrastajú betónové haly a asfaltové parkoviská. To obmedzuje prirodzený obeh
vody a negatívne vplýva na našu klímu.
Pokiaľ klimatológovia nebudú tlačiť na
kompetentných, aby zmenili tento zlý vývoj, bojím sa, že k zlepšeniu klimatických
podmienok tak skoro nedôjde.

voľby
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Obecné zastupiteľstvo bilancuje
Požiadali sme všetkých deviatich poslancov obecného zastupiteľstva o krátke zhodnotenie uplynulého
volebného obdobia. Položili sme im dve otázky, na ktoré mali odpovedať v rozsahu max. 5 riadkov.
Mária Húdeková a Peter Mierny na otázky neodpovedali.

Robert Jánsky

Janka Kubíčková

Vladimír Ondrejička

Jaroslav Papiernik

Jarmila Pavlačková

1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
Svoje pôsobenie vo funkcii
poslanca obecného zastupiteľstva hodnotím v prvom rade
ako veľmi dobrú skúsenosť pri
riešení problémov komunity.
Určite nešlo o štandardné volebné obdobie, pretože od marca
2020 spoločnosť otravoval
Covid-19. Musím poznamenať,
že spolupráca zastupiteľstva so
starostom bola konštruktívna,
k čomu som sa snažil prispieť
svojou troškou aj ja.

1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
Napriek tomu, že z dôvodu
covidu sme dva roky pracovali
v krízovom režime, v obci sa
podarilo zrealizovať mnohé projekty. Ako zastupiteľstvo sme sa
dokázali vždy dohodnúť a verím,
že správne rozhodnúť v prospech občanov.
Počas celého obdobia som
sa venovala pomoci občanom
v sociálnej oblasti, komunikácii
so seniormi ako aj environmentálnej oblasti.
2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období?
Teší ma, že ma veľmi často
kontaktujú občania našej
obce so žiadosťou o pomoc pri
riešení sociálnych otázok, kde
im dokážem poradiť s rôznymi
sociálnymi a rodinnými situáciami a príspevkami. Taktiež
dúfam, že som sa určitou mierou
zaslúžila o to, že sa do povedomia občanov obce dostala otázka
ochrany ich vlastného zdravia
a ochrany životného prostredia,
v ktorom žijeme.

1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie
vo funkcii poslanca obecného
zastupiteľstva?
Ostatné 4 roky sa veľmi líšili od
tých predošlých. Boli ovplyvnené
koronou, v tomto roku aj vojnou
a energetickou krízou, ktorá
vytvára neistotu. Napriek tomu
sa vždy OZ dokázalo dohodnúť
na spoločných cieľoch, ktoré boli
vždy finančne zvládnuteľné. Za
TOP projekty považujem: výstavbu športovej haly, dobudovanie
cyklotrasy smerom na hranicu
s ČR a v spolupráci s vedením ZŠ
rekonštrukciu vykurovania, čo
v momentálnej energetickej kríze
zníži výdavky na vykurovanie.

1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
V obecnom zastupiteľstve
sa stretli ľudia, ktorým záleží na našej obci. Spolupráca
a komunikácia bola vždy na
dobrej úrovni (nie je to všade
samozrejmosťou). O zodpovednom prístupe hovorí aj účasť na
zastupiteľstvách. Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať
pracovníčkam obecného úradu,
ktoré nám pripravovali podklady k zasadnutiam zastupiteľstva
a boli nám nápomocné aj v jednotlivých komisiách.

2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období?
Nie som ten typ človeka,
ktorý vyzdvihuje svoje vlastné
úspechy. Ak je nejaká oblasť,
kde môžem aktívne prispieť, tak
neváham a pomôžem. Momentálne spolu so starostom riešime
problém vyčlenenia dotknutých
parciel z dobývacieho priestoru
s cieľom zriadiť priemyselnú
zónu. To je oblasť, ktorej sa rozumiem a v ktorej viem pomôcť.

1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
Napriek komplikovanej situácii (covid, energetická kríza,
politická nestabilita) dokázala
obec nepoľaviť zo svojho rozvoja
a úspešne dokončiť výstavbu
športovej haly (akú v širokom
okolí nenájdete), obnoviť zdravotné stredisko, modernizovať
vykurovanie v ZŠ, pripraviť
rozšírenie MŠ a obnovu starej
budovy ZŠ, pripraviť výstavbu
infraštruktúry pre novú zónu
Pod Vŕškom… Preto si myslím,
že je možné obdobie hodnotiť
ako úspešné a dúfam v kontinuitu i v nasledujúcom 4-ročnom
období.

Jakub Trška
1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
Keďže som bol prvýkrát
poslancom, bola to pre mňa
nová skúsenosť, ktorú hodnotím veľmi pozitívne. Verím, že
sme spolu s ostatnými poslancami robili pre obec len to
najlepšie.
Mňa osobne najviac teší
vybudovanie novej, modernej

2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období?
V práci poslanca nie je podstatný osobný úspech, ale spoločná práca celého zastupiteľstva spolu so starostom a celým
obecným úradom. Za najväčší
úspech považujem, že sme boli
schopní spoločne úspešne riešiť
problémy obce a napriek ťažkej
situácii rozbehnúť a najmä
dokončiť významné investície
v obci.

2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období?
Privlastňovať si úspechy obce
mne ako poslancovi neprináleží.
Za každým úspechom je komplexný tím tvorený zamestnancami OcÚ, starostom, poslancami,
ktorí sú dôležití pre jednotlivé
fázy projektu, a „ovocie“ máme
možnosť vidieť. Nedá mi však
nespomenúť zopár podujatí, na
ktorých sa ochota a spolupatričnosť občanov prejavila v tom
najlepšom svetle a to je pre mňa
najväčší úspech, napr. Oslavy 580.
výročia 1. písomnej zmienky, Výročia FS SRŇAN, Letná párty…

2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období?
Dobrého poslanca som si vždy
predstavovala ako človeka otvoreného pre všetkých občanov
a o to som sa snažila aj ja. Keď
sa spoluobčania na mňa obrátili
so svojimi požiadavkami, vždy
som sa snažila to prejednať na
zastupiteľstve alebo priamo so
starostom. Svoj osobný úspech
by som nehodnotila, pracovali
sme ako celok. Pôsobila som
vo viacerých komisiách a tiež
zastávala funkciu sobášiacej
poslankyne, čo ma napĺňalo
a vždy som sa na túto prácu s radosťou pripravovala.

Jozef Turák
športovej haly a rekonštrukcia
zdravotného strediska.
2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období?
Nemyslím, že mi prináleží
pripisovať si nejaké konkrétne
úspechy. Beriem to ako tímovú
prácu, ktorej cieľom je napredovanie obce.

1. Ako hodnotíte 4-ročné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
Z môjho pohľadu hodnotím 4-ročné obdobie vo funkcii
poslanca obecného zastupiteľstva veľmi pozitívne. Napriek rôznorodosti názorového
spektra všetkých poslancov sa
už tradične ukázalo, že v záujme
zlepšovania podmienok na život
v našej obci sa našiel vždy väčši-

nový konsenzus. Tým nechcem
povedať, že nedochádzalo ku
konﬂiktným situáciám. Verím,
že aj budúci noví poslanci budú
mať na mysli v prvom rade spokojnosť našich spoluobčanov.
2. Čo považujete za svoj najväčší
úspech v práci poslanca v končiacom období
Naša obec patrí už roky
k najrozvinutejším na Slovensku.

Tu žije moja rodina, priatelia,
spoluobčania. Za najväčší úspech
v práci poslanca považujem, že sa
každému z nich môžem s čistým
svedomím pozrieť priamo do očí,
vypiť si s ním pohárik a schuti
sa zasmiať na dobrej anekdote.
Horné Srnie je moja rodná obec,
je najkrajším miestom na plnohodnotný život a s optimizmom
môžem povedať, že vždy sa tu
bude žiť dobre a lepšie.
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Cyklomaratón 2022
Poslednú júlovú sobotu sa konal v obci už 7. ročník
cyklomaratónu, ktorý v spolupráci s obcou organizuje
občianske združenie Žabka Bike Team Horné Srnie.
Jakub Trška

T

ento rok nám počasie neprialo a celý pretek sa išiel
za dažďa, čo sa odzrkadlilo
i na veľkom počte pretekárov,
ktorí trať nedokončili. Našťastie
nešlo o žiadne zranenia, ale
zväčša o technické problémy,
spôsobené dažďom a blatom.
Pretekári mali opäť na výber
z dvoch tratí: 25 km s prevýšením
850 m a 45 km trať s prevýšením
1 350 m. Celkovo sa na trať postavilo 237 pretekárov, z ktorých
do cieľa prišlo 190. Trasa ostala
rovnaká ako v minulom roku,
a tak väčšina pretekárov vedela,
čo ich čaká.
Po miernom stúpaní na Vŕšok
sa dostali do lesa, kde sa cez Malé
Boky presunuli k cyklotrase pri
kyselke. Odtiaľ trasa viedla cez
Čakanov na Malú Rokytku, kde
ich čakalo občerstvenie. Tu sa
pretekári rozdelili, tí čo išli na

dlhú trať, pokračovali smerom
na antonstálsku cestu a okolo
zámočku Antonstál smerovali
k stúpaniu na Čerešienky. Cez
Javorník a Grófovú prišli opäť na
Malú Rokytku. Z Malej Rokytky
potom obe trasy smerovali cez
Jarošov chodník, okolo záhradkárskej osady Vŕšok cez lány
až k jazeru v Ľuborči, kde prešli
okolo jazera a zadnou cestou
popri rieke prišli do cieľa v parku.
V cieli na nich čakal guláš, pivko
a vyhlásenie výsledkov.
Tento ročník bol vzhľadom na
počasie dosť náročný, a to nielen
pre pretekárov, ale i pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí nám
pomáhali. Mnohí z nich na trati
mokli i viac ako 4 hodiny, kým
okolo nich neprešli všetci pretekári. Touto cestou by som chcel
všetkým veľmi pekne poďakovať.
Špeciálne poďakovanie patrí

Mládež vo futbalovom klube
TJ Cementár Horné Srnie

ter Meščánek a Zdenko Kovačovic.
Bol som nesmierne nadšený a rád,
že bývalí futbalisti chcú v klube
pokračovať. Do trénerského tímu
sa zapojili ďalší bývalí futbalisti Jozef Šimko, Marek Šimko,
Michal Kebísek, Libor Zubo, ktorí
trénerom pomáhajú ako vedúci
mužstva, a Juraj Riečičiar, ktorý
trénuje brankárov. Spoločne tento
tím funguje veľmi dobre. Spomenutí páni odvádzajú neskutočne
výbornú prácu, venujú svoj čas
mladým nádejam srňanského
futbalu, začo im patrí veľká úcta.
TJ Cementár Horné Srnie má
v súťažnom ročníku 2022/2023
prihlásené tri mládežnícke muž-

Začiatkom roka 2021 som začal snívať a robiť všetko pre to, aby
sme v Hornom Srní mali viac ako jedno mládežnícke mužstvo.
Tomáš Naňák

K

eďže chodím veľmi často
po Hornom Srní a vidím
deti hrať futbal alebo
hokej na ceste, veril som, že to

pôjde. Pripravoval som si koncepciu prípravy mládeže v klube,
hovoril som o tom na rozličných
miestach, s ľuďmi, ktorí sú vo
výbore TJ Cementár, a hlavne
s pani riaditeľkou Základnej

školy Václava Mitúcha v Hornom Srní o spolupráci na tomto
projekte.
Po ukončení jarnej časti, a teda
aj súťažného ročníka, sa prihlásili
k mládeži na pozíciu trénera Pe-

dobrovoľným hasičom z Horného
Srnia a z Nemšovej. Veľké ďakujem patrí i všetkým sponzorom,
ktorí nás podporili. Bez nich by
sme takúto akciu zorganizovať
nemohli. Ďakujeme.
FOTO: MARATON-HS.SK

K najmladším účastníkom
patrili aj Srňania Oliver
Kebísek (na fotograﬁi)
a Samuel Savka

stvá: U11 prípravka, U13 mladší
žiaci, U15 starší žiaci, s aktívnou
registráciou 27 hráčov.
Zároveň by som chcel poďakovať Jozefovi Turákovi za podporu
s cestovaním autom na vlastné
náklady na všetky zápasy s mládežníkmi, ale takisto aj na striedajúcich sa rodičov, ktorí taktiež
vedia pomôcť s dopravou. Týmto
by som chcel osloviť všetkých,
ktorí s cestovaním vedia pomôcť, aby kontaktovali trénerov
mládeže, prípadne predsedu TJ
Cementár.
Na záver rozlosovanie našich
mužstiev, všetkých srdečne pozývame na zápasy.
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English Summer Day Camp
Človek sa vraj najrýchlejšie naučí plávať tak, že ho hodíte do vody. Niečo podobné zažilo 30 našich
piatakov a šiestakov druhý júlový týždeň.
Gabriela Fedeleš

N

eučili sa však plávať, ale
„speakovať“. Napriek
tomu, že prázdniny boli
v plnom prúde, rozhodli sa
stráviť 5 dní v škole v dennom
anglickom tábore.
Počas celého týždňa sa im
venovali lektori David a Samuel, plne vyškolení „native“
lektori z jazykovej školy Sidas,
ktorí s nimi každý deň dopoludnia robili rôzne vzdelávacie
aktivity a pomocou jazykových
hier zábavným spôsobom komunikovali s deťmi v anglickom jazyku. Žiakom sa postupne podarilo odbúrať prvotný
strach z komunikácie v cudzom
jazyku, zlepšovali si výslovnosť a prízvuk, rozširovali si
slovnú zásobu. Učili sa počúvať
a aj porozumieť. Nesmelí sa
osmelili a tí smelší si vybrúsili
jazyk. A keď zlyhávala komunikácia, pomohli ruky, nohy,
mimika.
Popoludní absolvovali
žiaci zaujímavý program pod
vedením pedagógov: športové súťaže na školskom dvore,
turistiku spojenú s návštevou
Králikovho mlyna v Nemšovej,
zaujímavý workshop „Žrúti

energie“, skupinovú pátračku
s riešením úloh a opekačku na
Kyselke.
Príležitosť porozprávať sa
s rodenými anglickými osobami sa našim žiakom v každodennom živote naskytne
pomerne zriedka. Teraz táto
príležitosť prišla ako sa hovorí
„až k nám domov“. A zatiaľ
čo medzi piatakmi bol o tábor
mimoriadny záujem, trocha
nás prekvapila pomerne nízka
účasť zo strany našich šiestakov. Primárnym cieľom letného

anglického tábora bolo odvážiť sa komunikovať slobodne a bez zábran v anglickom
jazyku. Podľa mňa sme tento
cieľ dosiahli. Deti prichádzali
každé ráno usmiate a potešili
nás i pozitívne a pochvalné
slová rodičov, ktorých ratolesti sa tábora zúčastnili. Po
týždni „mučenia“ získali všetci
certifikát a spokojne si mohli
povedať GOOD JOB!
FOTO: ARCHÍV G.F.

 Absolventi denného
anglického tábora si odniesli
nielen nové vedomosti, ale
aj certiﬁkát.
 Cibrenie angličtiny
prebiehalo aj mimo
školských lavíc.

Slávnostné otvorenie
školského roka 2022/2023
Po dvojročnej prestávke sme školský rok otvorili opäť
slávnostne aj za prítomnosti rodičov a hostí, ktorí nám
pomáhajú s jej fungovaním.
Martina Hanusová

T

úto slávnostnú chvíľu
zrejme najintenzívnejšie prežívali naši prváci
a ich rodičia. Do prváckych
lavíc zasadlo 5. septembra
27 prváčikov, kde ich už čakal
novučičký šlabikár, staronoví
spolužiaci zo škôlky, milé pani
učiteľky a milý darček od nášho
zriaďovateľa. Ostatní žiaci už
približne vedeli, čo ich počas
školského roka čaká. Niektorým pribudli nové predmety,
noví vyučujúci, triedne pani
učiteľky a pán učiteľ. Piataci
a deviataci budú preukazovať
svoje vedomosti a schopnosti
v celoslovenskom testovaní zo
slovenského jazyka a matematiky. Deviataci si budú vyberať
budúce stredné školy.
Každý nový školský rok môže
byť príležitosťou pre každého
žiaka nielen na získanie nových

vedomostí, ale aj na zapojenie sa do rôznych olympiád,
športových súťaží, školských
aj celoslovenských projektov.
Môže byť príležitosťou zlepšiť
svoje správanie, vzťahy so spolužiakmi a pedagógmi.
Rovnako je nový školský
rok veľkou zmenou v životoch

nových škôlkarov. V septembri
ich pribudlo v našej materskej
škole 21 a v januári nastúpi ďalších 7 detí. Prajem im, aby si na
škôlku čo najskôr zvykli a prežili v nej krásne chvíle spojené
s hrou, objavovaním nových
vecí a nových kamarátstiev.
FOTO: ARCHÍV ZŠ

Memoriál
Romana Belku
Tomáš Naňák
Predseda TJ Cementár Horné Srnie

V

sobotu 16. júla sa na ihrisku TJ Cementár Horné Srnie
uskutočnil 4. ročník Memoriálu Romana Belku, dlhoročného futbalového trénera, ktorý tragicky zahynul v roku
2014. Roman stále žije v našich srdciach a týmto podujatím mu
vzdávame úctu.
Priateľského turnaja sa zúčastnili mužstvá FK Horná Súča, TJ
Opatová nad Váhom, TJ Skalka nad Váhom a domáce mužstvo TJ
Cementár Horné Srnie. Víťazom podujatia sa stal FK Horná Súča
– gratulujeme. Po futbalovom turnaji memoriál pokračoval v
aktivitách pre divákov. Popoludní bol pripravený aj program pre
deti. Najviac ich upútala jazda hasičským autom. Hasičskému
zboru v Hornom Srní patrí za túto aktivitu veľká vďaka. Rovnako
ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého dňa starali o občerstvenie, rozhodcom a sponzorom, bez ktorých by toto podujatie
nebolo možné uskutočniť. Tešíme sa na ďalší ročník.
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Zhodnotenie vodáckej sezóny
v roku 2022

Spoločenská
kronika

Zdenko Lipták

Naši noví
občania

Výročie víťazstva

S

kôr než začnem písať o tohtoročnej
sezóne, chcem upozorniť na jedno
výročie. V tomto roku ubehlo už 20
rokov, čo môj najstarší syn Juraj dosiahol
dva veľké športové úspechy. Najskôr ako
člen reprezentačného štvorkajaku v zložení Rastislav Kužel Ladislav Belovič,
Martin Chorváth a Juraj Lipták dňa 21. 7.
2002 vyhrali majstrovstvá Európy v ma-

chcem aj touto cestou poďakovať. V tomto
roku sme sa zúčastnili na piatich pretekoch.

Pohár SNP – Piešťany
Prvými pretekmi sezóny bol Pohár
SNP, ktorý sa konal v dňoch 18. a 19. júna
v Piešťanoch. Najlepšie sa tu umiestnila
v kategórii K1 – 500 m dievčatá 13-ročné
Zuzana Dušičková, keď postúpila do finále
a tam skončila na 7. mieste. Medzi chlapcami 13-ročnými v K1 – 1 000 m postúpil
Oliver Kebísek do finále „B“ a tam skon-

tej kategórii skončila v semifinále Kamila
Babolčaiová na 6. mieste. V kategórii 13roč. postúpil do semifinále v K1 – 200 m
Oliver Kebísek a obsadil 4. miesto. V kategórii 14-roč. skončil Samuel Savka na
8. mieste v semifinále. Medzi juniormi
obsadil Martin Lipták 8. miesto v semifinále. Zuzana Dušičková skončila vo finále
na 7. mieste. V K2 – 200 m muži Juraj Lipták – Matúš Jedinák skončili na 3. mieste
vo finále. V K1 – 2 000 m Sára Kebísková
obsadila 9. miesto vo finále.

Novácka päťstovka
Novácke preteky sa konali prvý júlový
víkend a umiestnenie bolo nasledovné:
K1 – 500 m Oliver Kebísek 6. miesto
semifinále, Samuel Savka 9. miesto semifinále, Zuzana Dušičková 9. miesto finále,
Martin Lipták 7. miesto semifinále.
K2 – 500 m Kebísek – Savka 7. miesto
semifinále.
K1 – 2 000 m Adela Liptáková 5. miesto
finále, Sára Kebísková 7. miesto finále
(dievčatá dosiahli najlepší výsledok), Kamila Babolčaiová 14. miesto finále.
K2 – 2 000 m Kebísková – Babolčaiová
12. miesto finále.
K1 – 200 m Oliver Kebísek 9. miesto
rozjazda, Samuel Savka 8. miesto
rozjazda, Martin Lipták 7. miesto semifinále.
K2 – 200 m Kebísek – Savka 7. miesto
semifinále.

Tatiana Matuščinová
Damián Krištof
Matúš Barták
Michal Šimák

Navždy sme
sa rozlúčili

20.8.2022

Júlia Štefánková

finále „B“ (najlepší výsledok); Samuel
Savka 5. miesto rozjazda, 9. miesto semifinále; Martin Lipták 5. miesto rozjazda,
7. miesto semifinále, 8. miesto finále „B“;
Zuzana Dušičková 2. miesto rozjazda,
6. miesto finále (najlepší výsledok).
K2 – 200 m Dušičková – Pilarová
6. miesto rozjazda.
K1 – 2 000 m Sára Kebísková 13. miesto
finále, Kamila Babolčaiová 15. miesto finále.

Pohár Interu
Preteky sa konali v Bratislave 23. a 24.
júla 2022.
K1 – 1 000 m Oliver Kebísek 5. miesto
semifinále, Samuel Savka 9. miesto
rozjazda, Zuzana Dušičková 5. miesto semifinále, Adela Liptáková 5. miesto finále.
K2 – 1 000 m muži Juraj Lipták – Žďársky 2. miesto finále
K2 – 1 000 m Kebísek – Savka 8. miesto
rozjazda
K1 – 200 m Oliver Kebísek 4. miesto
semifinále, Samuel Savka 8. miesto
rozjazda, Zuzana Dušičková 6. miesto finál.
K2 – 200 m Dušičková – Pilarová 9.
miesto finále, Kebísek – Savka 4. miesto
finále, muži Lipták – Žďársky 1. miesto
finále!
K1 – 2 000 m Sára Kebísková 8. miesto
finále.
ďarskom Szegede v kategórii K4 – 200 m
a na jeseň 1. 9. 2002 v španielskej Seville
získali aj titul majstrov sveta v tej istej
kategórii, a tak potvrdili, že sú najlepší
šprintéri v K4 na 200-metrovej trati.

čil na 8. mieste a v kategórii K1 – 500 m
na 5. mieste. Samuel Savka skončil medzi
chlapcami 14-ročnými v K1 – 1 000 m na
9. mieste v rozjazde a v K1 – 500 m na 8.
mieste v rozjazde.

Tohtoročná sezóna

Preteky v Trenčíne

Aktuálna sezóna bola opäť ovplyvnená
pandémiou koronavírusu. V októbri sme
začali zimnú prípravu v telocvični základnej školy, ale od novembra do polovice
marca bola telocvičňa pre koronu zatvorená. Od polovice mája sme začali trénovať v Trenčíne na Váhu. S trénovaním na
vode mi od jari pomáha syn Juraj, za čo mu

Ďalšie preteky sa konali 25. a 26. júna
v Trenčíne. Tu absolvovala svoje prvé
preteky Jurajova dcéra Adelka Liptáková
v kategórii dievčat 10-ročných v K1 – 200
m a postúpila do finále, kde skončila na
9. mieste. V kategórii dievčat 11-ročných
postúpila Sára Kebísková v K1 – 200 m tiež
do finále a tiež obsadila 9. miesto. V tej is-

Majstrovstvá Slovenska
Majstrovstvá Slovenska sa odohrali
5. – 7. augusta 2022 v Bratislave na Zemníku. Umiestnenie:
K1 – 500 m Zuzana Dušičková 9. miesto
finále, Oliver Kebísek 4. miesto rozjazda
a 7. miesto semifinále, Samuel Savka
7. miesto rozjazda a 9. miesto semifinále, Martin Lipták 7. miesto rozjazda
a 9. miesto semifinále.
K2 – 500 m Kebísek – Savka 6. miesto
rozjazda, 6. miesto semifinále, 7. miesto
finále „B“.
K1 – 200 m Oliver Kebísek 4. miesto
rozjazda, 5. miesto semifinále, 3. miesto

Ako vidno z uvedených výsledkov najlepšími pretekármi nášho klubu počas celej sezóny bola medzi dievčatami Zuzana
Dušičková a medzi chlapcami Oliver Kebísek. Záverom chcem poďakovať všetkým
pretekárom za predvedené výkony a dobrú reprezentáciu našej obce a rodičom detí
za pomoc pri doprave lodí a detí na preteky. Dúfam, že sa nám už nezopakuje situácia s koronou a počas zimných mesiacov
sa budeme môcť kvalitne pripraviť na budúcoročnú sezónu.
FOTO: ARCHÍV Z. L.
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