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Stavanie mája...

MAMIČKE K SVIATKU
AKO TI LEN POVIEM, ŽE ŤA VEĽMI ĽÚBIM,
NEBUDEM ŤA HNEVAŤ, ZO SRDCA TI SĽÚBIM.
AKO TI MÁM POMÔCŤ, KEĎ MÁŠ VEĽA PRÁCE,
TAK, ŽE NEPORIADOK KAŽDÝ DEŇ UPRACEM.
AKO TI ZAHOJÍM BOĽAVÚ HLAVIČKU,
ÚPRIMNE NA NEBI POPROSÍM HVIEZDIČKU.
HVIEZDIČKA MILENÁ, OCHRAŇUJ CELÝ SVET,
MOJU MAMKU S OCKOM, NAJKRAJŠÍ JARNÝ KVET.

Súbor Prvosienka začína - Morena, Morena...
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Sociálna práca v roku 2006
OcZ obce Beckov prijalo v apríli 2005 ponuku
nadácie SOCIA − nadácie pre podporu sociálnych
zmien − na spoluprácu na projekte, ktorý bol spo−
lufinancovaný Európskou úniou. Cieľom projektu
s názvom „Zvyšujeme šance znevýhodnených
skupín obyvateľstva spoluprácou obcí a nezisko−
vých organizácií“ bolo vytvorenie pracovného
miesta pre sociálnu pracovníčku obce, ktorú by
nadácia vyškolila a zároveň po dobu 10 mesia−
cov aj financovala z vlastných zdrojov.
Projekt predstavila OcZ poslankyňa Ing. Mari−
ka Jurčacková, predsedníčka sociálnej komisie a
zapojila sa do neho aj obec Kálnica podpísaním
zmluvy medzi Beckovom ako poskytovateľom a
Kálnicou ako objednávateľom práce sociálneho
pracovníka.
Pracovníčka pre sociálne veci Mgr. Dana
Badžgoňová ukončila vzdelávanie, ktoré poskytla
nadácia SOCIA v spolupráci s RVC Trenčín v Tren−
čianskych Tepliciach záverečnou skúškou dňa
6.júla 2006 a následným obdržaním diplomu za
úspešné ukončenie pilotného kurzu vzdelávacie−
ho projektu „Sociálny pracovník obce“ s rozsa−
hom 240 hodín teórie a 1200 hodín praxe. Pro−
jekt zastrešovali po odbornej stránke nadácia
SOCIA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a
Asociácia vzdelávania samosprávy.
Obce Beckov a Kálnica takto získali možnosť
odborne pomáhať občanom, ktorí sa dostanú do
sociálnej núdze. Rozširovanie ponuky sociálnej
pomoci súvisí aj s postupným prechodom kompe−
tencií zo štátnej správy na samosprávu, ktorý plá−
novalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi−
ny pôvodne na rok 2007, teraz na rok 2009.
Služby sociálnej pracovníčky obce využilo
doteraz /k 3.4.2007/ 192 občanov obcí Beckov a
Kálnica. Aké boli najčastejšie formy pomoci? Po−
skytovanie informácií a tlačív zo sociálnej oblasti,
zastúpenie občanov na úradoch /ÚPSVaR, So−
ciálna poisťovňa/, u lekára, vypísanie žiadostí, ich
odovzdanie na úrade v okresnom meste, šetrenie
vo veci sociálnej a hmotnej núdze, pomoc pri vy−
bavení opatrovateľského príspevku, kompenzač−
ných príspevkov v dôsledku zdravotného postih−
nutia, vyhľadanie vhodných domovov dôchodcov,
navrhnutie opatrovateľskej služby a príprava na
jej schválenie OcZ, zabezpečenie kontaktu medzi
predstaviteľmi obce a občanmi, návštevy chorých,
často opustených občanov, príprava VZN obce o
opatrovateľskej službe, práca v SK, práca v ZPOZ.
Najdôležitejšou a najrozsiahlejšou akciou bolo
podávanie žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi pre
občanov s nízkymi starobnými dôchodkami od
augusta 2006, v dôsledku zmien v zákone č. 599/
2003 z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Dávku do−
stalo spolu 89 občanov z Beckova, vrátane do−
mova dôchodcov a dvoch charitných domovov a
22 občanov z Kálnice.
Do domova dôchodcov sa nám podarilo
umiestniť dve obyvateľky Beckova, a to do DD Job
v Trenčíne v máji 2006 a do ZOS v Šali v januári
2007. Traja obyvatelia si podali žiadosti do CSS
v Novom Meste nad Váhom.
Obce Beckov a Kálnica sú aj v tomto voleb−
nom období pripravené poskytovať sociálnu po−
moc pre všetkých svojich občanov, teda nielen
pre sociálne znevýhodnených.
Mgr. Dana Badžgoňová
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Novozvolené obecné zastupiteľstvo
sa od svojho ustanovujúceho zasadnu−
tia 29.12.2006 v prvom štvrťroku 2007
zišlo na troch riadnych zasadnutiach. Pre−
rokovalo celý rad povinností vyplývajú−
cich zo začínajúceho sa volebného ob−
dobia, ale i problémov súvisiacich s kaž−
dodenným životom občanov. Už i po tom−
to krátkom období možno konštatovať,
že práca obecnej samosprávy sa zača−
la zodpovedným prístupom všetkých
poslancov, čomu nasvedčuje ich 100 %
účasť na doterajších zasadnutiach obec−
ného zastupiteľstva a obecnej rady.
Každý poslanec obdržal zoznam
adries obyvateľov svojho poslaneckého
obvodu. OcZ na svojom druhom zasad−
nutí zriadilo obecnú radu a doplnilo zlo−
ženie odborných komisií o odborníkov z
radov občanov. Zloženie všetkých od−
borných komisií obecného zastupiteľstva
uvádza p. starosta vo svojom príspevku
v minulom čísle Kálnických ozvien v člán−
ku „Úvodom do nového volebného ob−
dobia“. OcZ schválilo rokovací poriadok
a harmonogram zasadnutí obecného za−
stupiteľstva, obecnej rady a odborných
komisií. Na doterajších štyroch zasadnu−
tiach taktiež po prerokovaní predložených
rôznorodých správ, návrhov a podnetov
prijalo 21 uznesení, v ktorých sa snažilo
formulovať najoptimálnejšie riešenie da−
nej problematiky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
− zriaďovaciu listinu obecnej knižni−
ce a knižný poriadok
− zásady odmeňovania členov samo−
správy a ich doplnenie
− rokovací poriadok
− inventarizáciu majetku obce k
31.12.2006
− za zástupcu obce do školskej rady
ZŠ a MŠ pani Janku Bagovú
− VZN č.1/2007 o Poplatkoch za opat−
rovateľskú službu
− zmluvu o spolupráci pri organizo−
vaní 5. ročníka Slovenského festivalu
seniorských folklórnych súborov
− nákup chýbajúcich hasiacich prí−
strojov v objektoch a zariadeniach obce.
súhlasilo:
− so zriadením obecnej rady
− s vytvorením komisie na kontrolu
verejného záujmu
− s doplnením členov – odborníkov
do komisií
− s rozdelením poslaneckých obvo−
dov
− so zmenou spôsobu vývozu komu−
nálneho odpadu zo žetónového systé−
mu na spôsob evidencie pomocou či−
pových kariet
− so vstupom obce Kálnica do Občian−
skeho združenia Refugium Trenčín a úhra−
dou členského poplatku 3000 Sk na rok.
zobralo na vedomie:
− správu o hospodárení obce za rok
2006
− stanovisko hlavnej kontrolórky k pl−

neniu rozpočtu za rok 2006
− správu o činnosti dobrovoľného
hasičského zboru v Kálnici a voľbu pred−
sedu a veliteľa (predsedom DHZ je Ján
Jamrich ml. a veliteľom DHZ v Kálnici je
Tomáš Kukučka)
− správu hlavnej kontrolórky o kon−
trolnej činnosti za rok 2006
− informáciu o obnove prieskumnej
činnosti v oblasti Prostrednej doliny
− informáciu o účasti stolnotenisové−
ho družstva na turnaji 9 družstiev mik−
kroregiónu.
ďakuje:
− Erikovi Kukučkovi, Romanovi Jane−
govi, Daliborovi Lintnerovi a Erikovi Šic−
kovi za 1. miesto a úspešnú reprezentá−
ciu obce na stolnotenisovom turnaji mik−
roregiónu.
prerokovalo:
− Návrh VZN č.2/2007 – Sadzobník
poplatkov vyberaných obcou
− Návrh VZN č.3/2007 – Prevádzkový
poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
uložilo:
− likvidačnej komisii: vyradený maje−
tok predpísaným spôsobom zlikvidovať
− obecnej rade: priebežne sledovať
príjmy a výdavky rozpočtu obce väčšiu
pozornosť venovať vymáhaniu pohľadá−
vok spracovať pripomienky k návrhom
VZN a predložiť ich na rokovanie OcZ
prípadné úpravy rozpočtu schváliť v OcZ
pred čerpaním
− obecnému úradu: schválené VZN
č.1/2007 − O poplatkoch za opatrovateľ−
skú službu zverejniť na úradnej tabuli za
účelom vyhlásenia najmenej na 15 dní
návrh VZN č.2/2007 − Sadzobník polat−
kov vyberaných obcou a návrh VZN č.3/
2007 – Prevádzkový poriadok pohrebis−
ka v obci Kálnica vyvesiť na úradnú ta−
buľu obce k pripomienkovaniu občanov.
− sociálnej komisii: predložiť bližšiu in−
formáciu o podmienkach vstupu do ob−
čianskeho združenia Refugium Trenčín.
− komisii pre školstvo, kultúru a mlá−
dež: pripraviť a zabezpečiť podmienky
pre vystúpenie folklórnych súborov pre
školy v Kultúrnom dome v Kálnici v rámci
5.ročníka Slovenského festivalu senior−
ských folklórnych súborov v Krivosúde−
Bodovke a spolupracovať pri organizá−
cii celej akcie.
Prejednať žiadosť rodičov o prenáj−
me priestorov bývalého klubu mládeže
pre ich deti, za účelom obnovenia čin−
nosti klubu mládeže. Na zasadnutie pri−
zvať rodičov, pripraviť a predložiť do za−
stupiteľstva návrh nájomnej zmluvy.
Interpelácie poslancov
Prednesené otázky a pripomienky sa
týkali prevažne podnetov od občanov.
Celkovo sme riešili 14 otázok, ktoré pred−
niesli piati poslanci.
Bližšie oboznámenie sa s prácou
samosprávy je možné na internetovej
stránke www.kalnica.sk
Dušan Filip, zást. starostu obce
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Ako ďalej v likvidácii odpadu?
Problém likvidácie odpadu všet−
kého druhu, je po zabezpečení do−
statku potravín, pitnej vody a ropy,
štvrtým najdôležitejším problémom
sveta. Problémom stáva sa už i u
nás i keď občania si to zatiaľ nechcú
vôbec uvedomiť. Nakoľko
problematiku odpadov po−
znám veľmi dôverne, pred−
pokladám, že v blízkej budúc−
nosti náklady spojené s likvi−
dáciou komunálneho odpadu
budú podstatne viacej zaťa−
žovať rodinné rozpočty. Kon−
krétne vychádzam z toho, že
už len do konca tohto roku
môžeme ešte ukladať komu−
nálny odpad na skládku v
Novej Vsi nad Váhom. Po−
tom musíme hľadať iné rie−
šenie. Doposiaľ na tejto sklád−
ke ukladali sme komunálny
odpad v cene 0,80 Sk − za 1
kg uloženého odpadu. Nezanedba−
teľná bola i blízkosť skládky len 6 km.
Táto skládka už normám nevyhovu−
je a definitívne zo zákona, dňom
1.1.2008 musí byť zatvorená. Vzni−
kol vážny problém nielen pre nás,
ale i pre okolité obce nášho Združe−
nia obcí pre separovaný zber Javo−
rina− Bezovec, kde ukladať odpad a
za akých podmienok. Zatiaľ jediným
možným riešením je možnosť ukla−
dať odpad na povolenú skládku, kto−
rou je skládka Prvej kopaničiarskej
odpadovej spoločnosti v Kostolnom,
s ktorou už máme uzatvorenú zmlu−
vu. Táto povolená skládka je z mož−
ných najbližšia i keď je vzdialená od
nás 32 km, je päťnásobne ďalej. O
polovicu vyššia je i cena za uloženie
odpadu, ktorá v súčasnosti je 1,27
Sk − za 1 kg uloženého odpadu. Pred−
pokladá sa, že do 3 rokov bude zvý−
šená na 2,50 Sk, t.j. na 3−násobok
súčasnej ceny, ktorú platíme v sú−
častnosti na skládke Nová Ves nad
Váhom. Tieto ceny sa prirodzene
budú musieť premietnuť i do komunál−
nej dane za likvidáciu komunálneho
odpadu, nakoľko túto daň obec ne−
smie dotovať a náklady musia zaplatiť
producenti odpadu − občania.
A z tohto dôvodu má nesmierny
význam separovaný zber a kompos−
tovanie biologického odpadu, ktorý−
mi znižujeme, v podstatnej miere,
množstvo odpadu, ktoré sa musí ulo−
žiť na skládku odpadu. So separo−
vaným zberom máme v našej obci
už 11−ročné úspešné skúsenosti.
Problémom bude zhodnocovanie
zelene a biologického odpadu kom−
postovaním, ktorého zavedenie je
povinné zo zákona u každého obča−
na. Pri vzájomnom pochopení a dis−
ciplíne to problém nemusí byť. Niek−
torí občania, i ja osobne, už niekoľko
rokov kompostovanie úspešne vyu−
žívame ako zdroj hnojiva na záhra−
du o čom budeme písať v nasledov−
nom čísle KO.
Doposiaľ, pre úspešnosť sepa−
rovaného zberu i znižovanie množ−
stva odpadu, malo veľký význam za−
vedenie žetónového systému vývozu

už v roku 1995. Ukázalo sa, že ten−
to systém je ešte možné vylepšiť za−
vedením identifikačných vývozných
čipových kariet, čo v tejto dobe už i
realizujeme spolu s obcou Kočovce.
Je to zatiaľ ojedinelý experiment

na Slovensku a preto i skúsenosti
na jeho vylepšenia musíme získať
sami počas jeho skúšobnej prevádz−
ky. Očakávame od neho, že získa−
me prehľad, ktorá domácnosť pro−
dukuje koľko odpadu, resp. ktorá do−
mácnosť sa na vývoze odpadu ne−
podieľa. Táto bude v odôvodnených
prípadoch musieť preukazovať, kde
odpad odváža, či nevytvára čierne
skládky a neznečisťuje životné
prostredie. Čierne skládky obec bude
musieť, v prípade nezistenia pácha−
teľa, likvidovať na náklady obce t.j.
všetkých obyvateľov.
Zároveň tento systém chceme
použiť v budúcnosti i na evidenciu
zúčastňovania sa domácností na se−
parovanom zbere s cieľom tých, čo
sa zúčastňujú pravidelne i motivovať
nižším poplatkom. Vidíme v ňom i
možnosť lepšieho splnenia limitov, kto−
ré v súčasnosti i našej obci, v rámci
nášho združenia, boli stanovené. Li−
mitov, koľko vyseparovaných druhot−
ných surovín musí na 1 občana obec
do združenia odovzdať. K tomu bude
potrebné zaviesť i spoľahlivú eviden−
ciu odovzdávania vyseparovaných
druhotných surovín z domácností.
Pri zavádzaní čipového kartičko−
vého systému vyskytli sa prirodze−
ne i prvé nedostatky.
Ukázalo sa, že v dôsledku ne−
správneho pripevnenia držiaka a
uchytenia kartičky došlo i k jej stra−
te, prípadne k poškodeniu. V súčas−
nosti hľadáme i inú možnosť jej uchy−
tenia, aby k tomuto nedochádzalo.
Obavy z krádeže kartičky myslím si,
že sú neopodstatnené, lebo pri jej
opätovnom použití identifikačný sys−
tém okamžite na takúto odcudzenú
kartičku upozorní a jej použitie zne−
funkční. V tejto súvislosti chcem zdô−
razniť, že kartička v prípade odcu−
dzenia po jej nahlásení na obecnom
úrade je nepoužiteľná a bezcenná.
Je potrebné vedieť, že v poplat−
ku 195 Sk − na jedného člena do−
mácnosti sa počíta s možným vývo−
zom 3 popolníc na 1 člena domác−
nosti. Napr. 5 členov domácnosti x 3
= 15 možných vývozov v kalendár−

nom roku. O vyčerpaní tejto mož−
nosti bude domácnosť zvlášť pri po−
slednom vývoze upozornená a ďal−
šie vývozy si bude potrebné na OcÚ
dokúpiť v cene a 65 Sk − za vývoz 1
smetnej nádoby. Do ďalšieho roka
sa táto možnosť neprenáša
a končí posledným vývozom
v roku. Prvé vývozy, až do
zaplatenia dane, riešime zá−
lohovo. Vývozy odpadu od
právnických osôb, chalupá−
rov a z chát sú riešené iným
poplatkovým spôsobom.
Potreba vývozu smet−
nej nádoby z domácnosti
vyznačí sa zavesením kar−
tičky do držiaka na smetnej
nádobe a zaistí sa proti vy−
padnutiu. Po vyvezení kar−
tičku z nádoby majiteľ zo−
sníme. V prípade potreby
súčasného vývozu via−
cerých smetných nádob v jednej do−
mácnosti, ďalšie kartičky sa na
Obecnom úrade môžu za finančnú

protihodnotu na požiadanie poskyt−
núť. V prípade, že domácnosť po−
trebuje mimoriadne väčší odvoz ko−
munálneho odpadu a nemá k to−
muto odvozu zabezpečenú ďalšiu
smetnú nádobu, bude jej umožne−
né si zakúpiť v cene a 65 Sk jed−
norazové plastické špeciálne vre−
ce na Obecnom úrade.
Záverom k tejto problematike
chcem zdôrazniť, že od tohto nové−
ho systému očakávame nielen spre−
hľadnenie producentov odpadu, ale i
vytvorenie možnosti motivovať tých,
ktorí sa na znižovaní odpadu dôsled−
nou separáciou podieľajú nižšou da−
ňovou povinnosťou.
V konečnom dôsledku tento sys−
tém mal by pomôcť nielen znížiť
množstvo odpadu ktorý sa musí ulo−
žiť na skládke, ale predovšetkým mal
by i šetriť peniaze tých občanov kto−
rí sa k znižovaniu a k separácii od−
padu zodpovedne postavia.
Ing. Miroslav Borcovan
starosta obce

Z činnosti ZO JDS v Kálnici
Výbor JDS usporiadal v tom−
to roku v Klube dôchodcov dve
akcie pre svojich členov, účast−
níkov brigád /z dôvodu stiesne−
ných priestorov/. To však nezna−
mená, že ostatní členovia sa
nemôžu akcií v klube zúčastňo−
vať. Preto vyzývame i ostatných
členov, aby sa na termínoch ak−
cií dohadovali v skupinách do
tridsať osôb. Členovia výboru sú
pri realizácii akcií ochotní pomôcť.
Vo februári sa uskutočnilo
„Fašiangové posedenie“ pri tra−
dičnom oškvarkovom a harmo−
nike. Podujatie sa vydarilo, ve−
selo sme si zaspievali aj všeličo
pospomínali.
9. marca sa uskutočnila tzv.
„Dámska jazda“, spojená aj s ak−
tuálnou oslavou MDŽ. Varilo sa
a pieklo, a spomínalo na znovu−
zrodenie fašiangových osláv

pred pätnástimi rokmi. Premiet−
nutím videokazety sme si pripo−
menuli nielen fašiangy z roku
1992, ale i našich spoluobčanov,
ktorí už nie sú medzi nami. Tech−
niku nám zapožičala ZŠ a ako
sa ukázalo, naše premietanie sa
stretlo i so záujmom mládeže,
ktorá nakúkala cez okno.
Ako nám prisľúbil starosta
obce, podľa potreby je možné za−
požičať si premietaciu techniku,
kazety i DVD. Budeme veľmi radi,
ak sa nájdu skupiny, ktoré by
mali záujem o premietanie. Snáď
by bolo vhodné, aby sa takéto
stretnutia pri káve alebo čaji ro−
bievali častejšie v nedeľu popo−
ludní. Veď v každej výročnej sprá−
ve vyzývame členov na lepšie vy−
užitie nášho klubu. Verím, že sa
nám to podarí.
Ing. Eva Borcovanová

Pozývame Vás na besedu s cestovate−
ľom, športovcom a spisovateľom

Dušanom Krivským
známym skalickým advokátom po jeho
cestách − necestách po krajinách
(Kuba, Tibet, India, Austrália…)
dňa 9. júna 2007
v kultúrnom dome v Kálnici.
„Jednou jsme poseděli při litříku skalického vína a Dušan
se mi svěřil, že zpočátku ho ten nával průšvihů dost nervoval,
ale pak ho začal brát jako šibeničný humor, strůjce jeho osudu
a začal si sám ze sebe dělat srandu. No a dneska je už na ty
své průs…švihy tak nafrněný, že o tom dokonce píše.“
Z knihy Himaláje sú pri mja nízke!
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Darí sa plniť sľuby a predsavzatia
dané voličom?

Niekde býva zvykom, po 100 dňoch činnosti, podať
prvý odpočet svojej práce. Zhodnotiť skutočnosť, ako sa
darí plniť predložený volebný plán. Nuž posúďte sami:
− zlepšili sme informovanosť občanov prostredníc−
tvom nielen úradnej a informačnej tabule pri Obecnom
úrade, znovu vydávaním Kálnických ozvien, ale i
prostredníctvom zriadenej internetovej stránky
www.kalnica.sk, ktorá sa vytvára
− započalo sa s revitalizáciou parku a lipy už pekne
rašia
− rekonštruovala sa a zateplila strecha Základnej
školy v Kálnici
− obnovila sa činnosť detského folklórneho súboru
Prvosienka pri základnej škole
− bola vydaná pamätná publikácia: „100− ročnica
ochotníckeho divadla v Kálnici“
− pokračuje sa v príprave na vydanie územného
rozhodnutia na spoločnú akciu: „Kálnica, Kočovce, Nová
Ves, Hôrka− spoločná kanalizácia obcí“.
− pokračuje sa v príprave na vydanie stavebného
povolenia na akciu: „Krajná dolina− elektrifikácia“.
− bol vypracovaný projekt dodatočnej elektrifikácie
časti Podbulová
− požiadali sme o dotáciu na údržbu kultúrneho
domu
− začala už pravidelná činnosť komisií OZ
− začali sme s čistením a údržbou ochranných pá−
siem vodných zdrojov Klokočovka i Stoky
− pripravujeme návrh detského ihriska a ďalšie ak−
tivity so zameraním na mládež, o ktorých Vás budeme
informovať nabudúce.
Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce

Chcete mať riadne doručenú poštu?
Jednou z dôležitých podmienok spoľahlivého doruče−
nia pošty je mať na správnom mieste umiestnenú a norme
vyhovujúcu poštovú schránku. Prieskumom sme zistili,
že tejto požiadavke v Kálnici nevyhovuje viacej ako 120
domov. Počet viac ako alarmujúci.
Na tento nepriaznivý stav pošta už dlhšiu dobu prá−
vom poukazuje a ponúka poštové schránky rôzneho pre−
vedenia v akciových cenách od 500 Sk a viac. Na zákla−
de i vlastnej skúsenosti z doručovania písomností aj pra−
covníkmi obce, je nevyhnutné túto nepriaznivú situáciu
riešiť. Preto po konzultáciách s prezidentom f. Jasek v
Novom Meste nad Váhom, Ing. Jánom Kahanom, prijali
sme jeho vzácnu ústretovú sponzorskú ponuku na do−
dávku uvedených chýbajúcich schránok, ktorú môžu ob−
čania v 2 fázach využiť. V prvej fáze trvajúcej do konca
mája 2007 budú si môcť zakúpiť skrinku prednostne tí
občania, ktorí sú uvedení na zozname. Po tomto termíne
až do konca júna, prípadne do vypredania dodaných skri−
niek i ostatní záujemci. Cenu takto zakúpenej uzamyka−
teľnej poštovej schránky, nakoľko bola zabezpečená spon−
zorský, sme ustanovili na symbolických 200 Sk. Výťažok
z tohto predaja bude použitý na podporu vydania pripra−
vovaných kníh o Kálnici.
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že STN 747640
o poštových podmienkach jasne ustanovuje, že každý
vlastník budovy musí mať zodpovedajúcu a vyhovujúcu
poštovú schránku, ak požaduje, aby pošta mu bola do−
mov doručovaná. Vzor schránky je vystavený na miest−
nej pošte i na obecnom úrade. Schránka dá sa zakúpiť na
Obecnom úrade v Kálnici.
Je len na občanoch, aby využili túto jedinečnú mož−
nosť a vo vlastnom záujme zabezpečili si kvalitnejšie a
bezpečnejšie doručovanie poštových zásielok do domu.
Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce

číslo 2 − máj 2007

Dokedy budeme tolerovať
neduhy a ako na to?
Dovolím si skonštatovať, že obec
máme relatívne čistú, usporiadanú. Ale za
akú cenu?
Pracovníci obce i pracovníci, ktorí pra−
cujú na verejnoprospešných prácach
takmer dennodenne sa starajú o to, aby
verejné priestory boli čisté a upratané. Keby
to nerobili, začali by sa odpadky hromadiť,
zvlášť na verejných priestranstvách, čo by
nebolo dobrou vizitkou nielen obce, ale i
občanov v nej žijúcich. Osobne si myslím,
že o poriadok, nielen vo svojom dome, ale
i na verejných priestranstvách, mali by sa
viacej usilovať všetci občania.
Nielen uvedený stav, ale i čoraz čas−
tejšie prejavy vandalizmu hraničiace nieke−
dy už s kriminalitou, ma veľmi znepokojujú,
znechucujú a boj proti nim bez pomoci Vás,
spoluobčanov, a verejnej mienky je málo
účinný. Najúčinnejšie by bolo zverejňova−
nie nielen prehreškov a nedostatkov, ale
na výstrahu i plných mien tých, ktorí sa
prehrešku dopustili.
Zatiaľ uvediem len niekoľko príkladov
ktoré ma trápia a uvážte sami, čo by bolo
vhodné robiť aby sa neopakovali a nezne−
príjemňovali život nám všetkým
1. Pri chodníku, v parku i na autobuso−
vých zástavkách i pri kultúrnom dome
máme na drobné odpadky vyčlenené sa−
mostatné smetné nádoby s nápisom: „Od−
padky sem, nie na zem“. Neviem, komu
tieto nápisy zavadzajú, ale ich strhávanie a
prepisovanie nie je tá najkrajšia vizitka. Pri
poškodení snažíme sa nálepku obnoviť, ale
i tak niekedy pri strhnutí niekoľkých pismen
je na nej uvedené: „Odpadky na zem“. Roz−
miestnených smetných nádob si myslím,
že je dostatok a nemal by byť problém, keď
nikto niečo použije, aby obal vhodil do smet−
nej nádoby. Akoby natruc pri nich na zemi
sú obaly z potravín, cukríkov, cigariet, pou−
žité hygienické vreckovky i fóliové obaly a
ďalšie odpadky.
2. Samostatným problémom je poriadok
na cintoríne a ukladanie cintorínskych odpa−
dov, na ktoré máme na cintoríne veľkoobje−
mové kontajnery. Cintorín je miesto posvätné
ktoré sa snažíme pravidelne kosiť a udržo−
vať. Nielen na prístupových plochách, ale i v
uličkách, čo je ale mimoriadne nebezpečné.
Nebezpečenstvo predstavujú kamene a skle−
né fľaše ktoré sú odložené i prerastené v
tráve a pri kosení nie vždy a včas sa zbada−
jú. Poškodzuje sa nimi nielen technika, ale
odletujúce črepy sú veľkým nebezpečen−
stvom pre kosiacich. Preto fľaše a kamene
nepatria do uličiek, ale ak je to nevyhnutné
treba ich ponechať na hroboch, alebo vhodiť
do veľkoobjemového kontajnera. Na cintorí−
ne sú dva. Sú určené len na cintorínske od−
pady. Nie na stavebné odpady ktoré sa ukla−
dajú zvlášť. Je preto nepochopiteľné, že v
kontajneri na cintoríne nachádzame nielen sta−
vebný odpad ale v igelitových taškách i plas−
tové obaly z jogurtov a iných požívatín. Žeby
i zosnulí boli hladní ? Pritom, niektorí poriad−
kumilovní pozostalí namiesto do kontajnerov
cintorínske odpady vhadzujú buď do uličiek,
alebo do nami už vyčisteného Rybnického
potoka tak, ako v minulosti to bolo zvykom.
Zabúdajú, že z toho potoka čistenie je pre
nás omnoho náročnejšie.
3. Pravidelne je vytrhávaná dopravná
značka: „STOP− daj prednosť“, ktorá je
umiestnená na paneloch pri výjazde na štát−

nu cestu od kultúrneho domu. Je to pre bez−
pečnosť výjazdu dôležitá značka. Našli sme
ju niekoľkokrát vytrhnutú a pohodenú až v
Krajnej doline. Podobne našli sme i ďalšiu
značku: „STOP − daj prednosť“ umiestnenú
pri výjazde z mosta zo Zápotočia ktorá bola
vytrhnutá a hodená v potoku, pred mostom.
Doposiaľ ju pravidelne niekto otáča naopak
tak, že stráca svoj význam. V dôsledku tohto
nežiadúceho javu môže dôjsť k dopravnej
nehode a naviac, ničenie značiek je klasifi−
kované už ako trestný čin, čo si zrejme
páchatelia nedostatočne uvedomujú.
4. Viackrát sme sa usilovali obmedziť
parkovanie kamionov v obci, výsledkom
čoho bol zákaz ich parkovania v obci na
čo upozorňuje i dopravná značka pri PD.
Znovu sa tento zákaz začína porušovať.
Vodiči si asi neuvedomujú, že miestne ko−
munikácie nie sú stavané na ťažké vozidlá
a obec pri ich poškodení nebude mať fi−
nančné zdroje na ich opravu.
5. Obec máme dostatočne osvetlenú
verejným osvetlením, na ktorom vykoná−
vame pravidelne potrebnú údržbu. Pri pos−
lednej kontrole verejného osvetlenia sme
zistili, že 3 svietidlá pri materskej škole ne−
svietia. Taktiež nesvietilo svetlo pri výcho−
de z obce do Krajnej doliny. Príčina – pre−
strelenie žiaroviek zo vzduchovky a det−
ská nerozvážnosť.
6. Pravidelne, pri klube dôchodcov v
Sklepárovci, nachádzame na zem pohá−
dzané špaky a krabičky z cigariet. Cez plot
poprehadzované poháriky z borovičky. A
robí to mládež, dôchodcovia to potom už
len upratujú a upratujú a prirodzene sa i na
tento stav hnevajú.
7. Nie dobre sme sa zapísali počas
poľovníckej zábavy v januári tohto roku.
Niektoré skupinky mládeže večer a v noci
postŕhali firemné ozdobné značky zo za−
parkovaných vozidiel, čím majiteľom uro−
bili značnú škodu a obci zlé meno. Majite−
lia poškodených vozidiel sa domáhajú vrá−
tenia týchto značiek na obci, nakoľko taká
jedna ozdobná značka stojí i viacej ako
2000 Sk. Podarilo sa nám časť mladých
páchateľov zistiť, ale do dnešného dňa
značky vrátené majiteľom neboli.
Ako z týchto niekoľkých príkladov je
zrejmé, neduhov v obci máme ešte veľa.
Prečo o tom píšem? Myslím si, že všetkým
občanom by malo záležať na tom, aby naša
obec bola čistá a upravená. Som presved−
čený, že rodičia by mali vedieť, kde sú ich
deti a s kým trávia svoj voľný čas, zvlášť v
neskorších večerných hodinách. Často by
sa mnohí nemilo prekvapili aký slovník mlá−
dež používa a neverili by vlastným ušiam.
Na viaceré prehrešky časom prídeme.
Mojou snahou zatiaľ bolo vinníkov na ne
upozorniť, aby sa viackrát nezopakovali, ale
zdá sa že tento postup je málo účinný. Preto,
ako preventívne opatrenie navrhnem našej
obecnej komisii i Obecnému zastupiteľstvu,
aby sme takéto vypátrané zistenia nielen
trestali, ale predovšetkým verejne zverej−
ňovali. Aby z malých prečinov sa nestali
veľké. Bude to chcieť i patričnú dávku na−
šej rozhodnosti a spolupatričnosti a predo−
všetkým občianskej odvahy.
Aký je na toto Váš názor, Vážení spo−
luobčania?
Ing. Miroslav Borcovan
starosta obce

číslo 2 − máj 2007
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Chovatelia bilancovali
Dňa 30. marca 2007 sa uskutočni−
la výročná členská schôdza ZO SZCH
Kálnica, na ktorej sme hodnotili, čo nám
priniesol a v čom splnil naše očakáva−
nia uplynulý rok 2006. Naša organizá−
cia má v súčasnosti 22 členov, z toho
jedného mladého chovateľa. Chovate−
lia sa zaoberajú chovom králikov, hy−
diny, holubov a exotického vtáctva.
Chovom králikov sa zaoberá 7 cho−
vateľov, ktorí chovajú dovedna 94 ku−
sov králikov v piatich plemenách. Cho−
vom hydiny sa zaoberá 11 chovateľov,
dovedna chovajú 115 kusov hydiny v
ôsmich plemenách. Chovom holubov
sa zaoberá 7 chovateľov, dovedna cho−
vajú 164 kusov holubov v štrnástich
plemenách. Chovom exotického vtác−
tva sa zaoberá 9 chovateľov, ktorí do−
vedna chovajú 197 kusov vtákov v
dvadsiatich deviatich druhoch.
Naši chovatelia sa však zaoberajú
nielen chovom, ale so svojimi zvieratami
sa zúčastňujú i na výstavách, čím repre−
zentujú jednak seba, no zároveň i našu
kálnickú organizáciu. Tú na rôznych vý−
stavách minulý rok reprezentovali pria−
telia: Jaroslav Bednárik, Ľuboš Pavlech,
manželia Sedlákovci z Hôrky, Milan Šic−
ko, Alexander Rabatin, Tibor Valovič a
mladý chovateľ Maroš Valovič.
Prvou našou minuloročnou akciou
bola ukážková expozícia králikov, hy−
diny a holubov pri príležitosti konania
8. ročníka Letných beckovských sláv−
ností. Expozícia sa nachádzala v pek−
nom prostredí miestneho parku a svo−
jich zverencov na nej predstavilo päť

našich členov. Táto akcia mala u náv−
števníkov Letných beckovských sláv−
ností obrovský úspech. Najväčšej ob−
ľube sa najmä u detí tešili zdrobnelé
králiky. Škoda, že Kálničania sa k na−
šim výstavám, poriadaným doma, sta−
vajú macošsky, kým „cudzími“ návštev−
níkmi sú vysoko hodnotené.
Na miestnych, obvodných, oblast−
ných, klubových či celoštátnych výsta−
vách si najúspešnejšie počínali man−
želia Sedlákovci, ktorí získali spolu 13
cien, vrátane tých najvyšších a Tibor
Valovič, ktorý získal celkovo štyri ceny,
opäť vrátane titulu šampión. Tibor Va−
lovič sa v minulom roku zúčastnil súťa−
že o najlepšieho chovateľa králikov, kde
v rámci trenčianskej oblasti obsadil za
rok 2006 1. miesto. Ostatní kálnickí cho−
vatelia, hoci mali zvieratá veľmi dobre
ohodnotené, ocenenia nezískali.
Po vyčerpaní bodov programu vý−
ročnej členskej schôdze sme prešli k
tomu príjemnejšiemu, čím bola oslava
okrúhleho životného jubilea našej po−
kladníčky, pani Vierky Snopkovej. Týmto
sa nám výročná členská schôdza za
spevu kálnických hrdiel a tónov har−
moniky pána Igora Jelínka predĺžila do
polnoci. A tu sa vynára heslo: „Utuže−
ný kolektív nadovšetko!“
V roku 2007 nás čaká usporiada−
nie dvoch veľkých akcií: 7. júla Celo−
slovenský seminár chovateľov papagá−
jov a v októbri Obvodná výstava exo−
tického vtáctva. Snáď sa nám vydaria.
Ľuboš Pavlech
predseda ZO SZCH Kálnica

Z plánu činnosti kultúrnej komisie na leto 2007
MÁJ 2007
− kultúrny program ZŠ a MŠ v Kálnici, venovaný všetkým matkám k ich
sviatku.
− 26.5. Kultúrny dom v Kálnici − koncert skupiny Metalinda
− 26.5. Modrová − požiarnicka súťaž mikroregiónu Beckov − Zelená
Voda−Bezovec
− 27.5. Klub dôchodcov, Kálnica − 10.výročie JDS − prednáška
o J. M. Hurbanovi (Dr. J.Šišmiš)
− 31.5. Kultúrny dom v Kálnici − prehliadka detských folklórnych súborov,
ktoré vystúpia na Bodovke, určená najmä deťom z Kálnice a Beckova,
spojená s výstavou a premietaním dokumentu o nakrúcaní rozprávkové−
ho filmu „Sokoliar Tomáš“.
− krst publikácie „Pamätnica k storočnici ochotníckeho divadla“
JÚN 2007
− 1.6. MDD − športovo−zábavné popoludnie na ihrisku TJ Zavažan
− 2.6. Bodovka, Festival folklórnych súborov
− 9.6. Bzince pod Javorinou − okresná súťaž dobrovoľných hasičských
zborov
− 9.6. KD Kálnica − beseda s cestovateľom, športovcom a spisovateľom
Dušanom Krivským
JÚL 2007
− otvorenie turisticko−náučného chodníka J.M.Hurbana
− 14.7. ihrisko TJ Zavažan − športové futbalové popoludnie pri príležitosti
60.výročia vzniku TJ Zavažan s družobnou obcou Popovice (zápasy:
starí páni, ženy; neskôr tanečná zábava v kultúrnom dome)
AUGUST 2007
− 26.8. − posedenie pri vatre SNP (predbežný termín)

5.

Žijú medzi nami
V tejto rubrike pokúsime sa Vám
postupne predstaviť zaujímavých ľudí
z našej obce, ktorí v súčasnosti svo−
jou prácou i anganžovaním sa vo ve−
ciach verejných, napomáhajú šíreniu
i dobrého mena našej obce. Medzi
nich nesporne patrí i priateľ včelár pán
Tibor Valovič z našej obce.
Do Kálnice sa prisťahoval z Ko−
čoviec. Po absolvovaní záhradníckej
školy už ako mladému a iniciatívnemu odborníkovi bola
zverená funkcia riaditeľa Technických služieb v Novom
Meste nad Váhom. V obci Kálnica anganžoval sa ako po−
slanec a istý čas zastával i funkciu predsedu stavebnej
komisie. Popri svojej práci svoj čas delil i na širokú škálu
svojich záľub, ako je záhradníctvo, ovocinárstvo, chova−
teľstvo a predovšetkým včelárstvo Vo všetkých týchto
odboroch stal sa uznávaným odborníkom ochotným svoje
poznatky a pozorovania odovzdával nezištne i ostatným
záujemcom. Zvlášť výrazné a jedinečné úspechy dosiahol
vo včelárstve, kde nielen ako praktický progresívny vče−
lár ale i ako dlhoročný člen výboru základnej organizácie,
snažil sa o rozvoj včelárstva v našej novomestskej ob−
lasti, za čo bol na tohtoročnej výročnej schôdzi SZV v
Novom Meste nad Váhom ocenený vyznamenaním „Bron−
zová včela“. Ako pomocný zdravotný veterinár v chove
včiel poznal dokonale problematiku chorôb včiel a zaslúžil
sa o propagáciu i zavedenie aerosolového ošetrovania
včelstiev proti klieštikovosti včiel. Veľkú pozornosť veno−
val názornej propagácii včelárstva nielen medzi mláde−
žou, kde už 4 roky vedie včelársky krúžok a organizuje
rôzne podujatia.
Do včelárskeho
života zaviedol
nový zvyk − pa−
sovanie za vče−
lára a do verej−
nosti uviedol po−
pulárnu ochut−
návku medu. O
živote včiel na−
točil zaujímavý
videodokument
ktorý je možné
u neho si zapo−
žičať. Zaslúžil sa
o nahratie a na−
spievanie už
takmer zabud−
nutého včelár−
skeho pochodu
ktorý zložil otec
učiteľa Dušana
Kišša. Je priro−
dzené, že i vďaka týmto aktivitám, už 7 rokov, od roku
2000 zastáva funkciu predsedu novomestskej základnej
organizácie SZV (do ktorej patria i včelári z Kálnice) a od
minulého roku bol zvolený i za predsedu krajskej včelár−
skej organizácie a člena výkonného výboru Slovenského
svázu včelárov. Ako jeden z mála včelárov (v Trenčian−
skom kraji len 2−ja) získal v roku 2006 v celoslovenskej
súťaži osvedčenie o vynikajúcej kvalite jeho medu. Záro−
veň s ním získal i právo používať na označenie svojho
medu názov Slovenský med a ochrannú známku akosti
medu. Pokiaľ by mal niekto záujem podeliť sa s ním o
skúsenosti prípadne získať kvalitný med alebo o informá−
ciu o ňom, ochotne mu informáciu osobne, alebo na čísle
0903946627, poskytne. A to je tá najkrajšia vizitka nielen
pre neho, ale i pre našu obec. Ďakujeme Ti, Tibor, priateľ
včelár.
Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce
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6.
ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKOLÁKOV

Hviezdoslavov Kubín − školské kolo, 26.3.2007
Každoročne sa v Dolnom Kubíne, ro−
disku P.O.Hviezdoslava, konajú celoštát−
ne preteky v prednese poézie a prózy.
Zapájajú sa do nich nielen deti, ale aj do−
spelí. Spája ich láska k rodnej reči a chcú
potešiť srdcia iných.
Aj v našej škole sme usporiadali škol−
ské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Väč−
šina detí si vybrala básne, ale našla sa aj
rozprávka. Všetci sa veľmi snažili, ani tí najmenší prváci sa
nedali zahanbiť, recitovali s plným nasadením. V literárnom
kvíze sme si precvičili naše poznatky z literatúry. Každá
správna odpoveď bola odmenená cukríkom. Na záver deti
hlasovaním ohodnotili, ktorí traja recitátori boli najlepší. My
učiteľky sme s výsledkom hlasovania súhlasili, lebo bol spra−
vodlivý. Škoda len, že pre chorobu sa školského kola nezú−
častnila Sabínka Mordinová, naša najlepšia recitátorka z pred−
chádzajúcich rokov.
A kto boli tí prví traja najlepší?
1. miesto: Katarína Dedíková − 2. ročník
2. miesto: Tomáš Bôžik − 1. ročník
3. miesto: Adrián Plichta − 4. ročník
JAR
Zobudili sa mi očká.
Hľa vonku je fialôčka.
Aj snežienka ticho šepce:
Spať sa mi už veru nechce!
Keď slniečko zasvieti,
lastovička hneď priletí.
Z malého vajíčka
vyliahne sa kačička.
Dedko má rybačku
a ja zas šibačku.
Ahoj milá Anička,
daj mi štyri vajíčka.
Ak bude pekný čas,
o rok prídem šibať zas.
Adam Husár, 3. ročník

SEDMOKRÁSKA
Sedmokráska šepká zas,
jar už je tu, krásny čas.
Trávička zelená všade okolo.
Aj slniečko sa milo usmialo.
K sedmokráske príde Janka,
Zavolá ju rýchlo mamka.
Netrhaj ten kvietok biely,
Veď ozdobí kraj náš celý.
Ema Šagátová, 3. ročník

STRATIL SA PSÍK
Jurko bol doma a nemal čo robiť. Prišla mama a
doniesla mu psíka. Často sa s ním hrával. Na druhý
deň zistil, že sa mu stratil. Jurko sa ho vybral hľadať.
No psíka nikde nebolo. Unavený Jurko si sadol na
stoličku. Bol smutný. Zrazu si všimol, ako jeho psík
beží po ceste. Mal zranenú labku. Jurko utekal za
ním. Dobehol ho a vzal domov. Keď ho ošetril, silno
ho vystískal. Psík už nikdy neutiekol.
Lukáš Šicko, 3.ročník
VEĽKONOČNÉ SVIATKY
Janka sa rozbehla otvoriť dvere, lebo ju prišiel
niekto vyšibať. Malý Ďurko. Ďurko ju vyšibal. Dostal
veľkonočné vajíčko a ešte veľkého čokoládového
zajaca. Prišiel ďalší šibač a zase ďalší. Navštívil ju
Miro. Aj on chcel dostať maškrtky. Priniesol plný kýblik
vody a išiel Janku obliať. Ruka sa mu šmykla a vy−
lial to na seba. Tá sa smiala dve hodiny na tom,
akého mala šibača. Miro odišiel mokrý. Sám sa zmá−
čal. Ale odniesol si so sebou dve uvarené vajcia a
jedného ešte väčšieho zajaca ako mal Ďuro. Janka
sa na ten deň dobre pamätá a ešte aj teraz sa tomu
zasmeje.
Dominika Dedíková, 4.ročník

KRIEDA
Bola raz jedna trieda
prišla do triedy krieda.
Písala na tabuľu:
a, e, i, o, u.
Na ypsilon zabudla.
Museli sme najskôr písať,
potom zasa všetko zmazať.
Pani učiteľka si to prečítala,
naše chyby opravila,
jednotky nám napísala.
A krieda sa zmenšila.
PREBÚDZANIE
Všetko sa hneď prebudí,
keď jar na dvere zazvoní.
Slniečko si češe svoje zlaté vlasy,
aby všetko rástlo do krásy.
Sabínka Mordinová, 4. ročník
SNEH SA ROZTOPIL
Bola zajačia rodina. Bývala tu, v
našej malej dedinke, Kálnica. Jedné−
ho dňa sa zajac zobudil, pozrel sa
von a uvidel, že sneh sa roztopil.
Rýchlo zobudil mamu zajačicu, syn−
ka zajka a dcérku zajačicu. Išli na
prechádzku.
Všade rástli snežienky, stromy roz−
kvitali. Zajko a zajačica sa spolu hrali
na lúke. Otecko a mamička pozoro−
vali svoje deti ako sa hrajú. Každý
mal radosť, veď prišla jar.
Adrián Plichta, 4. ročník
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NAŠA TRIEDA
Naša trieda je pekná. Do našej
triedy chodí dvanásť školákov. Radi
sa učia. Na tabuli je zajac. Máme
pekne vyzdobenú triedu. Na oknách
máme zajačikov a vajíčka, lebo je
Veľká noc. V škole sa učíme mate−
matiku, čítanie a písanie. Ešte máme
etiku a náboženstvo. Radi chodíme
na počítače. Na počítači sa učíme pí−
sať. Ešte radi svičíme na školskom
dvore. V triede aj škole sa nám páči.
Spoločná práca žiakov 1.ročníka:
Matej Borcovan, Tomáš Bôžik, Mari−
án Pavelka, Richard Vojta
VEĽKÁ NOC
Lúky sa nám zelenajú,
všetky stromy rozkvitajú.
Jar prichádza, jar je tu.
Deti korbáče si upletú.
Všetci chlapci po domoch pobehujú
a krásne si vyspevujú:
Šibi−ribi, mastné ryby
Dávaj vajcia do korbáča
a keď nie je kus koláča.
Adrián Plichta, 4. ročník

JUCHUCHÚ, CHUCHUJÚ
Všetci majú radi jar,
sviatkami nám zdobí kalendár.
Veľká noc sa blíži k nám,
všetci zaspievame vám:
juchuchú, chuchujú
dievky vajcia maľujú.
Kálnickým chlapcom ich podarujú.
Lúka je celá obsypaná kvetmi,
narcismi, snežienkami, sedmokráskami.
Ľudia sa už tešia,
že budú mať krajšie polia.
Sabínka Mordinová, 4.ročník
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Prežili transport smrti
O židovských transportoch a hrôzach
prežili strašné obdobie, od 24.12.1944 do
vojny sa moja generácia dozvedala len z
9.mája 1945, kde smrť bola vykúpením.
počutia jej súčasníkov, z filmov a z litera−
Navečer 8.5.1945,deň pred oslobo−
túry. Terajšia mladá generácia o tomto
dením tábora americkými vojakmi, jednot−
období vie veľmi málo.
ky SS a dozorkyne zmobilizovali tábor,
Toto hektické obdobie národných de−
zvyšok väzenkýň nahnali do nákladných
jín je posudzované veľmi rozporuplne. Ne−
aut s cieľom ich fyzickej likvidácie počas
zvratnou skutočnosťou a hanbou zostá−
prevozu nákladným vlakom do ďalšieho
va, že v tomto období bolo zo Slovenska
koncentračného tábora v Dachau. Vlak
deportovaných 68−tisíc židov. Slovenský
bol označený veľkými písmenami ako mu−
štát, ako jediný štát na svete v tej dobe,
ničný vlak − ľahký cieľ spojeneckých lie−
židovských občanov pozbavil občian−
tadiel. Priam zázrakom sa do tohto
skych práv, nechránil ich, ale za ich de−
transportu nedostali a sestrám, ešte v
portáciu zo Slovenska platil Nemecku kr−
tábore sa podarilo počas noci ujsť a ukryť
vavý účet. Nebol malý − za jedného de−
sa na lúke tábora.. Ráno dozorkyne ba−
portovaného žida 500 ríšskych mariek t.j
ráky pozatvárali a zapálili i s ľuďmi, ktorí
približne 5000 korún. Len malému počtu
pre chorobu alebo nevládnosť sa do
z nich sa podarilo prežiť toto obdobie a
transportu nedostali. Zhoreli zaživa.
prevažná väčšina z nich sa už domov
A v takomto horiacom tábore ich
nevrátila a roztratila sa vo svete.
9.5.1945 našli americkí vojaci. Prežili svoju
Z Kálnice tento osud postihol už v roku
smrť. Po dezinfikovaní a ozdravovacom
1942 vzdelaného slobodomurára a geo−
pobyte v nemocnici v Dachau vracajú sa
loga Rudolfa Szenasyho i Jakuba a Mar−
sestry už siroty, bez dokladov, domov
gitu Weinerovcov. Ích životná cesta skon−
do Nového mesta nad Váhom, kde prak−
čila v koncentračnom tábore Sachsenhau−
tický už domov nemali. Prichádzajú i do
sen, kde bol neskoršie odvlečený spolu
Kálnice kde v izbičke kde sa rodina scho−
so Selčanmi dňa 30.11.1944 i kalnický
vávala pred odvlečením u „Jánošíka“,
učiteľ František Dauda a útrapy ktorého
našli svoje veci i kufre nedotknuté a kto−
neprežilo viac ako 100 tis. obetí. Násled−
ré im poctivý gazda neporušené a neo−
ne v Kálnických horách boli zajatí a od−
tvorené vrátil. Odchádzajú do Bratislavy,
vlečení ukrývajúci sa 37 židia, ktorým
kde Inge nachádza svojho životného dru−
Kálničania všemožne pomáhali prežiť toto
ha, ktorý prežil podobný osud. Tu sa ím
kruté zimné obdobie. Medzi nimi bola i ro−
narodila dcérka Mária Magdaléna. Po pre−
dina Adolfa Rosssa z Nového Mesta n/V,
vrate emigrujú obidve sestry i s rodinkou
pôvodom z Kálnice, ktorá s Kálničanmi udr−
do Kanady – do Montrealu. Tu sa Inge,
žiavala veľmi dobré vzťahy a viacerí Kálni−
žijúcej doposiaľ v spokojnom manželstve,
čania, tak ako to bolo zvykom, i árendo−
narodila i druhá dcéra – Oľga.
vali ich pozemky. Najprv sa schovávali v
Veľmi v dobrom spomínajú na ľudí z
dedine u Pavla Klinčucha, neskoršie prav−
Kálnice. I napriek vysokému veku Inge
depodobne u Krchnavého, ktorého volali
má 80 rokov a jej manžel 85, túži sa prísť
Jánošík a potom odišli do Kálnických hôr.
ešte tohto leta pozrieť do Nového Mesta
Po zajatí Nemci chceli ich na mieste po−
nad Váhom i do Kálnice. Hovorí pekne
strieľať, ale na prosby A. Rossa ich ne−
po slovenský a tak verím, že si nájde
chali na žive. Starší občania si pamätajú
čas, aby nám bližšie povedala i ďalšie
a hovoria o tom ako ích zbedačených Ne−
informácie nielen o jej súčasnom živote,
mci hnali dolu dedinou a nedovolili im ne−
ale možno i o tom čo v živote i v Kálnici
jako pomôcť. Zvlášť hovorili o dcére A.
prežila. Ukázala by, kde býval ten, kto−
Rossa, Inge, ktorá bola mimoriadne pek−
rého oni nazývali Jánošík. Jej sestra Ga−
ná a ktorú i so svojou sestrou Gabrielou
briela už nepríde, pred niekoľkými rokmi
spolu s rodičmi, Nemci zajali.
sa naplnil jej čas.
Po deportovaní do Nemecka otca od−
Na základe telefonických rozhovorov
delili a matku s dcérami zavliekli do kon−
s p. Inge Rossovou voľne spracoval
centračného tábora ORANIERBURG pri
Ing. Miroslav Borcovan
Berlíne. Povestného vyhladzovacieho tá−
starosta obce
bora, kde robili nielen
strašné pokusy na že−
nách, ale skúšali a tes−
marec − apríl 2007
tovali možnosti prežitia
pri nakazení rôznymi
NARODILI SA:
infekčnými chorobami.
Jakub Šicko
Ich zadelili do ženské−

Zo spoločenskej rubriky

ho testovacieho bará−
ku ktorý bol cieľavedo−
me nakazený týfom a
z ktorého jediná cesta
viedla k smrti, alebo do
plynovej komory, o čom
väzenkyne vedeli. V tá−
bore priam zázrakom

BLAHOŽELÁME:
50 rokov − Jozef Hlávek, Ján Krchnavý, Jarmila Bušová
60 rokov − Ján Kváčala, Anna Valovičová, Viktor Dovina
70 rokov − Jozef Vašica
ROZLÚČILI SME SA:
Margita Kiššová, Štefan Dovina

7.

Kvapka prevencie je hodna litra medicíny...
V tomto volebnom období obnovila v Kálnici svoju čin−
nosť sociálna a zdravotná komisia. Práca v tejto oblasti sa
nedá zviditeľniť číslami, ako je to v mnohých ekonomických,
či iných odboroch. Vyžaduje si však nasadenie celého člo−
veka, pričom výsledky práce sa často objavujú až s odstu−
pom niekoľkých rokov. Našou snahou bude, aby sme
prostredníctvom priameho a cieleného kontaktu s vami, vá−
žení spoluobčania, mohli stanoviť sociálnu diagnózu a usku−
točňovať sociálnu terapiu. V tejto neľahkej práci sa zameria−
me hlavne na:
1. vyhľadávanie sociálne odkázaných spoluobčanov
2. riešenie zložitých sociálnych prípadov
3. v priebehu roka navštevovať starých a sociálne odká−
zaných občanov
4. zabezpečiť zaškolenie opatrovateliek do domácností
5. monitorovať a zabezpečiť v prípade potreby opatrova−
teľskú službu do domácností
6. pripraviť malý upomienkový predmet pre prváčikov
7. v zdravotnej oblasti sa zamerať hlavne na prevenciu
ochorení prostredníctvom besied s odbornými lekármi
8. aktívne spolupracovať s miestnou ambulanciou pre
dospelých a ambulanciou pre deti a dorast
9. spolupracovať s Jednotou dôchodcov Slovenska v
Kálnici
Obecný úrad v Kálnici v spolupráci so sociálnou komi−
siou vie zabezpečiť zaškolenie opatrovateliek do domácnos−
tí, ktoré pozostáva z jedného sedenia /v sobotu/ v Trenčíne
a získania príslušného certifikátu, ktorý má platnosť aj v iných
európskych krajinách.
Vážení spoluobčania, prežívame veľmi hektické, uponá−
hľané obdobie, mnohokrát poznačené ľahostajnosťou a ne−
všímavosťou. I napriek tomu verím, že v prípade akejkoľvek
sociálnej núdze, v prípade, že potrebujete poradiť a pomôcť,
sa s dôverou obrátite na našu komisiu v zložení: RNDr.
Ingrid Ševčíková, tel.: 7798832
MUDr. Lenka Benáková, tel.: 7798832, 7798764
Mgr. Danka Badžgoňová, tel.: 7777125
Ak som pozabudla a nevymenovala oblasť činnosti, kto−
rej by sme mali venovať zvýšenú pozornosť, budem rada,
ak mi to pripomeniete, pretože všade tam, kde je človek, je
miesto pre dobrý čin. Vopred vám ďakujem.
Na záver mi dovoľte citovať slová starorímskeho filozofa
Marcusa Tilliusa Cicera: „Nech robíme čokoľvek, má nám
záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí“.
RNDr. Ingrid Ševčíková

Športové popoludnie
Výbor TJ Zavažan plánuje uskutočniť v sobotu 14.7.2007
na futbalovom štadióne športové popoludnie s pripomenutím si
60. výročia založenia telovýchovnej organizácie v Kálnici. Pred−
pokladáme, že funkcionári a športovci z družobnej TJ Druž−
stevník Popovice z Českej republiky potvrdia naše pozvanie a
svojou účasťou prispejú k dôstojnej oslave nášho jubilea.
Predpokladaný program futbalového popoludnia:
13.00 hod. − krátky príhovor k 60. výročiu založenia TJ
Zavažan Kálnica
13.30 hod. − 15.15 hod. − futbalové stretnutie „Starí páni“:
Kálnica − Popovice
15.45 hod. − 17.00 hod. − fubalové stretnutie žien: Kálni−
ca − Popovice
17.30 hod. − 19.30 hod. − futbalové stretnutie A−muž−
stiev: Kálnica − Popovice
Od 20.30 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční tanečná
zábava, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
Veríme − a zatiaľ tomu i všetko nasvedčuje − že pri osla−
ve 60. výročia vzniku futbalového klubu v Kálnici nezostane−
me len pri mužskom futbale. Naše dievčatá a ženy sa totiž
nechali inšpirovať Popovicami, ktoré majú aktívne ženské
futbalové družstvo, a v pomerne veľkom počte, pod vede−
ním nášho mladého futbalistu Miloša Trgu, začali s tréninga−
mi. Všetko nasvedčuje tomu, že do termínu osláv budú schop−
né nastúpiť proti futbalistkám z Popovíc. Dievčatá − držíme
vám palce − vydržte! /Ďalšie adeptky futbalu sú vítané./
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan

8.

Kálničania bodovali v Hrádku
Už tretí ročník stolnotenisového turnaja amaté−
rov sa uskutočnil 3. februára 2007 v Hrádku. V kul−
túrnom stredisku Tomba si zmerali sily reprezentanti
deviatich obcí (Hrádok, Hôrka, Nová Ves, Kočovce,
Modrová, Modrovka, Lúka, Kálnica, Beckov) v kate−
górii mužov nad 18 rokov.
Reprezentantov Kálnice vybral predseda stolno−
tenisového oddielu Dalibor Lintner: „Na turnaj chodia
každoročne najlepší hráči, ktorí sú zároveň i najak−
tívnejšími členmi nášho oddielu.“
Tento rok našu obec úspešne reprezentovali
hráči Erik Kukučka, Roman Janega, Erik Šicko a
Dalibor Lintner, ktorí si suverénne vybojovali prvé
miesto. Kálničania však na stupienku víťazov nestáli
po prvý krát. Putovný pohár pre našu obec získali
hneď na prvom ročníku /vtedy v zostave Erik Ku−
kučka, Roman Janega, Vlasto Kubíček a Ján Hlad−
ký/ a na druhom ročníku /Kukučka, Janega, Lintner/
obsadili druhé miesto.
Ako konštatuje predseda SO Libor Lintner, „úro−
veň hráčov je s každým rokom vyššia. Mnohé obce
totiž usporadúvajú predturnaje a možnosť zúčastniť
sa na turnaji v Hrádku a zmerať si sily so súťažiacimi
z iných obcí sa stáva prestížou.“ Dodáva, že i kál−
nický oddiel plánuje, v prípade dostatočného záujmu
nadšencov stolného tenisu, usporiadať v predvečer
štvrtého ročníka hrádockého turnaja výberový pred−
turnaj. Záujemcovia nech sa hlásia priamo u neho.

Naši reprezentanti taktiež prostredníctvom tur−
naja nadviazali kontakty s hráčmi v iných obciach a
plánujú stretávať sa na priateľských zápasoch i mimo
hlavného turnaja, v rámci utužovania dobrých su−
sedských vzťahov.
Členovia Stolnotenisového oddielu v Kálnici tak−
tiež plánujú usporiadať detský turnaj, v snahe nad−
chnúť pre tento pekný šport i naše deti a mládež, a
zároveň zvažujú − posmelení úspechmi v Hrádku −
aktívne sa zapojiť do regionálnej súťaže amatérov,
pričom svoju reálnu šancu vidia v piatej lige. „Tieto
aktivity a reprezentácia našej obce v lige však bude
možná len s ochotnou a veľkorysou podporou zo
strany obecného zastupiteľstva,“ dodáva Lintner.
Konečné poradie:
1. Kálnica, 2. Beckov, 3. Hôrka nad Váhom,
4.Lúka, 5. Hrádok, 6. Modrovka, 7. Modrová, 8.
Kočovce, 9. Nová Ves nad Váhom
Poradie jednotlivcov podľa úspešnosti:
Hodnotení sú hráči, ktorí odohrali 4 a viac stret−
nutí.
1. Janega (Kál) 100 %, 2. Dujka (Hô) 100%, 3.
Košnár (Hô) 100%, 4. Kukučka (Kál) 89%, 5. Ho−
dermarský (Bec) 85%, 6. Kriško (Lú) 83 %, 7.
Cíbik (Lú) 80 %, 8. Šicko (Kál) 67%, 9. Šotník (Hr)
62%, 10. Križan (Bec) 61 %.
Jarmila Kippel

Kálnické ozveny

číslo 2 − máj 2007

Zo života TJ Zavažan
Za účasti nadpolovičnej väčšiny členov
TJ Zavažan Kálnica, sa 24.3.2007 usku−
točnilo v kultúrnom dome Valné zhromaž−
denie členov TJ Zavažan Kálnica. Zhod−
notili sme činnosť telovýchovnej jednoty za
uplynulé funkčné obdobie rokov 2003 až
2006, pričom sme skonštatovali, že čin−
nosť TJ ako celku je konsolidovaná, pravi−
delná, so širokým záberom počas celého
roka. TJ v súčasnosti eviduje 157 členov v
troch oddieloch − futbalovom, lyžiarskom a
stolnotenisovom. Z tohto počtu máme 30
žien a dievčat, 33 žiakov a 21 dorasten−
cov, pričom futbalový oddiel má 113 čle−
nov, lyžiarsky 111 členov a stolnotenisový
18 členov, i keď niektorí športovci sú člen−
mi dvoch, resp. všetkých troch oddielov.
Všetci títo členovia majú zaplatené člen−
ské do roku 2010 − muži 100 Sk, dôchod−
covia 50 Sk. Ženy, žiaci a študenti členské
neplatia, ale v členskom preukaze majú
vyznačenú platnosť do roku 2010.
Vo futbalovom oddieli máme v pravi−
delných súťažiach zaradené tri mužstvá −
žiakov, dorastencov a mužov. V letných
mesiacoch sú aktívní i bývalí futbalisti − starí
páni − ktorí každoročne odohrajú niekoľko
zápasov. V hodnotení klubov v rámci Ob−
lastného futbalového zväzu Trenčín patrí−
me medzi najslušnejšie − v správaní sa
divákov i v počte napomínaných a vylučo−
vaných hráčov. Činnosť futbalového oddie−
lu je organizačne, administratívne i finanč−
ne veľmi náročná, najmä pokiaľ ide o fi−
nancovanie prevádzky autobusu, ktorého
údržba, pravidelná príprava na technickú
prehliadku, ako i celoročné vysoké poist−
né nás núti, aby sme autobus v mimose−
zónnom období odhlasovali na odbore
dopravy z prevádzky, vrátane odovzdania
tabuliek na polícií, čo si vyžaduje nemálo
času a trpezlivosti. Avšak mať v súťaži tri
mužstvá bez vlastného autobusu bude ešte
zložitejšie.
Činnosť členov lyžiarskeho oddielu je
v posledných rokoch zameraná prevažne
na lyžovanie na snehu, keďže posledné
FIS preteky v lyžovaní na tráve sa usku−
točnili v roku 2003. V súčasnosti je o ly−
žovanie na tráve len malý záujem, i keď
naše lyžiarske vybavenie je pomerne dob−
ré. Škoda, že naši mladí členovia sa ve−
nujú viac lyžovaniu na snehu, kde boli v
predchádzajúcich sezónach − okrem po−
slednej − veľmi dobré podmienky. Po pred−
ložení členského preukazu, odlyžovali naj−
mä naši mladí len za sezóny 2004 a 2005
zdarma viac ako 1100 hodín, na čo bolo
v minulosti potrebné odpracovať brigád−
nické hodiny.

Veľmi úspešne si počínajú stolní tenis−
ti, ktorí majú svoju herňu zriadenú v priesto−
roch pri pohostinstve „Potoček“. Na tur−
najoch okolitých obcí už niekoľko krát do−
siahli veľmi dobré umiestnenie. Naposle−
dy pred mesiacom v Hrádku, kde z devia−
tich zúčastnených mužstiev obsadili prvé
miesto.
Po predložených správach o činnosti
ako i správe o hospodárení a správe re−
víznej komisie sa rozprúdila pomerne živá
diskusia, v ktorej sa okrem hodnotenia
doterajšej činnosti hovorilo i o plánoch do
budúcnosti, napríklad o obnove činnosti
turistického oddielu.
V rámci pripomenutia 60. výročia vzni−
ku našej TJ Zavažan (1947 − 2007) v júli
t.r. zorganizujeme športové popoludnie za
účasti členov našej družobnej TJ Družstev−
ník Popovice z Českej republiky.
Taktiež sa uskutočnila voľba výboru TJ
Zavažan, jednotlivých oddielov a revíznej
komisie. Na funkčné obdobie rokov 2007 −
2010 boli zvolení:
Výbor TJ Zavažan: predseda − Dušan
Filip, podpredseda − Ján Nedbal, poklad−
ník − Ľuboš Bulko, tajomník − Juraj Bušo,
členovia výboru − Bc. Milan Ďuriš, Dalibor
Lintner a Ján Valovič
Výbor futbalového oddielu: predseda
− Ján Nedbal, podpredseda − Ľuboš Mi−
kuš, hospodár − Ľuboš Bulko, tajomníčka −
Andrea Vojtechová, členovia − Marián Iva−
na, Marián Dovina, Jozef Vojtech
Výbor lyžiarskeho oddielu: predseda
− Juraj Bušo, hospodár − Bc. Milan Ďuriš,
tajomník − Ján Hladký, členovia výboru −
Erik Šicko a Milan Pavlus
Výbor stolnotenisového oddielu: pred−
seda − Dalibor Lintner, tajomník − Erik Ku−
kučka, člen výboru − Roman Janega
Výbor turistického oddielu: predseda −
Ján Valovič, tajomníčka − Janka Bagová,
člen výboru − Peter Bednárik
Valné zhromaždenie uložilo:
− členom TJ, po roku 2010 predložiť
členský preukaz na predĺženie platnosti na
ďalších päť rokov s tým, že členský popla−
tok bude po prepočte na EURO − muži 100
Sk, dôchodcovia 50 Sk, ženy, žiaci a štu−
denti bez poplatku.
− výboru lyžiarskeho oddielu, zmluvne
dohodnúť s vedením SKI Centrum s.r.o.
Kálnica podmienky zľavy na využívanie
lyžovania a ďalších aktivít SKI Centra pre
členov TJ Zavažan Kálnica.
− výboru futbalového oddielu, odborne
vyškoliť zdravotníka na asistenciu pri fut−
balových zápasoch
Dušan Filip – predseda TJ Zavažan
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