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Detské ihrisko v Kálnici
Dňa 3.9.2012 nebol len prvý školský deň, ale aj deň, kedy
sme my, KKM, po trojročnom úsilí, snažení a tvrdej práce otvorili
a pokrstili detské ihrisko. Detské ihrisko nesie názov „Záhrada
včielky Bzučulky,” a presne ako včielky v úle v tento deň i deti z

našej obce bzučali, až priam lietali po záhrade. Bola to pre nás
tá najväčšia odmena, keď sme videli ich radosť a šantenie.
Na začiatku budovania ihriska sme museli prejsť nejednými
ťažkými prekážkami. Touto cestou chceme poďakovať Obec−
nému úradu Kálnica, pánovi starostovi a pani riaditeľke Roháč−
kovej, že nám schválili priestor pre výstavbu nového detského
ihriska. Po získaní priestoru pred nami stála asi tá najväčšia
výzva, a to zohnať dostatok financií na postavenie drevenej
hernej konštrukcie a renováciu komponentov na ihrisku. Ale
my, kálnické mamičky, sme „bojovníčky” a financie sme doká−
zali zabezpečiť. Začali sme organizovať akcie, akú sú Vianoč−
né trhy, Veľkonočné trhy, fašiangový sprievod, z ktorých fi−
nančný zisk bol určený na vybudovanie ihriska. Oslovili sme a

našlo sa i veľa štedrých ľudí z obce a okolia, firiem a podnika−
teľov, ktorí nás podporili finančne, alebo darovaním stavebné−
ho materiálu. Manželom Potočkovcom a ich pohostinstvu patrí
nielen vďaka za finančnú pomoc, ale aj za to, že si náš klub
mamičiek zobrali pod ochranné krídla a celou dušou nám po−
máhajú pri organizácii podujatí.
Začiatkom mája tohto roka sa náš sen o ihrisku začal rodiť na
dvore Janka Gajdošecha, ktorému pri práci vypomáhali Luboško
Bulko a Janko Šicko. Vytvorili svojimi pracovitými rukami za 5
dní krásnu drevenú konštrukciu, ktorú sme za pomoci hasičov a
našich manželov osadili v záhrade. A dnes sa do výšky čnejú na
ihrisku dve krásne drevené veže so šmykľavkou.

Sme hrdé na prácu nás všetkých a šťastné, že i v tejto upo−
náhľanej dobe sme si našli chvíľu a dokázali sme spoločnými
silami vybudovať pre naše deti ihrisko, kde môžu so svojimi
rodičmi a kamarátmi prežívať neopakovateľné chvíle detstva.
Za KKM Katarína Harmádyová
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Kálnické ozveny
Európsky piknik pre generácie pre Európu

V dňoch 29. júna až 1. júla tohto roka sa delegácia našej obce na
pozvanie starostu obce Felsönyek v Maďarsku spolu s delegáciami ďalších
obcí zo Slovenska, Česka, Chorvátska a Talianska zúčastnila spoločného
stretnutia pod názvom Európsky piknik pre generácie pre Európu.
Stretnutie sa konalo v obci Felsönyek a bolo financované z prostriedkov
EÚ. Jeho cieľom bolo na základe tohto úvodného stretnutia vytvoriť priateľ−
stvo a predpoklady pre ďalšiu spoluprácu medzi vybranými približne podob−
nými obcami z rôznych štátov EÚ.
Ťažiskové podujatia sa konali v sobotu. Stretnutie otvoril starosta obce
Felsönyek p. Béla Balogh. Potom si účastníci dopoludnia spoločne prezreli
múzeum obce a v sprievode tiež obec, pričom ich občania Felsönyeku
srdečne pozdravovali.
Od poludnia sa začal bohatý kultúrny program. Veľmi dobrú úroveň pre−
zentovali najmä domáce detské spevácke a tanečné súbory. Mnohých účast−
níkov zaujala aj výstavka ručných prác a kresieb žien a detí z Felsönyeku.
Osobitne však svojimi melodickými piesňami z Jadranu zaujal chorvátsky
detský súbor z mesta Biograd na mori a taliansky takmer 80−ročný tanečník
v typickom kroji obce Villamagna.
V tom istom čase sa začala aj príprava na prezentáciu v obci obľúbené−
ho jedla. Každá obec sa snažila pripraviť a prezentovať jedlo čo najlepšie.
Našim dievčatám, v zložení Anka Krchnavá, Milka Krchnavá, Ingrid Ševčíko−
vá a Janka Bagová, sa to podarilo, lebo po ich „fazuľovici sa po jej dovarení
iba zaprášilo”.

Počas neformálneho pracovného stretnutia starostov zúčastnených obcí
u p. Balogha si títo vymenili svoje poznatky a skúsenosti z riadenia obce a
informovali sa o spoločných problémoch a ich prístupoch k riešeniu týchto
problémov. Ukázalo sa, že spoločným a najdôležitejším problémom obcí je,
že nemajú k dispozícii toľko finančných prostriedkov, aby mohli splniť všetky
najdôležitejšie požiadavky svojich občanov.
Bolo tiež dohodnuté, že pokiaľ budú zabezpečené financie z fondov EÚ
na takéto podujatie aj v ďalšom období, pripravia v nasledujúcich rokoch
rotujúcim spôsobom stretnutia aj ďalšie zúčastnené obce. V roku 2013 sa
Europiknik podujala pripraviť talianska obec Villamagna.
Význam účasti našej obce na tomto stretnutí spočíva nie iba v tom, že
mala možnosť spoznať život prostých ľudí v susednom štáte, spôsoby rieše−
nia podobných problémov v podobných podmienkach jednotiacej sa európ−
skej legislatívy obcí, ale vytvorila aj turistiky, podnikania a ďalších.
Milan Bušo
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Obecné zastupiteľstvo sa k 30.11.2012 zišlo šesťkrát.
OZ SCHVÁLILO:
Správu o kontrolnej činnosti v roku 2011, Stanovisko hlavnej kontrolórky k
rozpočtu obce, 5%−né navýšenie nájomných zmlúv obce Kálnica, Rozpočet
obce na r. 2012, Zriadenie zberného miesta veľkoobjemového odpadu, Zria−
denie záložného práva na nehnuteľnosti uvedené v liste vlastníctva č.1 ka−
tastrálneho územia Kálnica, správa katastra Nové Mesto nad Váhom, ktorých
výlučným vlastníkom je obec Kálnica v podiely 1/1 k celku, a to: Bytový dom
súp.č.143, postavený na parcele reg. CKN č.175/16 a Parc. reg.CKN č.175/
16, zast. plochy a nádvoria o výmere 279 m2 ; Dodatok č.1 k zásadám odme−
ňovania poslancov, Zásady finančnej kontroly obce Kálnica, Výsledky inven−
tarizácie majetku obce k 31.12.2011, Plat starostu obce Kálnica, Umiestnenie
obecného múzea do domu č.p.139 a do priestorov archívu v KD, Zámer od−
predať dva obrazy Svetozára Ábela z roku 1977 s názvom Jeseň a Žena s
kvetom, Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce, Záverečný
účet obce za rok 2011, Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012,
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Kálnica Obchodnou verejnou súťa−
žou č.01/2012, Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľné−
ho majetku vo vlastníctve obce, Komisiu pre vyhodnocovanie došlých ponúk v
zložení: členovia obecnej rady a predseda finančnej komisie, Vydanie jedné−
ho čísla Kálnických ozvien ku koncu kalendárneho roka 2012, Komunitný plán
sociálnych služieb, Hodnotiacu správu o činnosti za školský rok 2011/12, Správu
o čerpaní rozpočtu v roku 2012 a Správu o výchovno−vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v šk.r. 2011/12.
VZN č.7/2012 o chove, držaní a vodení psov;
VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácie na prevádzku škôl a školských zariadení;
Dodatok č. 1 k VZN č.3/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby;
VZN č. 9/2012 − zmeny a doplnky č.1/2010 Územného plánu v Kálnici.
OZ A OcR INFORMUJE:
OcR v roku 2012 zasadala šesťkrát.
− v priestoroch prevádzky obce (Jančovec) bolo zriadené zberné miesto
veľkoobjemového odpadu, ktorý je tam možno ukladať každú stredu v čase od
15.00 hod. do 17.00 hod.
− upratal sa dvor prevádzky (Jančovec), odkiaľ sa vyviezli 4t železného
šrotu;
− obec odpredala osobné motorové vozidlá Renault Laguna a Favorit For−
man, ktoré boli vo vlastnícve obce, ale sa nepoužívali;
− v 8−BJ sú všetky byty obývané, boli dorobené tri parkovacie miesta pre
obyvateľov 8−BJ a plocha na umiestnenie odpadových nádob;
− voľný byt v budove ZŠ bol pridelený p. Slávke Krchnavej;
− zamestnanci OcÚ upravili fasádu na budove obecného múzea (č.d.139)
a pripravili aj interiér na umiestnenie exponátov;
− OcÚ zorganizoval 13.5.2012 oslavy Dňa matiek;
− bolo nainštalované samostatné meranie el.energie ČOV pre 8−BJ;
− obci Kálnica bol schválený projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Co−
ménius Régio;
− pripojenie cca 24 lámp verejného osvetlenia bolo upravené tak, aby po−
čas výseče od 23.00 hod. do 5.00 hod. svietila každá druhá lampa a obec
nebola v tomto čase bez osvetlenia;
− pripravuje sa projektová dokumentácia na legalizáciu vodovodu „Pod Bu−
lovou“;
− svojpomocne, za použitia odpadových surovín, bola pri KD postavená
garáž pre obecné osobné motorové vozidlo;
− dňa 10.11.2012 o 15.00 hod. sa v KD uskutočnilo posedenie dôchod−
cov;
− prebehla Verejno−obchodná súťaž na odpredaj obecného majetku (po−
zemky v areáli SkiCentra), o ktorý prejavila záujem fi Eurofinanc v zastúpení
Mgr. Michala Feníka;
− finančná situácia obce: mesačné splátky (úver na KD, úver na spevnené
plochy pri 8−BJ, úver na verejné osvetlenie, úroky z úverov, SBDO, MBP) sú
vo výške 3.310,− eur;
− najväčšie neuhradené faktúry: fi STAVin, sro. − 3.422,16 eur (výmena
strešnej krytiny Jednota) fi Goodwill plus, as. – 26.061,12 eur (rekonštrukcia
KD) fi Stavokomplet, sro. − cca 9.400,− eur (ČOV);
− k 30.9.2012 evidovala obec Kálnica tieto úvery: bankový úver na rekon−
štrukciu kultúrneho domu: 173.310 eur, úver na verejné osvetlenie: 18.737
eur, úver na parkoviská pri 8−BJ: 33.500 eur, úver ŠFRB na 8−BJ: 336.631
eur. Tento úver sa spláca z nájomného v 8−BJ mesačne vo výške 1.152 eur.
Ďalej má obec Kálnica pôžičku u SBDO a MsBP na realizáciu ČOV−ky vo
výške 32.200 eur a neuhradené faktúry za 54.199 eur.
RNDr. Ingrid Ševčíková
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Na slovíčko, pán starosta alebo rok zo života obce
Vyjadriť sa k najdôležitejším ve−
ciam zo života obce za celý rok 2012
je úloha náročná aj pre starostu obce
Ing. Jána Krchnavého. Ale staros−
ta je človek najviac informovaný o
dianí v obci, a preto sa budeme pýtať
na úspechy i prehry, ktoré obec pre−
konala či práve rieši v priebehu roka
práve jeho.
Pán starosta, Nový rok 2012 za−
čal pre obec zvesela. Koncoročné zá−
bavy – Štefanská zábava, Silvestrov−
ská zábava, Hasičský ples..., ale aj
odhalenie sochy J.M. Hurbana pri prí−
ležitosti 195. výročia jeho narodenia,
Deň matiek, Deň detí, 1.ročník Hviez−
dicového výstupu na Ostrý vrch k
dvojkrížu, otvorenie školského roka
2012−13 s odovzdaním detské ihris−
ka, hody... Aj tento rok skončí Miku−
lášom s Vianočnými trhmi a Silves−
trom? Čo obec ešte pripravuje pre
občanov? Ktoré spoločenské podu−
jatia pokladáte za zvlášť vydarené a
hodné zmienky? Zdá sa, že sa rozvi−
nula prirodzená aktivita občanov a
spoločenských organizácií pri prípra−
ve a realizácii rôznych spoločenských
a kultúrnych podujatí?
Ak sú moje informácie správne a
pravdivé, záver roka 2012 z pohľadu
tradičných kultúrnospoločenských
podujatí, by mal byť podobný ako v
minulom roku. Detičky a pani učiteľ−
ky zo základnej a materskej školy už
začali pripravovať vianočné stretnu−
tie s „Mikulášom“ spojené s vianoč−
nými trhmi. Produkty na trhy pripra−
vujú popri deťoch tiež členky Klubu
kálnických mamičiek, ktoré nás o
svojej šikovnosti presvedčili už vla−
ni, na rovnomennej milej akcii. Ve−
rím, že každý z návštevníkov si z
pestrej ponuky najrôznejších ozdôb,
či dekoračných predmetov vyberie to,
čo je jeho srdcu najmilšie a čo mu
bude dlho pripomínať sviatočnú at−
mosféru očakávania Vianoc. Očaká−
vam, že určite príde aj Mikuláš spre−
vádzaný anjelom a čertom. Rozbeh−
nuté sú aj prípravy koncoročných
zábav, Štefanskú, ako každý rok, za−
bezpečujú členovia telovýchovnej
jednoty a takzvanú „Batôžkovú silves−
trovskú zábavu“ už po tretí krát chys−
tajú poslanci obecného zastupiteľstva
spolu s obecným úradom.
V priebehu roka sa konalo viacero
vydarených podujatí. K úspechu
mnohých z nich prispeli žiaci základ−
nej a materskej školy zaujímavými
programami, v ktorých prezentovali
nielen talent a nadanie, ale i vzťah k
folklórnym tradíciám našej obce. Na
konci roka chcem poďakovať pani uči−
teľkám a deťom za elán, nadšenie aj
trpezlivosť, s akými scénky, tance a
spevy nacvičili a predviedli. Hlavne
za ústretovosť a ochotu, pretože to
bolo nielen nad rámec ich povinnos−
tí, ale aj na úkor ich voľného času.
Veľmi si to vážime, lebo vieme, že

nie všade je to takto. Ďakujeme a
sme na Vás hrdí.
Ďalej oceňujem aktivity členov ha−
sičského zboru, ktorí práve našim
šikovným deťom pripravili prekrásne
akcie ku dňu detí a koncu prázdnin.
Pri zaujímavých súťažiach, v ktorých
uplatnili svoje vedomosti a zručnos−
ti, sa nielen dobre pobavili, ale zís−
kali i množstvo nových, užitočných
skúseností. Nepochybne si námahu
a pozornosť zo strany dospelých plne
zaslúžili a pre hasičov boli odmenou
ich spokojné a šťastné tváre. Vyzdvih−
núť chcem ešte precíznosť a obeta−
vosť, s ktorou členovia TJ Zavažan
Kálnica pripravili oslavy 65. výročia
založenia svojej organizácie. Spolo−
čenská časť a priateľské futbalové
zápasy s hráčmi družobnej obce Po−
povice z Moravy prilákali na ihrisko
priaznivcov športu z celej obce od
najmladších žiakov až po pamätní−
kov futbalových začiatkov v Kálnici.
Obec vyšla v ústrety občanom, ktorí
sa sťažovali na túlajúcich sa psov a
pripravila nové VZN o voľnom pohybe
psov. Zmenilo sa niečo, prišli konkrét−
ne podnety od občanov? Kto má na
starosti riešenie priestupkov v zmysle
tohto VZN? Aké sú možnosti obce?
Problémy so psami voľne a bez
dozoru pobehujúcimi po uliciach nie
sú len u nás, ale i v okolitých obciach.
Je to v prvom rade nezodpovednosť
a lajdáctvo zo strany ich majiteľov,
že takýto stav pripustia. Láska ku
zvieratám sa nemôže prejavovať tak,
že chovateľ nevie, kde sa zviera na−
chádza. Vzťah ku svojmu psíkovi uká−
že tým, že sa oň stará, že sa mu ve−
nuje a má ho stále pod kontrolou.
Ospravedlnenia typu, že vinný je pes,
lebo ušiel, neobstoja. Zodpovedný je
vždy jeho pán. Prijaté VZN o chove
psov dáva obci určité možnosti na vy−
rubenie sankcií, či nápravných opat−
rení. Doteraz sme ich ešte ani v jed−
nom prípade neuplatnili, keďže sme
nedostali konkrétne podnety. Nezna−
mená to ale, že tak neurobíme, ak to
bude potrebné v záujme zabezpeče−
nie bezpečnosti pre občanov a po−
riadku v obci. Využívam aj túto príle−
žitosť na požiadanie všetkých chova−
teľov psov o ich zabezpečenie na
vlastných dvoroch a pozemkoch, aby
nemohli ujsť na verejné priestranstvá,
kde sa stávajú hrozbou pre všetkých
a spôsobujú nebezpečné situácie.
Ako je na tom obec s odpreda−
jom nehnuteľného majetku?
Na zaplatenie nákladov na veľké
investičné akcie, realizované koncom
minulého volebného obdobia, nemá
obec dostatočné finančné zdroje.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo ešte
v máji minulého roka, ponúknuť na
odpredaj nehnuteľnosti v majetku
obce a z výťažku predaja uhradiť do−
teraz nezaplatené faktúry f. Goodwil
(rekonštrukcia kultúrneho domu) a f.

Stavin (oprava strechy na budove, v
ktorej sa nachádza pohostinstvo Po−
toček, potraviny Kubo a Slovenská
pošta). Na základe záujmu o kúpu,
vyhlásila obec dve verejné obchod−
né súťaže na odpredaj nehnuteľné−
ho majetku obce. Prvá, týkajúca sa
domov č. 221 a 222 (stará pálenica)
nebola úspešná, nakoľko jediný
uchádzač ponúkol podstatne nižšiu
kúpnu cenu, ako bola cena určená
znaleckým posudkom. Druhá (predaj
pozemkov v lyžiarskom stredisku)
bola vyhodnotená koncom októbra a
v súčasnosti prebiehajú rokovania s
víťazom súťaže ohľadom uzatvorenia
kúpno−predajnej zmluvy.
Pripravovalo sa otvorenie obec−
ného múzea – kto sa v tejto veci an−
gažuje a s akým výsledkom?
Plány s otvorením obecného mú−
zea sa nepodarilo realizovať podľa
pôvodných predstáv. Budova, v kto−
rej budú umiestnené exponáty a his−
torické predmety, bola v priebehu
roku opravená v rámci našich mož−
ností zvnútra i zvonka. Priestory sú
pripravené. Časový sklz spôsobila
kontrola artefaktov v spolupráci s pra−
covníkom múzea v Novom Meste nad
Váhom, ktoré vlastní niektoré expo−
náty. Aj napriek zložitým podmien−
kam uskladnenia, keď sú uložené na
viacerých miestach, sú kompletné a
nepoškodené. Už ich len vystaviť v
nových priestoroch. Pomoc pri pre−
voze a znovuinštalovaní historických
predmetov a dokumentov prisľúbili
členovia Miestneho odboru Matice
Slovenskej v Kálnici, a preto som
presvedčený, že sa nám to v krát−
kom čase podarí.
Má obec možnosť využívať kultúr−
ny dom na komerčné účely? Začína
obdobie stužkových...
Akcií, ktoré prinášajú peniaze do
obecného rozpočtu je stále málo.
Spravidla sú to len stužkové slávnosti
stredných škôl alebo firemné konco−
ročné večierky. V mesiacoch novem−
ber a december je dohodnutá jedna
stužková a jedno koncoročné pose−
denie. Z pohľadu komerčného využi−
tia je to málo, v tejto oblasti sú určite
nemalé rezervy, ktoré sa nám zatiaľ
nedarí využívať. Na našu ponuku
priestorov kultúrneho domu na uspo−
riadanie kultúrnych, či spoločenských
aktivít nie je dostatočná odozva. Táto
problematika zostáva stále otvorená,
stále hľadáme ďalšie, nové možnos−
ti. Obraciam sa preto aj na všetkých
čitateľov Kálnických ozvien so žiados−
ťou o oznámenie obecnému úradu
alebo poslancom, ak by mali nejaký
tip, alebo návrh na častejšie využí−
vanie kultúrneho domu. Každú akti−
vitu radi privítame.
Osvetlenie obce sa vyriešilo, zdá
sa, k všeobecnej spokojnosti. Kedy
sa zrealizovala výmena obecného
osvetlenia? Komu môžeme poďako−

vať za pomoc s úpravou osvetlenia?
Výmena verejného svetlenia sa
uskutočnila ešte v roku 2010. V roku
2011 sme spracovávali ešte monito−
rovacie správy a bola vykonaná kon−
trola diela na mieste pracovníkmi Slo−
venskej inovačnej a energetickej
agentúry. Hoci boli použité svietidlá
s menším menovitým príkonom, ale
vzhľadom na nové normy EU, týka−
júce sa intenzity osvetlenia, musel byť
zdvojnásobený počet svietidiel. Pre
túto príčinu spotreba energie oproti
predchádzajúcemu stavu neklesla. S
cieľom šetrenia nákladov na verejné
osvetlenie rozhodli poslanci OZ o za−
vedení vypínania osvetlenia v noč−
ných hodinách. Uvedomovali sme si
nedostatky takéhoto riešenia a hľa−
dali sme spôsob, aby sme aj znížili
spotrebu elektrickej energie, ale aby
sme ani všetky lampy v noci nevypí−
nali. Podarilo sa to v spolupráci s Ing.
Jaroslavom Ševčíkom, ktorý v prie−
behu jesene upravil zapojenie svieti−
diel v obci tak, že v čase od 23. hodi−
ny večer do 5. hodiny ráno svieti len
každá druhá lampa. Zmenu zapoje−
nia vykonal bez štandartného tech−
nického vybavenia, len s použitím
rebríka, vo svojom voľnom čase a bez
nároku na odmenu. Právom mu patrí
poďakovanie za kvalitnú odbornú prá−
cu a nezištnú pomoc obci.
Ako ste spokojný s využívaním
zberového dvora pre veľkorozmerný
komunálny odpad?
O spokojnosti alebo nespokojnosti
by mohli hovoriť skôr občania, pre
ktorých túto službu zabezpečujeme.
Našim cieľom je vytvoriť podmienky
pre uloženie odpadov väčších rozme−
rov a ich likvidáciu s minimálnymi do−
padmi na životné prostredie. Príno−
som je, že do kontajnera sa pri kon−
trole pracovníkmi obce už nedosta−
nú nepatriace tam materiály, ako sú
drevo, železný šrot či sklo. Chcem
ešte pripomenúť, že na dvore pre−
vádzky obce je i kontajner, do ktoré−
ho je možné odkladať PET fľaše s
použitým kuchynským olejom.
V lete, 29., 30.6. a 1.7.2012, ste
sa zúčastnili v partnerskej maďarskej
obci Felsönyék stretnutia družobných
obcí zo Slovenska, Česka, Srbska,
Talianska a Maďarska spolu s 5 po−
slancami OZ. Návšteva súvisela s
projektom Coménius Régio, do kto−
rého sa zapojila aj naša obec a vďa−
ka tomu získala značnú sumu peňa−
zí. Na čo sa tieto finančné prostried−
ky musia použiť? Ako dopadla náv−
števa maďarských partnerov v Kál−
nici koncom októbra?
Spomienka na stretnutie obcí vo
Felsönyéku je uvádzaná samostatne,
za seba môžem povedať, že to bolo
zaujímavé, veľmi vydarené podujatie,
sprevádzané nápaditými kultúrnymi
vystúpeniami. Projekt v rámci vzde−
lávacieho programu Coménius Ré−
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gio, do ktorého sme sa zapojili, rieši
problematiku objavovania, podpory a
rozvoja nadania detí z malých komu−
nít (obcí), aby boli v živote úspešní. Pe−
niaze od EU určené na projekt je mož−
né použiť len pre potreby riešenia za−
dania, na potrebnú technickú podpo−
ru, na tlač a rozširovanie výsledkov,
na úhradu nákladov organizácií zúčast−
nených na projekte, na preklady a tl−
močenie. Nakoľko na riešení spolupra−
cujú obce z dvoch štátov, časť
prostriedkov je určená na úhradu ces−
tovných nákladov pri vzájomných náv−
števách (mobilitách). Počas našej pr−
vej návštevy v Maďarsku v auguste
sme vypracovali a odsúhlasili plán prá−
ce na šesť mesiacov. Pri stretnutí v
Kálnici v októbri sme vyhodnocovali pl−
nenie prvých zadaní a porovnávali vý−
sledky vstupných dotazníkov, zamera−
né na zisťovanie úrovne predstáv detí,
viacerých vekových kategórií v obi−
dvoch obciach o ich budúcnosti. Keď−
že projekt je o deťoch, pri riešení spo−
lupracujeme so Základnou a mater−
skou školou v Kálnici a Klubom kál−
nických mamičiek. Dohodnuté čiastko−
vé úlohy sme splnili, stanovili sme si
nové, môžeme preto konštatovať, že
návštevy splnili očakávania.
Poslanci OZ schválili uz.č. 076−
2012/Z dodatok č. 1 územného plánu
obce. Aký to má význam pre obec?
Dodatok č. 1 územného plánu sa
dotýka šiestych lokalít nachádzajúcich
sa v intraviláne i extraviláne obce. Rieši
zmeny funkčného využitia dotknutých
území, najmä z plôch poľnohospodár−
sky využívanej krajiny na funkciu bý−
vania a športovo−rekreačnú. Schvále−
nie rozsiahlych plôch pasienkov pre
rozvoj športových aktivít v doplnku ÚP
môže byť i silným argumentom pre za−
mietnutie činností a prieskumných prác
zameraných na zisťovanie nálezísk
uránovej rudy v Považskom Inovci. Sa−
mozrejme, po schválení sa doplnok č.
1., podobne ako územný plán obce,
stáva záväzným dokumentom, ktorým
sa bude riadiť rozvoj a budovanie na−
šej obce v nasledujúcich rokoch.
A ako redaktorka Kálnických ozvien
sa na záver spýtam: budeme vychá−
dzať aj na budúci rok?
Určite všetci chceme udržať tradí−
ciu vydávania Kálnických ozvien aj v
budúcom roku. Koľko vydaní sa nám
podarí zabezpečiť dnes s určitosťou ne−
viem povedať. Na ich počet má naj−
väčší vplyv vývoj v ekonomickej oblasti.
Našou ambíciou, uvidíme či reálnou,
zostáva vydanie dvoch až štyroch čís−
iel v kalendárnom roku...
Pán starosta, ďakujem Vám v mene
našich čitateľov za poskytnuté informá−
cie a vysvetlenia niektorých problémov,
ktoré obec v súčasnosti rieši, a keďže
sa blíži posledný mesiac v roku, tak
Vám za všetkých prispievateľov do Kál−
nických ozvien želám počas vianočných
sviatkov veľa zdravia, pokoja doma aj
v obci a v Novom roku šťastia a ...viac
peniažkov v obecnej kase!
Mgr. Dana Badžgoňová
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O ježkovi a škole

O vlkovi a jeho kamarátoch

Bol raz jeden ježko, ktorý sa volal Jožko, chodil do školy
a bol najšikovnejší žiak. Rád chodil do školy. A bolo mu tam
dobre, mal veľa kamarátov. Aj oni ho mali radi. Učiteľku
mali tiež veľmi radi. Raz, keď išiel zo školy, zastavil pri ňom
vlk, ktorý sa volal Mišo a pozval ho k nemu do auta, ale
ježko odmietol pozvanie do auta a vlk ho chcel vtiahnuť, ale
sa popichal a ježko si vykračoval ďalej. Tam pri moste stre−
tol líšku Džesiku, tá od neho vypytovala jesť, a keď ho chy−
tila za chrbát, tak sa popichala. Tak ježko pokračoval ďalej.
Potom prišiel domov a všetko povedal mame, pani Ježko−
vej a tatovi, pánovi Ježkovému. Keď chodil do školy, tak nič
také sa mu už nestalo.
Laura Dovinová, 3.A

Raz jeden vlk šiel okolo potoka a stretol ježka, srnku,
jeleňa a líšku. Všetci sa ho naľakali. A vlk povedal: „Neboj−
te sa ja vám neublížim. Som dobrý vlk.“ Ale všetci mu
neverili. Potom sa ho opýtali: „Budeš našim kamarátom?“
„Áno veľmi rád. Poďte ideme sa najesť.“ A líška a ostat−
ní povedali: „Jasné, veľmi radi pôjdeme.“ Tak šupky−dupky
a viacej nič nepovedal.
A zastal: „A čo moji kamoši, prečo nejdete?“ „Lebo si nám
nepovedal, že to je v lese. My máme zakázané ísť do lesa od
svojich rodičov,“ hovorí srnka. „Keď som ešte bola malá, tak
moji rodičia zomreli. A ich posledné slovo bolo: Dávaj si na
seba pozor a opatruj sa! Vieš, preto tam nejdem.“
„Aha,“ hovorí vlk, „to som nevedel, prepáčte, mal som
sa vás opýtať. Dobre, tak ideme niekam inam. Môže byť?“
A všetci hovoria: „Áno!“ Tak boli najšťastnejšia partia
kamarátov.
Miriam Beláková, 3.A

Začali sme nový školský rok
V septembri sa po letných prázdninách znovu otvorila
brána našej školy. Na slávnosti sme privítali nových prváči−
kov: Kláriku Krchnavú, Kristínku Pečitovú, Jakubka Hrnčiari−
ka a Riška Pupáka. My sme ich uvítali spolu s pánom staros−
tom, ktorý im odovzdal balíčky zakúpené obecným zastupi−
teľstvom. Nielen im, ale všetkým deťom sme popriali úspešný
štart, pedagógom veľa elánu do práce a rodičom veľa trpez−
livosti pri príprave ich ratolestí do školy. Celkový počet žiakov
teraz máme 25, pretože ešte v priebehu septembra sme pri−
vítali dve nové žiačky: tretiačku Annamáriu Klimovú a štvrtáč−
ku Karolínu Klimovú. Išla som uvítať aj našich malých škôlka−
rov, ktorých tiež prišlo po prázdninách neúrekom. Niektorí
prišli v prvý deň s úsmevom a niektorí, veru, aj s plačom.
Doniesla som im sladkosti, aby si lepšie zvykali na našu ma−
terskú školu. Zapísali sme 22 detí, čo je maximálny počet,
ktorý nám dovoľujú vnútorné priestory našej materskej školy.
O tie naše deti sa budú, okrem mňa, starať aj naše pani
učiteľky: v základnej škole Danka Kaššovicová, Daška Kme−
ťová a v materskej škole Danka Krchnavá a Lenka Brázdilo−
vá, tá vystriedala Zuzku Škulcovú, ktorá si od novembra na−
šla novú prácu. Všetky jej bývalé kolegyne jej prajeme veľa
úspechov a spokojnosti v živote. O čistotu našich priestorov
sa príkladne stará naša pani upratovačka Anka Juríková. Člen−
mi nášho pracovného kolektívu sú aj páni farári: evanjelický
Pavel Černaj a katolícky Cyril Adam, ktorí sú radi, že im počet
detí hlásiacich sa k viere tento rok pribudol.

Obzretie sa za minulým školským
rokom 2011−2012
Minulý školský rok bol pre našu školu veľmi úspešný. Úspeš−
ný v tom, že škola veľmi dobre spolupracovala s Rodičovským
združením (finančná pomoc), zriaďovateľom (vzájomné kon−
zultácie so starostom obce, príspevky do obecných novín, vy−
stúpenia na kultúrnych akciách organizovaných obcou), s ra−
dou školy (konzultácie členov rady s riaditeľkou školy na za−
sadnutiach), dobrovoľným hasičským zborom z Kálnice (ak−
cia na MDD), s rodičmi detí, združením Kálnické mamičky,
včelármi a poľovníkmi, občanmi a malými podnikateľmi obce
Kálnica (úprava stromčekov, pri príprave školských akcií, spon−
zorské príspevky) a školskými inštitúciami.
Žiaci sa zúčastnili výtvarnej a literárnej súťaže Včela v
prírode (získali sme 3. miesto v literárnej kategórii), recitač−
nej súťaže Hviezdoslavov Kubín − Hviezdoslavov Kubín
malotriednych škôl (získali sme 3. miesto v prednese poé−
zie), výtvarnej súťaže Maľované vajíčko (získali sme 3. miesto
a cenu riaditeľky ZUŠ Trenčín), tvorili príspevky do obec−
ných novín (Kálnické ozveny) a školského časopisu Šar−
kan, ako aj na internetovú stránku školy, vystúpili na folklór−
nej slávnosti Krivosúd−Bodovka, na vianočnej besiedke,
oslave dňa matiek. Je pravda, že sme mali aktívne a šikov−
né deti, ale je to aj zásluha pedagógov našej školy, že sme
dosiahli tieto úspechy. Budeme sa snažiť aj tento školský
rok, aby sme boli aspoň takí úspešní ako ten minulý.
Mgr. Monika Roháčková, riaditeľka ZŠsMŠ v Kálnici

Najzaujímavejšie akcie školy v škol−
skom roku 2011/2012

V kuchyni nám varia výborné a chutné obedy naša
pani vedúca Erika Štrbová a pani kuchárka Tánička Šev−
číková. Nemôžeme vynachváliť ich výborné obedy a škôl−
kari aj desiate a olovranty. Jedlo je naozaj výborne dochu−
tené, porcie dostatočne veľké a vždy dostaneme k obedu
ešte aj nejaké ovocie, jogurt, tyčinku a podobne. Ešte stá−
le je možnosť zo strany dôchodcov alebo iných dospelých,
ktorí by si chceli brať obedy do obedárov, aby sa prihlásili
u pani vedúcej osobne alebo telefonicky na telefónnom
čísle: 032 7798821.
Čo si popriať do ďalších dní? Dobrú spoluprácu s rodič−
mi našich detí, pretože úspešnosť výchovy dieťaťa je len
polovičná zo strany školy, tá druhá polovica závisí od prí−
stupu rodiča nielen k dieťaťu, ale aj k učiteľom. Minulý rok
bola spolupráca s viacerými rodičmi veľmi dobrá, pomá−
hali nám finančne, materiálovo, rôznymi prácami, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Sme radi, že čoraz viac rodičov
chápe potrebu vzájomnej spolupráce so školou. Taktiež
spolupracujeme s obecným zastupiteľstvom, pánom sta−
rostom, s Kálnickými mamičkami, hasičmi, včelármi, po−
ľovníkmi, dôchodcami, podnikateľmi a mnohými ďalšími.
Sme radi, že sme súčasťou života ľudí v obci a dúfame, že
to tak bude aj naďalej.
Mgr. Monika Roháčková

Aj v tomto školskom roku sme boli na besede v Knižnici
Ľ.V. Riznera v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti marca
mesiaca knihy, kde si deti overovali poznatky o knihách a
spisovateľoch. Koncom mája sme boli s deťmi na plavárni
Združenej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom,
kde žiaci pod dozorom pedagógov absolvovali plaveckú
prípravu, na ktorej si precvičovali všetky plavecké štýly. V
rámci oslavy Medzinárodného dňa detí bolo zorganizované
v spolupráci kálnickým Dobrovoľným hasičským zborom
športové popoludnie, kde si deti na rôznych stanovištiach
vyskúšali svoje zručnosti, potom bola opekačka.
Škola v prírode Fantázia v Hornej Vsi, ktorú sme spojili
s návštevou mesta Partizánske, kde si deti pozreli mesto,
kúpili suveníry, ochutnali pizzu. Všetky deti si odniesli ne−
zabudnuteľné zážitky.
Mgr. Monika Roháčková

Jeseň nám končí
Jeseň nám končí a začína
zima,jesenné farby končia
a začínajú zimné, svet bude celý biely a nie
zelený alebo žltý, aj zvieratká sa schovali
pred zimou, vtáčiky odlietajú do teplých
krajov, stromčeky sú opadané;
ak mám povedať pravdu, tak sa na zimu
teším, lebo sa budeme sánkovať,
celá rodina budeme spolu.
Moc sa teším na zimu!
Karolína Klimová, 4.A
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Okienko do minulého školského roka 2011−2012
v škôlke u Bzučulky
V minulom školskom roku navštevovalo našu materskú školu 21 detí. Predprimárne
vzdelávanie ukončilo 5 predškolákov.
Pracovali sme s deťmi podľa školského vzdelávacieho programu a plnili úlohy, ktoré
sme si vytýčili.
Deti na edukačných aktivitách pracovali s rôznym pracovným a výtvarným materiálom
a pomôckami, ktoré nám niekedy zabezpečili ochotní rodičia, či iní sponzori z obce,
ktorým touto cestou ďakujeme.
Našich naplánovaných a splnených aktivít
bolo v minulom školskom roku dosť.
Navštívili sme žiakov 1. ročníka v základnej škole,

aby sme zistili ako sa zadaptovali, spoločne sme
pripravili vianočný program v kultúrnom dome, piekli
sme s deťmi medovníky, zabavili sme sa so žiakmi
v netradičných maskách na fašiangovom karneva−
le, na besede so včelárom ujom Borcovanom sme ochutnali medové plásty a dozvedeli sme sa
nové informácie o živote včielok. V jedno nedeľné popoludnie sme „vynášali Morenu“, absolvo−
vali sme turistickú vychádzku do okolia, po
náučnom včelárskom chodníku.
Svoju telesnú zdatnosť a zdravú sú−
ťaživosť sme mali možnosť predviesť na
spoločnej akcii k sviatku MDD s kálnic−
kými hasičmi v Krajnej doline. Keď nám
prialo počasie, rady sme sa pretekali na
kolobežkách a trojkolkách na novom do−
pravnom ihrisku, vždy chránení prilbami
na hlavách.
Deti, ktoré zostali verné spevu a tan−
cu, sa zúčastnili folklórneho festivalu v
obci Krivosúd Bodovka s folklórnym
pásmom „Dožinky“.
Školský rok veľmi rýchlo ubehol a my sme sa pripravovali na slávnostnú rozlúčku s
predškolákmi. Každý predškolák si odniesol osvedčenie o ukončení predprimárneho vzde−
lávania, rozprávkovú knihu a sladkosti.
Všetci sme sa tešili na letné prázdniny a krásne prežité chvíle so svojimi rodičmi alebo
kamarátmi.
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MŠ v novom školskom roku 2012−2013
Po načerpaní nových síl a s dobrým zdravím sme sa opäť
vrátili do škôlky u Bzučulky.
Dopoludnia nás čakalo prekvapenie v školskej záhrade. Našli
sme tam zabudovanú novú šmykľavku, vymaľovaný kolotoč, hoj−
dačku, lavičky. Malú slávnosť pripravil Klub kálnických mamičiek a
za novú šmykľavku ďakujeme ujovi Jankovi Gajdošechovi.
Počas ďalších dní sme sa začali spoznávať s novými deť−
mi a neskoršie aj s novou pani učiteľkou Lenkou. Často si s
láskou spomíname na pani učiteľku Zuzku, ktorá z našej ma−
terskej školy odišla.
V mesiaci október zavítali medzi nás aj naše milé mamič−
ky, s ktorými sme vyrobili pekných „tekvičiakov“ na výstavu
ovocia a zeleniny. Klub kálnických dôchodcov sa snami po−
delil o vystavené ovocie a daroval nám aj finančný obnos z
výstavy, za ktorý veľmi pekne ďakujeme.
Keďže vieme, aké je ovocie zdravé, tak sme si spoločne aj
so žiakmi a pani učiteľkami zo školy pripravili „Deň jablka“. Vy−
zdobili sme taniere a tácky ovocím, zeleninou, syrmi, sušeným
ovocím a poliate sladkým medíkom sme všetci ochutnávali.
Do našej škôlky zavítal v jedno dopoludnie aj ujo Hlbocký v
krásnom kroji aj so svojim synom. Priniesli veľa hudobných ná−
strojov a predviedli nám aj žiakom zo školy ako sa na nich hrá.
Keďže my hrať nevieme na takých nástrojoch, vieme zasa
spievať a tancovať. Nacvičili sme krátky program a predviedli
sme ho našim starým rodičom v kultúrnom dome z príležitos−
ti „Mesiaca úcty k starším.“
Za krátku dobu nás čaká vystúpenie kálnickemu klubu
dôchodcov a v decembri vystúpenie „Vítame Ťa, Mikuláš,“
na ktoré sa veľmi tešíme.
Všetky aktivity spojené aj so žiakmi školy robíme na zá−
klade dobrej spolupráce a plánu, ktorý sme si zostavili.
V novembri nás milo prekvapili naši priatelia a sponzori. Za
príspevok k Vianociam v mene našich škôlkarov ďakujeme ro−
dine Nagyovej; ďakujeme našim poľovníkom − PZ Ostré Vrchy,
ktorí nám venovali finančný príspevok na darčeky pod náš “malý”
stromček a ďakujeme za vianočný príspevok aj firme MIRAKO−
LES, s.r.o. v zastúpení Mgr. Jánom Kucharovičom.
To je asi všetko z nášho okienka do minulého školského
roka a v krátkosti už aj z prítomnosti, nového školského roka.
Prezentáciu našich aktivít uvádzame preto, aby ste nás,
malých škôlkarov, lepšie poznali a vedeli, že my sa u Bzu−
čulky len nehráme s hračkami, ale aj „vzdelávame“, pracuje−
me s počítačom a poznávame všetko nové, aby sme sa po−
tom mohli zapísať do 1. ročníka základnej školy.
Kolektív MŠ Kálnica

Klub dôchodcov pri Obci Kálnica
hodnotil svoju činnosť
V piatok 23.11.2012 uskutočnila sa v Kultúrnom dome v
Kálnici Výročná členská schôdza klubu dôchodcov. V hodnotia−
cej správe predsedu klubu p. Petra Sedláka bolo skonštatova−
né, že dôchodcovia predstavujú najpočetnejšiu organizáciu v
obci. Jej činnosť je bohatá. Popri brigádnickej činnosti na údrž−
be cintorína i parku, boli organizované spoločenské podujatia v
klube pri rôznych spoločenských príležitostiach a klub bol po−
skytovaný i iným spoločenským organizáciám obce. Úspešné
boli návštevy kúpaliska i turistické podujatia. Ukazuje sa mož−
nosť spolupráce s organizáciou dôchodcov v Selci a rozšírenie
spolupráce so seniormi z družobnej obci Popovice. Vyzdvihol
pomoc obce i ostatných sponzorov. Starosta obce Ing. Ján Krch−
navý následne ocenil spoločenskú prácu seniorov a podľa mož−
ností prisľúbil i ďalšiu spoluprácu a pomoc organizácii.
Rokovanie schôdze prišli pozdraviť deti zo Základnej školy
s Materskou školou v peknom úspešnom, programe. Zlatým
klincom programu bolo folklórne vystúpenie Klubu Kálnických
mamičiek (KKM), ktoré prítomní odmenili búrlivým potleskom v
stoji. Za aktívnej účasti KKM i harmonikárov p. Vasila Gálika i p.
Igora Jelínka schôdza pokračovala v družobnej nálade.
Ing. Eva Borcovanová
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Účinkovanie KKM v Modrom z neba
To krásne dievčatko menom Ninka s neľahkým osudom ma
úprimne dostalo. Keď som bola oslovená producentom Marti−
nom Dudinským, aby sme účinkovali v tomto príbehu, ani na
sekundu som nezaváhala. Veľmi som sa potešila, keď aj ostatné
členky z KKM, ale aj naše mladšie dievčatá, súhlasili a kto mo−
hol, prišiel na natáčanie. Náš vstup sa niesol ako humorný prí−
beh za spolupráce pracovnej partie Paľka Pavlecha. Zažiť natá−
čanie na vlastnej koži bola pre nás zaujímavá skúsenosť. Spro−
pagovať kálnické kroje, piesne a našu slivovicu sa nám pozdával
ako dobrý nápad. Následne sme dostali pozvanie do štúdia a
stretnutie s Vilom Rozborilom bolo veľmi príjemné. Zoznámili sme
sa tam aj s malou Ninkou a jej mamou Zdenkou. Bola úprimne
dojatá z nášho stretnutia. Tieto životné momenty stoja za to, veď
niektorým ľudom stačí len pár pekných slov a ľudské objatie. A
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ROZTANCOVANÉ KM
Iste viete, že KKM nie je len spolok miest−
nych mamičiek, čo nielen organizujú rôzne
podujatia a akcie, ale venujú sa aj amatérsky
folklóru. Veľmi ma teší, že náš taneč−
ný spolok sa postupne rozrastá. Pod
vedením Lucky Mackovej a Matúša
Macháča sa nám naozaj výborne
tancuje. Ďakujem aj nášmu harmo−
nikárovi Vasilovi Gálikovi, že aj on si
nájde na nás čas a trpezlivosť. V cho−
reografii používame len tanečné prv−
ky, ktoré sa pôvodne tancovali v na−
šej obci, pri čom sú nám nápomoc−
né i spomienky našich starých mám.
Všetko je dôsledne nacvičené a na−
študované a verte mi, že naša cho−
reografka nám nič neodpustí. Na za−
čiatku sme si nacvičili len jeden ta−
nec „Sedlácku”, ale teraz sme pridali
polku, spevácko−divadelné číslo a klo−
búkový tanec spojený s voľbou richtára mlá−
dencov. Veľmi som pyšná na prácu a húžev−
natosť týchto ľudí, lebo viem, že majú veľké
srdcia a svojou činnosťou rozveseľujú našich
občanov. Jedine, čo ma tak troška trápi je, že
naši tanečníci nemajú vlastné kroje. Ušitie pán−

skeho kroja nie je lacná záležitosť, ale verím,
že riešenie sa nájde ako vždy.
Zatiaľ si kroje zapožičiavame . Tou to ces−

tou sa chcem poďakovať našim miestnym ba−
bičkám za darovanie dámskych krojov pre náš
klub. S radosťou Vám v nich zatancujeme.
Ž.P.
Najbližšie vystúpenie v KD je 12. januára
2013 na Plese hasičov

Guláš Októberfest Pohostinstva Potoček
už sme len netrpezlivo čakali na odvysielanie Ninkinho príbehu a
našich dvanásť sekúnd slávy. Ale úsmev na tvári nám nevydržal
dlho, lebo tak ako sa nájdu naši priaznivci, tak sa nájdu aj ľudia,
čo sa neštítia ublížiť. To, že nás poniektorí v obci označujú ako,
cit., „KÁLNICKÉ HOPSANDY “ sa dá ešte zniesť, ale prečítať si
na obecnej internetovej stránke, že Kálnické mamičky sa v Mod−
rom z neba totálne zhovädili, bola silná facka. Tá pani, alebo že
by slečna, čo napísala len svoj názor, nemala ani toľko guráže,
aby sa uviedla pod pravým menom. Stále nás poúčala, že sa
máme naučiť zniesť kritiku, ale dodnes nám nie je jasné, že čím
sme sa tak strápnili. Ale aj o tom je život. To, čo robíme a ako sa
Vám páči naša práca a vystupovanie v obci, necháme na posú−
dení každého z Vás. A na záver by som chcela poďakovať pro−
dukcii Modrého z neba za finančný príspevok pre náš klub KKM.
Malej Ninke a jej rodine zaželať veľa zdravia a spokojný život v
novom dome u nás v Kálnici.
Ž.P. KKM

Vianočné trhy 2012
KKM si Vás dovoľuje pozvať na Vianočné trhy, ktoré sme
pripravili pre všetkých priaznivcov vianočnej atmosféry dňa 7.12.
2012 o 16.30 hod. v Kultúrnom dome Kálnica. Trhy sú zamera−
né na tradičný vianočný sortiment, ale aj občerstvenie a kultúr−
ny program. V priestoroch KD si budete mať možnosť vybrať zo
širokej ponuky vianočných dekorácií, ozdôb , svietnikov a via−
nočných vencov. Z tradičnej vianočnej kuchyne Vás určite poteší
občerstvenie s typickými vianočnými špecialitami, akými sú naprí−
klad varený punč, cukrovinky, perníky, medovníky, domáce koláči−
ky a chleba s cibuľou. A pre tých najmenších i tento rok medzi nás
zavíta Mikuláš, anjel a čert. S
krásnym programom nás po−
tešia a rozveselia detičky z MŠ
a ZŠ.
Srdečne sa na Vás
všetkých tešíme!
Kolektív KKM
foto: Ivan Klčovský
PS: Všetky financie zís−
kané z predaja sú určené pre
ZŠ a MŠ a na dobudovanie
detského ihriska. Preto ne−
váhajte a príďte podporiť
dobrú myšlienku! Mikulášske
balíčky na túto akciu si mô−
žete zakúpiť v potravinách
„KUBO“ za cenu 5 eur.

Dňa 13. októbra 2012 v záhrade za Pohostinstvom Potoček sa konala verejná súťaž vo
varení kotlíkového guláša. Tento ročník sme nazvali ako prvý a do súťaže sa prihlásilo jedenásť
tímov. A to z našej obce Kálnica, z Nového Mesta nad Váhom, Hrušového, Starej Turej, Bec−
kova, Serede. Všetci súťažiaci prišli dokonale pripravení a s dobrou náladou. Navzájom sa
povzbudzovali a degustovali si medzi sebou zatiaľ len rozvarené guláše. Po 16.hodine nastúpi−
la degustačná komisia, a to v zložení Zuzka Valovičová, Marián Ovšák a Dr. Pašmik. Zhodli sa,
že najlepší guláš uvaril tím Zdenka Mosného z Hrušového. Náhoda bola, že cenu, domácu
pekáreň na pečenie chleba, vyhral práve pekár. Cenu verejnosti získal Nextride Team z NMnV.
Kálničania obsadili 2. miesto Bednárik team a 3. miesto Milan Ďuriš team. Hodnotila sa aj
výzdoba stánku, cenu získal Jáger team a Keltánok, opäť Kálničania, ktorí potvrdili svoju kre−
ativitu a fantáziu ako najlepší. Veľké poďakovanie od organizátora patrí hlavne nášmu pomoc−
nému personálu, hudobníkom, KKM za skvelé domáce koláče, súťažiacim, priateľom, obci za
zapožičanie lavíc a hlavne občanom a zákazníkom, že svojou prítomnosťou podporujú tieto
verejné akcie. Už teraz sa teším na ďalšiu súťaž v roku 2013.
Ž.P.

VÝSTAVA KROJOV
S myšlienkou usporiadať výstavu krojov v našej obci som sa pohrávala už dlhšiu dobu.
Určiť termín v čase našich obecných hodov bola dobrá voľba. Pôvodne som chcela vysta−
viť kroje len z našej obce, ale nápad Lucie Mackovej (naša choreografka vo folklóre)
rozšíriť výstavu o kroje aj zo susedných obcí, bol vítaný. Ona sama mi zapožičala veľmi
hodnotné a krásne krojové súpravy, za čo jej veľmi pekne ďakujem. Bola som milo pote−
šená, keď aj ostatní spoluobčania ma oslovovali a zapožičali mi aj svoje kroje. Vystavili
sme veľa originálnych krojov a niektoré mali aj viac ako 100 rokov. Postupne sa naša
výstavka rozrástla a premenila našu nefajčiarsku miestnosť na malé múzeum. Veľmi efektne
tam zapôsobili aj figuríny a kroje od pána Borcovana. Po celú hodovú sobotu a nedeľu
sme sa tešili vysokej návštevnosti a bola som milo prekvapená, že ľudia mali záujem si aj
vypočuť výklad o urči−
tých častiach krojov.
Som presvedčená, že
aj v našej obci máme
veľké kultúrne dedič−
stvo. To sú naše kro−
je a spomienky a po−
stupné oživovanie tra−
dície. Ľudia zabúdajú,
ale keď im to niekto
pripomenie, tak sú
šťastní a vďační za
každú spomienku. A
ja som vďačná im, že
majú záujem prebudiť
minulosť.
Ž.P. KKM
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Hviezdicový výstup k Slovanskému krížu
pod Ostrým vrchom
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica spolu s obcou Kálnica a miestnym
odborom Matice slovenskej usporiadal dňa 1.9.2012 prvý ročník hviezdicového
výstupu k dvojkrížu pod Ostrým vrchom.
Po usporiadaní nulté−
ho, vydareného, ročníka
sa usporiadatelia dohod−
li pokračovať v usporia−
daní aj ďalšieho ročníka.
Akcie sa mohol zúčast−
niť každý, kto má trochu
vzťah k turistike, prírode,
alebo chcel niečo urobiť
pre svoje zdravie. Po
okolitých obciach boli
vyvesené plagáty, ktoré
oboznamovali verejnosť
s touto akciou, tiež sa o nej mohli dozvedieť aj z internetu na kálnickej stránke.
Počasie nám tohto dňa moc neprialo, bolo pomerne nepriaznivo a daždivo.
Napriek tomuto nepriaznivému počasiu sa tohto výstupu zúčastnilo dosť nad−
šencov − turistov, ktorí vedeli, že pre turistu neexistuje špatné počasie, ale len
špatné oblečenie. Pre usporiadateľov bolo potešujúce, že väčšina zúčastne−
ných bolo práve z Kálnice. Ľudí z okolitých dedín pravdepodobne odradilo ne−
priaznivé počasie. Pri kríži pod ostrým vrchom starosta obce Ing. Ján Krchnavý
v krátkom príhovore okrem iného spomenul aj Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý
v Kálnici mal svojich krstných rodičov a ku ktorým rád chodieval. Na takéhoto
velikána treba byť hrdý a nemalo by sa na takýchto ľudí zabúdať. Preto aj každý
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 2012
NARODILI SA
Juraj Dovina, Lukáš Blaško, Alex Dovina, Veronika Držková
BLAHOŽELÁME
50 rokov: Dragoljub Starčevič, Anna Juríková, Mgr. Ján Kucharovič, Darina
Hlávková, Dušan Ševčík, Zdenka Kukučková, Ing. Ivan Šicko, Pavel
Beláni, Mgr. Jaroslava Ďurcová, Alena Müllerová, Milena Bulko−
vá, Soňa Valovičová, Eva Bolechová, Mária Kukučková;
60 rokov: Jaroslav Pažitný, Emília Stanová, Ján Bušo, Anna Valovičová,
Ing. Ladislav Proks, Marie Zámečníková, Pavel Pavlech, Ľubica
Plichtová, Anna Čičmanská, Miroslav Valovič, Alena Stanová,
Jozef Uko;
70 rokov: Anna Šimová, Emília Dedíková, Alojz Srnec, Ján Jamrich, Marián
Urban, Ján Krchnavý, Agneša Kubišová, Pavol Valovič,
Ján Bolech, Jozef Kváčala, Anna Juríková, Štefan Dovina;
80 rokov: Pavla Hájeková, Božena Krchnavá, Milan Jakuš, Gustáv Klinčúch,
Elena Hladká, Margita Mináriková;
90 rokov: Zuzana Škulcová, Zuzana Juríková, Ján Škulec,
Margita Zahumenská
ROZLÚČILI SME SA
Margita Kváčalová, Ján Valovič, Zuzana Filipová, Jozefína Važanová, Adam
Filip, Emília Krchnavá, Mária Juríková, Bohumil Zdeno Ševčík, Ondrej Filip,
Mgr. Jaroslav Filip
Blažena Šicková, OcÚ
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účastník mal na svojom pamätnom liste, ktorý obdržal, portrét tejto významnej
osobnosti. Po krátkom programe ešte niekoľko pekných záberov na záver, sa−
mozrejme, aj spoločnú fotografiu, podpis do pamätnej knihy, a potom smer
zrub, kde nás čakala rozhorená pahreba, na ktorej sme si opekali či už špeká−
čiky alebo slaninu, ktorá nás posilnila v nepriaznivom počasí, našťastie, už bez
dažďa. Dobrá nálada pri peknej pesničke a pri dobrom vínku nemala konca
kraja. Zasa niekoľko fotografií na pamiatku a smer domov.

Z vydarenej akcie mali radosť všetci zúčastnení, ale hlavne usporiadatelia,
ktorí chcú takéto hviezdicové výstupy usporiadať aj po ďalšie roky.
Predseda turistického oddielu pri TJ Zavažan Kálnica Ján Valovič
Niekoľko fotografií pre oživenie pamäti, foto: Martin Markech

Spolu

Mužov

Žien

Stav obyvateľov k 31.12.2011
Narodení
Zomretí
Prisťahovaní
Odsťahovaní

1033
4
9
23
33

525
3
5
12
11

509
1
4
11
22

Stav obyvateľov k 20.11.2012
Počet obyvateľov do 18 rokov
Z toho do 15 rokov
Ostatní obyvatelia

1018
160
134
858

524
89
77
435

494
71
57
423

Upozornenie odberateľom vody!
Obec Kálnica ako prevádzkovateľ obecného verejného vodovo−
du upozorňuje odberateľov pitnej vody na nutné zabezpečenie a
uteplenie vodomerných šachiet a vodomerov proti mrazu. Z doteraj−
ších skúseností je známe, že niektoré vodomerné šachty nie sú
dostatočne hlboké, počas silných mrazov dochádza k ich premŕza−
niu a následne i k poškodeniu vodomerov mrazom. V dôsledku ich
premrznutia dochádza k ich roztrhnutiu a k výtoku vody. Zvlášť dô−
ležité je to v tých domoch, ktoré nie sú stále obývané a v prípade
takejto poruchy dochádza i k značnému úniku vody do doby, kým
sa na to nejakým spôsobom príde. Škoda i následná oprava prí−
pojky a vodomeru býva zvyčajne vysoká. Z toho dôvodu je potrebné
si uvedomiť, že všetku škodu i náhradu za odstránenie poruchy i
uniknutú vodu znáša v plnej miera vlastník vodovodnej prípojky.
Vlastníctvo prípojky začína už pred vodomerom, v mieste odboče−
nia prípojky od vodovodného potrubia, vrátane navŕtávacieho pásu
i s jeho zemnou súpravou. Ako z uvedeného vyplýva, do vodovod−
nej prípojky sa počíta i úsek pred vodomerom, až po uvedené odbo−
čenie z vodovodného potrubia do prípojky navŕtavacím pásom.
Je preto veľmi dôležité popri zabezpečení vodomernej šachty i
jej pravidelná kontrola, či niekde k úniku vody nedochádza, prípad−
ne či nedošlo k poruche vodomeru či riadne odpočítava spotrebu
vody. Prípadnú poruchu treba ohlásiť okamžite na Obecnom úrade
v Kálnici na tel. číslo 7798832 a Ing. Borcovanovi na tel. číslo
0905536255.
Ing. Miroslav Borcovan

8.

Kálnické ozveny

číslo 1 − november 2012

DHZ KÁLNICA v roku 2012
Blíži sa koniec roka 2012 a je tu čas, aby sme si v krátkosti zbilancovali
činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Kálnici.
Začiatkom roka sme usporiadali tradičný okresný hasičský ples. Na plese
sme ponúkli zábavy chtivým spoluobčanom nielen dobrú náladu pri kvalitnej
hudbe, ale aj možnosť ochutnať domácu zabíjačku, ktorá bola podávaná formou
švédskych stolov až do odchodu posledného hosťa. A ak mal niekto z nejakého
banálneho dôvodu pocit, že to bolo menej ako očakával, tak mal ešte možnosť
vyhrať v tombole fľašu kvalitného vína zn. MATYŠÁK, kartón piva, prípadne
televízor alebo let lietadlom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a veríme, že
o rok sa nás stretne ešte viac.

Na jar v čase povodní, pri zvýšení vodnej hladiny, sme uvoľňovali upchaté
kanály a robili všetko pre to, aby sa voda nedostala občanom do dvorov a pivníc
a nenarobila škody na majetku. Pri búrkach a silnom vetre, keď každý je v teple
domova, mohli občania vidieť ako požiarnici na aute kontrolujú a hliadkujú po obci
či niekde nepadol strom, alebo sa nevylial potok z koryta. Vďaka tejto aktivite sme
odvrátili možnosť vážnejšej škody na majetku našich spoluobčanov.
Počas extrémne suchého leta bolo na celom území Slovenska vydané na−
riadenie o zákaze kladenia ohňa. Napriek tomu sme boli požiadaní z OHZ Nové
Mesto nad Váhom na asistenciu pri zakázanom vypaľovaní trávy, kde niektorým
našim nepoučiteľným občanom bola udelená aj finančná pokuta. Tiež nedban−
livosť, alebo ignorovanie základných bezpečnostných pravidiel viedli k požiaru
nelegálnej skládky odpadov na Seleckej. Vďaka centrálnemu zvolávaciemu
systému sa pri požiari v priebehu pár minút zišlo 8 členov DHZ. Po márnom
snažení sa o uhasenie ohňa musela byť na pomoc privolaná aj hasičská cister−
na z Nového Mesta nad Váhom.
S našou zastaranou, ale v rámci našich možností dobre udržiavanou techni−
kou, sme sa zúčastnili nielen na súťaži nášho mikroregiónu, ale trúfli sme si aj

na okresnú súťaž. Tam nás mohli porovnávať nielen rozhodcovia, ale aj obča−
nia, ktorí nás prišli podporiť, za čo im ďakujeme.
Ako poďakovanie našim občanom organizujeme rôzne kultúrnospoločenské
podujatia v obci, ako je ručné stavanie mája, jánska vatra, tradičná hodová
zábava a diskotéky. Samozrejme, nezabúdame ani na našich najmenších, a
preto im každoročne pripravujeme oslavu ich sviatku MDD, ktorú nám závidí
nejedna obec v okolí.
Pred príchodom nového školského roka sme spoločne s KKM na štadióne
TJ Zavažan pripravili pre všetky deti a ich rodičov ,,Rozlúčku s prázdninami“.
Deti (a nielen oni) si mohli vyskúšať svoju zručnosť lezením po lane, hádzanie
kruhmi, šplhanie po povrazovom rebríku, skákanie na nafukovacom hrade, tram−
políne, jazdu na koni, streľbu zo vzduchovky, luku i paintbalovej pušky a zúčast−
niť sa mnohých iných zábavných disciplín. Počas celého popoludnia sa deti
mohli zadarmo osviežiť vineou a opekať pripravené špekáčiky. Každé dieťa do−
stalo za odmenu ešte balíček plný sladkostí. Zlatým klincom večera bola ukážka
profesionálneho zásahu OHZ z Nového Mesta nad Váhom. Vystrihovanie zra−
neného vodiča z vraku a následne zlikvidovanie požiaru horiaceho auta nene−
chalo nikoho na pochybách o náročnosti práce hasičov. Snáď sme si pri tejto
príležitosti uvedomili, že čert nikdy nespí. Pri zábave, ktorá pokračovala do sko−
rých ranných hodín, sme mohli len s potešením konštatovať, že toto bola opäť
jedna z akcií, ktorú vedia oceniť nielen deti, ale aj ich rodičia.
Začiatkom nového roka (12. januára) pripravujeme už 3. ročník hasičského
plesu, na ktorý všetkých srdečne pozývame. Máme pre Vás pripravené zabíjač−
kové špeciality, výborné víno, bohatú tombolu a príde aj špeciálny hosť – Erik
Ňarjaš s tanečnicami z Lets Dance. Príďte sa zabaviť a aj touto cestou podporiť
kálnických hasičov.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým aktívnym členom DHZ, ktorí sa na
úkor svojho voľného času počas celého roka podieľali na údržbe techniky a
pripravovali rôzne spoločenské akcie. Veľké „ĎAKUJEME“ patrí sponzorom,
bez ktorých by nebolo možné finančne zabezpečiť žiadne podujatie – Obec
Kálnica, Lauris R.M.s.r.o., Tesco Beckov, Ave−moto, Ski Centrum Kálnica, Po−
hostinstvo Potoček, Bar Kálnica, Koliba Kálnica, Old Herold, Duval Trans, po−
traviny Kubo, Mäsiarstvo Jumäs Trade, Maximus Film.sk, Zepellin a v nepo−
slednom rade Monike Vráblovej a jej koníkom.
Do nového roka praje DHZ Kálnica všetkým občanom pokojné spolunažíva−
nie, tolerovanie si drobných prešľapov a hlavne veľa krásnych chvíľ s rodinami.
Milan Borcovan a Tomáš Kukučka, DHZ Kálnica

DHZ KÁLNICA Vás pozýva
12. januára 2013 KD Kálnica 20.00 h na

3. OKRESNÝ
HASIČSKÝ PLES
Do tanca hrá hudobná skupina Rytmus
Špeciálny hosť Erik Ňarjaš z Lets´ Dance
Bohatá tombola. Vstupné: 15 eur
V cene večera, víno, káva a zabijačkové špeciality
Predpredaj : 0944 949 504, 0905 427 183
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Výročie posvätenia chrámu – evanjelické hody
220. výročie posvätenia chrámu je príležitosť pre radosť. V takejto radosti
určite jasali naši evanjelickí predkovia, keď v 21. Trojičnú nedeľu roku 1792
posväcovali kostol, ktorý si postavili v priebehu dvoch rokov. Tento chrám nazý−
Dôst. brat biskup ZD Mgr. Mi−
lan Krivda pri udeľovaní Áronov−
ského požehnania a sestra farárka
Mgr. Jarmila Petrulová (CZ Tren−
čianske Stankovce)

vame aj tolerančný, lebo musel byť vystavaný za mestom, bez veže a bez zvo−
nov a s vchodom z bočnej ulice. A v takej istej radosti sme jasali aj my, súčasní
užívatelia tohto chrámu Božieho, teda evanjelici z Beckova a z Kálnice, keď
sme sa po dva dni tešili z podujatí, ktoré vedenie cirkevného zboru pripravilo pre
všetkých jeho členov, pre milých hostí a vzácne návštevy.
„Kristus, život náš“ bolo motto celého podujatia a slovo Kristovo zaznievalo
neustále.
Sobota 22. septembra 2012 patrila dorastu a mládeži. Toto stretnutie pripravi−
la a viedla ses. PaeDr. Radka Prokopenská. Hlavným programom boli diskusie v
skupinách na témy: Život s Kristom naplno, Falošný život s Kristom a Život s
Kristom v spoločenstve. Celý program oživila kresťanská hudba a spev v podaní
mladých kresťanov z Cirkevného zboru Nové Mesto nad Váhom. Po programe sa
všetci účastníci stretli na farskom dvore pri dobrom guláši. Súčasne s týmto progra−

LETO PLNÉ ZÁŽITKOV
Aj tento rok sme v našom CZ Beckov zažili s deťmi a mládežou Pánom
Bohom požehnané leto. Hneď na začiatku prázdnin zborový brat dozorca
Peter Kočický a vedúci mládeže Dávid Jaroščiak a Tatiana Filipová zorgani−
zovali 1. ročník futbalového zápasu medzi mládežníkmi z Beckova a z Kálni−
ce. Mládežníci bojovali o putovný pohár zborového dozorcu a po kvalitne
odohratom zápase tento pohár putoval do modlitebne v Kálnici. Koncom júla
sa konal denný tábor pre tých najmladších. Celý týždeň sme sa s deťmi
stretávali na fare v Beckove pri spievaní piesní, hrách a počúvaní príbehu o
Pútnikovi. Spoločne s deťmi sme prežili krásny týždeň, plný priateľstiev a
zážitkov, ktorý sme zakončili predstavením pre rodičov. Deti si pripravili diva−
dielko a zaspievali dve piesne a na záver sme sa vybláznili v skákacom
hrade a zahrali si vodný futbal. Začiatkom augusta sme s mládežou zavítali
už štvrtýkrát na kresťanský festival Campfest v Kráľovej Lehote, kde sme
zažili Božiu prítomnosť spievaním piesní a počúvaním rôznych prednášok a
kázní. Prázdniny sme zakončili opäť spolu, a to v tábore pre staršie deti v
Myjave − u Svitkov. Ústrednou témou tábora bola starozmluvná postava Es−
ter, o ktorej sme si každý deň hovorili a spolu s ňou sme zisťovali, že ak
dôverujeme a spoliehame sa na Pána Boha, On je stále pri nás a pomáha
nám. S deťmi sme vyrábali náramky priateľstva, chlapci hrávali futbal. Po
obede sme hrali súťažné hry, v ktorých tímy zbierali body. Večer sme sa
vždy zišli v modlitebni a vo večernom programe nám znel misionársky prí−
beh, spievali sme piesne Pánu Bohu a na záver sme si ešte zahrali spoločné
hry. Prežili sme tu opäť krásny týždeň, kde sme si upevnili naše priateľstvá.
Sme vďační Pánu Bohu za tieto požehnané prázdniny, za leto plné
zážitkov.
Tatiana Filipová

mom prebiehala aj Jablková párty s hrami a modlitbami pre naše deti, ktorú viedli
Tánka a Dávid. Program pokračoval Večerom s hosťom. Náš zborový dozorca
Peter Kočický na ňom privítal a uviedol herca, scenáristu, režiséra a pedagóga
Juraja Sarvaša. Tento vzácny človek, umelec, nielenže presvedčil všetkých o
tom, aké dôležité pre náš národ je poznať svoju minulosť a významných ľudí, ktorí
bojovali za sociálnu, národnú i náboženskú slobodu, ale zaspomínal si aj na svoju
mladosť, ktorá súvisela aj so sirotincom v Beckove (boli tu dočasne umiestnení
jeho bratia). Hovoril tiež o svojej doterajšej a súčasnej činnosti a hlavne zarecito−
val úryvky z klasickej i súčasnej poézie. Ochotne odpovedal aj na otázky publika.
Bol to pre všetkých krásny zážitok lahodiaci duši.
Na druhý deň – v nedeľu sa uskutočnili slávnostné Služby Božie. Na úvod
prítomných pozdravil zborový dozorca Peter Kočický. Liturgovali ses. farárka
Mgr. Jarmila Petrulová z Tr. Stankoviec a brat farár Mgr. Pavel Černaj z Dolné−
ho Srnia, ktorý t. č. administruje cirkevný zbor. Kazateľom slova Božieho bol
dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda, ktorý si vzal za
základ kázne 2 biblické texty, slová proroka Izaiáša 28, 16: „Preto takto vraví
Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny
uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený“ a tiež slová apoš−
tola Petra, ktorý v prvom liste 2, 4−6 píše: „Pristupujte k Nemu, živému kameňu,
ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé
kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchov−
né obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: ajhľa, kladiem
na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto uverí v Neho, nebude zahan−
bený.“ Služby Božie prežiarili svojím vystúpením Vladislava Špaleková hrou na
el. organ a Slavomír Ježko hrou na trúbku, keď uviedli skladby J. S. Bacha a
Jeremiaha Clarka. Vypočuli sme si spevácky zbor Zvon z trenčianskeho cirkev−
ného zboru a poéziu M. Rázusa v podaní Juraja Sarvaša. Veriacich pozdravila
aj zborová farárka (t. č. na MD) a napomenula k horlivejšiemu pobožnému
životu, poďakovala všetkým, ktorí nás svojou službou prišli povzbudiť a posilniť
na ceste kresťanského života.
Dejinami nášho cirkevného zboru od najstarších čias až podnes nás previe−
dla ses. poddozorkyňa za Kálnicu Mgr. Ružena Bandurová. Hovorila o tom, aké
ťažké boli začiatky cirkevného zboru, aké veľké prekážky museli evanjelici pre−
konávať až do doby, keď si končene mohli postaviť kostol. Zaznelo meno Štefa−
na Pilárika, neohrozeného obrancu práv evanjelickej cirkvi, aj ďalších farárov,
bez statočnosti ktorých by cirkevný zbor nebol prežil a ktorí si zaslúžia našu
úctu, lebo často spolu s veriacimi „zo sĺz, lásky, vernosti a oddanosti k evanjeliu
Kristovmu postavili tento chrám“.
Po skončení Služieb Božích sa všetci zhromaždili v kostolnej záhrade, kde
dôst. brat biskup ZD Milan Krivda zasadil Strom reformácie. Opäť sa rozhlaholil
spevokol Zvon a báseň zarecitoval Juraj Sarvaš. Celá slávnosť bola ukončená
piesňou „Kto za pravdu horí“ a nasledovalo bohaté pohostenie na fare.
Popoludní uviedla ses. poddozorkyňa za Beckov Lenka Martišová koncert
pre flautu a klavír, v ktorom sa predstavila Michaela Fojtíčková a Henrich Kli−
ment skladbami starých i súčasných majstrov i vlastnými skladbami a povzná−
šajúce tóny hudby umocnili nádhernú atmosféru tohto dňa.
Nezabudnime ani na výstavu starých fotografií pod názvom „Náš kostol v
našich životoch“.
Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
oslavám v našom cirkevnom zbore a možno aj práve preto, že sa všetci s
láskou zapojili do ich príprav, môžeme našu slávnosť považovať za vydarenú a
tešíme sa na ďalšie spoločné napredovanie.
Ružena Bandurová a Mgr. Monika Cipciarová, foto: Daniel Hladký

Mgr. Art. Juraj Sarvaš, Mgr. Milan Krivda, biskup ZD; Mgr. Pavel Černaj,
CZ Dolné Srnie; Mgr. Jarmila Petrulová, CZ Tr. Stankovce; Peter Kočic−
ký, zborový dozorca; Ing. Ján Krchnavý, starosta obce Kálnica; Karol
Pavlovič, starosta obce Beckov.
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Príprava osláv 80. výročia vzniku včelárskej paseky pri Kráľovej
Blížili sa oslavy 80. výročia vzniku paseky pri Kráľovej. VV SZV rozhodol o
ich usporiadaní priamo na paseke. Bol som požiadaný správcom paseky, pria−
teľom Rudolfom Moravčíkom starším, a zástupcami VV SZV o pomoc a spolu−
prácu pri skrášlení paseky. Ponuku som prijal, no nevedel som, čo ma čaká.
Dohodla sa spolupráca so sekretariátom. A tak sme si s p. Moravčíkom vysú−
kali rukávy a dali sa do prác a to, čo sme nevedeli zabezpečiť my dvaja, zabez−
pečila pracovníčka sekretariátu. A tak po spoločnom zasadnutí som telefonicky
oslovil zástupcov najbližších krajov o pomoc. Odozva bola pre mňa rozčarova−
ním. Každý, s kým som rozprával, si nechal vysvetliť podrobne o čo ide, ale o
spolupráci a pomoci to bolo veľmi slabé. Ťažko pochopiť postoj niektorých
členov výboru. Mám zato, že každý funkcionár, ktorý sa dá zvoliť do VV má za
povinnosť zveľaďovať náš včelársky majetok, najmä keď ho k tomu zaväzujú
vlastní členovia ako aj valné zhromaždenie a nemal by štyri roky vnucovať
členskej základni svoje názory o problémoch nášho, aj tak malého majetku,
alebo nech nájdu či vymyslia niečo lepšie ako máme teraz.
Naši predkovia pred 80 rokmi sa skladali a kupovali pozemky na tento
skanzen. Áno, aj teraz je naše hospodárstvo v kríze. Tak nech nás tieto prob−
lémy scelia tak, ako našich predkov scelila túžba mať svoj stánok. Všetci by
sme tomuto nášmu stánku mali robiť propagáciu a nájsť si aspoň jeden deň v
roku na brigádu. Máme tu kus peknej prírody s možnosťou ju prezentovať navo−
nok, a popritom získavať priaznivcov pre včelárenie. Spravme s toho stánok už
vo svete presláveného Slovenského včelárstva! Určime si zámer a smer, na
ktorý v budúcnosti budeme hrdý.
Čo všetko sa stihlo za pol druha mesiaca intenzívnej práci?
26.6.2012 − Členovia ZO Nové Mesto nad Váhom, Ing. Ján Čičko, Jaroslav
Pažitný, Milan Hargaš, Tibor Valovič, začali s opravou včelárskeho voza.
ZO Senec malo zastúpenie Ladislavom Krechniakom, ktorý bol na brigáde
ešte raz o 7. dní.
30.6.2012 členovia ZO z Galanty, Ing. Ján Engelman s rodinou, a to s
Vladimírom Šiškom a jeho manželkou a Anetou Šiskovou−Modrovičovou, za−
čali prácami, ako sú čistenie včelárskeho voza a zostavením závlahu. Členovia
ZO Nové Mesto nad Váhom u p. Jozefa Puteru spoločne s Vladimírom Adam−
číkom z Kočoviec narezali laty na lavičky, vyhobľovali ich a natreli farbou.
1.7.2012 − Ing. Ján Čičko, Milan Hargaš, Vladimír Adamčík, Tibor Valovič a
vozíčkar Milan Zelko začali s upratovacími prácami na náučnom včelíne a spí−
sali potrebný materiál na opravu voza, na nátery exponátov, sústredenie lavi−
čiek na opravu, začali s opravou včelárskeho voza a iné.
3.7.2012 − Členovia ZO Nové Mesto nad Váhom, Ing. Ján Čičko, Milan Hargaš
so synom Ľubošom, Milanom Zelkom a Tiborom Valovičom, opravovali včelársky
voz, upravoval sa porast, prenášali sa exponáty z náučného včelína do suterénu.
5.7.2012 − Členovia ZO Trnava, p. Vladimír Klačan, tajomník Anton Krajčo−
vic, člen výboru a Marek Klačan spoločne s členmi ZO NMnV, Ing Ján Tupý,
starosta obce Kočovce, Jaroslav Pažitný, Milan Zelko, Vladimír Adamčík, ne−
včelár Andrej Miklánek, Zdenko Uhrina, Milan Tupý, pracovali na oprave a
náteroch na lavičkách, prestavovala sa závlaha, opravovali sa ríny na náuč−
nom včelíne, natieral sa včelársky voz, úle a figuríny, starosta kosil trávnik.
10.7.2012 − Členovia ZO NMnV, Ing.Ján Tupý, Zdenko Uhrina, Milan Pri−
kryl, Milan Hargaš so synom Ľubošom, Milan Zelko, Tibor Valovič a Ladislav
Krechniak zo ZO Senec pokračovali na prácach na voze, na jeho nátere, čistil
sa vstup, opravovali sa ríny.
11.7.2012 − Členovia ZO NMnV, Milan a Ľuboš Hargaš, Milan Zelko a Tibor
Valovič dokončili nátery na voze, prestavovali závlahový systém, natierali a
čistili exponáty.
12.7. 2012 − Členovia ZO, Kráľová Ján Šuvada, Ladislav Andovič, Jozef An−
dovič, Ladislav Andovič ml., Imrich Keszoczi, spojazdnili závlahu na Paseke.
14.7.2012 − Členovia ZO Kráľová, Ján Šuvada, Imrich Keszoczi, Jozef An−
drovič, Ladislav Androvič, upravovali priestor pod nový plot.
15.7.2012 − Členovia ZO NMnV Jaroslav Pažitný, Milan Tupý, Zdenko Uhri−
na, Pavol Révay, Milan Zelko a Tibor Valovič opravovali ríny a natierali exponáty.
Členovia ZO Pezinok, (žiaľ, nedostal som sa po menný zoznam) v počte 9
členov brigádovalo pod vedením p.Moravčíka.
16.7. 2012 − Členovia ZO NMnV Jaroslav Pažitný, Pavel Dovina, Milan Zelko,
doma prichystali dosky u Alexandra Rabatína, opravovali úle a natierali voz.
Členovia ZO Kráľová, Imrich Keszoczi, Jozef Androvič, Imrich Kesoczi ml,.
opravovali popoludní plot.
18.7.2012 − Členovia ZO NMnV Vladimír Adančík, Milan Zelko, Jaroslav
Pažitný, Ing. Ján Tupý, Milan Tupý, Zdenko Uhrina a Tibor Valovič upratovali
náučný včelín a opravovali ríny.
20.7.2012 − Členovia ZO Prievidza Ing. Jozef Eliáš, Ing. Ján Lepovič, Jozef
Hepner, Gabriel Horvát, Emil Pastierik, Ľubor Oršula, Milan Sinal, orezávali
kríky v záhrade ; Ing. Peter Balák, Lenka Gajdošovová očistili a začali s vyma−
ľovávaním perníkovej chalúpky.
Členovia ZO NMnV, Vladimír Adamčík, Jaroslav Pažitný, Milan Zelko a Ti−
bor Valovič opravovali a natierali úle, zavlažovali trávnik.
21.7.2012 − Členovia ZO Púchov, Milan Janco, Pavol Šištín, Martin Vajčner,
Miroslav Slávik, Katarína Krupanová, členovia ZO Beluša, Ján Šedík, Rado
Slávik, Miroslav Lašo, členovia ZO Lúky, Bohuš Gabčan, Anton Kováč, Jaro−
slav Hoško, natreli náučný včelín.

Člen ZO Púchov Pavol Kuliha so svojou dcérou v dňoch 17. − 21.7.2012
orezávali prestarnuté lipy.
23.7.2012 − Členovia ZO NMnV, Ing. Miroslav Borcovan, Milan Zelko, Mi−
lan,Tupý, Zdenko Uhrina, Tibor Valovič, opravovali ríny, premiestňovali lešenie.
24.8.2012 − Členovia ZO NMnV Jaroslav Pažitný, Milan Zelko, Milan Tupý,
Zdenko Uhrina, Tibor Valovič, natierali voz a exponáty.
30.7. 2012 − Členovia ZO NMnV, Milan Zelko, Jaroslav Pažitný, Milan Tupý,
Zdenko Uhrina, Tibor Valovič, opravovali ríny a figurálne úle.
1.8.2012− Členovia ZO NMnV, Milan Hargaš, Tibor Valovič zavlažovali a
odvážali konáre z trávnatých plôch.
2.8.2012 − Členovia ZO NMnV, Milan Hargaš, Ľuboš Hargaš, Ing. Ján Čičko,
Milan Zelko, Tibor Valovič, natierali lavice, úle, čistili okolie budov; Janka Kubá−
nová čistila
náučný včelín po murároch a maliaroch.
3.8. 2012 − Členovia ZO Prievidza Ing. Peter Balák a Lenka Gajdošová prišli
domaľovať perníkovú chalúpku. Členovia ZO NMnV, Zdenko Uhrina, Milan Tupý,
Milan Zelko, Tibor Valovič, opravovali ríny a natierali úle.
4.8.2012 − Členovia ZO J. Čajdu – Bytča pod vedením predsedu Miroslava
Nováka, Zdenek Triesavik, František Haško, Jozef Vámoš, Štefánia Oravcová,
natierali slamenáky, čistili prístrešky pred náučným včelínom.
5.8. 2012 − Členovia ZO Hurbanovo, Stanislav Hrašedský, predseda, Jozef
Pataj, Pavol Medovarský, opravovali slamenáky. Členovia ZO NMnV, Milan
Zelko, Jaroslav Pažitný Jaroslav, Tibor Valovič, robili na údržbe úľov.
Žiaci ZŠ vo veku 7 až 11 rokov brigádnici vyčistili areál od konárov, ktorých
bolo na dve vlečky. Takúto prácu môžu každoročne brigádnicky previesť aj skôr
narodení včelári.
7.8. 2012 − Členovia ZO Sološnica, Ing. Stanislav Ševčík, predseda, Ing.
Stanislav Šíra, Ing. Peter Válek, František Hermen, čistenie a úprava. Členovia
ZO NMnV, Milan Zelko, Jaroslav Pažitný, Tibor Valovič, natierali úle.
8.8. 2012 − Členovia ZO Dobrá Niva, Ing. Jozef Ziman, Ján Krkoš, Ondrej
Janči, členovia ZO Nitra, Ing. Vladimír Foltýn, Ing. Ján Petovic, Emil Adamík,
Alexander Chňupek, Marek Šabík, Vojtech Porubský, František Serfozo, Fran−
tišek Zubák, členovia ZO NMnV, Ing. Miroslav Borcovan, Ing. Eva Borcovano−
vá, Mila Zelko, rezbár p. Ferdinand Bolebruch, ktorý pre náučný včelín vyrezal a
osadil nový kvet. Pracovalo sa na osádzaní stĺpov, šalovaní chodníka, kosení
trávnika. Členovia ZO Piešťany, Rudolf Moravčík ml. s manželkou Zuzkou ukla−
dali exponáty v náučnom chodníku.
9.8. 2012 − Členovia ZO Piešťany, Rudolf Moravčík ml. s manželkou dodali
patričný punc náučnému včelínu.
Treba povedať, že každý zúčastnený pracoval čo mu sily stačili, vždy, keď
mohla, p. Moravčíková veľmi chutne navarila, za čo jej touto cestou ďakujem v
mene všetkých brigádnikov. Treba poďakovať celej rodine Moravčíkovcov za
obetavosť, ktorú najmä vo finále vykonali. Určite zväz vie, čo to všetko stálo, no
bez obetavých brigádnikov by sa to možno nepodarilo zvládnuť, alebo by zväzo−
vú pokladňu poriadne otriaslo. Stojíme pred valným zhromaždením, a tak pro−
sím novozvolených členov za jednotlivé kraje, nech sa zamerajú vo svojich
vystúpeniach tak, aby ukázali smer jednotlivých krajov a po valnom zhromažde−
ní vypracovali výhľadový plán aj s rozpočtom tak, aby zahraničie vedelo, kam na
slovenskú včelnicu, do ktorého kraja zamieriť na zájazd. Všetci sme niečo vyu−
čení. neverím, že Bratislavský kraj so svojimi silami nevie zmodernizovať budo−
vu v Bratislave. Rád by som sa dozvedel, a možno aj iní členovia, prečo je taká
slabá pomoc ako aj záujem o túto paseku v okrese Senec. Nech je príkladom
Trenčiansky kraj, kde na 8. podujatí Záhradkár − včelár bol len mini stánok pre
spolkárov a miesto pohody v stánku prebiehali len zvady. Ročník som rozbehol
iným smerom. Z roka na rok je Včelár na jednakej úrovni. Som rád, že sa mi
podarilo nájsť pokračovateľa v tejto myšlienke, p. Milana Janču, i keď mám zato,
že kraje nás neprijali, a hoci som bol zakladateľom tejto organizácie, súčasne
sa javí ako zbytočný medzičlánok. Mám zato, že člen výboru aj bez tejto organi−
zácie podľa potreby vie zvolať na náklady organizácie stretnutie.
No a ako pomôcť paseke? Mám zato, že keby každá organizácia odviedla z
jednej prednášky, za ktorú teraz dostaneme 300 eur, v prospech paseky aspoň
200 eur x 146 organizácii je suma 29.200 eur, a teraz len spracovať program,
načo by sa tieto financie použili. Treba to robiť transparentne správcom a sekre−
tariátom.
Berte to ako námet na zamyslenie.
Záverom mi dovoľte pripomenúť, že skôr než prišla táto oslavová iniciatí−
va, paseku v roku 2012 zveľaďovali organizácie ZO Nové Mesto nad Vá−
hom, partia včelárov na čele s p. Milanom Jancom, ako aj členovia ZO Nitra.
O týchto brigádach bolo písané už na stránkach časopisu Včelár.
Čo chýbalo a považujem to za veľký nedostatok, že na paseke sa nena−
chádza kronika, a tak brigádnici a účastníci osláv sa tak nemali kam zapí−
sať!!!
Záverom mi dovoľte všetkým brigádnikom zo srdca poďakovať za spolu−
prácu a pochopenie. Pracovalo sa naplno od skorého rána, niektoré, najmä
posledné dni, až do 21.00 hod.
Vopred sa ospravedlňujem priateľom včelárom, ak som ich neúmyselne
nespomenul. V mojich záznamoch sa neobjavili. Bol by som rád, keby sa mi
mailom ohlásili.
Tibor Valovič
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Keď sa chce a vie, veľa sa dá urobiť
V tomto roku, 11. augusta 2012, si naša včelárska verejnosť pripomenula 80.
výročie otvorenia Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Toto zariadenie
bolo vybudované v čase hospodárskej krízy v roku 1932 z príspevkov, darov a
hlavne vďaka nezištnej obetavej práce nadšených slovenských včelárov. Pre
nezainteresovaných je potrebné zdôrazniť, že tento počin, ktorým bolo vybudo−
vanie komplexnej a modernej včelárskej farmy v tej dobe, bol prvý v Európe a
preslávil slovenských včelárov.
Od tej doby Včelárska paseka prešla rôznymi zmenami a v súčasnosti slúži ako
včelársky skanzen s možnosťou ubytovania a vzdelávania sa vo včelárskej proble−
matike. Visí nad ňou i otázka ďalšej existencie a smerovanie, pričom sú nám známe
i zámery tento včelársky skvost vrátane rozsiahleho priľahlého pozemku odpredať.
Bola by to nenávratná škoda a viacerí včelári, vrátane našej základnej organizácie
v Novom Meste nad Váhom, snažia sa nielen o jej záchranu, ale i o jej ďalšie
zveľadenie. K takýmto zanieteným patrí i priateľ včelár Tibor Valovič z našej obce,
ktorý už mnoho rokov zastáva funkciu predsedu ZO SZV Nové Mesto nad Váhom
a ktorý k zveľaďovaniu paseky má i osobný dlhoročný vzťah.
Po úspešných minuloročných i tohtoročných brigádach, keď organizoval na
jej údržbu členov novomestskej organizácie a ktorých sa zúčastnili i včelári z
našej obce, prijal tento rok mimoriadne náročnú úlohu, zabezpečiť údržbu a
prípravu areálu paseky k jubilejnému výročiu. Úlohu mimoriadne náročnú a pri
viacerých úlohách takmer nerealizovateľnú. Krátkosť času, nedostatok finanč−
ných prostriedkov i vzdialenosť paseky ho neodradili a takmer nemožné úlohy
sa podarilo splniť. Vďaka osobnému zanieteniu, pomoci hlavne členov z novo−
mestskej organizácie, ale i z našej obce sa podarilo za 6 týždňov intenzívnej
práce úlohy zvládnuť. Je dôležité, že podarilo sa mu osloviť a požiadať o pomoc
i ďalšie včelárske organizácie, ktoré pomohli pri údržbe areálu.
Ľudová múdrosť hovorí, že keď sa chce, veľa sa dá urobiť, len netreba čakať
so založenými rukami. A priateľ Tibor Valovič je toho príkladom. Popri iných
svojich aktivitách i záujmoch (zeleninárstvo, ovocinárstvo, chovateľstvo), ktoré
mu zaberajú nemálo času, zaslúžil sa vo včelárstve o úspešné zabezpečenie
náročných úloh. Konkrétne, zabezpečenie osláv 90. výročia založenia novo−
mestskej organizácie spojených s vydaním publikácie k tomuto jubileu, zhotove−
nie erbu i zástavy organizácie a predovšetkým i naspievanie a nahratie Sláv−
nostného pochodu včelárov z r. 1932, zloženého Michalom Kiššom, ktorý sa
stal celoslovenskou včelárskou hymnou.
Inicioval a zorganizoval vytvorenie 1. náučného včelárskeho chodníka J.M.
Hurbana v Kálnici, ktorý je už pravidelne navštevovaný hlavne žiakmi základ−
ných škôl, ale i dospelými včelármi. Inicioval spoluprácu s Výskumným ústavom
rastlinnej výroby v Piešťanoch, a táto bola prezentovaná i v zahraničí. Venuje sa
nielen prednáškovej činnosti, ale zaoberá sa i apiterapiou a o skúsenosti s jej
aplikáciou sa rád podelí. Okrem týchto aktivít vykonáva už dlhodobo i prácu
veterinárneho dôverníka.
Za túto rozsiahlu aktivitu pred niekoľkými rokmi dostal včelárske vyzname−
nanie „Zlatá včela“. Teraz, pri príležitosti 80. výročia otvorenia Včelárskej pase−
ky, mu bolo udelené za dlhoročné zveľaďovanie Včelárskej paseky najvyššie
včelárske vyznamenanie, ktorým je Medaila Juraja Fándlyho.
K tomuto vzácnemu a jedinečnému oceneniu jeho práce mu srdečne blaho−
želáme. Do ďalšieho obdobia mu želáme hlavne zdravie, vzájomné porozume−
nie a pomoc v rodine i to, aby ho zdravá nespokojnosť neopustila. Aby sa
naplnilo i jeho veľké želanie, že Včelárska paseka sa stane moderným repre−
zentačným areálom slovenských včelárov, ktorý bude pýchou nielen ich, ale i
budúcich generácií.
Ing. Miroslav Borcovan

11.

VČELÁRI V ROKU 2011
Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som zhodnotil včelársky rok kálnických
včelárov, ktorí patria pod ZO SZV Nové Mesto nad Váhom.
V našej obci sa rok 2011 vydaril. Včielky pracovali statočne, rok bol priaz−
nivý na nektár, ale bola aj medovica. A tak spoluobčania si majú čím utužiť
zdravie.
V ZO Nové Mesto nad Váhom je organizovaných 152 včelárov a včelá−
rok a zazimovali sme 1681 včelstiev. Z tohto počtu kálnickí včelári zazimovali
210 včelstiev a sú to: Dušan Bednárik, 5 rodín; Jaroslav Bolech, 3 rodiny;
Ing. Miroslav Borcovan, 12 rodín; Ján Dlhopolec, 8 rodín; Pavel Dovina, 7
rodín; Milan Jakuš, 18 rodín; Ing. Rudolf Líška, 4 rodiny; Ivan Krchnavý, 3
rodiny; Ján Pavlech, 20 rodín; Ľuboš Pavlech, 10 rodín; Anna Pavlechová,
10 rodín; Jaroslav Pažitný, 9 rodín; Emília Pažitná, 5 rodín; Vladimír Potoček,
13 rodín; Alexander Rabatín, 40 rodín; Jaroslav Šimo, 4 rodiny; Stanislav
Urban, 8 rodín; Tibor Valoviš, 31 rodín.
Vďaka úspešnému včeláreniu bude túto zimu dostatok ovocia, ale aj
medu na vianočnom stole. Prezentácia ovocia a medu bola aj na výstave
cez hody. Tuná sa prezentovali medom štyria včelári: Ján Pavlech, Alexan−
der Rabatín, Ing. Miroslav Borcovan a Tibor Valovič. Včelári med darovali
žiakom našej školy a škôlky.
Týmto práca kálnických včelárov nekončila. Bolo potrebné dorobiť 3.eta−
pu chodníka, čo sa aj podarilo už v mesiaci máji, bolo treba obrezať kríky a
pokosiť trávu po trase chodníka.
Boli sme na návšteve vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťa−
noch a nielen včelári, ale aj žiaci kálnickej školy, bolo možné vidieť priestory
génových buniek so semenami, dostali sme sadenice priamo u nich pesto−
vaných liečiviek a trvaliek. Ich pracovníci pri príležitosti 60. výročia boli oboz−
námení prednáškou od T. Valoviča o našom chodníku, našej obci a o lieči−
vých účinkoch včelích produktov. Dohodla sa ďalšia spolupráca na rok 2012.
Ich ústav propagoval Kálnicu a kálnický 1. náučný chodník J.M. Hurbana zo
Slovenska až na Kréte. Za dobre rozbehnutú spoluprácu im ZO Nové Mesto
and Váhom udelila Zlatú včelársku plaketu.
Po dokončení náučného chodníka treba poďakovať kálnickým včelárom,
občanom a obecnému úradu Kálnica. Každá podaná ruka bola dobrá. Ď a k
ujeme.
Celková hodnota náučného chodníka je 9 408 eur. EÚ cez Slovenský
zväz včelárov nám prispela čiastkou 3 200 eur. Ostatné peniaze boli na
úpravu terénu a iné náklady. Vďaka už menovanej iniciatíve dokončené die−
lo slúži širokému okoliu a nielen našim občanom.
Môžeme sa pochváliť účasťou: V roku 2010 chodník so sprievodom nav−
štívilo 262 návštevníkov, z toho 154 detí a žiakov a 108 dospelých. V roku
2011 prišlo 187 návštevníkov, z toho 163 detí a žiakov a 24 dospelých.
Spolu 449 návštevníkov, z toho 317 detí a žiakov a 132 dospelých.
Treba len veriť, že okolité školské zariadenie aj naďalej budú prejavovať
záujem o prednášky na školách a po chodníku, kde sa podáva výklad o
Kálnici, o prírode ako aj o možnostiach včelárenia a užitočnosti včielok v
prírode a pre človeka samého.
Tibor Valovič
Ďakujeme za Vašu návštevu v roku 2012 a prajem všetkým veselé a
bohaté v zdraví prežité vianočné sviatky ako i rok 2013.

VČELÁRSKY NÁUČNÝ CHODNÍK V ROKU 2012
Sezónu nám tento rok otvorila ZŠ z
Beckova dňa 20.4.2012. Žiaci 1.až 5.
ročníka si pripravili veľmi pekný kultúrny
program, každá trieda samostatne. Cel−
kovo vystúpilo 65 žiakov. Začiatok bol
na športovom ihrisku v Kál−
nici. Otvorenie a príhovor
mal Tibor Valovič, predse−
da SZV v Novom Meste
nad Váhom. Objasnil
význam včielky v prírode,
oboznámil žiakov a účast−
níkov stretnutia z obce Kál−
nica za prítomnosti staros−
tu obce Ing. Jána Krchna−
vého a žiakov 1. stupňa ZŠ
z Kálnice o správaní sa na
včelnici, hovoril aj o názve
chodníka, prečo nesie práve meno J.M.
Hurbana. Celkovo sa na otvorení zúčast−
nilo, vrátane troch sprievodcov a účin−
kujúcich žiakov prvého pochodu, 102

ľudí, z toho bolo 21 dospelých. Nie všetci
prešli po celom chodníku, najmä nie
mladší žiaci, no aj tak všetci účastníci
boli nadmieru spokojní.
Na 3. mája sa prihlásili trenčianski
seniori zo ZO JDS č. 27−
Sihoť v počte 13 osôb.
Nebolo v ich silách prejsť
celým chodníkom, a tak pri
lúčení sľúbili, že prídu aj
druhý krát. Do kroniky na−
písali a zložili básničku:
Ten kálnický med
bol veľmi sladký,
nech nám osladí život,
aby bol sladký a nebol
krátky.
Dňa 17.5.2012 sa priš−
li na včielky pozrieť deti z MŠ Považa−
ny. Dve p. učiteľky a 11 detí a, čuduj sa
svete, včielok sa nebáli.
Dňa 15.6.2012 za prítomnosti 3−čle−

ného štábu TV Pohoda z Nového Mes−
ta nad Váhom sme spolu s jednou p.
učiteľkou a 12 deťmi zo ZŠ z Kálnice,
s 2 deťmi z MŠ a 4 rodičmi osádzali do
vymaľovaného úľa včielky. Robili sme
preletáč. Môžete si to pozrieť na por−
táli obce Kálnica.
Dňa 26.6.2012 po náučnom chod−
níku p. Rabatín sprevádzal 12 pracov−
níkov Obvodného úradu životného
prostredia z Nového Mesta nad Vá−
hom a Myjavy.
Dňa 29.7.2012 dostali šancu zozná−
miť sa s chodníkom a so včelami včelá−
ri Trenčianskeho kraja. Celkovo na zraz
prišlo 53 dospelých. Prišli aj včelári z
Bánoviec, ba bol aj včelár z Trenčian−
skych Teplíc. Záver bol pri dobrom gu−
láši a spoločnom posedení v kultúrnom
dome. Guláš uvarili obetavé včelárky
ZO Nové Mesto nad Váhom.
Ako poslední návštevníci po chod−

níku prešli seniori zo základnej orga−
nizácie z Trenčína, Sihoť č. 27 v počte
9 členov, a tak predsedníčka seniorov
dodržala sľub z 3.5.2012.
Čo treba na záver dodať? Sprievod−
covia, ako aj všetci tí, ktorí tento chod−
ník budovali, majú radosť z toho, že
ich práca nebola zbytočná a že aj ta−
kouto formou sa dá vkladať do vienka
a mysle deťom, ako aj skôr narode−
ným, vzťah k prírode a zanechať v nich
pekne prežité chvíle s možnosťou re−
laxu a pekného zážitku v lone krásnej
slovenskej prírody.
Celkom poslední návštevníci boli z
TV Pohoda, kedy sme nakrútili pre ve−
rejnosť zazimovanie včiel.
Celkovo v roku 2012 navštívilo Vče−
lársky náučný chodník J.M. Hurbana
so sprievodcom 256 turistov, z toho
103 žiakov a 123 dospelých.
Tibor Valovič
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Mladý kňaz z Kálnice alebo Otázky pre Ladislava Proksa a jeho rodinu
Nespomínam si, že by sa niekto z Kálnice vybral na duchovnú cestu a stal sa
rímskokatolíckym kňazom. Asi ste prvý − ak nerátame možných rehoľníkov v
kláštore, ktorý sa niekedy v stredoveku objavil v našich horách a po ktorom
zostal len názov „Na kláštorisku“.
Prečo sa mladý muž rozhodne pre seminár? Predpokladám v takomto
rozhodnutí aj kus zrelosti, veď nie je možné nevedieť, že povolanie kňaza
prináša aj isté obmedzenia, ktoré sú proti „prírode“. Vo Vašom prípade
ste asi vedeli, čomu dávate prednosť a prečo. Môžete nám povedať pre−
čo? Bolo to dané výchovou? Vyrastali ste v Prešove, v meste bohoslo−
veckej fakulty...
Ďakujem za opýtanie a za záujem, ktorý ste prejavili o udalosti v našej rodi−
ne, v mojom živote, aj v živote našej obce.

Vaša prvá otázka znie: Prečo som sa rozhodol pre seminár? Moje povolanie
do presbyterátu sa rodilo postupne a rozhodnutie odpovedať Pánu Bohu na
jeho pozvanie do tohto stavu som urobil v 22 rokoch. Pán Boh ústami svojho
Syna Ježiša Krista povedal apoštolom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si
vyvolil vás...“ Samotné povolanie ako také je vždy tajomstvo. Moja skúsenosť je
tá, že v období puberty som hľadal naplnenie života v rôznych záľubách a ľuďoch
(v knihách, hudbe, filozofii, prírode, skautingu, dievčenských láskach atď.), ale
odpovede na existenciálne otázky života som nenachádzal. Prežíval som krízu
o zmysle života, o dôvode mojej existencie, aj všetkého, čo ma obkolesovalo.
Chcel som, aby ma mali radi moji rodičia, súrodenci, priatelia, dievčatá. Zistil
som, že všetci tí ľudia okolo mňa ma majú radi, ale len veľmi obmedzene,
ohraničene, odtiaľ−potiaľ. Okrem toho, to isté som zakúsil ja voči tým druhým.
Ani ja som ich nemohol mať rád neobmedzene a neohraničene, najmä ak som
im dával pocítiť moju neláskavosť.
V tom spočívala moja kríza. No a v tom čase zasiahla Vyššia moc − Pán Boh.
Ústami konkrétnych ľudí mi bola ohlásená Radostná udalosť. Bolo mi zvestova−
né, že je Niekto, kto ma miluje neobmedzene, neohraničene, absolútne. Do
takej miery, že dal až svoj život za mňa, aby som aj ja prežíval život v plnosti.
Zakúsil som, že niekto ma miluje takého, aký som. Že niekto ma má rád bez
toho, aby odo mňa vyžadoval, aby som bol dobrý. Moja skúsenosť je to, že som
zakúsil, že Ježíš Kristus prišiel na svet, aby hľadal a zachránil tých, ktorí chcú
byť šťastní. Ja som šťastný nebol, lebo som hľadal šťastie tam, kde nebolo. Ale
Ježíš Kristus si našiel mňa a dal zmysel a naplnenie môjmu životu. On ma
miloval prvý, skôr než by som ho mohol mať rád. Zistil som, že Ježiš Kristus je
živý a On skutočne vstal z mŕtvych, že žije prostredníctvom Ducha Svätého vo
svojom duchovnom Tele, Cirkvi. Preto dovoľte mi opraviť vás, ja som sa neroz−
hodol pre seminár, ale pre lásku ku konkrétnej Osobe, k Ježišovi Kristovi. Semi−
nár je len prostriedok a čas, kde sa človek pripraví na to, aby vedel slúžiť Božie−
mu ľudu podľa špecifického povolania, ktoré dostal od Pána Boha. Druhá vec,
ktorú vám chcem vysvetliť je, že povolanie rímskokatolíckeho kňaza sa uskutoč−
ňuje v celibáte. Viete, že gréckokatolícki kňazi alebo pravoslávni majú celibát
voliteľný. Vravíte, že povolanie kňaza prináša obmedzenia „proti prírode“. Nie je
to „proti prírode,“ ale je to „nadprirodzené“. A keďže Boh svojou všemohúcou
mocou stvoril celý vesmír, galaxie, planéty, aj našu prírodu (z ničoho), tou istou
mocou môže spôsobiť, že uschopní toho ktorého muža alebo ženu, ktorú sa
rozhodne obdarovať celibátom, aby žil(a) svoju sexualitu nadprirodzenou for−
mou, ako prejav sebadarovania a opätovania lásky, ktorou bol(a) zahrnutý(a).
Spomínali ste Prešov, Bohosloveckú fakultu... Áno, tie udalosti, ktoré som
vám opisoval sa diali v Prešove, v mojej rímskokatolíckej farnosti. Keďže moji
rodičia boli zamestnanci štátnej správy (učiteľka a vojak), dali ma za komunizmu

na prípravu na náboženstvo tajne do gréckokatolíckej cirkvi. Tam to bolo lepšie
utajené. Takže Prvé sv. Prijímanie som dostal u gréckokatolíkov. Tam som si
obľúbil byzantskú liturgiu, spevy. Hoci som rád chodil na ich obrady a veľmi
dobre sa mi počúvali ich kázne, necítil som, že by ma Pán Boh volal vstúpiť do
prešovského bohosloveckého gréckokatolíckeho seminára.
Pocítil som povolanie pre to, čo sa aktuálne nazýva „Nová evanjelizácia“.
Cirkev po Druhom Vatikánskom koncile prežíva svoju obrodu a oživenie. V
rámci príprav na Novú evanjelizáciu, odštartovanú Janom Pavlom II., Cirkev
začala zriaďovať nový typ seminárov. Na svete je takýchto seminárov v súčas−
nosti 110. Pocítil som povolanie do presbyterátu, ale súčasne do tohto typu
seminára, nazývaného „Redemptoris Mater“. Je to typ seminára platný pre tieto
časy a pre blízku budúcnosť.
Ako sa stalo, že ste študovali teológiu v španielskej Córdobe? Na
Youtoube som našla, že v katedrále v Córdobe ste sa zúčastnili slávnost−
ných obradov ešte 8.12.2011, a potom 30.6.2012 vysviacky za novokňaza
− diakona. Po vysvätení v Španielsku ste mali primície v Prešove, v kos−
tole Krista Kráľa 15.7.2012 a v Beckove vo farskom kostole sv. Štefana
Kráľa. Ale znovu ste sa vrátili do Córdoby. Aké sú Vaše povinnosti? Ste
v reholi? Kde budete pôsobiť a čo Vás čaká v najbližšej budúcnosti? Ste
šťastný (myslím tým vnútorný pocit spokojnosti a vyrovnanosti s vlast−
nou voľbou)?
Keďže na Slovensku takýto seminár nebol, bol som na jednom stretnutí v Ta−
liansku, kde ma vylosovali zodpovední za správu týchto seminárov do Córdoby, kde
takýto seminár bol. (V tom čase existovalo na svete 80 seminárov tohto druhu. V
Španielsku sú tri takéto semináre, Madrid, Castellion, Córdoba. U našich susedov
je to Viedeň, Varšava, Kyjev, Budapešť). Na mňa pripadol los do Córdoby.
Tam teda prebiehala moja príprava a formácia. A to čo ste videli na Youtou−
be s dátumom 8.12.2011 bola moja diakonská vysviacka. Po tom, po šiestich
mesiacoch, sa prijíma kňazská vysviacka, 30.6.2012.
Pýtate sa aké sú moje povinnosti. Tunajší o. biskup mi určil za miesto pôso−
benia jedno mestečko na juhu diecézy. Vola sa Rute. Som tu ako kaplán (nie
som v reholi). Mestečko má 10. 000 obyvateľov a sme tu dvaja kňazi. Moja
povinnosť je to, čo hovorí Sv. Pavol: „Beda mi, keby som neohlasoval Evanje−
lium!“ Keďže sme tu dvaja na toľko ľudí, nenudíme sa...
Pýtate sa, čo ma čaká v najbližšej budúcnosti. Neviem. Ja poslúcham svojho
biskupa, svojho farára. Žijem jednoducho dnešok, diecéza má svoje pastoračné
priority. Nedávno bol vyhlásený jeden córdobsky kňaz −Ján z Ávily − za Učiteľa
Cirkvi. Boli sme v Ríme a momentálne naša diecéza žije touto udalosťou. Ale
mojou túžbou je ísť na Svetové dni mládeže do Ria de Janeiro (Už som sa
zúčastnil týchto podujatí v Paríži, Izraely, Toronte, Madride). Takže v lete sa
chystáme do Brazílie, ak Pán Boh dá.
Pýtate sa či som šťastný. Áno, som veľmi šťastný. To neznamená že ne−
mám svoje starosti, utrpenia, trápenia a zlyhania. Ale som skutočne veľmi
šťastný a vďačný Bohu, že sa mi dal spoznať a že ma obdaroval týmto darom
− kňazskou službou.
Dúfam, že som vám zodpovedal vaše otázky. Ešte raz ďakujem za opýtanie,
aj za záujem. Prajem Vám, aby Pán Boh požehnal Vás aj prácu, ktorou slúžite
našej spoločnosti.

OTÁZKY PRE RODIČOV
Pani Proksová, spomínali ste, že v okolí Kálnice máte svoje korene.
Môžete povedať, kde konkrétne a ako sa uberala Vaša životná cesta, až
ste sa dostali do Kálnice, kde ste našli svoj domov?
Áno, svoje korene mám neďaleko Kálnice, pretože som pôvodom z Nového
Mesta nad Váhom. Na Kálnicu mám však veľmi pekné spomienky ešte z čias
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detstva, keď sme chodili s rodičmi aj s bratom na chatu do Kálnice ku jednému
nášmu známemu. Zažili sme tu veľa pekných chvíľ a pre nás ako mestské deti
to bola neskutočná romantika môcť byť uprostred krásy hôr, sedieť večer pri
ohníku alebo opekať živánsku.
Avšak po skončení vysokej školy som nasledovala manžela, ktorý je zo Spiš−
skej Novej Vsi a 25 rokov sme žili v Prešove. Prešov je veľmi pekné mesto, mali
sme šťastie poznať tam mnohých dobrých ľudí.
Zvláštne je však, že čím som bola staršia, tým viac ma to ťahalo vrátiť sa do
rodného kraja.
Ale neviem, či by sme sa sem vrátili, keby neboli zrušili manželove pracovisko...
Pretože sme chodievali každé leto na dovolenku k rodičom a videli sme, že
možnosti zamestnania sú tu predsa len o niečo lepšie, jedného dňa sme sa začali
zaujímať o kúpu nejakého staršieho domu. „Božou“ náhodou sme sa ocitli v Kálnici.
Pán Proks, život v Prešove bol určite o inom, ako v Kálnici – metropo−
la Šariša a malá obec pod Považským Inovcom... Ako ste si zvykali?
Myslíte, že aj vaše deti tu našli
svoj domov?
Áno, život v Prešove bol skutoč−
ne o niečom inom, ale v živote sa
dejú aj také veci, že človek musí
robiť rozhodnutia a zmeniť miesto
svojej existencie, a tak to bolo aj v
prípade našej rodiny. Okolnosti sa
vyvinuli tak, že sme sa našli v obci
Kálnica, ktorú sme si s manželkou
vybrali. Je pravda, že život v Kálni−
ci už nie je život ako v Prešove, ale
ja som nemal problém s dedinou,
nakoľko som sa narodil a časť svoj−
ho detstva prežil na dedine, neďa−
leko Spišského hradu. Mne sa život
v Kálnici páči, je to pekná obec, aj
prostredie mi je veľmi blízke.
Myslím si, že naše deti, Paťka a
Danko, tu našli svoj domov a sú tu
spokojní. Povolanie nášho syna
Lacka nesúvisí so zmenou bydlis−
ka, nakoľko on robil rozhodnutia v
dobe nášho pobytu v Prešove a naviac bol v dospelom veku a samostatný. Len
na doplnenie, miesto nášho pobytu sme menili v súvislosti s mojím povolaním,
nakoľko som istý čas pracoval pre armádu.
Ste spokojný s voľbou povolania svojho syna?
Náš syn si vybral svoje povolanie na základe volania, ktoré dáva Boh a ja
ako veriaci otec túto skutočnosť prijímam s vierou, nakoľko milujem svojho syna
a verím, že Boh chce preňho to najlepšie.
Zúčastnili ste sa osobne synovej vysviacky v katedrále Santa Iglesia v
Córdobe?
Áno, synovej vysviacky sme sa zúčastnili osobne všetci. Bola to mimoriadna
milosť a v srdci som cítila veľkú vďačnosť voči Pánu Bohu za dar kňazstva, ktorý
dal nášmu synovi. Po novembri 1989 som sa totiž ocitla vo Francúzsku na
jednom stretnutí komunity Emmanuel, kde ma zavolala moja známa z Bratisla−
vy, aby som vypomohla pri tlmočení. Vôbec som nevedela o čo ide, bolo to v
meste Paray le Monial, v rodisku francúzskej svätice Margity Alacoc. Bolo to
veľké zhromaždenie kresťanov z celej Európy, kde sa ľudia delili s tým, ako
prežívajú svoje kresťanstvo, spoločne spievali, modlili sa a chválili Boha. Boli
veľmi šťastní a radostní. Veľmi ma zasiahlo, keď som tam videla veľké množstvo
kňazov ako slúžili svätú omšu. Tam som nadobudla veľkú úctu a rešpekt ku
všetkým duchovným povolaniam. Vtedy som však skutočne netušila, že jedné−
ho dňa sa stane kňazom aj náš syn, ktorý mal v tom čase 10 rokov.
Spýtam sa ešte inak: Kálnica bola dlhé roky takmer čisto evanjelická
obec, na začiatku storočia tu žilo pár katolíkov, čo sa v súčasnosti zme−
nilo a katolíci sa prirodzene snažia zaujať svoje miesto v obecnom živote.
Nie všetci tomu prajú. Niekto vníma istú zaťatosť evanjelikov starej školy,
ich neochotu akceptovať prítomnosť druhej cirkvi ako potrebnú pre rozví−
janie sa spoločnej obce. Stretli ste sa už so zvláštnymi reakciami suse−
dov ako rodičia katolíckeho farára?
Áno, keď sme prišli do Kálnice, dozvedeli sme sa, že Kálnica bola dlhé roky
čisto evanjelická obec a že údajne boli aj prejavy nevraživosti a netolerancie z
oboch strán. Mňa takýto postoj ľudí či už z jednej alebo druhej strany vždy prekva−
poval, nikdy som tomu nerozumela. My máme priateľky rehoľné sestričky z komuni−
ty Sv. Františka Xaverského v Paríži, ktoré vedú špičkové školy nielen vo Francúz−
sku, v Európe, ale aj na Pobreží Slonoviny, v Čade a iných krajinách (Navštívili nás
tu, v Kálnici, v lete 2010). Hoci sú katolíckeho vyznania, na ich školy chodia okrem
katolíckych detí aj protestanti, deti mohamedánskeho, aj hinduistického nábožen−
stva alebo deti bez vyznania. Všetci spolu krásne nažívajú, nikto nemá najmenší
problém preto, že niekto má iný názor a spoločne tvoria obdivuhodné dielo. Proste
hľadajú to, čo ich spája a nie to, čo ich rozdeľuje. A tak by to malo byť všade.
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Ak boli niekedy v Kálnici nejaké problémy medzi vyznaniami, myslím, že
vyplývali zo slabosti niektorých ľudí či už na jednej alebo druhej strane. Všetci
máme nielen svoje dary, ale i svoje slabosti.
Tiež mnohí ľudia bez vyznania si myslia, že kresťania či už evanjelici alebo
katolíci by mali byť dokonalí. Francúzska mystička Marta Rodinová o tom pove−
dala: „Pre toho, kto neverí, prichádza do úvahy jediná hodnota, morálka cnosť.
Preto neveriaci človek túži vidieť kresťana cnostného, dokonalého. Je tu však
fenomén dedičného hriechu, ktorý človek bez vyznania nepozná, resp. zabudol
naň a čuduje sa, ak ho objaví v našich nedokonalostiach. My však nemôžeme
byť dokonalí, robíme, čo môžeme, kresťanstvo je putovanie, postup.“
Naši susedia veľmi dobre vedia, že ani my, napriek tomu, že Boh si vyvolil
nášho syna za kňaza, nie sme dokonalí. Veľmi si vážim, že nás prijímajú aj s
našimi slabosťami a pomáhajú nám.
Mne osobne a myslím, že aj celej našej rodine sa v Kálnici veľmi páči. Naro−
dila som sa v Čachticiach, ale často hovorím manželovi a deťom, že Kálnica je
najkrajšia dedina na svete. Čím som
staršia, tým viac ma prekvapuje
nádhera kálnických hôr. Staršie
domčeky s krásne upravenými dvor−
mi mi pripadajú ako scenérie zo sta−
rých filmov. To sa už vidí málokde.
Naviac, ako som už spomenula,
máme veľmi dobrých susedov a
život na dedine sa nám veľmi páči.
Ľudia si tu navzájom pomáhajú, to
je v dnešnej hektickej dobe veľmi
vzácne. Žiť v súlade s krásou príro−
dy je veľký dar od Boha a ja som
mu veľmi vďačná za to, že môže−
me žiť práve v Kálnici.
Ako sa ako rodičia farára podie−
ľate na cirkevnom živote obce?
A ako sa ako rodičia podieľame
na živote obce? Možno by to mali
povedať iní, naši spolubratia a spo−
lusestry (snažíme sa pomôcť v rámci
našich možností pri oprave našej ka−
V katedrále v Cordóbe
plnky). Náš pán farár sa veľmi za−
slúžil o to, aby do slávnosti primičnej omše, ktorá bola 22.7. 2012 v Beckove,
boli zapojení všetci farníci. On nás vlastne takto zjednotil. Jemu patrí veľká
vďaka. Chceme sa mu aj touto cestou poďakovať za všetko, čo urobil pre nás,
nášho syna, pre to, aby slávnosť mohla dôstojne prebehnúť.
Ak je možné, radi by sme sa osobitne poďakovali rodine Tatranských, ktorá
ručne vyšila nášmu synovi dve kňazské rúcha − ornáty a postarala sa o nádhernú
výzdobu kostola v Beckove a v Kálnici. Tiež by sme sa chceli poďakovať p.
starostovi Beckova za poskytnutie sály v Kultúrnom dome, p. starostovi Kálnice,
že aj zástupcovia obce prijali naše pozvanie a všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli
pri zabezpečovaní slávnosti. Bez ich pomoci by sme skutočne nemali šancu zvládnuť
to. Rovnako ďakujeme všetkým dobrodincom z Kálnice, Beckova a Rakoľúb, aj z
iných miest za dary, ktoré priniesli nášmu synovi na znak úcty.
Náš syn sa vždy modlí za všetkých svojich dobrodincov slovami: „Pane,
odplať im sto za jedno“. A tiež sa modlí slovami: „Pane, pomôž nám, aby sme
mohli žiť ako kresťania“.
Ja by som k tomu chcela ešte dodať: „Pane, pomôž nám, aby sme nielen my
všetci v Kálnici, ale aj ľudia na celom svete žili v pokoji a mieri, aby sme sa
vedeli povzniesť nad svoje slabosti a vedeli oceniť navzájom svoje dary. Tak
môžeme už tu na zemi, žiť kúsok neba.“
Hoci žijeme v Kálnici už 7 rokov, až táto slávnostná udalosť nás všetkých
viac zblížila.
OTÁZKY PRE SÚRODENCOV
Patrícia, ako si sa dívala na voľbu brata, keď sa rozhodol pre Cirkev?
Zmenil sa tvoj pohľad v niečom, keď doštudoval?
Medzi Lackom a mnou je vekový rozdiel 12 rokov, vždy to bol pre mňa
„veľký brat“, ktorý bol síce často mimo domu, ale čas, ktorý sme strávili
spolu mi dal veľa. Veľa sme sa spolu smiali a bol mi príkladom; bez toho,
aby akokoľvek moralizoval, som pri ňom nachádzala odpovede na kľúčové
otázky môjho života. To, že sa dal na službu Bohu na plný úväzok môj
postoj voči nemu nejako nezmenilo, vážim si ho a som vďačná, že som
mohla sledovať jeho cestu, totiž tie životné rozhodnutia ukazujú a budujú
charakter. Vždy to pre mňa bude brat, normálny človek, ktorý mi svojim
životom tlmočí všetky tie výhody, ktoré ako kresťan v cirkvi mám. Je šťast−
ný, a to je nákazlivé.
Daniel, si hrdý na svojho brata? Nezávidel si mu tú parádu v Córdobe
30. júna?
Na brata som hrdý a závidieť som mu nezávidel. Som rád, že je kňaz a ináč
sa k tomu nevyjadrím. Neviem to vysvetliť.
Pre KO pripravila Dana Badžgoňová
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Na zamyslenie
Rád si prečítam rôzne obecné noviny pre aktuálnosť problemati−
ky, ktorú obce a mestá riešia. Problematiky, ktorú bude musieť riešiť
i naša obec v budúcnosti. V Staroturianskom Spravodajcovi 07/2012
je článok o rozšírení mestského cintorína na Starej Turej. Z neho
vyplýva, že rozšírenie cintorína nie je ani rýchla, ani lacná záležitosť.
Rozšírením cintorína mesto získalo perspektívnu možnosť vytvore−
nia 1860 hrobových miest pri náklade 345 tis. eur, čo na jedno miesto
predstavuje v prepočte náklad 185 eur (cca 5.573 Sk). Tento náklad
bol plne hradený z mestského rozpočtu, čo bolo veľmi finančne ná−
ročné. Zaujalo ma to hlavne preto, že i na našom cintoríne vzniká
problém ako a kde ďalej pochovávať. Ako využiť účelne ešte jestvu−
júci priestor i hrobové miesta, o ktoré sa už nikto nestará, respektíve
nie je za ne zaplatený v porovnaní s inými obcami priam symbolický
nájom? Je to na zamyslenie. Hovorí sa, že podľa čistoty obce i podľa
úpravy cintorína si môžeme urobiť úsudok o ľuďoch, ktorí v nej žijú.
Veľmi ma mrzí, keď prídeme k potoku na cintoríne a sú na jeho
brehu nahádzané zvädnuté kvetiny i vence. Svedčí to o nekultúr−
nosti niektorých ľudí i o ich ľahostajnosti voči ostatným. Myslím si, že
odkladací priestor na cintorínske zbytky je vytvorený dostatočne, a
treba ho využívať. Taktiež plastové fľaše a odhodené handry pri vo−
dovode nepôsobia dobrým dojmom. Verím, že tento nedostatok sa
podarí odstrániť a náš cintorín bude skutočne tým posvätným mies−
tom kálnickej zeme.
Ing. Miroslav Borcovan
Zároveň v uvedenom čísle ma zaujal i vysokoaktuálny a súvisiaci
článok s touto problematikou od nášho rodáka a súčasného primá−
tora Starej Turej Ing. Jána Kišša, ktorý s jeho dovolením uvádzame
v nasledovnom plnom znení.

Zamyslenie pri príležitosti vysvätenia cintorína
Keď človek prichádza do rokov, akosi častejšie chodí na cintorí−
ny, na hroby svojich predkov, odprevádza na poslednej ceste svo−
jich rovesníkov, priateľov a sleduje na týchto smutných stretnutiach
tváre, ktoré dlho nevidel a rozmýšľa nad tým ako veľmi zostarli.
Nedávno som bol na pohrebe vo svojej rodnej dedine a upútalo
ma tam vo výveske motto, ktoré som zachytil pri odprevádzaní zosnu−
lého iba úchytkom.
Až po nejakej chvíli som si uvedomil, čo tam bolo napísané a
začal som pri smútočnom obrade premýšľať o podstate tohto motta.
„Vy, ktorí vstupujete do tohto územia, vedzte, že aj my sme
boli takí, ako ste teraz Vy a vedzte, že aj Vy budete raz takí, akí
sme teraz my.“
To územie cintorína by malo byť každému z nás, ktorí žijeme, po−
svätné. Tak, ako sme mali za svojho života radi poriadok okolo nás,
aby sme dôstojne žili, tak by mal byť poriadok aj na mieste nášho
posledného odpočinku. Tieto miesta musia byť nielen posvätné, ale aj
dôstojné. Tak ako nás charakterizoval doterajší život, tak dôstojné by
malo byť i miesto posledného odpočinku.
Dovoľte mi pri tejto príležitosti osobnú spomienku. Svojho času
som bol na návšteve u rodiny v USA, a práve v tom období som mal
myšlienku vybudovať nový cintorín, lebo sa nám začal zapĺňať starý
a bolo treba riešiť budovanie nového. Veľmi pozorne som si všímal
ako to majú budované a zariadené tam, dokonca tak, že rodina si zo
mňa až robila posmech, keď sme cestovali okolo cintorínov.
Áno, je to iná krajina, ale k cintorínom majú zvláštny vzťah a asi aj
peniaze... Byť u nich pochovaný a uložený na cintoríne, nie je lacná
záležitosť, ale cintoríny sú veľmi dobre udržiavané... Žiadne veľké ná−
hrobky a vysoké obrubníky. Väčšinou sa pochováva do trávy, jednodu−
chá údržba a náhrobné kamene zoradené v jednej línii, takže pozostalí
nemajú starosti s prepadnutými obrubníkmi, polámanými mramorovými
platňami, takže im ubudlo finančných starostí.
Preto na novom cintoríne je aj možnosť pochovávania do trávy.
Zvyky sa veľmi ťažko menia, ale presadil som pri projekte aj tento
variant a občania si môžu vybrať aj tak, aby nezaťažovali finančne
svojich potomkov...
Záverom chcem vysloviť prianie, aby sme sa my, ktorí sme „pred
bránou“ a máme možnosť vchádzať na tieto tiché miesta, miesta
spomienok, správali, ako sa na žijúceho človeka patrí.
Aby sme si vážili toto miesto, lebo aj my tu skončíme a určite by
sa nám nepáčilo, keby sa tí, ktorým ešte nenastal čas, správali na
našom hrobe nedôstojne.
Ing. Ján Kišš
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Výstava ovocia a zeleniny 2012
Klub dôchodcov pri obci Kálnica pripravil v dňoch 27. – 28. Októbra 2012 tradičný, už
piaty, ročník výstavy ovocia, zeleniny, včelích produktov a prác detí zo Základnej a
Materskej školy v Kálnici.
Dobre vieme, že tento rok
bol veľmi suchý a nepriazni−
vý na pestovanie zeleniny, ale
aj tak sme sa rozhodli výsta−
vu uskutočniť.
Vystavili sme 93 exponá−
tov, čo bolo oproti minulému
roku podstatne chudobnejšie.
Vystavovali sme aj exponáty
ako paprika−uhorka, jedlé
gaštany, červené orechy,
oskoruše, baklažán a iné.
Výstavu navštívili aj deti zo
základnej školy, ktoré pek−
ným výkladom pani vychovávateľky Kmeťovej rozpoznávali rôzne druhy ovocia a zeleni−
ny a ich význam a konzumovanie.
Dobrovoľný finančný príspevok z výstavy sme dali deťom z materskej školy na via−
nočné darčeky pod stromček.
Tiež ovocie, zeleninu a med
sme venovali do školskej je−
dálne.
Touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí svojimi exponát−
mi sa prišli pochváliť, ale hlav−
ne podporili našu výstavu.
Veríme, že budúci rok vý−
stavu znovu pripravíme a naši
občania nám v tom znovu po−
môžu a snáď bude lepší rok
a tiež viac exponátov.
Ing. Eva Borcovanová
foto: Martin Markech

ZÁZRAK MENOM JABLKO
Sladké, voňavé, šťavnaté... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek
tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom
naozaj všetko? Jablko je symbolom zdravia od nepamäti a napriek tomu, že ho vníma−
me ako niečo úplne bežné, je najcennejším zo všetkých ovocí mierneho pásma. Jablko
sprevádza človeka už od Adama a hoci sa jeho zdomácnenie nedá presne určiť, k
nášmu zdraviu prispieva už tisícky rokov. Pôvodným zdrojom kultúrnych odrôd je stred−
ná Ázia, hlavne Kazachstan. Na svahoch južného Kazachstanu a okolitých bývalých
sovietskych republík, ako aj priľahlých oblastí Afganistanu a Číny dodnes rastie divá
jabloň Malus sieversii, ktorej plody dosahujú takmer veľkosť dnešných moderných kulti−
varov, a nejde o žiadnu lesnú plánku. Významnou mierou sa podieľala na vzniku dnešných
odrôd, ktoré sa selektovali postupným krížením. Kým za vlády Karola Veľkého sa v roku
812 opisuje sedem kultivarov, v stredoveku bolo známych niekoľko stoviek a dnes sa ich
počet odhaduje na viac ako desaťtisíc. Hoci jablko obsahuje až 84% vody, zvyšok tvorí
trinásť rozličných vitamínov (A, B1, B2, B6, B12, C, E, K...), minerály vápnik, horčík,
draslík, pektín a vláknina. Prevažná časť týchto látok sa nachádza v šupke alebo priamo
pod ňou, preto by sme mali jablká konzumovať neošúpané. Ak si chcete dopriať extra
dávku jódu, nevyhadzujte ani jadierka − práve v nich je uložený aj tento stopový prvok. V
ľudovom liečiteľstve sa jabl−
ko dodnes využíva ako skve−
lý univerzálny liek pri rôznych
zdravotných ťažkostiach.
Jablká znižujú krvný tlak a
hladinu cholesterolu, posilňu−
jú imunitný systém, srdce a
krvný obeh, stabilizujú hladi−
nu cukru v krvi, podporujú trá−
venie, blokujú tvorbu žlčníko−
vých a obličkových kameňov,
čistia črevá a zamedzujú
množeniu škodlivých mikroor−
ganizmov v nich. Konzumá−
cia jedného jablka denne vý−
razne zníži pravdepodobnosť
výskytu kolorektálneho karcinómu, ktorý patrí medzi druhú najčastejšiu formu rakoviny v
našej populácii. Jablká sa tiež podieľajú na poklese kardiovaskulárnych ochorení, znižu−
jú riziko infarktu myokardu, posilňujú nervovú sústavu a brzdia tvorbu kyseliny močovej
u pacientov trpiacich na dnu, čistia črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorga−
nizmov v nich. Jablko vo výžive je poklad. Ak ho budete mať denne na jedálnom lístku,
s veľkou pravdepodobnosťou sa vyhnete mnohým chronickým zdravotným problémom.
RNDr. Ingrid Ševčíková, foto: Martin Markech
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Činnosť TJ Zavažan v roku 2012
TJ Zavažan Kálnica v 65. roku svojej existencie
pokračovala vo svojej činnosti ako v predchádzajúcich
rokoch s tým, že pripravovala v letnej prestávke oslavu
svojho výročia, o ktorom je informácia na inom mieste.
Futbalisti – muži i dorastenci v Majstrovstve oblasti
Trenčín v sezóne 2011−2012 dosahovali striedavé úspe−
chy. Najlepšie sa umiestnili dorastenci na 8. mieste a
muži obsadili 13. miesto, čo im zaručilo hrať najvyššiu
Oblastnú súťaž i v nasledujúcej sezóne. Po predchá−
dzajúcich úspešných ročníkoch poslabšie boli na tom
žiaci, ktorí sa umiestnili na konci tabuľky II. triedy sk.
„C“.
Generačná kríza s menším počtom hráčov v mlá−
dežníckych družstvách nás prinútila v sezóne 2012−
2013 prehodnotiť naše možnosti. Vzhľadom k tomu, že
podobné problémy nastali aj v susednom Beckove, po
vzájomnej dohode sme dospeli k názoru, že Kálnica
prihlási do súťaže družstvo dorastu a Beckov
prihlási družstvo žiakov s tým, že registrovaní
žiaci z Kálnice prejdú na hosťovanie hrať do
Beckova a registrovaní dorastenci z Beckova
budú hrať na hosťovanie za Kálnicu. Týmto
sme dosiahli, že oba kluby majú v súťaži jed−
no mládežnícke družstvo, čo je podmienkou,
aby muži mohli hrať Majstrovstvo oblasti. Uká−
zalo sa, že toto naše rozhodnutie bolo správ−
ne, lebo žiaci Beckova (i s niekoľkými hráčmi
z Kálnice) sa po jesennej časti v II. triede sk.
„B“ umiestnili na 2. mieste. Dorastenci Kálni−
ce (i s hráčmi Beckova) v II. triede JUH, ktorá
nahrádza doterajšie Majstrovstvo oblasti, ob−
sadili 9. miesto. Zároveň sme pre neregistro−
vaných mladších žiakov, ktorí majú záujem o
futbal, vytvorili prípravku, kde pod vedením za−
čínajúcich trénerov Mariána Dovinu a Jaro−
slava Moravčíka trénujú a učia sa hrať futbal.
Sme radi, že sa vytvorila medzi žiakmi dobrá partia, čo
dáva dobré vyhliadky pre budúcnosť.
U mužov od jesennej časti 2012−2013 Majstrovstvo
oblasti Trenčín, je premenované na I. triedu, kde sa
našim futbalistom vôbec nedarilo. Po jesennej časti sme
na konci tabuľky so ziskom len siedmich bodov a v
jarnej časti nás čaká boj o záchranu.
Počas zimnej prestávky sme museli z nariadenia
ObFZ Trenčín zväčšiť na 10 m? kabínu rozhodcov, čo
si vyžiadalo určité stavebné úpravy, ktoré zrealizoval
pán Milan Bariných bez nároku na odmenu. Potrebný
stavebný materiál sponzorsky zabezpečil Ján Nedbal,
dvere so zárubňou poskytol bezplatne Marián Ivana,
elektroinštaláciu prerobil Miloš Šagát a o vymaľovanie

sa postaral Ľuboš Mikuš, za čo všetkým patrí naše po−
ďakovanie. Pred oslavou 65.výročia TJ sme zapožiča−
nou vapkou, pokiaľ sa nepokazila, očistili prednú časť
ohradenia okolo ihriska, nakoľko nový náter bol nad naše
finančné možnosti. Taktiež sa nám podarilo zrealizovať
oceľovú konštrukciu v dĺžke 30 m s ochrannou sieťou v
časti za bránkou od potoka. Predĺženie ochrannej siete
o ďalších 60 m bude ukončené začiatkom roka 2013,
keď sieť nám sponzorsky zabezpečil p. Pavel Mertin a
oceľovú konštrukciu nám vyrába fy. NERIS, s.r.o. Rako−
ľuby. Oceľové stĺpy v počte 10 ks sú už zabetónované.
Už tretiu sezónu sa v 6. lige Oblasti Trenčín darí na−
šim stolným tenistom. V predchádzajúcom ročníku skon−
čili na 6. mieste a v aktuálnom ročníku 2012−2013 sú po
siedmich kolách s piatimi výhrami a ziskom 17 bodov na
peknom 5. mieste. Je potešujúce, že káder mužstva je
mladý, čo dáva dobré vyhliadky do budúcna.

15.

Je to viróza alebo chrípka?
Viróza je nekomplikovaná vírusová in−
fekcia horných dýchacích ciest. Je sprevá−
dzaná najčastejšie nádchou, škrabaním v
krku, kašľom, zvýšenou teplotou. Viróza nás
ale, na rozdiel od chrípky, nepoloží do po−
stele. Má mierny priebeh a zbavíme sa jej
za pár dní. Na uľahčenie jej priebehu pou−
žívame bežné lieky, ako sú lieky od teploty,
bylinkové čaje, vitamíny, sirupy na podporu
vykašliavania, prípravky na kloktanie.
Chrípka sa prejavuje vysokými teplota−
mi, bolesťami celého tela, svalov, kĺbov,
suchým dráždivým kašľom, celkovou úna−
vou tela. 100% nás dostane do postele.
Prekonaná chrípka obvykle zanechá imu−
nitu proti kmeňu, ktorý telo napadol. Naj−
viac sú chrípkou postihnutí starí ľudia, ľudia
s chronickými ochoreniami a malé deti.
Liečba je obdobná ako pri viróze. Vzhľa−
dom na to, že chrípku spôsobuje vírus, v
žiadnom prípade sa nelieči antibiotikami.
To znamená antipyretiká, vitamíny, pokoj,
čaje, sirupy na vykašliavanie.
V dnešných dňoch sa vykonáva očkova−
nie proti chrípke, hradené zdravotnou pois−
ťovňou u ľudí 60 a viac ročných. Viac infor−
mácií získate u Vášho ošetrujúceho lekára.
MUDr. Lenka Benáková

Pes na výlete alebo vrtochy nemávajú
len slečinky

Ako sme sa bavili pred
rokom
Úspešnú činnosť vykazuje aj turistický oddiel, ktorý
i keď s menším počtom aktívnych turistov zorganizoval
dve cykloturistické akcie do obce Podhradie a na Topoľ−
čiansky hrad (na foto). Taktiež bol spoluorganizátorom
Hviezdicového výstupu turistov k Slovanskému dvojkrížu
pod Ostrým vrchom. Turisti udržujú a trvale sa starajú o
útulňu − turistický zrub, v ktorom je možné i voľne preno−
covať, resp. posedieť pri ohníku a dobrej vode a ktorý je
verejne prístupný počas celého roka i ostatným turistom
prechádzajúcim po hrebeni Považského Inovca.
Vzhľadom k meniacim sa podmienkam v Zákonní−
ku práce od budúceho roka, odhlasujeme zo Sociál−
nej poisťovne a končíme zmluvy s doterajšími zamest−
nancami na Dohodu o vykonaní práce. Všetkým patrí
naše poďakovanie, najmä
Janke Mikušovej, ktorá
desať rokov zabezpečovala
pranie dresov a starala o hy−
gienu a čistotu v športových
kabínach k všeobecnej spo−
kojnosti. Ako tieto činnosti
budeme zabezpečovať v na−
sledujúcom období, zatiaľ
nevieme... Verím, že za po−
moci Obecného úradu
nájdeme východisko.
Pred blížiacim sa kon−
com roka všetkým členom a
priaznivcom našej TJ Zava−
žan do Nového roku 2013
želám všetko najlepšie, dob−
ré zdravie a radosť z dosa−
hovaných športových vý−
sledkov.
Dušan Filip, predseda
TJ Zavažan

Polovica septembra 2011, sviatok Pan−
ny Márie Sedembolestnej. V kaplnke sv.
Kataríny v Kálnici práve končí sv. omša.
Veriaci sa pomaly rozchádzajú, daktorí
pešky, iní autom. Aj na dve panie z Rako−
ľúb čakalo auto, šofér ochotne otvoril dve−
re, aby im uľahčil nastupovanie, ale do
auta sa k nim votrel aj nečakaný pasažier
− urastený rotvajler, ktorý nejavil žiadnu
snahu takto získané miesto opustiť, na−
opak, na spolucestujúcich začal ceriť zuby.
Tí v rozpakoch vystúpili a čakali, kedy pes
urobí to isté. Prešla hodina, pes stále od−
hodlaný brániť svoj nový pelech. Čo s ním?
Lákali ho na pečené kuracie krídelká, ale
nič. Ani autorita starostu, ktorého ktosi
privolal, nepomáha, pes trval na svojom.
Neuspel ani miestny chovateľ rotvajlerov.
Pes nemal obojok, známku, teda všetci si
mysleli, že ho majiteľ vypustil niekde pri
ceste, aby sa ho zbavil. Miestny policajt
im poradil, aby volali na mestskú políciu,
mali by mať uspávaciu pušku, a tak psa
zneškodniť. Prišli ďalšie dobré rady, ale
ani policajti, ani hasiči, ani veterinári či
útulok neboli vhodným riešením čím ďalej
tým viac zamotanej situácie. Čo robiť?
Po troch hodinách „zábavy“, zrejme na
oboch stranách, milý havko vyšiel z auta,
zjedol ponúknuté kuracie krídlo a pobral
sa smerom dolu ulicou. Po niekoľkých
metroch zastavil pri ňom traktorík a pes
nastúpil akoby nič. Koniec. Ani „hav−hav“
na pozdrav.
A kto ho odviezol? No predsa jeho ma−
jiteľ...
(b)
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Bude TJ Zavažan Obecným
športovým klubom?
Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zabezpečova−
ním plynulej činnosti TJ Zavažan, ako i k meniacim sa pra−
vidlám novelizovaného Zákonníka práce od roku 2013 v súvis−
losti so zamestnávaním na dohody o vykonaní práce, predseda
TJ Zavažan požiadal dňa 15.10.2012 listom Obecné zastupi−
teľstvo a starostu o prechod TJ Zavažan Kálnica pod Obec
Kálnica s navrhovaným názvom „Obecný športový klub Zava−
žan Kálnica“.
Prijatím tohto návrhu by bola istota, že obci záleží na čin−
nosti športového klubu a nie je jej ľahostajné, ako mladí ľudia
trávia svoj voľný čas. Je rozdiel, či ho trávia pohybom a džavo−
tom na ihrisku, čo je treba organizovať a podporovať, alebo pri
hracích automatoch, fajčením, popíjaním alkoholu, bezcieľnym
ponevieraním sa po obci, alebo vysedávaním doma pri počíta−
čoch, čo určite neprospieva zdraviu najmä mladej generácie.
Táto myšlienka s Obecným športovým klubom nie je nová, ale
je uplatňovaná už mnohými okolitými obcami, kde starosta a
obec preberajú zodpovednosť za túto verejnoprospešnú čin−
nosť.
Žiaľ, doterajšie stanovisko nášho Obecného zastupiteľstva
a pána starostu je, že „neodporúčajú, aby TJ Zavažan prešla
pod správu obce Kálnica“.
Dôvodia to tým, že „Premenovanie na Obecný športový klub
by neprinieslo viac prostriedkov na činnosť TJ, ale mohol by byť
ohrozený aj príjem z 2 % odvodu z podielových daní fyzických
a právnických osôb, ktorý by v hospodárení TJ citeľne chýbal“.
V uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ale ani z
listu starostu, ktorý TJ dostala, nie je žiadna zmienka o potreb−
nosti a užitočnosti činnosti TJ pre občanov našej obce. Taktiež
z týchto dokumentov nevyplýva ubezpečenie do budúcnosti o
vytváraní priaznivých, teda aj finančných, podmienok obcou. V
súčasnosti platí zákon, že obec môže, ale ani nemusí podporo−
vať činnosť TJ, čo však v prípade „Obecného športového klubu“
je v inej polohe. Osobne mám taký pocit, že telovýchovná jed−
nota je pre obec Kálnica v súčasnej finančnej situácii na príťaž.
Áno, aby som bol úprimný, organizovanie tejto činnosti je i
pre mňa za jestvujúcej situácie na príťaž. Keď som na porade u
starostu, ktorú zvolal za účelom bližšieho vysvetlenia žiadosti a
hľadania riešení za prítomnosti zástupkyne starostu, hlavnej
kontrolórky obce a predsedu futbalového oddielu, požiadal, aby
mi poradili, ako sa tejto „príťaže“ zbaviť, bolo mi poradené, aby
som si našiel nástupcu. Jednoduchá odpoveď, ale o to zložitej−
šia realizácia. Nájsť niekoho, kto bude ochotný v súčasnej zlo−
žitej dobe tejto pravidelnej celoročnej činnosti venovať svoj voľ−
ný čas, riešiť každodenné problémy, ktoré vyplývajú z tejto ne−
ľahkej funkcie s prevažne s mladými ľuďmi s náročnosťou i na
vlastné finančné zdroje a pritom byť aj „spisovateľom“, čo vyža−
duje tiež svoj čas, nie je jednoduché. A žiaľ, dnes je taká doba,
že „nik nie je ochotný zadarmo, ani krížom slamy prehodiť“.
Ani sa tomu moc nedivím, keď aj funkcionári obce od tejto
činnosti bočia, čo dali najavo i svojou malou účasťou na osla−
vách 65. výročia založenia TJ Zavažan.
Preto odporúčam, aby obecné zastupiteľstvo a pán starosta
prehodnotili svoje doterajšie zamietavé stanovisko. Je potrebné,
aby za prítomnosti funkcionárov obce a TJ spoločne hľadali, čo
možno najskôr, východisko zo súčasnej nepriaznivej situácie.
Riešenie je navrhnuté v samotnej žiadosti predsedu TJ, kto−
rá je uverejnená i na obecnej internetovej stránke.
Dušan Filip
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65. výročie založenia Telovýchovnej jednoty Zavažan Kálnica
Dňa 23.6.2012 sa usku−
točnilo v športovom areáli
v Kálnici slávnostné špor−
tové popoludnie pri príleži−
tosti osláv 65. výročia zalo−
ženia TJ Zavažan Kálnica za
účasti vzácnych hostí z družob−
nej TJ Družstevník Popovice z Českej repub−
liky.
Predseda TJ Zavažan Kálnica Dušan Fi−
lip privítal predsedu TJ Družstevník Popovi−
ce pána Radima Slunečka a ďalších členov

každoročnej stolnotenisovej súťaži medzi
najbližšími obcami sa umiestňujú na prvých
miestach.
− Turisti sporadicky organizujú pešie túry,
ale aj cykloturistické výjazdy a udržujú a sta−
rajú sa o Turistický zrub, ktorý je verejne prí−
stupný.
− Lyžiari – pretrvávajúca stagnácia; vzni−
ká záujem mladých o terénnu cyklistiku v Bike−
Centrum Kálnica.
Záverom predseda TJ poďakoval všetkým
futbalistom, stolným tenistom, turistom, tréne−

POPOVICE 23.6.2012 − foto Martin Markech

výboru TJ Popovice. Zvlášť privítal starostku
obce Popovice, pani Jitku Novákovú, mies−
tostarostov Františka Bajaju a Radeka Mali−
nu, ako i všetkých prítomných priateľov a špor−
tovcov z Popovíc.
Taktiež privítal starostu našej obce Ing.
Jána Krchnavého a poslancov obecného za−
stupiteľstva a všetkých ostatných prítomných.
Vo svojom krátkom príhovore okrem iného
povedal, že sa veriť nechce, ako rýchlo ubehlo
posledných päť rokov od nezabudnuteľnej
oslavy 60. výročia založenia TJ Zavažan (vlá−
čik jazdiaci po Kálnici, ženský futbal a iné
atrakcie).
Za toto obdobie sa veľa zmenilo v oboch
našich TJ, ale najcitlivejšie sú, žiaľ, i nená−
vratné odchody niektorých našich členov z
oboch TJ, i keď pred piatimi rokmi tu ešte
boli. Požiadal prítomných, aby si pripomenuli
pamiatku nedávno zosnulého zakladajúceho
člena našej TJ Zavažan a bývalého dlhoroč−
ného predsedu pána Bohumila Zdenka Šev−
číka, ale aj nášho priateľa pána Ladislava
Vacenovského, bývalého predsedu Okresné−
ho futbalového zväzu v Uherském Hradišti,
pochádzajúceho z Popovíc a ďalších neme−
novaných, ktorí opustili naše rady v oboch TJ
a uctili si ich pamiatku minutou ticha.
Ďalej predseda TJ v krátkosti pripomenul,
čo sa za posledných päť rokov zmenilo v živo−
te našej TJ:
− Muži postúpili do Majstrovstiev oblasti
Trenčín v r.2007 a sú tam doteraz, i keď
častokrát s nervákom do posledného kola.
− Dorastenci pomerne úspešne hrajú tak−
tiež Majstrovstvo oblasti Trenčín, keď sa
umiestňujú v strede tabuľky, i keď máme stále
menej a menej hráčov...
− Žiaci štyri roky obsadzovali čelo tabuľky,
ale v súčasnosti pretrváva generačná kríza s
menším počtom hráčov, čo sa prejavilo i
umiestnením na konci tabuľky.
− Stolní tenisti hrajú dva roky súťaž Maj−
strovstiev oblasti Trenčín – v sezóne 2011−
2012 sa umiestnili na peknom 6. mieste. V

rom a ochotným funkcionárom za ich aktívnu
činnosť, fanúšikom za priazeň a podporu.
Poďakovanie za pomoc a podporu vyslo−
vil i sponzorom:
Výrobno−montážnemu združeniu NERIS
– Nedbal−Juris, Firme VZDUCHOTORG p.
Pavel Mertin z Nového Mesta nad Váhom,
Pohostinstvu Potoček Kálnica, majiteľ Libor
Potoček s manželkou Žanetou;
Stavebno−montážnej skupine pána Pavla
Pavlecha, Potraviny a mäsiarstvo Rakoľuby,
pán Rastislav Kramárik.
Poďakoval i predchádzajúcemu Obecnému
zastupiteľstvu a bývalému starostovi Ing. Bor−
covanovi, ako i súčasnému starostovi Ing. Já−
novi Krchnavému, ktorí, v rámci možností, pod−
porovali a podporujú športovú činnosť TJ Za−
važan. Rovnako poďakoval i všetkým priazniv−
com športu, ktorí každoročne poukazujú 2 % z
odvedených daní pre TJ Zavažan Kálnica.
V ďalšej časti svojimi príhovormi vystúpili
predseda TJ Popovice Radim Slunečko, sta−
rostka družobnej obce Popovice pani Jitka
Nováková a starosta Kálnice Ing. Ján Krch−
navý. Po vzájomnom odovzdaní pamätných
plakiet a upomienkových predmetov pokra−
čovalo športové popoludnie futbalovými zá−
pasmi.
Starí páni: Kálnica – Popovice 4:3/3:1/
góly: Lintner 3, Bulko – Kaňovský, Vlčňov−
ský, Mikulčík.
A – muži: Kálnica – Popovice 0:1/0:1 /
gól: Haluza. Oba zápasy pred asi 300 spo−
kojnými divákmi rozhodoval Ján Bušo.
Spoločné posedenie pri guláši, kapustni−
ci, živánskej a dobrom vínku, pokračovalo
tanečnou zábavou za účinkovania DJ Igora
Kolínka. Výborným spestrením celého sláv−
nostného dňa bola „Jánska vatra,“ o ktorú sa
postarali kálnickí hasiči, za čo im patrí naše
poďakovanie.
Pri lúčení sa s priateľmi z Popovíc sme sa
navzájom utvrdili, že naša družba bude urči−
te pokračovať i v ďalších rokoch.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan

