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Moja mama
Moja mama dobrá je,
Všetko, čo chcem, dá len mne.
Oblečenie, hračky, ba aj jedlo,
no nie je jej predsa všetko jedno.
Stará sa o mňa už od malička,
rozprávala mi o tom, ako bola maličká.
Pre mňa je tá najmilšia,
zo všetkých tá najkrajšia.
Mamičke aj pomôžem,
na chlebík jej natriem džem.
Na tvoj sviatok otvor ručičku,
dám ti do nej ružičku.
Adam Hrnčiarik, 4.A

DEŇ MATIEK V KD V KÁLNICI 12. MÁJ 2013
Na obrázkoch deti a učitelia ZŠ s MŠ v Kálnici so starostom obce Ing. Jánom Krchnavým.

Moja mama
Moja milá maminka,
tá veľká konvalinka.
Z belasých očí na
mňa pozerá láska,
niekedy aj zlosť.

všetky fotky Ján Valovič

Moja mama
Moju mamu rada mám,
božtekmi ju obdarúvam.
Hnedé oči ona má,
krásne vlasy veru má.

Ľúbim ju, veď je
to moja maminka.

Stromčeky nám polieva,
palacinky varieva.
Uspáva ma od malička.
Je to dobrá mamička.

Veronika Pavlechová, 4.A

Tereza A. Tvarožková, 2.A

2.

Kálnické ozveny

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO INFORMUJE
Obecné zastupiteľstvo sa od 30.11.2012 do 10.4.2013 zišlo päťkrát.
OZ SCHVÁLILO:
Návrh VZN č.10 /2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kálnica. Cenu
pitnej vody pre rok 2013 vo výške 0,55 eura/ m3. Plán zasadnutí OZ pre rok
2013. Výšku stočného pre ČOV pre 8−BJ a bytové domy č. 101, 102 a 144
na 1,27 eura/m3. Rozpočtové opatrenie č.1/2012. Návrh rozpočtu na rok
2013 a berie na vedomie Návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015. Návrh Dodat−
ku č.1 k VZN č.8/2012 o určení výšky dotácie.
Vypracovanie prehodnotenia mzdy p. hl. kontrolórky. Vydanie dvoch čí−
sel Kálnických ozvien v roku 2013. Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania
poslancov. Pravidlá zverejňovania príspevkov na internetovej stránke obce
Kálnica:
1. zverejňovať len príspevky označené menom, priezviskom a číslom domu
autora príspevku;
2. nezverejňovať vulgárne, anonymné a hanlivé príspevky;
3. anonymné príspevky posielať na internetovú adresu OcÚ.
V súlade so Zákonom č. 325/2012 Z.z. bola MŠ v Kálnici č. 384 ako
súčasť právnického subjektu „ZŠ s MŠ v Kálnici č. 385“ evidovaná ako „Elo−
kované pracovisko − MŠ č. 384“ pri ZŠ s MŠ Kálnica 385. Zápis do kroniky
obce za r. 2008 a r. 2009. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine ZŠ s MŽ v
Kálnici.
OZ VZALO NA VEDOMIE:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kálnica na rok
2013. Správu o hospodárení v obecných lesoch za rok 2012. Správu o vý−
sledku následnej kontroly nájomných zmlúv. Návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2013. Správu z kontroly účtovných dokladov. Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2012. Pracovné postupy pri zriaďovaní miestneho múzea:
1. nasťahovať exponáty do domu č. p. 139;
2. v priebehu leta natrieť na dome č. p. 139 okná;
3. upratať priestory terajšieho archívu. Termín: do 31.8.2013. Návrh Do−
datku č. 1 k VZN č. 8/2012 „O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa mater−
skej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kálnica.“
OZ POVERILO:
P.starostu v prípade potreby podpísať „Zmluvu o spolupráci“ medzi OcÚ
Kálnica a OZ „Kým žiješ, tancuj“ so sídlom v Krivosúd Bodovke. Komisiu pre
výstavbu, ochranu životného prostredia a majetkovoprávne záležitosti, aby
prehodnotila už existujúce projekty na rekonštrukciu „Domu smútku“ a pre−
strešenia priestoru pred ním a pána starostu, aby preveril možnosti získania
potrebného reziva.
OZ NESÚHLASÍ:
S uzatvorením „Zmluvy o združení finančných prostriedkov“ pre CVČ v
NMnV; s elektronickou formou posielania pozvánok a ďalších dokumentov; s
uzatvorením „Zmluvy o združení finančných prostriedkov“ od kongregácie
školských sestier De Notre Dame.
RNDr. Ingrid Ševčíková

BEZPLATNÉ PORADENSTVO
Občianske združenie „Právnici blízko k Vám“ oznamuje, že v našej obci
uskutočňuje bezplatnú právnu pomoc a právne poradenstvo každému obča−
novi, ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskutočňujú tieto bezplatné kon−
zultácie sú vždy v predstihu vyhlásené miestnym rozhlasom. Občianske zdru−
ženie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva.
Všetky vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za
účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každé−
ho občana. Občianske združenie poskytuje právnu pomoc a poradenstvo
občanom vo všetkých oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinné−
ho práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva,
prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď. Využite túto jedinečnú príle−
žitosť a nechajte si zadarmo poradiť odborníkmi, a to na každú jednu vašu
otázku. Ak by ste sa z pracovných dôvodov nestihli osobne zúčastniť pora−
denstva, vypýtajte si na obecnom úrade telefónny kontakt na právnika, ktorý
vám poskytne bezplatné poradenstvo aj prostredníctvom telefonického roz−
hovoru.
Ing. Miroslav Borcovan
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Základné informácie o projekte
Z malých obcí do siení slávy
V auguste minulého roka začali
obce Kálnica a Felsönyék z Maďar−
skej republiky realizovať v rámci progra−
mu EÚ Celoživotné vzdelávanie pod−
program Commenius projekt pod ná−
zvom „Z malých obcí do siene slávy.”
Projekt je financovaný z prostriedkov
EÚ po dobu 24 mesiacov. Má viacero
cieľov, ale jeden z najdôležitejších je
objaviť a rozvíjať už v deťoch starších
ako šesť rokov ich nadanie a orientá−
ciu na úspech. Zároveň prispieť k tomu,
aby sa viac pozornosti venovalo tomu,
ako zmeniť súčasnú a všeobecne sle−
dovanú výchovnú filozofiu na základ−
nej škole v SR i v Maďarsku tak, že
miesto ťažiskovej orientácie na lexikál−
ne vedomosti sa ťažiskovým stane prí−
stup typu „úspešná cesta životom.“
Projekt sa snaží dať nástroj do rúk uči−
teľského zboru na rozvoj detí smerom
k úspechu. Úspešné myslenie je dnes
totiž často považované za šťastie, za
orientáciu, ktorá je týmto ľudom daná.
Avšak, pravdou je, že títo ľudia sa ve−
dia učiť a stále sa učia.
Podstatu projektu tvorí 10 základ−
ných téz (pilierov), s ktorými by sa mali
žiaci zoznámiť a osvojiť si ich počas troch
pilotných kôl, ktoré sú zároveň prostried−
kom na zistenie miery predpokladov pre
ich úspešnú budúcnosť. Tieto tzv. pilie−
re sú: 1. Vždy maj cieľ. 2. Nikdy sa ne−
prestaň učiť. 3. Cháp konflikt ako spô−
sob napredovania. 4. Maj odvahu sa
rozhodnúť. 5. Zákazník je kráľ. 6. Buď
dobrý tímový hráč. 7. Motivuj sa, aby si
dokázal motivovať iných. 8. Teš sa z
každej maličkosti. 9. Snaž sa o úspech.
10. Ty to dokážeš!
Predpokladáme, že prínosom bude
– pre žiakov nárast ich vedomostí
o dôležitosti úspešnej orientácie a dá
im príklady, vedomosti a know−how,
ako byť aktívnymi pri „hľadaní úspechu“
a ako jednať pri „reverznej motivácii“
smerom k ich rodičom;
– pre učiteľov to, že projekt im dá
silné nástroje na učenie žiakov za
majstrov úspechu, orientáciu ako vy−
tvoriť a ako zvládnuť prípadné nástra−
hy alebo konflikty, slobodu integrovať
témy kurzu, ak budú v súlade s učeb−
ným plánom ako aj hodnotné skúse−
nosti pre prácu s cudzincami v multi−
kulturálnych podmienkach;
– pre školy samotné dá možnosti
naučiť sa, ako partnerská škola orga−
nizuje proces, spoznať najlepšiu prax
v tomto procese a prakticky ju aspoň
experimentálne aplikovať. Zároveň vy−
tvára základ pre budovanie ďalšej ko−
operácie medzi školami po skončení
projektu;
– pre miestne samosprávy to, že
projekt prispeje k zvýšeniu celkovej
zodpovednosti samospráv pri organi−
zovaní členov komunity v súvislosti s
nárastom úspešného myslenia, rozšíri
horizont poznatkov a skúseností samo−
správ pri implementácii rôznych opat−
rení zameraných na chápanie „ingre−
diencií úspechu“ zo strany občanov ako

aj to, že nepriamo dá možnosť ako učiť
partnera samosprávy organizovať ale−
bo pomáhať pri podobných nápadoch.
Okrem toho rozširuje ich praktické skú−
senosti o tom, ako riadiť medzinárod−
ný tím a ako úspešne zvládnuť takýto
projekt v budúcnosti;
– pre ostatných zúčastnených, ako
sú rodičia, ostatní dospelí, ostatné ko−
munity, obce, iné školy a organizácie,
dáva šancu familiárne sa zúčastniť na
procesoch a výsledkoch partnerstva,
povzbudzuje zúčastnených na zavá−
dzaní a sledovaní príkladov z partner−
stva a zvyšuje vedomie u ostatných
zúčastnených o dôležitosti učenia sa
úspešnému mysleniu.
Z uvedeného je zrejmé, že miest−
na samospráva organizuje a riadi celý
projekt, monitoruje priebeh prác a vý−
sledky vo vzťahu k stanovenému sú−
boru cieľov, zabezpečuje šírenie po−
znatkov a vedomostí získaných z rea−
lizácie procesov, skúseností a výsled−
kov projektu. Projekt jej teda dáva
možnosť prispieť k naplneniu cieľov
obce so samosprávou v oblasti starost−
livosti o prichádzajúcu generáciu, po−
skytuje priestor pre upevnenie znalos−
tí úspešnej orientácie mladej generá−
cie, pomáha získavať a zbierať dobré
príklady pre nasledovanie v miestnych
komunitách (obciach), dáva šance zdo−
konaliť sa v zručnostiach organizovať
a riadiť podobný projekt, poskytuje skú−
senosti a zlepšuje riadenie ľudí.
Z hľadiska EÚ pridanou hodnotou
projektu bude to, že prispeje k zlepšo−
vaniu a rozvoju vzájomného porozu−
menia a rešpektovania medzi rôznymi
členským štátmi EÚ, k pochopeniu
dôležitosti multikulturálneho prístupu v
súčasnom i budúcom období. Takto
predstavuje ďalšiu šancu vybudovať
efektívne spoločnosti na Slovensku, v
Maďarsku a inde, upozorňuje na naj−
dôležitejšie „ingrediencie“ úspechu a
pomáha realizovať, aby tieto „ingre−
diencie“ sa stali všade platné a účin−
né. Zároveň tak dáva prichádzajúcej
mladej generácii pocit domova všade
v EÚ, napomáha účastníkom zväčšiť
si šírku ich horizontu v lepšom chápa−
ní najdôležitejších hodnôt EÚ, zlepšu−
je u prichádzajúcej generácie (a tiež u
dospelých) chápanie významu celoži−
votného programu učenia sa, zlepšu−
je prichádzajúcej generácii pracovné
podmienky a možnosti získať prácu
všade v EÚ.
Hodnotenie a monitorovanie vý−
sledkov a priebehu projektu sa bude
uskutočňovať formou vzájomného po−
rovnania aktivít a výsledkov s presne
rozpracovaným plánom, hodnotenia
vývoja ukazovateľov pokroku a ich sle−
dovania, porovnania hodnotenia vý−
sledkov meraných na začiatku a na
konci projektu, spätnej väzby od detí
zúčastnených v „pilotnom kole.“ Pred−
pokladáme minimálne 15 % zlepšenie
ukazovateľov pokroku.
Ing. Milan Bušo

číslo 1 − máj 2013

Kálnické ozveny

3.

Na slovíčko, pán starosta...
Vychádza prvé číslo Kálnických ozvien v roku 2013, čo je zároveň príležitosť
požiadať pána starostu Ing. Jána Krchnavého o pár slov k niektorým problé−
mom, ktoré obec v tomto roku riešila či rieši.
1. Prichádzajúci do obce si všimne v Parku J.M. Hurbana čerstvo zre−
zané lipy. Prečo sa po roku pristúpilo k ďalšiemu zrezávaniu týchto krás−
nych stromov? Vieme, kedy sa tieto lipy vysádzali?
Ošetrenie líp v parku zmladzovacím rezom bolo vynútené minuloročným
zásahom pracovníkov ZSE Trenčín. V zmysle platných noriem ochrany NN a
VN vedení elektrického prúdu odstránili všetky konáre, zasahujúce do trasy
rozvodov. Ich rez bol zameraný výlučne na uvoľnenie priestoru okolo elektric−
kých drôtov, čo spôsobilo, že všetkým lipám zostala len polovica koruny, rastú−
ca dovysoka.
Takýto vzhľad stromov nevytváral priaznivý estetický dojem a, popravde,
väčšine z nás sa nepozdával.
Rozhodli sme sa preto vykonať ešte jeden tvarovací rez s úmyslom založiť
nové koruny na nižšej úrovni tak, aby nezasahovali do elektrických vedení.
Základom pre ich vypestovanie sa stane drobný obrast na kmeňoch vo výške
okolo 3−4 metrov, z ktorého sa postupne vyformujú nové koruny. Kostrové ko−
náre vyrastajúce v menšej výške budú prístupné aj z rebríkov, čo sa stane
výhodou pre jednoduchšie ošetrovanie líp v budúcnosti. Už pravdepodobne
nebude viac potrebné pre vykonanie budúcich zásahov objednávať a platiť elek−
trikársku vysokozdvižnú plošinu.
Konkrétny rok, kedy boli lipy v parku vysadené, sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť.
Podľa odborného odhadu pracovníkov zaoberajúcich sa pestovaním a tvarova−
ním ovocných i okrasných drevín môžu mať lipy v parku okolo 70 – 80 rokov.
2. Projekt spolupráce s obcou Felsönyék úspešne pokračuje, zástup−
covia obcí sa striedajú na návštevách. Aké sú Vaše skúsenosti zo vzá−
jomného spoznávania? Koľko stretnutí je naplánovaných na tento rok?
Práce na spoločnom projekte obcí Kálnica a Felsönyék v Maďarsku v rámci
programu celoživotného vzdelávania, podprogram Coménius Régio, postupujú
zatiaľ presne podľa vopred schváleného harmonogramu. O zameraní, cieľoch a
prínosoch projektu s názvom „Z malých obcí do siene slávy“ sa podrobnejšie
píše v článku Ing. Buša. Ťažisko riešenia spočíva na spoločných stretnutiach
zástupcov škôl a obcí z obidvoch strán, na ktorých podrobne analyzujú, vyhod−
nocujú rozpracované dohodnuté témy a stanovujú si úlohy na ďalšie obdobie.
Doterajšia spolupráca je hodnotená ako dobrá k spokojnosti obidvoch strán.
Pretože sa jedná o porovnateľné obce z hľadiska veľkosti, počtu obyvateľov,
stretnutia prinášajú užitočnú výmenu skúseností z riešení každodenných prob−
lémov obcí, hlavne však problémov zameraných na vyučovací proces na ško−
lách a rast úrovne vedomostí žiakov. Doteraz sa uskutočnili tri pracovné stretnu−
tia v Kálnici a tri vo Felsönyéku. Do konca roku by sme sa mali podľa plánu
stretnúť ešte štyri krát – dvakrát u nás a dvakrát v Maďarsku. Je však možné, že
vzhľadom na vývoj riešenia projektu bude i viac stretnutí.
3. Obec riešila zmenu názvu materskej školy – stalo sa z nej Elokova−
né pracovisko materská škola, v zmysle zákona. Čo sa ešte zmení či
zmenilo vo vzťahu obec a škôlka alebo škola?
Materská škola ako súčasť právnického subjektu ZŠ s MŠ v zmysle zákona
č. 325/2012 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003, nie je chápaná ako ma−
terská škola, ale ako triedy predškolskej výchovy. A všetky triedy, záujmové
útvary, ktoré existujú mimo adresy (sídla) školy sú považované za elokované
pracoviská a do 30.6.2013 musia byť takto zaevidované na Ministerstve škol−
stva SR. Uvedené sa týka aj našej MŠ v Kálnici, ktorá má súpisné číslo 384,
zatiaľ čo samostatný právnický subjekt ZŠ s MŠ Kálnica, ktorého súčasťou je aj
materská škola, sídli na čísle 385. Z tohto dôvodu vznikla i nám povinnosť zriadiť
elokované pracovisko – MŠ v Kálnici. Jeho zriadenie je potrebné doložiť stano−
viskami národného inšpektorátu práce, regionálneho úradu verejného zdravot−
níctva a okresného hasičského a záchranného zboru. Zo strany obecného za−
stupiteľstva je potrebné prijať doplnok zriaďovacej listiny školy, ktorým zriadenie
elokovaného pracoviska schvaľuje. Všetky potrebné vyjadrenia v súčasnosti
máme k dispozícii a odosielame ich ministerstvu školstva spolu so žiadosťou na
zaevidovanie Elokovaného pracoviska – MŠ v Kálnici. V prípade, ak by sme tak
neurobili do 30. júna 2013, materská škola by bola vyradená zo siete školských
zariadení, čiže nebola by od 1.7.2013 financovaná štátom. Čo sa týka vzťahu
obec a škôlka alebo škola, zostáva všetko po starom, nič sa nemení. Mení sa
len administratívny názov, miesto Materská škola budeme uvádzať „Elokované
pracovisko − MŠ v Kálnici“.
4. Podarilo sa obci odpredať niečo z nehnuteľného majetku? Čo ponú−
kame?
Veľkým problémom v ekonomike obce je doteraz neuhradená faktúra za
stavebné práce v súvislosti so zateplením a rekonštrukciou kultúrneho domu vo
výške cca 27.000,− eur. Pretože ju nedokážeme zaplatiť z bežných rozpočto−

vých prostriedkov obce, rozhodlo obecné zastupiteľstvo ešte v máji 2011 použiť
na jej úhradu výťažok z predaja nehnuteľného majetku obce. Predaj majetku
obce nie je teda žiadnym svojvoľným rozhodnutím poslancov, ako by sa mohol
niekto domnievať, ale je vynútený nepriaznivou finančnou situáciou obce. Roz−
hodnutím OZ boli k odpredaju ponúknuté domy č. 221 a 222 (bývalá pálenica),
pozemok v lyžiarskom stredisku Piesky a obecná chata. Na kúpu bývalej pále−
nice sa nenašiel dodnes vážny záujemca disponujúci potrebným kapitálom.
Oveľa nádejnejšie sa javil predaj pozemku v lyžiarskom areáli, o ktorý sa uchá−
dza väčšinový majiteľ SKI Centra s.r.o., p. Mgr. Feník. Jeho ponuka splnila
všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej obcou Kálnica ešte
koncom októbra 2012 na predaj predmetného pozemku. Výberovou komisiou
bol určený ako úspešný uchádzač. Vyzeralo to sľubne, ale predaj sa nepodarilo
dodnes uskutočniť z dôvodu nesolventnosti záujemcu. Ani po šiestich mesia−
coch od ukončenia súťaže nedokázal zohnať finančné zdroje na zaplatenie do−
hodnutej ceny. V druhom májovom týždni sme vstúpili do rokovaní s uchádza−
čom o kúpu obecnej chaty. Nakoľko sa javí ako seriózny partner s dostatočným
finančným zabezpečením, zadala obec požiadavku na vypracovanie znalecké−
ho posudku na ocenenie chaty. Cena stanovená posudkom znalca je najnižšou
cenou, za ktorú môže obec nehnuteľnosť predať. Bolo by veľmi dobré, ak by sa
nám tento obchod podarilo uzavrieť a získať peniaze na splatenie našich starých
záväzkov. Ponuka na predaj všetkých troch vyššie uvádzaných obecných ne−
hnuteľností je stále v platnosti, nie je potrebné ju opakovať.
5. V zápisnici z OZ zo dňa 10.4.2013 sa spomína oprava bočných ciest
na náklady obce – kedy sa plánuje zrealizovať?
Miestne komunikácie spravuje obec, stará sa o ich údržbu a opravy. Z uve−
deného vyplýva, že aj opravy poškodení povrchu ciest spôsobené prevádzkou v
zimnom období sa realizujú z prostriedkov obce. Predbežná dohoda s firmou
vykonávajúcou opravy ciest je uzavretá, zostáva spresniť termín začatia prác.
Situácia je tento rok priaznivá vzhľadom na skutočnosť, že i vláda SR uznala
naliehavosť opráv poškodených ciest a pridelila pre obce aj nevyhnutné finanč−
né prostriedky zo štátneho rozpočtu na ich uskutočnenie. Hoci nejde o žiadne
závratné sumy, je to účinná pomoc obecným rozpočtom. Nedobrý stav povrchu
je i na hlavnej ceste obcou, o ktorú sa stará Slovenská správa ciest. Nemáme
vplyv na zostavenie časového harmonogramu opráv v okrese, môžeme len
upozorniť na výtlky a požiadať o ich odstránenie, čo sme i urobili. Veríme, že to
nepotrvá dlho.
6. Prečo obec plánuje rekonštrukciu Domu smútku? Z akých zdrojov
bude financovať nový projekt a samotnú rekonštrukciu?
Sústavne sa meniaca a stále prísnejšia legislatíva týkajúca sa správy cinto−
rína a pochovávania zosnulých prináša celý rad zmien v organizácii a zabezpe−
čení pohrebných služieb. Zmeny sa dotýkajú aj požiadaviek na vybavenie do−
mov smútku. Ich súčasťou by mali byť samostatné priestory slúžiace na prípravu
(oblečenie) tiel zosnulých, priestory pre účinkujúcich pri smútočnom obrade a
sociálne zariadenie s tečúcou vodou. Požadované miestnosti v našom dome
smútku nie sú, preto sme sa v komisii pre výstavbu začali zaoberať prípravou
návrhov na rekonštrukciu, ktoré by zabezpečili splnenie vyššie uvedených pod−
mienok. Druhým dôvodom je potreba prekrytia plochy pred domom smútku,
ktoré by chránilo účastníkov obradu v prípade nepriazne počasia. Členovia ko−
misie pripravujú návrh prestavby so zreteľom na čo najnižšie náklady, pretože
na projekt a jeho realizáciu nemôžeme uvažovať so žiadnymi cudzími zdrojmi,
ale len s prostriedkami z rozpočtu obce.
7. MŠ prišla o notebooky, fotoaparát a iné – podarilo sa odhaliť pácha−
teľov krádeže?
Ráno 4. apríla 2013 čakalo zamestnancov a deti po príchode do materskej
školy nemilé prekvapenie − porozhadzované veci v triede, v riaditeľni, v sklade a
v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Vytlačené okno v triede naznačovalo,
kadiaľ sa neželaní návštevníci – zlodeji dostali dnu. Následnou kontrolou bola
zistená škoda: ukradnuté boli dva notebooky, fotoaparát a služobný mobil. Pe−
niaze, ktoré neznámi páchatelia pravdepodobne hľadali, svedčia o tom vyhá−
dzané veci z regálov, skriniek a zásuviek, odcudzené neboli, pretože pracovníč−
ky MŠ v budove nikdy žiadnu hotovosť zásadne nenechávajú. Privolaní prísluš−
níci polície zosnímali všetky zanechané stopy, so zámerom vypátrať a usvedčiť
páchateľov či páchateľa. Škôlkari sa počas práce kriminálneho technika všetci
tiesnili v priestore zborovne, aby policajtov v činnosti nerušili a nepoškodili sto−
py. Bol to pre ne nepríjemný zážitok, lebo deti potrebujú aj priestor aj pohyb, a
preto vydržať niekoľko hodín v malej miestnosti bolo pre ne pomerne stresujúce.
Podľa posledných informácií vyšetrovanie ešte stále pokračuje. V tomto prípade
by bolo zvlášť žiaduce odhaliť a potrestať páchateľa, či páchateľov a znemožniť
im pokračovanie v ďalších krádežiach.
Pán starosta, ďakujeme za informácie, ktoré ste nám poskytli.
Dana Badžgoňová
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ZÁVAŽNÉ UPOZORNENIA
Vývoz odpadu k vodojemu
Už dlhšiu dobu pozorujeme, že niektorí naši obča−
nia využívajú okolie prístupovej cesty k čerpacej sta−
nici vody pod vodojemom na vývoz rôzneho odpadu,
vrátané pokosenej trávy, orezaných konárov, zhnitých
jabĺčok a iného ovocia i iného materiálu a biologické−
ho odpadu. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že sa
jedná o znečisťovanie ochranného pásma čerpacej
stanice, ktorou je distribuovaná pitná voda do obce.
V prípade opakovania tejto skutočnosti môže byť obec
pri kontrole ochranných pásiem pokutovaná, čoho ná−
sledky ponesieme i všetci občania. V prípade zistenia
páchateľa budem žiadať o jeho zverejnenie a potres−
tanie. Verím, že sa to už nebude opakovať.

Kontrola vodomerov
V minulom čísle Kálnickych ozvien sme upozorňo−
vali na priebežnú kontrolu vodomerných šácht, na ich
zateplenie pred mrazom a ich kontrolu po zimnom
období. Ukázalo sa, že nie všetci občania tejto povin−
nosti venujú dostatočnú pozornosť a niekoľko vodome−
rov bolo poškodených, čím dochádzalo i k úniku pitnej
vody. V tejto súvislosti treba znovu zdôrazniť, že opra−
vu prípojky a vodomeru vrátane úniku vody znáša od−
berateľ vody a majiteľ prípojky. V rámci prevencie po−
rúch je veľmi dôležité, aby prístup k vodomeru bol za−
bezpečený trvale vloženým rebríkom v šachte a vodo−
mer bol podložený na pevnom podklade.

Povinnosť ohlásiť zmeny na cintoríne
Naša obec má spracovaný digitálny zoznam a at−
las nášho cintorína. Na internete pod heslom „Slo−
venské cintoríny“ je možné si prezrieť nielen záznamy
o jednotlivých zosnulých uvedené na náhrobných ka−
meňoch, ale je možné si prezrieť i fotografie jednotli−
vých hrobov. Tento zoznam je niekoľko rokov starý a
v tejto dobe sa aktualizuje, nakoľko pribudli nielen
hroby, ale na niektorých náhrobných kameňoch boli
doplnené a pozmenené nápisy. Je snahou, vedenia
obce ako správcu cintorína aby tento zoznam bol stá−
le aktuálny. K tomu je potrebné aby každá zmena na
hrobovom mieste bola na predpísanom tlačive nahlá−
sená na Obecný úrad. Jedná sa o úpravu a doplne−
nie nápisov na pomníku, zriadenie pomníka či ohrád−
ky, prípadne iná stavebná úprava. Tlačivo je potreb−
né vyzdvihnúť vopred na obecnom úrade a po vyko−
naní požadovanej úpravy je potrebné ho odovzdať na
obecný úrad k zápisu. Za nedodržanie tohto postupu,
v zmysle VZN, je možné sankcionovať nielen pozo−
stalých, ale i firmu, ktorá túto úpravu bez uvedeného
ohlásenia vykonala. Verím, že je v záujme nás
všetkých i túto potrebnú evidenciu mať v poriadku.
Zároveň pripravujeme v spolupráci s Klubom dôchod−
cov vybudovanie pletivového plota od potoka, čím by
sa cintorín „doupravil“. Predpokladáme popri práci a
už pripraveného materiálu získať sponzorsky na jeho
zrealizovanie ešte cca 500 eur na dokúpenie poplas−
tovaného zeleného pletiva. Cintorín je vizitka našej
obce. Chceme, aby bola čo najkrajšia.
Ing. Miroslav Borcovan
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Informácia o zápise ROEP
ROEP – register obnovenej evidencie
pozemkov je konanie o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k
nim. Cieľom ROEP je sprehľadniť pozemko−
vé vlastníctvo v SR a premietnuť do katastra
nehnuteľností vlastnícke práva k pozemkom,
ktoré sú vymedzené plošne vlastníckymi
vzťahmi a doteraz neboli v katastri nehnu−
teľností zapísané. Písomný operát – výpisy
z pozemkovej knihy, na ktorých sa evidova−
lo vlastníctvo do roku 1964, t.j. pred zave−
dením listov vlastníctva, sa častokrát vyzna−
čuje mnohými nepresnosťami o vlastníkovi,
napr. nie sú tam uvádzané adresy, rodné
čísla, dátumy narodenia a pod. Cieľom
ROEP je, aby právne vzťahy ku všetkým
pozemkom boli správne evidované v katastri
nehnuteľností na listoch vlastníctva a aby sa
tak minimalizoval počet neidentifikovateľných
vlastníkov, čo umožní a zjednoduší poskyto−
vanie informácií o vlastníckych právach k
pozemkom.
Predmetom konania sú pozemky, ktoré
neboli zapísané na liste vlastníctva alebo
pozemky, ku ktorým nie je evidované vlast−
nícke právo na listoch vlastníctva v celosti.
Komisia pre ROEP, zriadená dňa

25.2.2010, v priebehu rokov 2010, 2011 a
20102 zhromažďovala a vyhodnocovala pod−
nety a pripomienky občanov na doplnenie a
spresnenie údajov o nehnuteľnostiach. Na
svojom poslednom zasadnutí pripravila ná−
vrhy na zápis do evidencie v správe katastra.
Správa katastra Nové Mesto nad Váhom
rozhodnutím č. 05/2012/ROEP zo dňa
29.11.2012 schválila podľa §7 od. 3 zákona
register obnovenej evidencie pozemkov v
katastrálnom území Kálnica.
Odporúčame občanom, aby si svoje listy
vlastníctva skontrolovali s doterajšími listina−
mi a taktiež je potrebné skontrolovať si aj
osobné údaje na listoch vlastníctva t.j. adre−
su, rodné číslo, rodné priezvisko. Ak niekto−
rý z týchto údajov na liste vlastníctva nie je
zapísaný, je možné Správu katastra Nové
Mesto nad Váhom požiadať o doplnenie úda−
jov do listu vlastníctva ešte do 2 rokov od
schválenia ROEP−u. Ďalej je potrebné zistiť
si podľa menného zoznamu, či sú evidova−
né nejaké pozemky na predkov, ktorí už
nežijú. V tom prípade bude potrebné obno−
viť dedičské konanie podaním žiadosti o
obnovenie dedičského konania na príslušný
okresný súd.
Anna Krchnavá

OSLOBODENIE KÁLNICE
Každoročne si s príchodom jari pripomí−
name výročie oslobodenie našej obce od
fašistickej nadvlády. Podľa kalendára bolo
presne 6. apríla roku 1945, keď v popolud−
ňajších hodinách začali v smere od Socho−
ňa do dediny prichádzať prví vojaci 4. ru−
munskej armády, ktorá bojovala v zosta−
vách Červenej armády, postupujúcej od vý−
chodu. Tento deň vošiel do našej histórie
ako deň oslobodenia obce, ktorý zároveň
znamenal aj koniec 2. svetovej vojny v na−
šom regióne.
Aj tento rok, v sobotu 6.4.2013 sa kona−
la spomienková slávnosť v parku pri škole
na počesť dnes už 68. výročia týchto pa−
mätných udalostí. Po doznení štátnej hym−
ny predniesol žiak základnej školy Janko

Vaško báseň venovanú všetkým neohroze−
ným bojovníkom za našu slobodu. Potom v
krátkom príhovore pán starosta pripomenul
priebeh udalostí pamätnej jari 1945 s dôra−
zom na dejinný význam a historické posol−
stvo vojnových udalostí pre nasledujúce
generácie. Najdôležitejšie je poučenie z
vtedajších tragických udalostí pre súčasnú
aj budúce generácie, aby už nikdy nepri−
pustili opakovanie vojnových hrôz.
Po posledných tónoch hymnickej pies−
ne „Kto za pravdu horí“ sa prítomní presu−
nuli k budove školy, kde k pamätnej tabuli
obetiam druhej svetovej vojny položili spo−
mienkový veniec, ako vyjadrenie úcty a
vďačnosti všetkým, ktorí za nás bojovali a
prinášali obete.
Ing. M. Borcovan

Nová päťeurová bankovka
2.5.2013 – V krajinách eurozóny sa dostala prostredníctvom bánk a bankomatov do
obehu nová päťeurová bankovka z novej série Európa s dokonalejšími ochrannými znakmi.
Platiť budú obe bankovky súčasne, až pokiaľ sa bankovka z prvej série nestiahne. Termín
ukončenia platnosti bankoviek z prvej série sa včas oznámi. Bankovka v nominálnej hod−
note päť eur má vo vodoznaku a holograme na pravom okraji portrét Európy (postava z
gréckej mytológie), okno, hodnotu bankovky a znak euro. Číslo 5 mení farbu zo smaragdo−
vozelenej na tmavo−
modrú a vytvára tak
svetelný efekt, ktorý
sa pohybuje vertikál−
ne. Identifikátory pre
slabozrakých a nevi−
diacich (vystupujúce
krátke čiary) sú na
ľavom a pravom okra−
ji bankovky. Ochran−
né znaky sú na líco−
vej strane a dajú sa
overiť pohľadom, hmatom a naklonením. Postupne sa vymenia aj bankovky vyšších nomi−
nálnych hodnôt. EÚ pripravila informačné video „Euro: naša mena“ v 22 jazykoch.
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AJ KÁLNICA MÁ TALENT
To, že máme v našej obci veľmi talentované deti ohľadom športu už asi
všetci dobre vieme, ale treba vyzdvihnúť aj tie umelecky nadané. Dňa 23.4.2013
sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnila súťaž amatérskych spevákov a spe−
váčok NOVOSTAR. Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa s Vami podelila
o môj zážitok z tohto podujatia. Vo vynovenom KD v Novom Meste na Váhom
som bola prvýkrát. Hneď na začiatku na mňa zapôsobila útulnosť priestoru a
potešila ma početná účasť občanov z Kálnice, ale aj blízkeho okolia. Všetci prišli
fandiť svojim blízkym. Z našej obce do semifinále postúpili dvaja účinkujúci. A to
Miška Bôžiková a Matúš Macháč. Ich spevácky talent sa nedá poprieť a ešte
teraz sa mi potia dlane, keď si spomeniem ako netrpezlivo som čakala na ich
vystúpenie. Súťaž sa začala a ja spolu s ostatnými som žasla, aké talenty nám
vyrastajú v našom okrese. Keď prišla rada na Mišku, a tá sa postavila na pó−
dium, pocítila som radosť z toho, že moja malá suseda je tak odvážna. Jej
vystúpenie bolo veľmi milé. Tréma vždy zohrá svoje, ale že má talent, to je isté.
Ale potom to prišlo. S číslom 11 nám vystúpil Matúš Macháč. Zaspieval nám
pieseň od Petra Muka Stín katedrál a mnohým v sále padla sánka. Jeho rodina,
priatelia, hlavne zo súboru Máj, Otava a mamičky z KKM sa za búrlivého po−
tlesku postavili zo sedadiel. Matúš je veľmi talentovaný mladý muž a ja pevne
dúfam, že osud mu bude viac naklonený a my budeme sledovať jeho ďalšie
úspechy. Tak, ako som ja hrdá na neho, mali by sme byť všetci, veď je z Kálni−
ce. Ten je náš!

Rada by som sa vyjadrila aj k hodnotiacej porote. Mgr. Mirka Klimentová a
Peter Rýdzi sú veľmi príjemní ľudia. Ich hodnotenie účinkujúcich bolo veľmi
citlivé a povzbudivé. Sú to ľudia, čo majú odborné skúsenosti a venujú sa hu−
dobnej výučbe. Ich kolegyňa v porote, pani Helena Vrtichová sa sama hneď na
začiatku nominovala za tú zlú. Mňa osobne zaujala hlavne svojim zovňajškom.
A čo sa týka hodnotenia súťažiacich, tak to bolo dosť necitlivo prehnané. Ale
aspoň som mala tú česť spoznať ju osobne. Zostáva mi veriť, že to, čo povedala,
myslela v dobrom alebo žartom, lebo vyjadrenie, že Kálnica nemá dobrú pálen−
ku, by som brala ako obecnú urážku. A na záver tohto môjho príspevku by som
sa chcela poďakovať za krásny umelecký zážitok a vidíme sa na finále dňa
28.5.2013 v KD v Novom Meste nad Váhom. Príďte fandiť, veď nám postúpili do
finále obaja účinkujúci a sú z Kálnice.
Držíme palce Miške a Matúšovi a želáme im veľa úspechov v živote. Ž.P.

Folklór v Kálnici
Určite ste si všimli, že za posledné obdobie, krok za krokom, aj v našej obci
ožíva folklór a tradície. Náš amatérsky spolok dobrovoľníkov funguje zhruba tri
roky a keďže náš záujem sa stále zdokonaľovať pretrváva, tak sme sa rozhodli
založiť občianske združenie. Prijali sme pomocnú ruku pani Vozárovej. Jej skú−
senosti a podobné nadšenie sme uvítali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V
tomto čase sa venujeme hlavne tanečným tréningom, ale našou veľkou výzvou
zostáva nacvičiť divadelno−tanečné predstavenie Pytačky na dedine (svadba).
Námety a rady čerpáme od našich starých mám a otcov. Touto cestou sa
chcem hlavne poďakovať mojej babičke Marke Valovičovej, Jánovi Krchnavé−
mu (Grimutovských) a Petrovi Sedlákovi st. Ich spomienky sú pre nás veľmi
podstatné. Všetky múdrosti, čo nám povedia, sa zapisujú alebo nahrávajú. Ne−
skôr sú upravené pod odborným dohľadom Lucie Mackovej. Je nám jasné, že
to nebude jednoduché, ale všetko sa dá, keď sa chce!
Doteraz sme sa prezentovali pod názvom KKM, ale keďže v našom spolku
pôsobí 6 mužov, tak sme sa rozhodli pre osobitý umelecký názov. Ale to nezname−
ná, že činnosť KKM zaniká. Stále máme naplánované svoje ďalšie ciele a aktivity.
Hlavne dokončiť výstavbu verejného detského ihriska v MŠ. Chcela by som vám
ešte pripomenúť, milí spoluobčania, aká dôležitá je pre nás Vaša podpora.
Úspechy spolkov a organizácií v našej obci závisia od nášho spoločného
prístupu. To, že sa tu snaží pár jednotlivcov je síce pekné, ale to nestačí. Len na
nás všetkých záleží, čo nové vytvoríme a dokážeme udržať. Nezáujem, ohová−
ranie, ignorácia, to je zlý prístup a časom sa môže stať, že znova zostaneme len
pri kritických slovách: ,,Šak nič sa tu nerobí!” Len od nás záleží akou cestou
pôjdeme ďalej.
Ž.P.
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Tanec s Erikom v Kálnici
Keď sme sa na hasičskom plese
dozvedeli o tom, že by sa mohol zor−
ganizovať tanečný kurz s „majstrom“
Erikom Ňarjašom, mysleli sme si, že
je to len fikcia, ktorá sa dá ťažko spl−
niť, ale vnútorne to nás, tanca chti−
vých jedincov, potešilo.
A predsa to prišlo, v jeden aprílo−
vý deň sa hŕstka nadšencov zišla na
prvej, úvodnej hodine s Erikom Ňar−
jašom. Začínali sme s obavami, tak
ako sa na začiatočníkov patrí, očaká−
vali sme, ako to všetko dopadne a ako
sa nám to zapáči. Len jedna vec je
smutná, ak sa v obci nič neorganizu−
je, každý šomre, ak sa niečo zorgani−
zuje a je snaha o propagáciu dobrej
a zaujímavej veci, tak prišlo „až se−
dem (statočných) Kálničanov“. A po−
tom sa snaž!
Nikoho z tanca chtivých účastníkov to však neodradilo, a tak sme zažili
jednu neuveriteľnú, pomerne náročnú, ale súčasne aj vtipnú hodinu tanca s
Erikom. Je vidieť, že má skúsenosti s vysvetľovaním a prednesením základ−
ných zákonitostí a krokov jednotlivých tancov. Veľmi dobre sme preplávali
základmi cha−cha a tešili sme sa na ďalšiu hodinu.
Snažili sme sa zatiaľ rozbehnúť propagáciu a presvedčiť ďalších ľudí, aby
sme mohli v kurze pokračovať. Podarilo sa nám zlanáriť tanečníkov z Kočo−
viec, Beckova, Nového Mesta nad Váhom a dokonca i z Trenčína. Veľmi
dôležitá je najmä charizma a výborný prístup Erika, ktorý nám trpezlivo vy−
svetľuje a ukazuje, ako sa správne, ale aj nesprávne tancuje. Hodina nám
ubehne veľmi rýchlo, ani sa nenazdáme a je koniec. Myslím si, že môžem
hovoriť za všetkých účastníkov kurzu, ktorí, vrátane mňa, sú veľmi pozitívne
naladení a s dobrými pocitmi a emóciami odchádzajú z hodiny tešiac sa na
jej ďalšie pokračovanie.
Postupne, i keď s určitými prestávkami, sme prešli ďalšími základmi ta−
nečných štýlov salsy, viedenského valčíka a samby. Veľmi dobrým osvieže−
ním nášho kurzu bola hodina v podaní dueta Ňarjaš – Horváth, oboch taneč−
níkov Let´s dance, ktorí nás tou správnou cestou navigovali k exaktnejšiemu
používaniu jednotlivých tanečných figúr, vysvetľovaním neduhov jednotlivých
krokov a vystríhaniu sa nesprávnej techniky tanca.
Viem, že aj Erikovi sa u nás vyučuje veľmi dobre a na oplátku sme všetci
v kurze dobrými poslucháčmi a zároveň aj učenia chtivými žiakmi, ktorí by
radi v najbližšej plesovej sezóne zažiarili na parkete. Veľká vďaka patrí aj
Tomášovi Kukučkovi, ktorý celý tento kurz spoluorganizuje a stará sa o jeho
hladký priebeh.
Všetci, ktorí sa k nám nepridali, môžu len ľutovať. Dobrá parta, ktorá sa
stretla na kurze, sa už dnes teší na ďalšiu hodinu s našim tanečným maj−
strom Erikom Ňarjašom. A, samozrejme, po dobre strávenom čase si dopra−
jeme aj správne schladenú a orosenú odmenu. Takže, ak máte chuť, môžete
sa ešte stále pridať k našej partii v KD v Kálnici. Tancujeme utorky od 18.00
hod. O možných zmenách v kurze sa navzájom informujeme prostredníc−
tvom sociálnej siete.
Neváhaj a roztancuje svoje telo, bude to stáť za to.
−MB−

Folklór pred polstoročím − kálnické dievčatá na fotke Adama Juríka.
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Letec Ján Hladký: MÔJ DOMOV JE STÁLE V KÁLNICI
Vážení čitatelia, v našej novej rubrike Kálnickí rodáci vám predstavíme Ing.
Jána Hladkého (26.3.1951) – t. č. letca na dôchodku, ktorý začal svoju životnú
cestu v rodičovskom dome v Kálnici a ako sa zdá, ju aj na tom istom mieste
skončí. Roky aktívneho života prežil v Žiline, v Prahe a vo veľkých mestách sveta,
kde sú medzinárodné letiská. Hoci má stále trvalý pobyt v Žiline, už dva roky býva
aj s manželkou, dnes už tiež dôchodkyňou, v opravenom rodičovskom dome v
Kálnici: „Už dva roky nelietam. Ako 60−ročný som odišiel do riadneho dôchodku“.
Pani Blažena je od Žiliny, ale v Kálnici sa jej páči, cíti sa tu doma:. „Aj deti a
vnučky nás sem chodia navštevovať. Všetci tu majú svoje miesto.“
Kedy ste odišli zo svoj−
ho rodiska?
Z Kálnice som odišiel v roku
1971 na VŠ dopravnú do Žili−
ny, kde som absolvoval 5−roč−
né štúdium. Po skončení som
bol rok na škole ako asistent,
potom rok na základnej vojen−
skej službe. Od roku 1979 som
začal pracovať u Českosloven−
ských aerolínií v Prahe (ďalej
ČSA) ako pilot na L−410 „Tur−
bolet“ (lietadlo čs. výroby z Ku−
novíc). Do Prahy som dochá−
dzal zo Žiliny, kde žila moja ro−
dina – manželka, dve dcéry a
syn Ján. Na L−410 som lietal
dva roky, potom som sa pre−
školil na JAK 40 (3−motorové
S rodičmi − štvormesačný
ruské lietadlo) – s tým som lie−
tal rok a potom som išiel na dva roky do Líbye ako vojak a letecký inštruktor učiť
miestnych pilotov lietať na L39 Albatros. Po návrate som sa vrátil k ČSA na JAK 40,
kde som postupne dosiahol zaradenie kapitán inštruktor. Na jar roku 1989 som bol
vybraný na 4−mesačný letecký kurz do strediska v Uljanovsku v ZSSR, kde som
skončil výcvik na IL 62 (diaľkové dopravné 4−motorové lietadlo). S týmto som lietal
okrem Európy aj na letiská na Stredný a Ďaleký Východ – Dubaj, Bombaj, Hanoj,
Singapur, Jakarta... Môj najdlhší let bol z Tel Avivu cez Dubaj, Singapur a austrálsky
Darwin na tichomorský ostrov Fidži – tento let trval veľmi dlho, asi 16 hodín, preto sa
posádky striedali. Z ruských lietadiel sa piloti ČSA začali preškolovať na americké.
V r. 1992 som odletel v skupine pilotov ČSA do Seattlu v USA, kde je sídlo firmy
Boeing, na 3−mesačné typové preškolenie na Boeing 737−500. Na tomto type som
potom lietal 10 rokov až do júna 2002 ako kapitán inštruktor. V lete roku 2002 som
sa znovu preškoloval na Airbus 310 – výcvik som robil v Berlíne vo výcvikovom
stredisku Lufthansy. Na tomto diaľkovom dvojmotorovom type som lietal 7 rokov.
Moja domovská stanica bola stále Praha. S Airbusom som lietal do Ameriky – New
York, Toronto, Montreal – alebo Dubaj,
Colombo na Srí Lanke; Bombaj, Dillí, S vnučkou.
Hongkong a Bangkok. Veľmi zaujímavé
boli špeciálne lety pre cestovné kance−
lárie s turistami do exotických krajín ako
napr. Kuba, Dominikánska republika, Ve−
nezuela, Salvádor, Mexiko alebo do Af−
rickej Kene. Posledné dva roky pred
penziou som lietal na Airbase A320.
Viete, koľko hodín ste strávili v
lietadlách?
Za 32 rokov profesionálneho lieta−
nia som nalietal cca 16.000 hod. vo
vzduchu. Bolo to veľké množstvo pre−
bdených nocí nad oceánmi aj pevni−
nou. Najhoršie na organizmus pôsobi−
li posuvy v časových pásmach.
Nemali ste strach lietať?
To sa nedá hovoriť, že strach – člo−
vek musí mať k tomu rešpekt, každé
lietadlo je iné, musí sa s ním najprv
zoznámiť a nikdy si nemôže myslieť,
že všetko vie a nič sa mu nemôže stať.
A čo na to vaša rodina?
Musela sa naučiť s tým žiť. Väčšinu času som strávil mimo domova. Starost−
livosť o rodinu, deti a domácnosť bola na manželke. Pracovala ako ekonómka v
Okresnom stavebnom bytovom družstve v Žiline. Deti mi nevyčítali profesiu –
jedna dcéra skončila VŠP v Nitre, druhá VŠ dopravnú ako ja a pracuje ako
letecko−prevádzkový inžinier na letisku v Prahe u ČSA. Syn Ján po ukončení
VŠDaS v Žiline lieta na Slovensku v spoločnosti Danube Wings.

Teda ste boli ako otec pre syna i dcéru vzor vo voľbe povolania?
Neviem, ale keď syn uvažoval, kde bude študovať, spočiatku nemal záujem o
takúto prácu, ale nakoniec sa rozhodol pre lietanie. Dnes lieta do sveta. Aj dcéra má
blízko k letectvu, žije a pracuje v Prahe a jej manžel je tiež pilot. Majú dve dievčatá.
Ako Vaša rodina prišla k prezývke „Mariner“?
Dedo Adam bol za Rakúsko−Uhorska ako vojak námorníkom na krížniku,
kde ho zastihla aj 1. svetová vojna. Plavil sa a bojoval v Stredozemnom mori, ba
dokonca sa dostal až do Japonska. Preto ho prezývali „Mariner“.
A otec?
Tato, tiež Ján, bol šofér na nákladných autách a v Kálnici hrával v ochotníc−
kom divadle, a bol aj v dobrovoľnom hasičskom zbore.
Akými jazykmi sa dorozumiete?
Ovládam angličtinu a ruštinu.
Mali ste niekedy počas letu problémy?
S teroristami nie, ale riešil som poruchy za letu. Posádka to musí vždy vyrie−
šiť, na to sú vypracované postupy. Posádka musí bezpečne pristáť, až na zemi
sa lietadlo opraví. Na hrané filmy s leteckou tematikou sa nerád pozerám, sú
tam často nereálne scény a neodborný preklad.
Ako ste využívali pauzy počas letu v cudzine?

S manželkou.
Išiel som sa pozrieť po meste, pamiatkach, po okolí. Človek v zahraničí vidí
rôzne kultúry, potom to zrovnáva a vyhodnocuje. Pochopí, že predsa to naše
Slovensko je pekné. Vždy som mal pocit, že sa musím vrátiť domov. Napríklad
Dubaj pred 20 rokmi a pred 2 týždňami – nechcel by som tam bývať (tam piesok
, tu zeleň). Ako študent som bol v roku 1973 v Anglicku na jazykovom kurze. V
Londýne som bol so sestrou Jána Škulca z Kálnice, pýtala sa ma, čo zamýš−
ľam?! Vedel som, že tam nechcem zostať, chcel som lietať a tomu som podriadil
všetko. Od chalana som lietal v Trenčíne v aeroklube a motorový výcvik som
robil na VŠD. Do aeroklubu na letisko ma dostali Dušan Dodek a Ivan Jacola,
mal som 16 rokov. Aj teraz sa občas zveziem zo synom v lietadle ako cestujúci,
ale už ma to tak neláka ako za mlada. 32 rokov lietania stačilo. Pilot musí mať na
pamäti, že zodpovedá za 210 ľudí v lietadle, treba 160 ton zdvihnúť zo zeme a
opäť ich na zem dostať. Človek to musí mať v sebe. Vyžaduje to sebadisciplínu,
niektoré veci si nemôže letec dovoliť – napr. dodržovať životosprávu a udržovať
sa v kondícií. Lety s turistami na Kubu z Prahy na Varadero trvali cca 11 h 30
min – toľko som letel v kuse. Pred nedávnom som prvýkrát sedel 6 hodín v
lietadle z Prahy do Dubaja vzadu ako pasažier, nie vpredu ako pilot. Bol to
nezvyk, nemohol som obsedieť. Navštívil som aj bývalých kolegov v cocpite. Po
odchode na penziu som asi pol roka som mal problém, že som vypadol z toho
stresu. Ako letec som mal dopredu plán na budúci mesiac – 12 papierov a rok
bol preč. Lietali sme vo výške 11 až 12 km rýchlosťou 850 km/h.
Chýbal Vám domov?
Veľa času som bol mimo, aj 260 dní z roka. Manželke som priniesol kufor
špinavého „prádla“ a o chvíľu zase naspäť. Aj povolanie pilota je len robota,
časom to má menej poézie. Aby to vydržal, človeka to musí baviť. Dnes som
český penzista a do Prahy chodievame za dcérou a opatrovať vnučky.
Dostali ste za 32 rokov v ČSA poďakovanie, vyznamenania?
Ani nie – to sa nenosilo. Jedenkrát poďakovanie a jedenkrát odmena za vyrieše−
nie núdzovej situácie počas letu. Mal som to šťastie, že som si našiel robotu, ktorá
ma od malého chlapca bavila, moje povolanie bolo to, čo som chcel v živote robiť.
(Pani Blaženka potichu doplnila, že má tri vyznamenania, ale nerád o tom hovorí...).
Prečo ste prišli po rokoch bývať do Kálnice?
Pretože som sa tu narodil. Človek sa rád vracia do detských spomienok a je
najlepšie, keď dožije tam kde sa narodil. Mám tu záhradu, stromy – v paneláku
by som nevydržal, sedieť doma, to nie je pre mňa, celý život som bol v pohybe.
Dana Badžgoňová
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Čo sme zažili v škôlke u Bzučulky a vo veľkej škole
Deti z materskej školy a veľkí školáci majú medzi sebou veľmi pekné priateľ−
ské vzťahy. Rady sa stretávajú na spoločných akciách v školskom prostredí, v
kultúrnom dome, na školskom dvore alebo v záhrade u „Bzučulky“ ako ju pome−
novali členky Klubu kálnických mamičiek.
V minulom čísle kálnických novín sme vás oboznámili s našou činnosťou do
mesiaca december a teraz vám chceme priblížiť naše skvelé aktivity až do blí−
žiaceho sa sviatku nás detí, do MDD.
Desiata v škôlke.

Po rozlúčke s Mikulášom a s vianočnými sviatkami, ktoré všetci máme
tak rady, sme sa v jedno februárové dopoludnie preobliekli do krásnych
fašiangových masiek a v dlhom sprievode sa v telocvični predvádzali
našim pani učiteľkám, ktoré mali ťažkú úlohu vybrať najkrajšiu masku. Po
„náročnej“ diskotéke sme sa pustili s chuťou do malého sladkého občer−
stvenia a odprevadili malých unavených škôlkarov do MŠ.
Aby sme mohli začať chodiť do veľkej školy, boli sme sa aj s mamičkou a
oteckom zapísať do1. ročníka ZŠ. Malý „testík“ s nami robila p. riaditeľka aj p. uč.
Danka, na ktoré sa veľmi tešíme. Máme v škole niektorí aj súrodencov, tak nám
nebude v nej až tak smutno. Všetci piati škôlkari sme boli do školy prijatí.
Za našu usilovnosť a dobré správanie nám naše milé pani učiteľky
pozvali na zabavenie veselého kúzelníka aj s jeho veľkými kúzlami a čara−
mi. Do náročného čarovania zapojil aj školákov, ktorí jeho kúzlam nepod−
ľahli a zostali naďalej žiakmi našej dobrej školy.
Ešte sme sa nikdy nestretli s ozajstnou „Pipi dlhou pančuchou,“ len v roz−
právke. Ale tá nás naozaj navštívila a bolo nám s ňou veľmi veselo. Hrala na
gitare známe detské piesne a my sme sa k nej ochotne pridávali. Na záver nás
obdarovala cukríkom a veľmi rada sa s nami odfotografovala.
Niektorí naši kamaráti rady spievajú a tancujú v kálnických krojoch,
majú rady folklór, Ujo kúzelník.
a tak nás prekva−
pil v MŠ ľudový
spevák a muzikant
pán Budinský z
Očovej. Mal oble−
čený krásny kroj a
hral na desiatich
hudobných ná−
strojoch. Zapojil
nás do spevu a
tanca aj s pani uči−
teľkami a máme z
tejto milej akcie aj
veľa krásnych fo−
tografií.
Kálnický včelár
ujo Tibor Valovič prišiel s návrhom, či by sme sa nechceli zúčastniť výtvarnej
súťaže „Včela 2013“. Hneď sme aj s malými škôlkarmi súhlasili a s veľkým
elánom sme sa pustili do „výroby“ papierových úľov a včeličiek.
Hotové práce odviezla autom pani učiteľka Lenka do Centra voľného
času v Novom Meste nad Váhom a o pár týždňov prišla skvelá správa:
deti od Bzučulky aj žiaci zo školy získali 1. miesto v súťaži trojrozmerných
prác a Vaneska Edélyiová zo školy obhájila 2.miesto v poézii.
Potešili sme sa diplomom a sladkému medíku, ktorý budeme mať do
čaju a na chlebík.
Všetci máme veľmi rady obrázkové knihy, encyklopédie, malé deti skladacie
leporelá, počúvame rozprávky so správnym hrdinom. Keďže naše knihy sú nám

už dobre známe, tak sme navštívili škôlkari miestnu knižnicu na OcÚ Kálnica a
žiaci Mestskú knižnicu Ľ.V. Riznera v Novom Meste nad Váhom. Zoznámili sme
sa s novými knižnými titulmi a p. učiteľky sľúbili, že niektoré zakúpia aj do našich
školských knižníc. Malé deti navštívili aj pána starostu, pozreli si v miestnosti erb
obce, zástavu obce, obrazy, diplomy a pani úradníčky nám darovali sladkú od−
menu.
O čistote nášho prostredia a okolia sa oboznamujeme na environmen−
tálnej výchove. Vieme triediť odpad, pretože v triedach máme plastové
nádoby. Na Deň Zeme sme vyčistili školskú záhradu od papierov z cukrí−
kov, prezreli sme miestny park, ktorý bol náhodou v poriadku a žiaci
prešli časť kálnického chotára, pretože boli pozvaní na vychádzku „vče−
lárskym chodníkom“.
„Nesieme Morenu v oleji smaženú...“, touto známou ľudovou piesňou sme
začali jarný sprievod z miestneho parku, aby sme v kálnickom potoku „utopili“
Morenu, ktorá má z dediny odniesť zimu a choroby. Obsadili sme celý most na
dolnom konci obce. Spievali sme piesne, recitovali žartovné riekanky a lúčili sa
so zimou. Morenu chlapci zapálili a spevom „do bariny, nech tam trpí za svoje
viny“ sme ju hodili do potoka a zamávali sme jej. Už chceme privítať peknú jar a
teplé slniečko. Mastený chleba s cibuľou a teplý čaj nás po akcii čakal u tety
Žanetky Potočkovej, kde sme pripravovali aj veľkonočné kraslice s pani učiteľ−
kou Daškou, kreslili sme a pozerali ako ujo Borcovan pletie veľkonočné korbá−
če.
Troška športovania a pohybu nám neuškodí, a preto rady navštevuje−
me dopravné ihrisko, na ktorom si zajazdíme na kolobežkách a bicykloch,
vždy ochránení prilbami.
Návšteva u prváčikov nám je vždy radostnou udalosťou. Navštívili sme ich v
škole, do ktorej aj my onedlho budeme chodiť s taškami na chrbte a učiť sa
písať, rátať, čítať − ako nám to prváci predviedli. Priniesli sme im aj cukríky, aby
si mohli po namáhavej práci pomaškrtiť.

S diplomom za 1. miesto súťaže Včela v prírode 2013.
Besedu so známym včelárom a našim priateľom ujom Miroslavom
Borcovanom sme veľmi aktívne „odbesedovali“, pretože veľmi veľa jeho
skúseností a príbehov so včielkami nás tak zaujali, že sme aj zabudli na
vyrušovanie, či „skákanie“ do reči. Dal nám ochutnať med z medových
plástov a my sme mu za odmenu zaspievali a zarecitovali o Bzučulke.
Fotografiu potom doručíme a budeme sa tešiť na ďalšie jeho milé príbe−
hy, v ktorých ho aj dobré včeličky niekedy obdarili žihadlom.
Oslava sviatku Dňa matiek nám vždy urobí nedeľu veľmi slávnostným dňom.
Vtedy ďakujeme mamičkám a babičkám za ich lásku a trpezlivosť a odovzdáme
aj darček s láskou vyrobený. V nedeľu popoludní sme sa všetci stretli v kultúr−
nom dome a predviedli sme náš program, ako sme najlepšie vedeli. Poďakova−
nie od pána starostu a našich pani učiteliek nám bolo ako „dobrou známkou“ za
usilovnosť. Ale dobrá čokoláda nás potešila ešte viac.
V mesiaci jún nás čaká sviatok Deň detí, ktorý by sme mali prežiť s
rodičmi aj kálnickými hasičmi na chate v Krajnej doline.
Slávnostné rozlúčky s predškolákmi v MŠ a štvrtákmi v ZŠ, ktorí už od
nás odídu, ešte len budeme pripravovať.
Potom už len samé jednotky na vysvedčení a hurá na prázdniny a
dovolenky so svojimi rodičmi a súrodencami, ktoré chceme zažiť pri mori,
na kúpaliskách alebo v horách pri zbieraní dubákov.
„Hurá na prázdniny!“
Príjemné čítanie našich príbehov vám želajú malí škôlkari a veľkí školáci.
Deti a kolektív učiteľov MŠ a ZŠ
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

V marci sa uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.
V školskom kole sa nám predstavili všetci ako dobrí recitátori. Pr−
váci sa zapojili zatiaľ nesúťažne, aspoň si vyskúšali, ako budú už na
budúci rok súťažiť aj oni. Ostatní sa poctivo pripravili a snažili sa
podať čo najlepší výkon. Nakoniec porota zložená z pani učiteliek
rozhodla o nasledovnom poradí:

číslo 1 − máj 2013

MÁME NOVÝ PRÍSTREŠOK
Po dlhej a studenej zime prišlo teplé počasie, čomu sme sa potešili. Koneč−
ne môžeme s deťmi chodiť von cvičiť a hrať sa. Lenže vonku nemáme v blízkom
okolí žiadny tieň, v ktorom by sme si oddýchli. Dohodli sme sa, že dáme postaviť
prístrešok.
Rozmýšľali sme, či bude v záhrade včielky Bzučuľky alebo na školskom
dvore. Dozvedeli sme sa, že v záhrade chce Klub kálnických mamičiek postaviť
altánok, a tak sme dali prístrešok postaviť na školskom dvore, kde bude slúžiť
deťom základnej aj materskej školy.
Vďaka patrí Daši Kmeťovej, ktorá vybavila všetko od návrhu, objednania
firmy, zjednania dobrej ceny. Vďaka patrí − rodičovskému združeniu pri našej
škole, ktorého členky odsúhlasili zaplatenie prístrešku z účtu združenia. Žanete
Potočkovej za sponzorské poskytnutie nealkoholických nápojov. Firme Pavla
Pavlecha, ktorá nám sponzorky vybetónovala základy pre osadenie stĺpov prí−
strešku. No najväčšia vďaka patrí Michalovi Masárovi z firmy Enox, ktorý nám
prístrešok postavil, pričom prácu si nedal zaplatiť, tá bola ako dar pre naše deti.
ĎAKUJEME!
Ešte by sme chceli dať urobiť stabilné sedenie (stôl a lavičky) pod prístrešok.
Dúfam, že sa nám to s pomocou dobrých a ochotných ľudí, ktorých je v Kálnici
dosť, aj podarí.

Kategória próza: 1. miesto − Veronika Pavlechová, 4.A
Kategória poézia: 1. Miesto − Kristína Šutovská, 3.A; 2. Miesto −
Vanesa Erdélyiová, 4.A; 3. Miesto − Gabriela Rozvadská, 2.A.

PRÁCE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

SPOLUPRÁCA S MATICOU SLOVENSKOU
V tomto školskom roku sa pekne rozbehla spolupráca s Maticou slovenskou,
ktorú zastupuje v obci pán Miroslav Borcovan. Uvítali sme jeho iniciatívu urobiť
na škole besedu o minulosti Kálnice a zaujímavých ľuďoch v nej kedysi žijúcich.
Bolo to pre našich školákov zaujímavé a poučné.
Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Matica slovenská, ale
výsledky sme zatiaľ nedostali.

Pred Veľkou nocou nám pán Borcovan prišiel ukázať, ako sa pletú korbáče.
Niektorých našich chlapcov to zaujalo, ale budú musieť ešte trénovať prsty, aby
sa im korbáče darili tak ako jemu. Možno to bude lepšie na budúci rok.
Páni včelári Borcovan a Valovič sa venovali našim deťom aj pri otvorení
včelárskeho chodníka, za čo im obom patrí naše poďakovanie.
Mgr. Monika Roháčková
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VČELA V PRÍRODE
Každoročne sa s našimi žiakmi zapájame do súťaže, ktorú vyhlasuje Včelár−
sky zväz v spolupráci s Mestským úradom Nové Mesto nad Váhom a Centrom
voľného času v Novom Meste nad Váhom. Téma včiel a prírody je deťom veľmi
blízka, pretože majú v okolí Kálnice prekrásnu prírodu a môžu v nej pozorovať
rôzne rastliny a zvieratá.

Tento rok sa zapojili deti aj z materskej školy, a veru veľmi úspešne. Vytvorili
s pani učiteľkami nádherný úľ s klobúkom, ktorý sa zapáčil aj porote, a tá ho
ocenila 1. miestom v kategórii trojrozmerných prác detí materských škôl.
No, ani žiaci základnej školy sa nedali zahanbiť. Tiež vytvorili krásny úľ, ktorý
porota ocenila 1. miestom v kategórii trojrozmerných prác žiakov prvého stupňa
základnej školy. Ďalšie ocenenie dostala Vanesa Erdélyiová zo 4.A triedy za
básne Včielky a Med, a to 2. miesto v kategórii literárnych prác. Všetci sme mali
radosť z našich úspechov.
Vďaka patrí Včelárskemu zväzu, že organizujú takúto pre deti zaujímavú
súťaž a za ceny v podobe diplomov a sladkého medu, ktorý dávali všetkým
oceneným.

9.

Projekt Comenius Regio
Naša škola začala tento školský rok spolupracovať so Základnou ško−
lou v dedine Felsönyék v Maďarsku. Je to v rámci projektu s názvom
Comenius Regio.
Prečo sme sa do tohto projektu zapojili? Tento projekt má za úlohu
posilniť u našich detí cieľavedomosť, aby sa snažili v živote mať nejaký
cieľ a orientovať sa na dosiahnutie nejakého úspechu. Nejde pri tom o to,
aby si stanovili veľké ciele, ktoré by bolo ťažké splniť, ale aspoň o to, aby
vždy mali nejaký cieľ, ktorý ich poženie vpred, aby na sebe pracovali a
zdokonaľovali sa, lebo len tak v živote niečo dokážu a budú spokojní
sami so sebou.
Druhý dôvod bol ten, že si naša škola finančne pomohla, nakoľko je
tento projekt financovaný Európskou úniou. Mohli sme zakúpiť nový note−
book a multifunkčné zariadenie, ktoré sme už nutne potrebovali.
Pravdaže, s projektom je spojených veľa povinností, ktoré plnia všetci
pedagógovia ZŠ s MŠ Kálnica. Súčasťou sú naše pracovné cesty do
Maďarska a ich k nám, vypracovávanie stratégií a úloh, ktoré potom mu−
síme plniť s našimi deťmi od predškolákov až po žiakov štvrtého ročníka,
písanie správ z ciest, správ o aktivitách, ktoré sme s deťmi absolvovali,
postupné plánovanie všetkých krokov, ktoré musíme urobiť. Našťastie,
nie sme v tomto projekte sami, väčšinu organizačných vecí zabezpečuje
pán starosta Ján Krchnavý, ktorý je hlavou celého projektu za našu slo−
venskú stranu, potom nám pomáha pán Milan Bušo s anglickým prekla−
dom a Klub kálnických mamičiek v zastúpení Kataríny Harmadyovej.
Čo nám tento projekt zatiaľ dal? Hlavne stretnutie s milými ľuďmi, čím
myslím pedagógov maďarskej školy, s ktorými sme si porozumeli. Mohli
sme porovnávať školstvo a prácu učiteľov u nich a u nás a ani by ste
neverili, koľko toho máme spoločného. Ich zanietenosť v práci s deťmi a
snaha čo najlepšie vzdelať a vychovať mladú generáciu je úplne rovnaká
ako u nás. Ťažšiu prácu majú v tom, že tamojšie deti žijú v oveľa chudob−
nejších rodinných podmienkach ako tie naše. Preto sa pán starosta Béla
Balogh snaží formou projektov zlepšiť podmienky pre deti v materskej a
základnej škole, hlavne zakúpením počítačovej techniky a interaktívnych
tabúľ.
Ešte nás čaká rok práce na projekte, čo si myslím, že spoločnými
silami zvládneme. Hlavne, že urobíme tým niečo prospešné pre naše
deti.
Mgr. Monika Roháčková

VČIELKY

Včielky! Včielky! Čujte!

Včely, včely, včeličky,

Kvietky nám opeľujte!
Však z toho peľu,

sú ich plné kvietočky.

je veľa medu.

Všade bzukot ozýva sa.
Počúvaj ich, mladá chasa!
Všetky včielky robotnice,
tancujú si prevelice.
Lenže pri tom tanci
každá z nich je v práci.
Usilovne poletujú,
stromy, kvietky opeľujú.

Poďakovanie na záver
Základná škola s materskou školou Kálnica ďakuje všetkým rodi−
čom, ktorí nám doniesli sirupy, kancelárske potreby, papiere na kres−
lenie, pracovné zošity na anglický jazyk. Zvlášť ďakujeme firme Lauris
za dovoz sporáka, rodine Belákovej za darovanie vianočného strom−
čeka, obecnému úradu za kalendáre a inú výpomoc. Ďakujeme aj
tým, ktorí prispeli 2% zo svojich daní, ženám cvičiacich v našej telo−
cvični za finančný darček, Klubu kálnických mamičiek za finančný
dar z vianočných trhov. Skrátka, veľká vďaka všetkým, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.
Mgr. Monika Roháčková

Majú plné košíčky
dobrej sladkej šťavičky.
Z tejto šťavy – z nektára,
sladký med sa vyrába.
Čaj s medíkom dobrý je,
každý sa z neho napije.

MED
Včielky − med nám dáte,
a nič zato nepýtate.
My vás preto chránime,
ublížiť vám nedáme.
Tento váš med
je sladký hneď.
Pochúťka je to,
stojím si za to.
Vanesa Erdélyiová 4.a.
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Adam Jurík, fotograf a divadelník
Minulý rok uplynulo 85 rokov od jeho na−
rodenia a v polovici novembra budúceho roka
si pripomenieme 15 rokov od jeho úmrtia.
Adam Jurík, známy kálnický fotograf a diva−
delník, premietač filmov a človek, ktorý za−
znamenával svojím fotoaparátom premeny
obce aj ľudí v rokoch „budovania socializ−
mu,“ kedy on ako aj jeho súčasníci žili svoj
aktívny život.
Bol synom Štefana Juríka a Anny, rod.
Bariných. Narodil sa ako najmladší, štvrtý syn
9.5.1927 v Kálnici, kde aj 15.11.1999 zomrel.
Jeho súrodencami boli Štefan, Pavol a Ján
Juríkovci.
Rodičia Adama Juríka boli roľníci, obrá−
bali pôdu a chovali kravu a tato bol aj stolár.
Robil súdky a lavice (dodnes má po ňom jeho
vnučka Anka lavicu) a bol nadaný na mate−
matiku, čo sa mu zišlo v Potravnom družstve, kde viedol účtovníctvo. Štefan
Jurík poctivo rátal úroky, všetko muselo sedieť na haliere. Obaja rodičia umreli
72−roční rok po sebe.
Adam Jurík vychodil miestnu ľudovú školu a učil sa u p. Dovinu, ktorý fotil
rumunských vojakov ako oslobodzovali Kálnicu v apríli roku 1945. „Tieto foto−
grafie aj vystavoval. Pán Dovina z Kálnice odišiel, ale tatovi poskytol niektoré
filmy, aby z nich urobil fotky,” hovorí Anna Juríková, dcéra p. Juríka.
Jeho manželkou sa stala Bo−
žena, rod. Stanová (1930−2001)
a v roku 1961, po siedmych ro−
koch, sa im narodila jediná dcé−
ra a dostala meno po babke.
Postavili si rodinný dom a asi v
r. 1965 sa presťahovali.
Po druhej svetovej vojne
Adam Jurík chvíľu pracoval v ka−
meňolome, potom nastúpil do prá−
ce k Mikulášovi Kováčovi, fotogra−
fistovi z Nového Mesta nad Vá−
hom, ktorý ho vyučil a zamestnal.
„Tato mu pomáhal a spolu vstú−
pili do zamestnania do Združe−
ných služieb v Novom Meste nad
Váhom. Začínali s p. Kováčom
tak, že chodili fotiť po dedinách
na prvé občianske preukazy, dali
deku na múr, posadili človeka na
stoličku a fotili. Jazdili na bicykli a
fotili konfirmácie, birmovky... Keď
p. Kováč odišiel na dôchodok, tato
vzal k sebe do práce na výpomoc mamu. Fotky sa robili prácne, mama mokré
fotky dávala na bubon, kde sa sušili a potom ich leštila.“ Adam Jurík v združených
službách fotil svadby a uvítania do života na MsNV každú sobotu. Adam Jurík a
Mikuláš Kováč boli zrejme vynaliezaví páni, lebo skúsili zreprodukovať obrázky z
vtedy populárnych filmov o Vinetouovi a, napodiv, mali úspech. „Išlo to na dračku.
Potom robili ďalšie fotky – aj z časopisu Bravo z Rakúska. Urobili sady Vinetoua,
spevákov, hercov − predávali sa v stánkoch PNS. Tatovi písali z celej ČSSR, aj z
Ruska. Mama vybavovala korešpodenciu, lebo fotky posielali v listoch. Deti jej
poslali ak kresbičky a mama im odpovedala. Poštári ich nemali radi, mali veľa
práce s listami s fotkami , ktoré po−
Ako divadelný maskér
sielali a s peniazmi, ktoré zase cho−
s Amáliou Valovičovou
dili naspäť za fotky na účet združe−
ných služieb. Mama bola len po−
mocníčka, sama nevedela fotiť.“
Po nepríjemnej skúsenosti s
fotkami jedného speváka riešili aj
otázku autorských práv. „Potom v
združených službách museli dať
podpísať našim hercom a spevá−
kom súhlas s reprodukovaním a
predajom ich fotiek. Raz tato kopí−
roval fotky z albumu nejakej diev−
činy, dokonca aj tomu hercovi sa
páčili...“
Po XIV. Zjazde KSČ sa situá−
cia zhoršila. „Otcovi neskôr zaká−
zali robiť fotky z kostola, boli za tým
stranícke dôvody. Bežne robil fot−

ky farárom pre babky (sväté obrázky). Raz dostal návštevu tajných, prišli za ním
do práce v Meste, robil vtedy na sídlisku, neskôr boli vedľa jednoty v Dome
služieb. Hovorili mu, že nesmie robiť náboženské fotky, ale tato sa vynašiel, vraj
s. Husák v novoročnom príhovore hovoril, že nebudú brániť vierovyznaniu na
Slovensku, tak si myslel, že to môže robiť. Prešlo mu to, iba mu prikázali, aby
nehovoril, že mu to zakázali, ale že vraj nemá papier a pod. Nadriadení mu
zakázali tieto fotky robiť, zľakli sa. Malo to dohru: jeden z nich prišiel k tatovi,
vraj: chcem vás niečo poprosiť, mám babičku, nemohol by som jej pár fotiek
vybrať? Tato súhlasil. Fotky prestal robiť, ani nechodil fotiť do kostolov. Bol to
koniec 70−tych rokov. Robil len fotky hercov a fotil na MsNV svadby a uvítania
do života.“
Keď ako 60−ročný išiel na penziu, skončil úplne s fotením a venoval sa len
záhrade. Napodiv, keď bol v práci, záhrada ho vôbec nebavila. Ochotne poradil
iným pri fotení, s fotoaparátom, ale ponuku fotiť súkromne na občianske preukazy
odmietol. „Vraj je starý, a sú nové technológie, už sa nechcel do toho dostávať.“
Adam Jurík fotil na klasický fotoaparát, iné vtedy neboli. Dnes by sa čudoval.
Fotky sa vyrábali prácne, robil
aj farebné fotky, čo bola ešte
náročnejšia práca. Fotiť nau−
čil aj dcéru Anku. „Naučil ma
fotiť aj robiť fotky, kúpil mi fo−
toaparát, bavilo ma to, aj keď
nie som fotografka.“
Adam Jurík v Kálnici bol
zanieteným propagátorom ki−
nematografie. „Tato premietal
v Kálnici filmy v starej sále za
krčmou na plátno na bielej ste−
ne. Učiteľ Dušan Kišš s tatom
objednávali filmy, chodili 3 ko−
túče v plechových krabiciach.
Filmy si mohli vybrať, ale 2/3
museli byť „ruské“. Fotil dedi−
nu, filmoval akcie na ihrisku a
iné podujatia. Mám 4−hodinové DVD zo seba a z dediny zo 60−tych a 70−tych
rokov. Upravil ho Miroslav Jacola, jeho krstňa.“
Na záver si pripomenieme Adama Juríka ako divadelníka. Viac o tom nájde−
me v knižke Štefana Šicku Sto rokov ochotníckeho divadla v Kálnici. Obecný
úrad v Kálnici 2007. „V Kálnici bol aj Andrej Bagar a K.L. Zachar – zaúčali
domácich hercov tajom divadelného ochotníckeho umenia. Zachar učil tatu a
Jána Hladkého − Marinera maskovať, vedeli to až do smrti. Keď Gazda – Adam
Krchnavý nacvičoval divadlo s mladými hercami, tak oni ich pomáhali maskovať
.“ Pripomenieme divadelné hry, v ktorých A. Jurík hral a z ktorých sme našli v
jeho albume fotky (dátum je dňom premiéry): 23.3.1952 – Statky zmätky;
2.12.1951 – Šesť zaľúbe−
ných hra; 14.12.1952 –
Adam Jurík − Ján Hladký Mariner −
Statočný valach, 23.1.1955
Adam Krchnavý
– Maryša; 20.12.1953 − Ba−
cúchovie dvor; 6.2.1966 –
Oklamaný
manžel;
5.3.1967 – Verona;
20.4.1969 – Hora volá.
V súvislosti s Adamom
Juríkom je známy príbeh o
americkom letcovi v Kálni−
ci. „Asi koncom 2. svetovej
vojny bol zostrelený ame−
rický vojak, letec nad kál−
nickými lúkami. Tato ako
chalan pásol kravy, keď ho
našiel. Najprv sa obaja
zľakli jeden druhého, po−
tom Američan vzal pištoľ a
podal ju tatovi, aby sa ho
nebál. Tato zbehol do de−
diny, zalarmoval starších,
aj moju babku, všetci sa
tam hrnuli, pobrali z domu
jedlo, pitie, aby ho nakŕmi−
li. Potom zavolali vojnové−
ho komisára obce Jána Ševčíka, aby sa poradili, čo s ním. Museli ho oficiálne
poslať ako vojnového zajatca do Trenčína, nemohli ho schovávať; Nemci by ho
boli zabili. Na pasienkoch sa ukrývali partizáni aj židia, ľudia im nosili jesť, bolo
tam príliš živo. Napokon, Nemci koncom novembra 1944 vzali ľudí do Beckova,
vraj jeden partizán bol Nemec. Aj v Rakoľuboch mali chyteného nejakého parti−
zána...“ Ale to už je iný príbeh.
Zo spomienok Anny Juríkovej pre KO pripravila Dana Badžgoňová
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POTRAVNÉ DRUŽSTVO V KÁLNICI – 110.VÝROČIE ZALOŽENIA
Potravné družstvo – hangya (včela) bolo založené v r. 1902 s centrálou v
Pešti (prvé vzniklo v Selci v roku 1901). V tomto roku daroval budovu a
pozemok PD občan Kálnice Adam Krchnavý – Surma (1). V tomto čase sa
dedina nachádzala na hranici hospodárskeho a morálneho úpadku, ľudia sa
v alkohole priam utápali. Vtedy bolo niekoľko páleníc, ktorých majitelia boli
židia (2). Niekoľko občanov prišlo o celý majetok. Družstvo si založilo ob−

chod a krčmu, kde sa predávalo za oveľa nižšie sumy ako u židov, ktorých
bolo v dedine veľa. PD si zvolilo svoju správu, ktorá mala dozor nad chodom
predajne a dodržiavanie cien. Židom sa prestalo dariť, a preto niektorí muse−
li hľadať šťastie v iných obciach. V tom čase sa dávalo na tzv. sekeru (na
borg = na dlh) a stávalo sa, že keď išiel dlžník okolo krčmy, tak mu krčmár
pripísal čiarku, čo znamenalo viac peňazí pre neho.
PD sa budovalo po etapách, až vznikol celý komplex. V roku 1912 sa
zmodernizovali priestory a pribudla kolkáreň a malá sála. V r. 1934 sa pri−
stavila veľká sála so stabilným divadelným javiskom, ktorá nemala široko
ďaleko páru pre vtedajšiu jej veľkosť – 9x18 metrov (hrady nie sú dodnes
nikde prasknuté). Týmto sa umožnil rozvoj spoločenského a kultúrneho života
v obci, najmä vtedy obľúbeného divadla, ktoré sa hrávalo viackrát do roka.
Bol oň veľký záujem. Tanečné zábavy a iné podujatia boli široko známe po
okolí. Miestne organizácie využívali sálu na rôzne schôdze a kurzy, ktoré sa
organizovali, napr. viackrát sa uskutočnil kurz varenia. V roku 1950 bolo PD
zlúčené s Jednotou a od vtedy nesie meno Jednota SD so sídlom Piešťany,
neskôr Nové Mesto nad Váhom a od roku 1960 Trenčín.
Po niekoľkých rokoch sa oddelil obchod a krčma, kde boli samostatní
vedúci. Práca pribúdala, a preto sa tržba zvyšovala.
Pri začiatkoch bol jeden vedúci pre obchod aj krčmu. Keď nemal prácu v
obchode, odišiel obslúžiť do krčmy cez dvere, ktoré ich spájali a opačne.
Neskôr, asi v r. 1957 sa obchod rozšíril o predajňu potravín. Priemyselná
predajňa ostala v starom obchode. Nová potravinárska predajňa sa vybudo−
vala z vchodu do dvora (teraz je tam pošta). Predajňa bola na tie časy veľmi
pekná, asi po jednom roku sa pultový predaj zrušil a zriadila sa samoobslu−

ha, ktorá bola medzi prvými v okrese, čo na tie časy bol veľmi priekopnícky
čin. Vtedy nebol tovar balený ako dnes, všetok sme balili a vážili sami v
obchode a na „sáčky“ sme písali (razítkovali), čo je v nich.
Pri výstavbe potravinárskej predajne sa našla fľaša, v ktorej boli na pa−
pieri napísaní vedúci, ktorí tam pracovali, dopísal som všetkých vedúcich,
ktorí boli po nich a vložil som to do pôvodnej fľaše. Zamuroval ju tam p.
František Müller. Je v múre bývalej potravinárskej predajne (dnes je tam
pošta). Prerábku robil OSP Nové Mesto nad Váhom a prácu previedol Fran−
tišek Müller, občan Kálnice.
Ešte sa spomína, že v roku 1942 bol v obci zavedený telefón – poštovňa,
ktorá bola umiestnená v obchode, kde bol vedúci Ondrej Pavlech, ktorý bol
zodpovedný za jej činnosť. Telefonovať z nej mohli všetci občania s tým, že
hovor si zaplatili. Viac telefónov v dedine vtedy nebolo (3).
V roku 1960 bola v sále veľká oslava Jednoty, keď preberala vtedy veľké
vyznamenanie „Červenú zástavu“ za dobré výsledky celého novomestského
okresu za plnenie maloobchodného obratu a masovo−politickej práce. Pred−
sedom dozorného výboru bol Pavol Bariných z Kálnice.
V roku 1968 v januári oslávila Jednota 65.výročie založenia. Na oslave
vystúpil folklórno−tanečný súbor Družba z Trenčína. Oslava bola skromná,
pokračovala tanečnou zábavou. K Jednote patrili predajne potraviny, prie−
myselný tovar, zelenina, mlieko a mäsna.
Nová predajňa Potraviny sa otvorila v roku 1986, je moderná a priestran−
ná. Vystriedalo sa tam viac vedúcich a predavačov. Teraz je tam mladý
vedúci, perspektívny pracovník Patrik Ondrejička s predavačkou Lenkou Šic−
kovou, ktorí si vedú veľmi dobre a myslím si, že je s nimi spokojnosť všetkých
zákazníkov. Predajňa je veľmi dobre zásobená, čo sa odzrkadľuje i na tržbe.
Predsedom dozorného výboru je Margita Pečitová. Teraz patrí Jednota
pod okres Trenčín a predsedom je Ing. Igor Matejov.
Ján Ševčík a Anna Ševčíková v obchode

Pre zaujímavosť uvádzame vedúcich a pracovníkov od roku 1902.
Vedúci: Ján Ševčík (nar. 1875, môj dedo), Adam Masár, Ján Jurík, Ján
Ševčík („páleník“), Ondrej Pavlech, Štefan Ševčík, Štefan Krchnavý, Štefan
Mišech, Ján Ševčík, Anna Ševčíková, Margita Hladká, Elena Pytlíková, Zu−
zana Sedláková, Anna Kváčalová, Katarína Šicková, Jarmila Kippel, Erika
Lacková, Erika Zulová, Mária Šulejová a Patrik Ondrejička.
Predavačky – Anna Ševčíková, Anna Jamrichová, Mária Hladká, Vlasta
Čierna, Anna Kváčalová, Anna Krchnavá, Katarína Šicková, Lenka Šicková,
Zdenka Rožková, Katarína Černáková a Lenka Šicková.
Priemyselná predajňa – len vedúci: Štefan Mišech, Ján Bolech, Anna
Urbanová, Oľga Vráblová, Jana Mócová.
Zelenina –mlieko: Anna Valovičová, Zuzana Krchnavá, Jarmila Bušová,
Zuzana Rožková, Pavla Hladká, Margita Hladká.
Mäsna: Adam Minárik, Jozef Burza, Ondrej Šimo, Edita Juríková, Viliam
Gono.
Ján Ševčík
Poznámky
1. Adam Krchnavý Surma − nemal deti, preto sa rozhodol darovať budovu
PD.
2. Prvú súkromnú „nežidovskú“ pálenicu založil Ján Ševčík (1903−1985)
pred druhou svetovou vojnou.
3. Pošta bola v obci zriadená až po vojne, vedúci Adam Ďuriš. Prvý
telefón mal Ján Ševčík ako súkromná osoba.
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V spolupráci Obce Kálnica a
MO Matice slovenskej v Kálnici
uskutočnila sa v Kultúrnom dome
v Kálnici dňa 2.2.2013 zaujíma−
vá beseda s Petrom Ondrejo−
vičom. Na nej, tento známy a
nám blízky cestovateľ z Becko−
va, pomocou pútavého rozpráva−
nia i videoprojekcie na veľkom
premietacom plátne v KD,
sprostredkoval nám svoje zaují−
mavé postrehy a zážitky z ciest
po svete. Uvedomili sme si, že
vo svete na našej zemeguli, v
živote celých národov sú ešte
obrovské rozdiely v spôsobe života. Na jednej strane veľké
bohatstvo a na druhej pre nás už nepredstaviteľná bieda. Na
jednej strane vyspelá civilizácia zo všetkými jej nedostatkami,
na strane druhej jednoduchý a ešte z nášho pohľadu primitívny

život ľudí žijúcich v lone neporušenej prírody. Poukázal na to,
že i napriek všeobecnej ľudskej nespokojnosti, z tohto pohľadu
sa na Slovensku nežije až tak zle. Treba si vážiť, že máme
dostatok zdrojov kvalitnej pitnej vody, o čom mnohí vo svete
môžu len snívať. Milým prekvapením bolo i premietnutie video−
záznamu z poslednej z dobrodružných ciest, na ktorej sa zú−
častnili spolu s ním i pán Arch. Peter Ondrášik a Miloš Valovič
z Kálnice. Na spiatočnej ceste Miloš Valovič s Petrom Ondrejo−
vičom navštívili i Kubu.
Po ukončení besedy mnohí z prítomných účastníkov skon−
štatovali, že takto príjemne strávený večer bol ďaleko hodnot−
nejší ako pozeranie televízie a obohatil ich o nevšedné zážitky.
Za pekný zážitok i touto cestou sa chceme pánovi Petrovi
Ondrejovičovi alias Beckovi čo najsrdečnejšie poďakovať a vy−
sloviť presvedčenie, že medzi nás ešte znova príde a sprostred−
kuje nám svoje nové postrehy a zážitky.
Ing. Miroslav Borcovan

KAM LEN VETRY DODUJÚ,
TAM VAŠU HRU POČUJÚ
Pod týmto heslom sa uskutočnilo dňa 4. mája 2013 v
Bistre Tri Sestry v spolupráci s Osvetovým domom Dr. M.
Hodžu v Miškech dedinke v poradí už 6. súťažné stretnutie
hráčov na ozembuch pod šírou Javorinou. V mimoriadne tra−
dičnej a družobnej atmosfére sme našu obec i v krojoch
zastupovali a reprezentovali v zostave Janko Staňo (Hráš−
ke), Igor Jelínek a Ing. Miroslav Borcovan. Popri vystúpení
jednotlivých hráčov na ozembuch a účinkujúcej miestnej
kapele príjemnú atmosféru dotvárali s harmonikami Janko
Staňo a Igor Jelínek. I keď naše umiestnenie nebolo na pr−
vých miestach, boli sme spokojní. Naviac, Janko Staňo zís−
kal ocenenie za profesionálne vypracovaný a zmodernizo−
vaný ozembuch.
Ing. Miroslav Borcovan

číslo 1 − máj 2013

PRIPOMENULI SME SI
Pomerne chladné nedeľné popoludnie dňa
24.3.2013 v Kálnici bolo zaujímavé hneď nie−
koľkými príťažlivými akciami. V úzkej spolu−
práci miestneho odboru Matice slovenskej,
základnej školy s materskou školou a Klu−
bom kálnických mamičiek bola usporiadaná
spomienková slávnosť na Jozefa Miloslava
Hurbana, ktorá pokračovala vynesením Mo−
reny a následnou výstavou veľ−
konočných výšiviek, motívov i
ozdôb doplnenou ukážkami ple−
tenia veľkonočných korbáčov.
Za bohatej účasti občanov,
mládeže i detí v spomienkovej
slávnosti sme si pripomenuli pri
príležitosti 125. výročia úmrtia Jo−
zefa Miloslava Hurbana, jeho život
a hlavne jeho význam pre sloven−
ský národ. Význam, nielen ako
vodcu národného povstania, pred−
sedu 1. Slovenskej národnej rady,
spoluzakladateľa Matice sloven−
skej a spolutvorcu spisovnej slovenčiny, ale i
ako osoby nabádajúcej k dodržiavaniu a ucho−
vávaniu pekných ľudových zvykov a obradov.
I keď sa narodil v blízkom Beckove, cenný
je jeho úprimný vzťah ku Kálnici. Vzťah vytvá−
raný už od detstva a umocňovaný pri návšte−
vách svojich krstných rodičov Viktoriovcov v
Kálnici. Je preto snahou nášho MO MS i obce
Kálnica túto skutočnosť, jeho význam aj oso−
bu rôznymi formami pripomínať. A byť na to i
patrične hrdý. Veď mnohé národy zbierajú aj
nepatrné informácie o významných buditeľoch,
aby ich odkaz a pamiatku zachovali pre budú−
ce generácie. Dôležité je to pripomínať zvlášť
mladej generácii, v ktorej Hurban videl budúc−
nosť národa. Jeho odkaz je stále aktuálny a
nadčasový v slovách: „Mládež slovenská, ty
bez chýb mladica bujná, slobodná jak Tatier
orlica. Ak ty z plazenia nevyrveš sa k letu, beda
národu i tebe i svetu“.
Dôležité je to i pripomínať preto, že infor−
mácie o významných dejateľoch i zložitej dobe
národného vývoja sa akosi z učebníc vytrá−

cajú a národné povedomie všeobecne upa−
dá. Po prejavoch a upevnení upomienkové−
ho venčeka na sochu J.M. Hurbana spoloč−
ným zaspievaním hymnickej piesne „Kto za
pravdu horí“ sme slávnosť ukončili.
V nadväznosti na spomienkovú slávnosť
sme pokračovali s obradom vynesenia Mo−
reny, ktorý pripravili deti zo základnej školy s

materskou školou spolu Klubom kálnických
mamičiek. Krojovaným sprievodom po obci i
pekným programom detí na dolnom moste
do Zápotočia a vhodením zapálenej Moreny
do Kálnického potoka sme ukončili dlhé zim−
né obdobie a vykročili veselo v ústrety ne−
smelo prebúdzajúcej sa jari.
Prijateľné počasie, krojované mladé ma−
mičky i deti, spevy a veľmi pekná účasť obča−
nov umocnili slávnostnú atmosféru nedeľné−
ho popoludnia. Naviac, šálka horúceho čaju
s cukrovinkami i výstavou veľkonočných mo−
tívov v nefajčiarskej časti Pohostinstva Poto−
ček spojená s ukážkami pletenia veľkonoč−
ných korbáčov umocnili nevšedný zážitok z
tejto spoločnej peknej a vydarenej akcie.
Ing. Miroslav Borcovan
predseda MO−MS v Kálnici
P.S: Zamrzelo ma veľmi, keď spomienko−
vý venček začiatkom mája niekomu zavadzal,
odtrhol ho a prehodil ho do cintorína. Našťastie
sme ho našli a upevnili na sochu znovu. Ve−
rím, že sa to už opakovať nebude.

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
Dňa 6.4. 2013 v Kultúrnom dome v Kálnici
uskutočnilo sa valné zhromaždenie miestne−
ho odboru Matice slovenskej. Na ňom bola
zhodnotená činnosť odboru za posledné 3 roky
a vykonané voľby výboru na ďalšie funkčné
obdobie. Bolo skonštatované, že za sledova−
né obdobie sa zvýšil počet členov na 28. Čin−
nosť bola zameraná na podporu vydavateľskej
činnosti a prezentáciu kníh Milana Stanu a
PhDr. Pavla Barinych z prostredia našej obce.
Veľmi zaujímavá a náročná je i práca Igora
Jelínka a jeho brata Ing. Samka Jelínka pri
získavaní fotografickej dokumentácie zo živo−
ta obce a výskume rodokmeňových súvislostí.
Veľkou snahou bolo vyzdvihnutie a zviditeľňo−
vanie osoby J.M. Hurbana a jeho vzťah ku Kál−
nici na rôznych úrovniach. Ako spoluorgani−
zátor výstavby dvojkríža na Ostrom vrchu po−
čas akcie prispievam krátkym kultúrnym
programov na jeho propagáciou. Je trvalá sna−
ha o zviditeľňovanie a bádanie v histórii našej
obce. V tomto zmysle máme snahu o záchra−
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nu a zakonzervovanie ruín kláštoriska v Kňa−
žej doline i snahu o výskum archeologickej
lokality pod Sochoňom. Ukazuje sa, že histo−
rické nálezy posúvajú osídlenie tejto lokality
až do obdobia cca 15 až 20 tisíc rokov pred
naším letopočtom. Skonštatovaná bola i vý−
borná spolupráca a podpora zo strany p. sta−
rostu obce Ing. Jána Krchnavého i samotnej
Obce Kálnica. Do ďalšieho funkčného obdo−
bia bol zvolený výbor v nasledovnom zložení:
tajomník – Mgr. Jaroslava Ďurcová, pokladník
– Blažena Šicková, revízor− Ľubica Záhumen−
ská, členka výboru − Mgr. Ružena Bandúrová
a predseda − Ing. Miroslav Borcovan.
V nasledovnom období miestny odbor
bude pokračovať v už začatých akciách, pri−
čom väčšiu pozornosť a snahu bude venovať
spolupráci s deťmi v miestnej škole a spolu−
práci s ostatnými miestnymi organizáciami pri
zabezpečovaní kultúrnospoločenských akcií.
Ing. Miroslav Borcovan
predseda MO−MS v Kálnici

Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica spolu s Obcou Kálnica a Miestnym
odborom Matice slovenskej pozývajú občanov a mládež na 2. ročník hviezdi−
cového výstupu k dvojkrížu na Ostrý vrch. Výstup sa uskutoční v sobotu
31.8.2013 so zrazom pri kríži o 13.00 hod. Účastníci obdržia pamätný list a
veríme, že nebude chýbať ani už tradične dobrá nálada pri následnom pose−
dení pri zrube. Bližšie informácie budú ešte zverejnené.
Ing. Miroslav Borcovan, predseda MO−MS v Kálnici

číslo 1 − máj 2013
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Chovateľská prehliadka OPK Trenčín
Na základe rozhodnutia predstavenstva Obvodnej poľovnej komory so síd−
lom v Trenčíne sa počas predposledného marcového víkendu (23. a 24. 3.
2013) uskutočnila v priestoroch vynoveného kultúrneho domu v Kálnici pri No−
vom Meste nad Váhom chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v
revíroch okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom v poľovnej sezóne 2012.
Bola to už v poradí tretia chovateľská prehliadka trofejí poriadaná v našej obci v
období posledných 5 rokov. V súčasnosti už málokto zo zúčastnených a kompe−
tentných pochybuje o tom, že poľovnícke akcie nielen takéhoto charakteru našej
obci pristanú a môžeme sa tešiť na ďalšie.
Obecný úrad obce Kálnica, na čele so starostom obce Ing. Krchnavým, vy−
tvoril pre konanie prehliadky mimoriadne dobré podmienky, čo sa odzrkadlilo aj
v pozitívnom hodnotení odbornej, ale aj laickej verejnosti.
Hodnotiteľská komisia OPK Trenčín posudzovala už od piatka 15. marca
827 predložených trofejí, čo bolo o 300 viac, ako na prehliadke trofejí z roku
2007. Z týchto trofejí bolo 80 ohodnotených medailou (7 zlatých, 32 striebor−
ných a 41 bronzových). Počas uplynulého roka bolo v revíroch našej OPK ulo−
vených 198 jeleňov, 458 srncov, 81 muflónov, 21 danielov a 69 diviakov. Pozo−
ruhodné je pri tom konštatovanie, že v našich dvoch okresoch bolo v uplynulom
roku spolu ulovených 3551 kusov diviačej zveri.
Z kálnických chotárov bolo na výstave možné si obhliadnuť sedem trofejí
jeleňov, sedem trofejí srncov, dve trofeje muflónov a jednu trofej diviaka. Ani
jedna z týchto trofejí však nedosiahla toľko bodov CIC, aby mohla byť ocenená
niektorou z medailí.

Na príprave výstavy chovateľskej prehliadky sa podieľali členovia predsta−
venstva OPK, poľovníckej a osvetovej komisie. Chovateľskú prehliadku pre ve−
rejnosť otvoril predseda OPK Trenčín Ing. Pavol Arpáš. Výstava sa tešila re−
kordnému záujmu poľovníckej, ale aj nepoľovníckej verejnosti. Predseda poľov−
níckej komisie OPK pán Daniel Matečný uskutočnil podrobné vyhodnotenie lovu
v uplynulej sezóne, tajomník OPK pán Rapaič prednášku pre skupinu uchádza−
čov o prvý poľovný lístok našej OPK. Návštevníci výstavy uvítali možnosť zakú−
penia poľovníckych odevov, literatúry, ale aj poľovníckych potrieb, rezbárskych
prác, poľovníckych šperkov od predajcov z nášho regiónu.
Mgr. Ján Kucharovič, redseda Osvetovej komisie OPK Trenčín
Otázka pre čitateľov: Viete, odkiaľ je to pohľad? foto Ján Valovič
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Dobrovoľný hasičský zbor v Kálnici
Vážení spoluobčania!
V mene Dobrovoľného hasičského zboru v Kálnici chceme poďakovať
všetkým občanom, ktorí podporili našu organizáciu účasťou na 3. okresnom
hasičskom plese v Kálnici. Odmenou im bola skvelá zábava, bohatá tombo−
la, dobrá večera, vynikajúca zabíjačka a v neposlednom rade aj špeciálny
hostia z Lets Dance pod
vedením tanečníka Erika
Ňarjaša. Valčík v ich pro−
fesionálnom prevedení
bol pastvou pre oči a ná−
sledná škola samby bola
udalosťou večera, na kto−
rú budeme spomínať až
do budúceho plesu.
Ani tento rok sme ne−
porušili dlhoročnú účasť
na stavaní mája. Sme
jedna s mála obcí, ktorá
postaví máj tradičným
spôsobom ručného dví−
hanie za pomoci palíc,
lán a vypätím všetkých síl. Týmto chceme poďakovať obecnému úradu za
spolupodieľanie sa na tejto výnimočnej udalosti a zabezpečenie krásneho
rovného mája.
Dobrovoľný hasičský zbor v Kálnici by pred príchodom horúceho leta chce
požiadať všetkých spoluobčanov o
zvýšenú pozornosť pred požiarmi. Za−
čiatkom mája sme vykonali plánova−
nú preventívnu kontrolu funkčnosti
požiarnych hydrantov. Výsledok kon−
troly bol uspokojivý, ale časť hydran−
tov je v prípade požiaru nepoužiteľná
z dôvodu nielen ich mechanického po−
škodenia, ale aj neúmyselnou ne−
dbanlivosťou niektorých našich spo−
luobčanov, ktorí si neuvedomujú ich
význam. Požiarny hydrant nie je vec,
ktorú treba zasypať, a tým znemožniť
jej funkčnosť, ale zviditeľniť ju pre prí−
padnú ochranu svojho majetku ako
aj majetku svojich najbližších susedov
a známych. Keďže oprava poškode−
ného hydrantu nie je len finančne ná−
ročná, treba si uvedomiť, že stým sú−
visí aj odstávka celej ulice od pitnej
vody pre potrebné výkopové práce.
Počas celého mája sme pripra−
vovali program pre našich najmen−
ších k ich sviatku MDD. Dlhé roky sa snažíme deti zaujať nielen opekačkou v
prírode, ale aj rôznymi netradičnými súťažami. V tomto duchu sa budeme
snažiť aj zorganizovať rozlúčku s letom, kde je vítaná každá pomoc. Poďako−
vanie patrí všetkým, ktorí nás celoročne podporujú.
DHZ Kálnica, MB

V tohoročnej turistickej sezóne
Na zasadnutí výboru turistickej organizácie pri TJ Zavažan Kálnica výbor
pripravil pre tento turistický rok niekoľko akcií. Najskôr však vyhodnotil minu−
lú turistickú sezónu, ktorú hodnotil ako pomerne vydarenú. Sklamanie bolo
vyjadrené viac−menej v účasti na jednotlivých akciách. Naopak, vysoko ohod−
notil po organizačnej stránke aj do počtu akciu Hviezdicový výstup ku krížu
pod Ostrým vrchom, v spoluorganizácii s Obecným úradom a s miestnou
organizáciou Matice slovenskej. Napriek nepriaznivému počasiu bola pekná
účasť hlavne zo spoluobčanov z Kálnice, čo nás, samozrejme, potešilo.
Pre tohoročnú turistickú sezónu sme pripravili tieto akcie: máj− jún v spo−
lupráci s klubom dôchodcov návšteva salaša v Klíži; jún – opekačka na
Širokých; jún − Topoľčiansky hrad – cykloturistika; 31. august 2013 − druhý
ročník výstupu ku krížu pod Ostrým vrchom; september − Selecké hody;
začiatkom októbra − výstup na Panskú Javorinu na rozhľadňu, kedy by mala
byť príroda najkrajšia. Presný dátum jednotlivých akcií bude vzhľadom na
počasie týždeň dopredu oznámený cez internetovú stránku obce Kálnica a
plagátom, ktorý bude vyvesený týždeň dopredu v schránke TJ Zavažan
Kálnica umiestnenej pri pošte. Výbor turistického oddielu sa už teraz teší na
početnú účasť na jednotlivých akciách, veď človek by mal pre svoje zdravie
spraviť denne aspoň 10 000 krokov, tak prečo ich neurobiť aj na spoločných
túrach po našej krásnej prírode v Inoveckom pohorí.
Ján Valovič, predseda turistického oddielu
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Morena, Morena...
I keď dnes vo vzduchu cítiť sladkú vôňu orgovánov a všade na−
vôkol nás tešia svojou krásou kvety v záhradách, pred časom to
vyzeralo ako keby zima nemala nikdy skončiť.
Na konci marca sa malí i veľkí, mladí i starí, každý, kto mohol z
Kálnice, stretli, aby konečne „zimu“ vyhnali z dediny. Pri soche J. M.
Hurbana Miestny odbor Matice Slovenskej v Kálnici, KKM a Kálni−
čania zaspomínali a vzdali úctu tejto výnimočnej osobnosti sloven−
ských dejín. Po pietnej spomienke na J. M. Hurbana sa všetci zhro−
maždení za spevu detí z MŠ a ZŠ, KKM a kálnických mládencov
foto: Ing. M. Borcovan

vyobliekaných v kálnických krojoch vybrali dole dedinou na dolný
most, aby vyniesli Morenu z dediny. Pri dolnom moste deti držali
symboly jari – vetvičky, odriekavali básničky a spievali piesne, ktorý−
mi vyháňali Morenu z dediny. Potom ju mládenci zapálili a vhodili do
potoka. I keď v tento deň „zima“ ukazovala svoju silu, v dobrej nála−
de a v hojnom počte sa v programe pokračovalo v Pohostinstve
Potoček, kde bola pripravená malá výstava jarných výšiviek a ruč−
ných prác a tiež malé pohostenie a teplý čaj, ktorý veľmi dobre padol
v tomto nečase. Keďže Veľká noc bola predo dvermi, pre detičky
boli nachystané tvorivé dielne, kde si mohli vyzdobiť veľkonočné
vajíčka a vyrobiť veľkonočnú výzdobu. Predveľkonočnú atmosféru
krásne vytvárali i šikovný majstri, ktorý ukázali umenie pletenia kor−
báčov. I našlo sa mnoho mladých rúk, ktoré sa chceli priučiť k tejto
ľudovej tradícii.
Je veľmi krásne, že vieme takto v Kálnici s úctou k bývalým a s
nádejou k budúcim generáciám zachovávať krásne slovenské tradí−
cie a ctiť si významné osobnosti našich dejín.
K.H.

Spoločenská rubrika 1. polrok 2013
NARODILI SA:
Marko Maňo, Nathanael Herák, Lukáš Dovina
BLAHOŽELÁME
50 rokov: Igor Kolínek, Ľuboš Záhumenský, Pavol Filip,
Peter Macura, Ľuboš Kubiš, Milan Valovič,
Ondrej Valenta;
60 rokov: Marta Rabatinová, Anna Bolechová, Štefánia
Žáková, Ján Hladký, Elena Šimková, Ján Hájek,
Jozef Čičmanský, Rudolf Šimovič, Ján Vrábel,
Peter Pavlík;
70 rokov: Ján Šicko, Ján Krchnavý, Vlasta Hájeková,
Vladimír Potoček;
80 rokov: Ján Ševčík, Emília Ševčíková.
ROZLÚČILI SME SA:
Marián Bučko, Viktor Kubiš, Margita Mojžišíková,
Eva Vráblová, Dušan Šicko, Ján Krchnavý,
Ing. Petr Zrník, Pavel Beláni.
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Michal Krajčík jubiloval
Nedávno, v sobotu 20. aprí−
la 2013, sa medzi tých, čo sa
dožili požehnane vysokého veku
zaradil aj Michal Krajčík. Svo−
jich deväťdesiatych rokov sa
dožil v dobrej fyzickej i dušev−
nej kondícii. Túto výnimočnú
udalosť oslávil v komornom
prostredí pohostinstva Potoček
spolu so svojou dcérou z druhé−
ho manželstva, pani magistrou
Janou Makaričovou. Tá prišla
svojmu otcovi zablahoželať až
z Prahy, kde býva a pracuje. V
príjemnej atmosfére sa s jubi−
lantom prišli potešiť jeho najbližší
príbuzní z Kálnice i jeho blízki
priatelia. Po pozdravných prípit−
koch a želaniach zaznelo „Mno−
Michal Krajčík so
ga ljeta, živió!“
Žanetou Potočkovou
Michak Krajčík si svoj srdeč−
ný vzťah k našej obci vybudoval cez svoju mamičku, pochádzajúcu z rodu Valovičovcov.
Tento vzťah ocenili aj Kálnické ozveny publikovaním rozsiahleho rozhovoru v troch po−
kračovaniach, kde sa i čitatelia mohli oboznámiť s jeho životným príbehom.
Pripomeňme si aspoň základné údaje. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom v
rodine železničiara. Hoci v Kálnici nežil, často navštevoval svojich starých rodičov. Po−
znával nielen krásy tohto kúska Slovenska a formoval si svoj vzťah k obci , prírode
a ľuďom, ale vďaka starému otcovi sa dozvedal aj o histórii rodu, z ktorého pochádzala
jeho matka. Hoci sa mu z rozličných príčin nepodarilo získať ucelené vysokoškolské
vzdelanie, vo svojom živote v oblasti rodiacej sa elektroniky dokázal aj bez titulov oveľa
viac ako tí s titulmi, čo ho na rozličných pracoviskách, ktorými prešiel, obklopovali. Pri
obhliadnutí sa dozadu na to, čo vo svojom živote dokázal, môže byť právom hrdý. Žil
činorodou prácou, a tá mu priniesla množstvo úspechov či už to bolo v radarovej tech−
nike, pri vývoji československého tranzistora či zobrazovacej techniky. Nevyhýbal sa ani
funkciám v rozličných občianskych a spoločenských organizáciách.
Udalosti, ktoré nastali v Československu po 21. auguste 1968 a nasledujúcej dvad−
saťročnej okupácii spôsobili, že bol nútený odísť z vlasti a hľadať svoje uplatnenie v
Spolkovej republike Nemecko. Prichýlil ho Mníchov, hlavné mesto Bavorskej spolkovej
republiky a významná firma Siemens. Aj v týchto, pre emigranta nie ľahkých podmien−
kach však dokázal svoju životaschopnosť, činorodosť a vedomosti.
Jeho životná
Autori článku s oslávencom
cesta nebola pria−
močiara, avšak aj
napriek množstvu
prekážok, nepraj−
nosti a intríg, kráčal
vytrvale a s jemu
príznačnou tvrdo−
hlavosťou , zanovi−
to za svojim cieľom.
Na svoj domov a
na všetko, čo nasal
pri svojich návšte−
vách u starých ro−
dičov však nezabú−
dal. Ako emigrant
odtrhnutý od mož−
nosti navštevovať milované miesta i ľudí, to preciťoval ďaleko intenzívnejšie ako mnohí z
tých, čo celý život nevytiahli päty z dediny. Preto ihneď po zmene spoločenského systé−
mu v novembri 1989 využil možnosť opakovane navštevovať jemu blízke miesta i ľudí.
Ukázalo sa, že bol veľmi pozorným poslucháčom svojho starého otca. Vyvinul veľa úsilia
na zistenie, kde sa nachádzajú základné dokumenty týkajúce sa rodu, z ktorého pochá−
dzala jeho matka. Podarilo sa mu nielen objaviť Armáles − základnú listinu, ktorou boli
jeho dávni predkovia povýšení do šľachtického stavu, ale i ďalšie dokumenty týkajúce sa
uvedeného rodu. Túto, značne poškodenú listinu potom prostredníctvom najmodernej−
ších metód elektroniky zreštauroval do takého stavu, že sa stala čitateľná a mohla poslú−
žiť ako základ pre ďalší výskum. Tým urobil pre záchranu pamäti o tomto rode oveľa
viac, ako tí, čo sú jeho pokračovateľmi po meči (mužskej línii). Práve na tomto základe
bolo možné uskutočniť historické bádanie, spracovať odbornú publikáciu a pripomenúť,
že v Kálnici kedysi existoval slávny Valovičovský rod, ktorému od žijúcich potomkov
hrozilo, že upadne do zabudnutia. Za tento skutok mu patrí poďakovanie, obdiv a úcta.
Želáme mu ešte veľa zdravých a šťastných rokov. Nech sa strom jeho žitia ešte dlho
zelená.
PhDr. Pavel Barinych, CSc., Ing. Igor Ďurič, PhD.
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BRYNDZA
Najlepšia bryndza má práve teraz svoju
sezónu. Májová bryndza má jemnú, maslovú
chuť a oproti zimnej nie je taká ostrá. Vyrába
sa totiž z čerstvo nadojeného mlieka, keď sú
ovce na paši. Slovenská alebo Liptovská bryn−
dza, často aj s prívlastkom pravá, tradičná,
salašnícka či domáca, sa môže vyrábať len
na Slovensku a len z tepelne neupravované−
ho ovčieho mlieka. Z čerstvého mlieka sa na
salaši vyrobí hrudkovitý ovčí syr. Ďalší spra−
covatelia v bryndziarniach hrudy syra triedia,
umývajú vodou a nechávajú ich vyzrieť vo
veľkých kadiach. Potom z nich odstránia kôru,
vytlačia prebytočnú srvátku, vylisujú a rozdr−
via. Drvenina sa posolí a rozotrie na valcoch,
čím vznikne mäkký solený syr známy ako Lip−
tovská bryndza. Bryndza zo surového ovčie−
ho mlieka obsahuje veľmi veľa probiotických
baktérií. V jednom grame je až miliarda uži−
točných mikroorganizmov, teda neporovna−
teľne viac ako v jogurtoch. Ide o mliečne bak−
térie, ktoré priaznivo ovplyvňujú imunitný sys−
tém a alergické ochorenia. Okrem toho pre−
menia vysoký obsah tuku, ktorý je v bryndzi,
na tuky prospešné pre naše telo. Pri pravi−
delnej konzumácii bryndze sa pozoruhodne
zníži „zlý“ cholesterol, klesá hladina cukru v
krvi a znižuje sa hodnota krvného tlaku. Čer−
stvá pochúťka má význam aj pri prevencii
osteoporózy. Obsahuje veľa vápnika, ktorý
telo ľahšie vstrebáva z tráviaceho traktu prá−
ve vďaka mliečnym baktériám. Prevažná časť
bryndze sa vyrába z pasterizovaného, teda
tepelne upravovaného mlieka. Pasterizácia
je krátkodobé zahriatie čerstvého mlieka na
teplotu 85oC. Pri nej hynú škodlivé mikroor−
ganizmy, ale aj dobré mliečne baktérie, ktoré
by mala obsahovať pravá bryndza. Pri ďal−
šom spracovaní sa síce do bryndze pridáva−
jú, avšak v oveľa menšom množstve. Takže
o probiotickej bombe už asi sotva môžeme
hovoriť. V obchode dostanete aj termizovanú
bryndzu, ktorá vydrží najdlhšie. Termizácia
je spracovanie už hotového výrobku pri tep−
lote 50−75oC a slúži práve na predĺženie tr−
vanlivosti výrobku. Odborníci na výživu ju však
za skutočnú bryndzu nepovažujú. Tvrdia, že
ide o mŕtvy produkt bez akýchkoľvek probio−

tických účinkov, ktorý slúži len na nasýtenie.
Hoci má slovo „bryndza“ v názve, nemožno
ju za bryndzu považovať.
BRYNDZOVNÍK
Suroviny: 600 g hladkej múky špeciál, 3
vajcia, 1 kocka kvasníc, 250 g masla alebo
rastlinného tuku, 250 g bryndze, 3 dcl mlie−
ka, cca 150 g bravčovej masti alebo rastlin−
ného tuku
Postup: do misy dáme múku, štipku soli a
vajíčka. Z mlieka, kvasníc a 1 KL cukru pri−
pravíme kvások, ktorý po vykysnutí pridáme
k múke. Dobre premiesime a necháme vy−
kysnúť. Medzitým si do hladka vymiešame
maslo s bryndzou. Vykysnuté cesto rozdelí−
me na dve rovnaké časti, ktoré rozvaľkáme a
každú natrieme 1/6 bryndzovej plnky. Zloží−
me ako obálku (ako oškvarkové pagáče),
necháme asi 10 minút kysnúť, opäť rozvaľká−
me, natrieme ďalšou 1/6 plnky a opäť zloží−
me. Skladanie opakujeme 3−krát s každým
plátom cesta. Prenesieme na vymastený
plech, popicháme vidličkou a necháme ešte
10 minút kysnúť. Pečieme pri cca 200oC do
ružova. Po upečení ihneď potrieme roztope−
nou bravčovou masťou alebo maslom či rast−
linným tukom.
V minuloročnom čísle Kálnických ozvien
mi omylom nezverejnili recept na jablkový
koláč. Keďže je výborný a upiecť ho zvládne
aj začiatočník, uverejňujem ho znovu.
ŠARIŠSKÝ JABLKOVÝ KOLÁČ
Suroviny: 4 veľké jablká, 1/2 hrnčeka na−
sekaných (nie mletých) orechov, 100 g hor−
kej čokolády (aj na varenie), 5 vajec, 2 hrn−
čeky hladkej múky, 1a1/2 hrnčeka kryštálo−
vého cukru, 1 KL škorice, 1 KL sódy bikarbó−
ny, 1 hrnček oleja
Postup: celé vajcia vyšľaháme s kryštálo−
vým cukrom, pomaly prilejeme olej a pridá−
me hladkú múku, škoricu a sódu bikarbónu.
Premiešame, pridáme nasekané orechy a na
malé kocky (cca 1 x 1 cm) polámanú čokolá−
du. Jablká umyjeme, ošúpeme (nemusíme),
nakrájame na kocky a vmiešame do cesta.
Pečieme na vymastenom a múkou vysypa−
nom plechu pri teplote 180oC asi 50 minút.
RNDr. Ingrid Ševčíková

15.

Medzinárodný deň žien v Klube dôchodcov
Klub dôchodcov v Kálnici v spolupráci s Klubom kálnickych
mamičiek usporiadali 8. marca 2013 v Kultúrnom dome pose−
denie z príležitosti MDŽ.
V pekne vyzdobenej
sále sme privítali kálnic−
ké ženy. Potešili sme ich
občerstvením a pekným
kultúrnym programom.
Po slávnostnom príhovo−
re pána starostu Ing. Jána
Krchnavého, pani Žane−
ty Potočkovej a pána Pet−
ra Sedláka nasledoval
kultúrny program.
V programe vystúpi−
la speváčka Miriam Kli−
mentová, ktorá svojim
spevom rozprúdila vese−
lú zábavu. Do spevu i do
tanca nám zahral pán
Gabo a ako obvykle aj
člen Klubu dôchodcov
pán Igor Jelínek. Sála Kul−
túrneho domu bola zapl−
nená skoro do posledné−
ho miesta − zúčastnilo sa
85 žien, ktoré boli priebe−
hom oslavy príjemne pre−
kvapené. Príjemné pose−
denie bolo umocnené i
spontánnou zábavou,
spevom a tancom prítom−
ných žien.
K zdarnému priebehu
sponzorsky prispeli Po−
hostinstvo Potoček, Pe−
káreň Starčevič, p. Dušan
Valovič, p. Michal Krajčík,
Potraviny KUBO, firma
Mirako, pani Z. Rozvadská, pani D. Valovičová, Klub dôchod−
cov, Klub kálnických mamičiek a obec Kálnica. Všetkým patrí
srdečné poďakovanie.
Ing. Eva Borcovanová a Peter Sedlák

Malígny melanóm
Patrí medzi najzhubnejšie nádory kože a najzhubnejšie ná−
dory vôbec. Je to nádor, ktorý vychádza z kože alebo slizníc.
Vyskytuje sa hlavne u bielej rasy, dvakrát častejšie u žien. Včas−
né štádium sa prejavuje nenápadne, pokročilý nádor je tmavo−
hnedej až modročiernej farby, lokalizovaný na rôznych miestach,
najčastejšie na tvári a trupe, teda tam, kde je veľká intenzita
slnečného žiarenia. Diagnostika je podmienená návštevou ošet−
rujúceho lekára, ktorý pošle pacienta na odborné kožné vyšet−
renie, kde pacienta kožný lekár vyšetrí dermatoskopom a sta−
noví diagnózu. Ostatná liečba potom závisí od stupňa postih−
nutia a spočíva v operačnom zákroku a ďalšej odbornej liečbe.
MUDr. Lenka Benáková

Naša výnimočnosť
Málokto vie, že naša obec je okrem iného výnimočná aj v
tom, že má na Slovensku najväčší počet karikaturistov – humo−
ristov na počet obyvateľov. Z najlepšej (prvej) desiatky sloven−
ských karikaturistov v nej žijú až dvaja – Milan Stano a Willy
Weber (prezident a zakladateľ Klubu nespravodlivo plešatých).
Milan Stano zároveň založil humoristický časopis „Kocúrkovo“
(1990), Willy Weber bol pre zmenu šéfredaktorom humoristic−
kého časopisu „Woloviny bez ofiny“ (1994), ktoré vychadzali vo
vydavateľstve DELTA Trenčín. Oba tieto časopisy vychádzajú
dodnes a majú celoslovenskú pôsobnosť.
WW
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Úspechy stolného tenisu v Kálnici
Naši stolní tenisti v ročníku 2012−2013 stolnotenisovej 6.
Ligy OSST Trenčín skončili na výbornom 4. mieste, kde až do
posledného zápasu ligy bojovali o druhé postupové miesto. Za
neúčasti Erika Kukučku, ktorý je dlhodobo na služobnej ceste v
Rusku a Miloša Trgu, ktorý je na hosťovaní v Skalici v družstve
Skalica C, účastník 4. Ligy KSST Trnava, kde svojimi výsledka−
mi v zápasoch dosahuje najlepšie výsledky. Štvrté miesto na−
šich v lige, kde je 12 družstiev, je nádherným umiestnením, za
ktoré môžeme vďačiť vyrovnanosti nášho družstva a hlavne
zlepšeným výkonom celého družstva.

Aj tento rok sa 23. februára konal už 9. stolnotenisový turnaj
Beckov − Zelená Voda − Bezovec v obci Hrádok. Na turnaj sme
nastúpili v okyptenej zostave. Po prvýkrát za deväť rokov nena−
stúpil už spomínaný Erik Kukučka, čím sme spôsobili nemalú
radosť ostatným zúčastneným družstvám turnaja. I napriek tomu
sa nám tento turnaj podarilo vyhrať. Vďaka vynikajúcim výko−
nom celého družstva a v stopercentnom zastúpení Erika jeho
len 16−ročným synom Lukášom sme sa dostali do boja o prvé
miesto s domácim Hrádkom. Tam, v prvom a najlepšom zápa−
se celého turnaja, po famóznom výkone porazil Miloš Trgo La−
dislava Opeta, hráča 3. Ligy Nové Mesto nad Váhom, 3:2. V
druhom zápase porazil Roman Janega Samuela Charváta, tak−
tiež hráča 3. Ligy Nové Mesto nad Váhom, 3:0, a tým sme si
zabezpečili prvenstvo v turnaji.
O víťazstvo v
tomto turnaji rov−
ným dielom zabo−
jovali Dalibor Lint−
ner, Lukáš Ku−
kučka, Erik Šicko,
Miloš Trgo, Ro−
man Janega. Tre−
ba poznamenať,
že kvalita turnaja
sa z roka na rok
zlepšuje a hrá v
ňom čoraz viac
registrovaných hráčov vyšších krajských líg. Na turnajoch Mik−
roregiónu Beckov − Zelená Voda − Bezovec v Hrádku sa nám
enormne darí, z deviatich ročníkov turnaja sme sa stali 5−krát
víťazmi a 4−krát sme boli druhí: 1. miesto: 1., 3., 4., 7., 9. ročník;
2. miesto: 2., 5., 6., 8. ročník.
Tento rok sme po vydarenej sezóne odohrali ešte jeden
priateľský zápas so Skalicou C, účastníkom 4. Ligy Trnava, kde
sme prehrali vo vyrovnanom zápase 8:10.
Za stolnotenisový oddiel by som rád poďakoval nášmu pá−
novi starostovi Ing. Jánovi Krchnavému a celému zastupiteľ−
stvu obce za povolenie hrať a trénovať v našom kultúrnom dome.
Ďakujeme.
Roman Janega
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ka obce: www.kalnica.sk. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň J&K,
Trenčín, Opatovská 41. Web−stránka obce: www.kalnica.sk.
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Budúcnosť fungovania TJ Zavažan závisí od financií
Po tom, čo obecné zastupiteľstvo neschvá−
lilo prechod TJ Zavažan pod obec Kálnica
ako Obecný športový klub, funkcionárom TJ
nezostávalo nič iné, len sa zaktivizovať a hľa−
dať spôsob a východisko „ako sa to dá“ a nie
opak i v čase krízy.
Šesťdesiaty šiesty rok činnosti TJ Zava−
žan začal hneď od začiatku roka s probléma−
mi. Ešte sme sa nestihli spamätať po nie prí−
liš vydarenej Štefanskej zábave a už koncom
januára máme v kabínach hotovú spúšť po
vandaloch a zlodejoch. Odrazili zámky na
mreži v zadnej časti kabín, rozbili výdajné
okienko na zasadačke, vylomili troje dverí a
poodtŕhali všetky zámky na skrinkách s dres−
mi, ktoré porozhadzovali. Toto všetko pre dve
fľaše alkoholu...
Po neodkladnej oprave poškodených dve−
rí, rozbitého okienka a vyrúcaných zárubní
výbor TJ schválil dodatok k stanovám a prijal
„Zásady uplatňovania a poskytovania náhrad
nákladov členov TJ Zavažan, spojených s
dobrovoľnou pracovnou činnosťou“. Boli
podrobne rozpracované všetky činnosti po−
trebné pre chod TJ, najmä futbalového od−
dielu s osobnou zodpovednosťou členov za
jednotlivé oblasti. Je potešujúce, že aktivita a
ochota pomôcť v ťažkej situácií je viditeľná.
Ešte v jeseni Marcel Lintner sponzorsky za−
bezpečil futbalistom krbové kachle, ktoré po
repasácii u Nedbala, boli nainštalované v
zasadačke i so vzduchovým rozvodom do
rozhodcovskej kabíny, čím sa ušetrilo znač−
né množstvo elektriny, najmä počas trénin−
gov v zimnom období.
Začiatkom apríla bola ukončená II. etapa
výstavby ochranných sietí okolo ihriska mon−
tážou vrchných trubiek a zavesením 60 m
siete nadväzujúcej na 30 m sieť za bránkou
od potoka. Na III. etapu výstavby ochranných
sietí od susedného pozemku v dĺžke ďalších
60 m a za druhou futbalovou bránkou v dĺžke
30 m sme vypracovali projekt a podali žia−
dosť o dotáciou od Nadačného fondu Slo−
venskej sporiteľne v Nadácii Pontis v Gran−
tovom programe „Futbal to je hra“. Ak bude−
me úspešný a finančné zdroje nám budú pri−
delené, chceli by sme toto zrealizovať do 10.
septembra 2013, a tým vytvoriť ešte lepšie
podmienky pre šport, ako máme doteraz. Je
potešujúce, že táto budovateľská aktivita sa
prejavuje i v záujme detí o futbal. V prípravke
žiakov, ktorú zabezpečujú ako začínajúci tré−

neri Marian Dovina a Ján Kotula, majú na
tréningoch aj dvadsať detí, čo v nedávnej
minulosti nebývalo. Je len na nich samotných,
by pri tejto aktivite vydržali čo najdlhšie.
V tejto činorodej aktivite po futbalistoch
pokračujú aj turisti. Okrem ich aktívnej turis−
tickej činnosti vyvíjajú aktivity v súvislosti s
prívodom vody z neďalekého prameňa k tu−
ristickému zrubu pod Ostrým vrchom. Výbor
turistického oddielu pred realizáciou tohto
zámeru má stanovenú postupnosť splnených
podmienok, pričom rozhodujúci je súhlas
vlastníka pozemkov. Ďalej turisti za tréningo−
vým ihriskom okolo odtokového rigola po vy−
rezaných stromoch, ktoré boli narastené sa−
monáletom, vysadili ihličnany. Do budúcna,
po ich vyrastení, sa vytvorí príjemné prírodné
prostredie aj pre iné kultúrne akcie konané v
športovom areáli.
Po športovej stránke boli v sezóne 2012
– 2013 najúspešnejší stolní tenisti, ktorí v 6.
lige sa umiestnili na 4. mieste, keď ešte v
poslednom kole mali postupové ambície.
Svoje súťažné zápasy hrajú v kultúrnom
dome, kde majú vytvorené veľmi dobré pod−
mienky.
Poslabšie sú na tom futbalisti muži, ktorí i
po príchode Mariána Ivanu a Denisa Potoč−
ka v jarnej časti podávajú zlepšené výkony,
ale v súčasnosti sú stále na poslednom mies−
te. Na záchranu v I. triede Oblasti Trenčín je
potrebné priviesť body aj zo súperových ih−
rísk – nádej na záchranu však stále žije. Do−
rastenci Zavažanu, za ktorých hrajú aj hráči
z Beckova sa v I. triede JUH pohybujú v stre−
de tabuľky. Žiaci, ktorí hrajú na hosťovaní za
Beckov sú v II. triede skupiny B na 2. mieste.
S cieľom zlepšiť svoju činnosť výbor fut−
balového oddielu rozšíril svoje rady o ďal−
ších dvoch členov – Miloša Kundu a Jána
Kotulu, nakoľko niektorí mladí členovia vý−
boru FO, zvolení na výročnej schôdzi, pre−
stali mať záujem o túto prácu. Budúcnosť
fungovania našej TJ nie je najhoršia i na−
priek všetkým nepriaznivým vplyvom, ktoré
nás obklopujú. Záleží predovšetkým od za−
bezpečenia potrebných financií, či už z po−
ukázania 2 % z odvedených daní, od darov
prípadných sponzorov, ale hlavne od obce,
aby peniaze na športovú činnosť schvále−
né v rozpočte, boli aj skutočne telovýchov−
nej jednote poskytnuté.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan

Učni, odchod... teraz sa ide hrať liga majstrov!...

