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Zimná
Sneh sa valí
Hor sa, malí
Na sanicu
Pospiechajte
Uši dajte
Pod čapicu.
Zima celô
Naše telo
Utužuje;
Tu sú sane
Hor sa na ne
Bárs aj duje!
Plné školy
Aj stodoly
Teraz všade;
Mnohí vtáci,
Neboráci,
Sú o hlade.
Rieky radom
Silným ľadom
Sú pokryté.
Medveď dravý
Zimu trávi
Kdes´v úkryte.
Horúca pec
Je milá vec
V tuhej zime.
Vo svornosti
A mravnosti
Stále žime.
Strýko Slavoš,
časopis Včelka, 1879
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SOCIÁLNA PRÁCA
Informácie o posledných zmenách
v sociálnych zákonoch
Od 1. septembra 2007 sa upravili sumy dávok v
hmotnej núdzi a príspevkov:
Dávka v HN:
u jednotlivca 1680 Sk mesačne
u jednotlivca s jedným až 4 deťmi je 2800 Sk mesačne
u dvojice bez detí je 2910 Sk mesačne
u dvojice s jedným až 4 deťmi je 4000 Sk mesačne
u jednotlivca s viac ako 4 deťmi je 4100 Sk mesačne
u dvojice s viac ako 4 deťmi je 5360 Sk mesačne
dávka pre tehotnú ženu v hmotnej núdzi alebo rodičovi
dieťaťa do 1 roka veku sa zvyšuje o 370 Sk mesačne
Príspevok na bývannie:
pre jednotlivca na 1490 Sk mesačne
pre jednotlivca a ďalšie spoločne posudzované fyzic−
ké osoby na 2350 Sk mesačne
Príspevok na pohreb:
suma príspevku na pohreb sa zvyšuje na 2400 Sk
Príspevok pri narodení dieťaťa:
výška príspevku na dieťa je 4560 Sk
Zvyšuje sa aj príspevok rodičom, ktorým sa súčasne
narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne:
2470 Sk pre dieťa do 6 rokov veku
3050 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku
3240 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
Zoznam dietetických potravín
Od 1. októbra 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva
Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravot−
ného poistenia. Opatrenie bolo uverejnené vo Vestní−
ku MZ SR 30.09.2007 alebo možno doň nahliadnuť na
stránkach MZ SR.
Zoznam zdravotníckych pomôcok
Od 1. októbra 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva
Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia. Opatrenie bolo uverejnené vo
Vestníku MZ SR 30.09.2007 alebo možno doň nahliad−
nuť na stránkach MZ SR.
Zoznam liekov a liečiv
Od 1. októbra 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva
Zoznam liekov a liečiv plne uhrádzaných alebo čias−
točne uhrádzaných na základe verejného zdravotné−
ho poistenia. Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku
MZ SR 30.09.2007 alebo možno doň nahliadnuť na
stránkach MZ SR.
Minimálna mzda
Od 1. októbra 2007 sa ustanovuje výška minimál−
nej mzdy na 46,60 Sk za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom a na 8100 Sk za mesiac pre zamest−
nanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
Vianočný príspevok
Dňa 31. októbra 2007 nadobudlo účinnosť Naria−
denie vlády SR č. 489 zo 17.10.2007 o sumách via−
nočného príspevku v roku 2007:
ak je úhrnná suma dôchodkov do 3753 Sk – via−
nočný príspevok je 2000 Sk
ak je úhrnná suma dôchodkov od 3754 Sk do 7505
Sk – vianočný príspevok je 1750 Sk
ak je úhrnná suma dôchodkov od 7506 Sk do
11257 Sk – vianočný príspevok je 1500 Sk.
(b)
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Obecné zastupiteľstvo informuje
Obecné zastupiteľstvo sa v pred−
chádzajúcich piatich mesiacoch ziš−
lo celkom na 3 riadnych zasadnu−
tiach a jednom mimoriadnom, za
účasti PhD. Bohumila Molaka, maji−
teľa kanadskej firmy, plánujúcej ro−
biť prieskum výskytu uránovej rudy
v pohorí Považského Inovca.
V dovolenkovom mesiaci júl za−
sadnutie OcZ nebolo plánované a
septembrové zasadnutie bolo odlože−
né na nasledujúci mesiac z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti väčšiny
poslancov.
Za toto obdobie obecné zastupi−
teľstvo prijalo celkom 29 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
− úpravu rozpočtu obce.
− VZN č. 3/2007 – prevádzkový
poriadok pohrebiska.
− smernicu na reprezentačné a
propagačné účely.
− VZN č.4/2007 – určenie času
predaja a služieb.
− návrh zmluvy o spolupráci s ob−
cou Popovice z ČR.
− zmluvu o prenájme školského
bytu.
− návštevu občanov 80 a viac roč−
ných pred Vianocami
− možnosť úpravy rozpočtu staros−
tom do výšky 100 tis.
− poslancov Janku Bagovú a Ing.
Jána Krchnavého za členov rady školy.
súhlasilo:
− s organizačným zabezpečením
posedenia dôchodcov.
− s udelením čestného občianstva
Milanovi Stanovi.
− s odovzdaním 1 ks regionálne−
ho kalendára do každého RD.
− s vypracovaním geometrického
plánu na zástavbu v časti Podbulová.
− s udelením čestného občianstva
p. Dušanovi Valovičovi.
− s výstavbou nájomných bytov na
pozemku pod bytovkami.
− so zvýšením pracovného úväz−
ku sociálnej pracovníčky z 2 hod. na
4 hod. denne.
− s plynofikáciou obecného úradu
a sobášnej siene.
− so sociálnou podporou na obe−
dy zo ŠJ, resp. potraviny, pre občana
v sociálnej núdzi.
− s vysporiadaním pozemkov me−
dzi obcou Kálnica a Vlastou Sláviko−
vou pred KD.
ULOŽILO:

Obecnej rade:
− stanoviť výšku nájmu školského
bytu.
− pripraviť plán inventarizácie
obecného majetku k 31.12.2007.
− pripraviť návrh rozpočtu na r.
2008.
− dopracovať VZN o daniach a
polatkoch za likvidáciu komunálneho
odpadu na r.2008.
Poslancom:
− vykonať inventarizáciu obecné−
ho majetku ku 31.12.2007.
− stavebnej komisii ďalej konať vo
veci výstavby nájomných bytov.
− sociálnej komisii preveriť mož−
nosť odoberania obedov zo ŠJ pre p.
Jaroslava Dovinu.
poverilo:
− Ing. M. Pečita − predsedu sta−
vebnej komisie, zvážiť vhodnosť vý−
stavby sociálneho zariadenia pre dô−
chodcov v zadnej časti dvora bývalej
pálenice na Ševčíkovci.
− RNDr. I. Ševčíkovú − preds. so−
cialnej komisie organizačne zabez−
pečiť návštevu občanov 80 a viac roč−
ných pred Vianocami.
zobralo na vedomie:
− správu o zabezpečení školské−
ho roku 2007−08 v ZŠ, MŠ a ŠJ.
− správu o čerpaní rozpočtu za II./
2007.
− správu hlavnej kontrolórky.
− správu predsedníčky sociálnej
komisie.
doporučilo starostovi:
− prejednať perspektívu ďalšej spo−
lupráce s obcou Popovice z ČR.
− zúčastniť sa na Obvodnom úra−
de stretnutia k problematike priesku−
mu ťažby uránu.
− udeliť čestné občianstvo Milano−
vi Stanovi pri príležitosti krstu knihy
Príbehy z Kálnice.
− udeliť čestné občianstvo Duša−
novi Valovičovi pri vhodnej príležitosti.
− vypracovať zámennú zmluvu na
vysporiadanie pozemkov prístupovej
cesty ku kultúrnemu domu.
− zabezpečiť realizáciu plynofikácie
obecného úradu a sobášnej siene.
V interpeláciach poslancov bolo
riešených celkom 8 pripomienok.
Bližšie oboznámenie sa s uzne−
seniami OcZ je možné sa zoznámiť
na úradnej tabuli obce ako i na inter−
netovej stránke www.kalnica.sk
Dušan Filip, zást. starostu obce

Dôchodkové poistenie pre mladých ľudí
Od júla 2006 do konca roka 2007 mali povinnosť vstúpiť do druhého piliera
dôchodkového poistenia všetci mladí ľudia, ktorí začali prvýkrát platiť odvody do
Sociálnej poisťovne. Od januára 2008 bude druhý pilier pre mladých ľudí dob−
rovoľný. Ak si v priebehu polroka absolventi stredných a vysokých škôl nevybe−
rú niektorú z dôchodcovských správcovských spoločností, v budúcnosti im bude
vyplácať dôchodok len Sociálna poisťovňa z prvého piliera.
(b)
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Prvá bitka je vyhraná − vojna ešte nie
Pripravovaná novela banského zá−
kona neprešla − a čo ďalej?
Od verejného zhromaždenia obča−
nov ktoré sa uskutočnilo 8.8.2007 v
Kultúrnom dome v Kálnici, sa veľa zme−
nilo. Získali sme viacej informácií k ob−
jektívnejšiemu rozhodovaniu a vyjad−
rovaniu sa k danej problematike ťažby
uránu, do ktorej sa podarilo zapojiť nie−
len dotknuté obce, ochranárske orga−
nizácie, ale prostredníctvom novín, roz−
hlasu a televízie i širokú verejnosť na
Slovensku. A čo je najdôležitejšie, prob−
lematika ťažby uránu i ďalších neras−
tov sa presunula i do parlamentu, kde
sa rozhoduje o znení zákonov!
Prvý úspešný výsledok sa dostavil.
Pripravovaná novela banského záko−
na vďaka tlaku verejnosti, oznamova−
cích prostriedkov, podpore a pochope−
niu niektorých poslancov /Zdenky Kram−
plovej/, ale i našej aktivity, v priprave−
nej podobe v parlamente neprešla!!!
Pripravovaná novela zvýhodňova−
la ťažobné spoločnosti na úkor vlastní−
kov i obcí.
K tomuto výsledku prispela svojou
aktivitou i naša obec, a to nasledovne:
− Obecné zastupiteľstvo jednoznač−
ne prijalo stanovisko o neprípustnosti
budúcej možnosti ťažby uránovej rudy
v katastri obce Kálnica.
− Toto stanovisko sme prostredníc−
tvom Trenčianskych novín /ktoré boli
spolu s článkami o Kálnici dodané do
každej domácnosti v Kálnici/ a prostred−
níctvom ďalšej tlače, rozhlasu i televí−
zie rozšírili i do širšej verejnosti.
− S týmto stanoviskom sa stotožnili
i starostovia 11 obcí nášho mikroregi−
ónu Beckov – Zelená Voda – Bezo−
vec, pre rozvoj ktorého by ťažba uránu
v lokalite Považského Inovca pôsobila
likvidačne a je neprípustná. K tomuto
stanovisku sa pridali i obce Selec a
Trenčianske Stankovce.
− Popri vystúpeniach v televízii a
rozhlase som sa aktívne zúčastnil kon−
zultácií na riešenie uvedenej proble−
matiky v Kremnici, Novom Meste nad
Váhom i v Košiciach, s cieľom nielen
hľadať cestu na odstránenie uvedenej
hrozby, ale sa na jej odstránení i aktív−
ne spolupodieľať, ako na úlohe najna−
liehavejšej nielen pre našu obec, ale i
jej okolie.
− Z iniciatívy Ing. Jána Kišša, pred−
nostu Obvodného úradu v Novom Mes−
te nad Váhom, vytvorila sa dňa
26.10.2007 občianska platforma “Za
záchranu Považského Inovca“, ktorá by
mala prevziať iniciatívu i koordináciu
činností zainteresovaných organizácií,
obcí, občanov i podnikateľov, týkajúcich
sa uránovej problematiky. Do tejto ak−

tivity sa zapojilo i vedenie Nového
Mesta nad Váhom, čo je mimoriadne
dôležité. Budúce rokovanie sa uskutoč−
ní v Kálnici.
− Spolu s Ing. Evou Beňovičovou −
starostkou obce Trenč.Stankovce i Ing.
Marianom Topolčánym, zástupcom pri−
mátora v Novom Meste nad Váhom,
sme sa zúčastnili dňa 20.11.2007 ro−
kovania u ministra životného prostre−
dia, kde mu bola odovzdaná petícia
občanov „STOP ťažbe uránu na Slo−
vensku“ s viac ako 50.000 podpismi,
ktorú iniciovala Organizácia GREEN−
PEACE a petícia s 10.340 podpismi
proti obnoveniu ťažby zlata v Kremnici,
s požiadavkou riešenia nami vznese−
ných pripomienok, i s cieľom informo−
vať o našom zásadnom postoji kompe−
tentné orgány a ministra. Výsledkom
rokovania bol verejný prísľub, že ak by
ťažba mala negatívne ovplyvniť život−
né prostredie, tak nebude povolená.
Posúdenie vplyvu na životné
prostredie je jedným z rozhodujúcich
faktorov, na základe ktorých ministerstvo
životného prostredia a ochrany prírody
rozhodne o určení dobývacieho priesto−
ru. Našou požiadavkou bolo, a to chce−
me presadiť i v zákone, aby posúdenie
vplyvu prípadnej ťažby nebolo zohľad−
ňované až pri rozhodovaní o určení
dobývacieho priestoru, ale aby bolo vy−
konané hneď po ukončení prieskumu,
ešte pred určením chráneného ložiska.
Ďalšou, a to mimoriadne dôležitou
požiadavkou je, aby i samotný prieskum
územia podliehal súhlasu obce a obec
aby i v tejto fáze bola účastníkom ko−
nania, t.j. aby bola priebežne informo−
vaná o výsledkoch prieskumu ,resp. ak
obec o prieskum záujem nemá a prie−
či sa to i schválenému územnému plá−
nu, aby obec mala možnosť nielen
ovplyvniť uskutočnenie, ale i pozasta−
venie prieskumných prác, ak sa to prieči
územnému plánu rozvoja obce.
Poukázali sme i na to, že už i sa−
motný prieskum územia negatívne vplý−
va na konanie investorov a vyvoláva
paniku i obavy o ďalšiu existenciu u
obyvateľov.
Bolo vzájomne dohodnuté, že v
ďalšom období sa oslovia občania do−
tknutých území i nášho okresu a vyvo−
lanou petičnou akciou o sile minimál−
ne ďalších 50. 000 podpisov sa prob−
lematika ťažby uránu znovu dostane do
rokovania parlamentu, a nami navrho−
vané zmeny nájdu opodstatnenie i v
zákonoch, čím by bola hrozba ťažby
uránu v pohorí Považského Inovca de−
finitívne zažehnaná.
Ing. Miroslav Borcovan
starosta obce Kálnica
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Trenčiansky samosprávny kraj informuje
Riaditeľ úradu TSK Ing. Dušan Lobotka informo−
val dňa 5.októbra 2007 /doručené dňa 12.10.2007/
všetkých primátorov a starostov v kraji, že vzhľadom
na obmedzené finančné zdroje finančného rozpoč−
tu TSK pre rozpočtové obdobie 2008 −2010 nebudú
môcť byť realizované ďalšie úhrady bežných výdav−
kov pre novovytvárané zariadenia sociálnych služieb
/napr. domovy dôchodcov/, ktoré miestna samospráva
v oblasti výstavby plánuje realizovať v zmysle svo−
jich projektových zámerov sociálneho rozvoja na
obdobie 2007 – 2013.
„TSK na základe opätovnej vlastnej analýzy tejto
oblasti zastáva názor, že sieť ZSS v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK alebo existujúcich neziskových or−
ganizácií financovaných z rozpočtu TSK je zatiaľ
dostatočná a jej ďalšie rozširovanie bez získania
ďalších relevantných zdrojov financovania ich pre−
vádzky je značne limitované.“
Tomuto vyhláseniu predchádzalo pracovné stretnu−
tie primátorov a starostov obcí Trenčianskeho kraja dňa
16. marca 2007 v Trenčianskych Stankovciach a prija−
tie uznesenia Zastupiteľstva RSK č. 302/2007.
(b)

Čo nového v našej škole
Od októbra majú žiaci našej školy možnosť praco−
vať v rôznych záujmových krúžkoch pod dozorom
pedagogických pracovníkov. Krúžok anglického jazy−
ka vedie Mgr. Monika Roháčková, ktorá sa snaží hra−
vou formou vštepiť žiakom základy cudzieho jazyka.
V krúžku pracujú nielen minuloroční žiaci, ale aj naši
prváci, ktorí prejavili veľký záujem o cudzí jazyk.
Hudobno−dramatický krúžok vedie pani vychová−
vateľka Daška Filipová. Deti tu majú možnosť naučiť
sa spoznávať notové písmo, hru na flaute, nacvičujú
rôzne tance, tvoria program k rôznym obecným a
školským vystúpeniam. Pani Mgr. Anka Juríková sa
ujala turisticko−prírodovedného krúžku, ktorý navšte−
vujú „mladí ochrancovia prírody“ cez víkendy. Poby−
tom v prírode sa učia poznávať a ochraňovať zviera−
tá a rastliny, získavajú vedomosti o kráse nášho oko−
lia a pobytom na čerstvom vzduch robia aj veľa dob−
rého a prospešného pre svoje zdravie.
Základom počítačovej gramotnosti sa majú mož−
nosť naučiť prváci a druháci v počítačovom krúžku
pod vedením triednej pani učiteľky.
Aj v tomto školskom roku zabezpečujeme mlieč−
nu desiatu. Teta Božka − ako ju všetci volajú, kupuje
deťom každé ráno čerstvé mlieko, rožky, plnené ko−
láče, vianočku, obložené chlebíky či jogurty. Deti majú
možnosť výberu koláčov i jogurtov.
Za vhodné považujem zviditeľniť meno Martina
Markecha, bývalého žiaka našej školy, ktorý je v sú−
časnosti úspešným študentom osemročného gym−
názia. Svoje zručnosti a bohaté skúsenosti s počíta−
čovou technikou využíva v tvorbe našej školskej in−
ternetovej stránky. Postupne mu budeme dodávať
školské materiály /texty, detské príspevky, fotky, pr−
vácke počítačové obrázky.../ ktoré nám zapracuje do
stránky. Záujemci si môžu našu činnosť na pôde školy
nájsť na: www.zskalnica.edu.sk
Mgr. Zdenka Margetínová
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Domov dôchodcov a nájomný dom Senior Inn

Moravany nad Váhom
V poslednom čase sa veľa hovorí o rozličných dru−
hoch zariadení sociálnych služieb, o domovoch dôchod−
cov. Podnetom bolo, okrem iného, aj zrušennie domo−
va dôchodcov v Beckove pred rokom a presťahovanie
zvyšných klientov do Centra sociálnych služieb v No−
vom Meste nad Váhom. Rovnako aj vyhlásenia Tren−
čianskeho samosprávneho kraja o nepodporovaní fi−
nancovania úhrad bežných výdavkov pre novovytvára−
né zariadennia sociálnych služieb v období 2007 – 2013
v kraji vzbudzujú obavy a vyvolávajú množstvo otázni−
kov. Ak si urobíme prieskum o možnosti umiestnenia
sociálne odkázaného dôchodcu napr. do domova dô−
chodcov, budeme nemilo prekvapení – všetky(!) domo−
vy majú plný stav. Možnosť umiestnenia sa od podania
žiadosti do konečného prijatia je viac ako jeden rok. V
prípade potreby okamžitého umiestnenia je to takmer
nemožné. Napriek nepriaznivej situácii v roku 2007, sú
aj pozitívne príklady. Jedným z nich je aj Domov dô−
chodcov v Moravanoch nad Váhom.
Prvýkrát som mala možnosť navštíviť známy domov
21. augusta 2007 pri príležitosti pozvania na konferen−
ciu, ktorú usporiadala nadácia SOCIA, nadácia pre
podporu sociálnych zmien z Bratislavy, Obec Morava−
ny nad Váhom a neformálna platforma SocioFórum na
tému Rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v obci.
Starosta obce obce Peter Hulman nás v krátkosti
oboznámil s históriou obce (paleolitická Moravianska
Venuša je všeobecne známa) a zameral sa predo−
všetkým na súčasnosť, na Projekt rekonštrukcie domo−
va dôchodcov, ktorý sa realizoval od septembra 2006
do júna 2007.
Domov dôchocov je rozpočtová organizácia obce s
2100 obyvateľmi, z ktorých je 370 dôchodcov. Po re−
konštrukcii je v domove 38 lôžok. Izby sú štyri jednolôž−
kové, jedna je štvorlôžková a ostatné sú dvojlôžkové. V
zariadení varia obedy aj pre 20 občanov−dôchodcov z
obce. V čase našej návštevy bolo v poradovníku 79
čakateľov, dnes ich počet vysoko presahuje stovku.
Obec Moravany nad Váhom urobila pre svojich ob−
čanov ako aj obyvateľov kraja ešte oveľa viac. Vypraco−
vali projekt nájomného domu pre seniorov Senior Inn,
ktorý otvorili v septembri 2007. Ide o obytný nájomný
dom – byty osobitného určenia. Svoj domov tu našlo 22
občanov v dôchodcovskom veku, čo je jedinou pod−
mienkou prijatia, ktorí z rozličných dôvodov nemohli
zostať bývať vo svojich pôvodných domovoch. Získali
vyhovujúce ubytovanie po všetkých stránkach: garzón−
ku alebo jednoizbový byt s kúpelňou, WC a predsie−
ňou, s možnosťou stravovania sa. Nájomníci si platia
nájomné vo výške 2.700 Sk mesačne plus energie. Obec
s nimi uzatvára nájomnú zmluvu a zmluvu o poskytova−
ní sociálnych služieb (v prípade potreby).
Druhá návšteva v Domove dôchodcov v Morava−
noch nad Váhom bola 26.9.2007. Domov navštívili
poslankyne – členky Sociálnej komisie v Kálnici RNDr.
Ingrid Ševčíková a MUDr. Lenka Benáková, ďalej Šte−
fan Jurík, člen stavebnej komisie a sociálna pracovníč−
ka obce. Návšteva sa konala na podnet starostu obce
za účelom oboznámenia sa poslancov a členov komi−
sií s možnosťami realizácie sociálneho zariadenia re−
zidenčného typu aj v našej obci. A dojmy ? Tie najlep−
šie. Dôstojný domov pre človeka v sociálnej núdzi a
príklad pre nás, že veci sa dajú riešiť na vysokej úrov−
ni. Ak budete mať cestu okolo, zastavte sa. Ochotný
personál domova Vás rád privíta.
Kontakt: Domov dôchodcov Moravany nad Váhom,
Kostolecká 110, 922 21.
(b)
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Autobusový zájazd členov JDS
Dňa 9.10.2007, o 7.00 hod ráno,
nastúpilo 44 členov JDS v Kálnici do
autobusu, a plní očakávania sme odišli
do Novej Bane, kde sme si vo farskom
kostole pozreli výzdobu rozličných dru−
hov ovocia a zeleniny, zameranú na lep−
šie životné prostredie. Výstavu tvorili veľ−
mi zložité umelecké obrazy, dokonca
celé výjavy z Biblie. Tiež sme sa dozve−
deli o histórii kostola a iných pamiatok v
meste. Výstava sa nám veľmi páčila a
zanechala v nás pekný zážitok.
V časovej tiesni sme si ešte pozreli
múzeum, kam nás prišla pozdraviť aj
pani primátorka.
Z Novej Bane sme odišli do elek−
trárne Mochovce, kde sme mali našim
obecným úradom zabezpečenú exkur−
ziu. Najskôr sme si pozreli film o budo−
vaní elektrárne, oboznámili nás s čin−
nosťou elektrárne a následne sme pre−
šli do závodu. Tu sme si prezreli simu−
látor a strojovňu. Pre mnohých z nás to
bol veľký zážitok, ktorý umocnila čisto−
ta dvora, bohatá zeleň a kvety, krášlia−
ce vnútro i okolie závodu.
Z Mochoviec naša cesta viedla do
Kálnice, ktorá je miestnou časťou obce
Kalná nad Hronom. Tu nás čakal pán
starosta, ktorý nám osobne ukázal obec
a porozprával o nej. Celá obec je pek−
ne vybudovaná a buduje sa naďalej.
Videli sme ihrisko TJ s umelou trávou i
s novými kompletne vybudovanými šat−

ňami, cintorín so zastrešenou obradnou
plochou, zmodernizovanú školu so škôl−
kou na vysokej úrovni i novo vybudova−
né športoviská. Tu sme mali i príjemné
stretnutie i s pánom ev. farárom Jan−
čom, ktorý pochádza zo Stankoviec. Uká−
zal nám kostol, a spolu s manželkou
nás oboznámili aj so svojou prácou.
Ešte sme si pozreli Obecný úrad i
kultúrny dom, kde sme dostali malé ob−
čerstvenie, kávu ,čaj a minerálku. Tu nám
pán starosta povedal niečo o obci i o
tom, ako získavajú finančné prostriedky
na jej rozvoj. Zdôraznil skutočnosť, že i
napriek prvopočiatočným obavám z elek−
trárne, obec vďačí svojmu rozvoju práve
jej. Predtým vraj obec obec zaostalá ako
mnoho iných na okolí, ale po vybudova−
ní atómovej elektrárne získavajú z jej pre−
vádzky veľké finančné prostriedky, z kto−
rých budujú obec. V tomto čase má obec
rozpočet neuveriteľných 150 mil. Sk. Veľ−
kým prínosom pre budúcnosť malo nie−
len naše osobné stretnutie s ním, ale i
dohoda o hľadaní možnej budúcej vzá−
jomnej družobnej spolupráce medzi ob−
cami, čo bolo i naším cieľom.
Naša cesta pokračovala už v po−
kročilom čase domov. Cestu domov
sme si spríjemňovali spevom a prího−
dami z celého dňa. Skonštatovali sme,
že sme s týmto hodnotným poznáva−
cím zájazdom boli veľmi spokojní.
Ing. Eva Borcovanová

Výročná členská schôdza JDS
Míňa sa deň za dňom, rok za ro−
kom a my sa len občas zastavíme, aby
sme si uvedomili určitý medzník vo svo−
jom živote. Vo svojom vnútri hodnotí−
me prežité roky a mnohí neľutujeme
nič, čo sme v živote urobili a dosiahli.
Ani sa nám nezdá, ako rýchlo sa nám
priblížila táto naša desiata výročná
členská schôdza. Uplynulo už desať
rokov od založenia našej organizácie.
V hlavnej správe predseda orga−
nizácie Samuel Hladký vyzdvihol našu
činnosť, ale oboznámil nás aj so soci−
álnou politikou v našom štáte, pokiaľ
ide o dôchodcov. Pripomenul iniciatí−
vu našich členov na zveľaďovaní
nášho klubového zariadenia, ale spo−
menul aj vandalizmus našej mládeže,
ktorá naše zariadenie devastuje, napr.
vylomením brány, zámku na drevárni
a znečisťovaním dvora klubu cigare−
tovými obalmi, kelímkami od alkoho−
lu, ktoré si kupujú v našich obchodoch
a rôznymi papierikmi z cukríkov a kek−
sov. Je smutné, že si nevedia nájsť
lepšiu zábavu.
Na výročnej schôdzi sme si pred−
ložili smelý plán pre budúce obdobie
a bilancovali sme, čo sa nám podarilo
splniť. Plnenie plánu sa nám darí hlav−
ne pričinením členov.
V diskusii sme vyzvali starostu

obce, ktorý nás informoval o problé−
moch v pohrebníctve, vznikajúce pri−
jatím nových zákonov a o pláne vý−
stavby sociálneho domova pre dô−
chodcov na Ševčíkovci.
Výročnú schôdzu sme ukončili po−
želaním príjemných Vianoc, v novom
Roku 2008 čo najmenej starosti, ale o
to viac radosti. Nech nám po celý bu−
dúci rok zdravie slúži, nech sa dobre
cítime v kruhu svojich rodín a najbliž−
ších, a nech ľudia, ktorí majú možnosť
rozhodovať o našom bytí, sú k nám
žičlivejší ako doteraz. Veď každý dô−
chodca si zaslúži prežiť peknú jeseň
života.
Po výročnej schôdzi sme spolu so
všetkými dôchodcami obce zostali na
už tradičnom posedení pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Pozreli sme
si pekný program súboru senior klu−
bu Vršatec, občerstvili sa pohostením,
ktoré nám pripravilo obecné zastupi−
teľstvo, starosta obce a pracovníci
obecného úradu. Program, ako aj celá
akcia, sa dôchodcom veľmi páčila.
Preto patrí všetkým veľké poďakova−
nie, že sa na dôchodcov nezabúda a
takýmito spoločenskými akciami sa
snažia spríjemňovať náš život. Ešte
raz ďakujeme.
Ing. Eva Borcovanová
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Naši najstarší obyvatelia
Ondrej Ďuriš, štvrtý najstarší
obyvateľ Kálnice, oslávil svoje 95−
te narodeniny 3. novembra 2007.
Zvláštne, aj jeho mamička Zuza−
na Ďurišová, rod. Jamrichová
dostala do vienka dlhovekosť.
Dožila sa 95−tich rokov, ako te−
raz jej syn. Ale otec Adam Ďuriš
nie. Zomrel ako 50−tnik v r. 1934.
O generáciu ďalej je to naopak:
pani Ďurišová zomrela pred 16−
timi rokmi ako 67−
ročná a on, jej
manžel, zostal
vdovcom napriek
tomu, že bola o 11
rokov mladšia.
Ondrej Ďuriš
bol privyknutý na
prácu od útleho
detstva. Už ako 6−
ročný chlapec
musel pásť kozy.
Do služby šiel
ako 11−ročný ku
gazdom: rok u
Važana, 4 roky u
Dovinu a 4 roky u Ondreja Valo−
viča. Keď mal 16 rokov, išiel na
roboty do Michaloviec k veľkostat−
károvi. Ako 18−ročný pracoval u
Smatanu na statku a u Kukučku
pálil drevené uhlie. V zime mu−
sel na sánkach navoziť drevo, aby
v lete z neho mohol páliť uhlie.
Potom ho čakala vojenčina a po
nej pracoval vo vápenke v Čach−
ticiach. V Novom Meste nad Vá−
hom robil v Družstevnom obcho−
de so železným tovarom 4 roky.
Prišla 2. svetová vojna, musel na−
rukovať. Dostal sa do Poľska a
na Ukrajinu spolu s nemeckou ar−
mádou, ale našťastie, jeho voj−
nové časy trvali len od jari do Via−
noc, kedy slovenských vojakov
poslali domov. Doma začal pra−
covať v Skaliciach v kameňolo−
me a v Hydrocentrále. V roku
1951 si našiel prácu tesára pri
stavaní mostov vo firme Dopras−
tav na celých 10 rokov. Staval
mosty v Trenčíne, v Žiline, Kraľo−
vanoch, v Dubnej Skale.
Opäť doma − práca v Štátnych
lesoch a v JRD od roku 1961 až
do roku 1980. Pásol dobytok v
lete, a v zime ho opatroval a ro−
bil v dielni. V kálnickom družstve
pracoval ešte ako dôchodca.
Ondrej Ďuriš si založil rodi−
nu cez druhú svetovú vojnu. Mal
už takmer 31 rokov, keď sa dňa
19.9.1943 oženil s Kálničankou
Zuzanou Valovičovou. Mali spo−
lu dve deti, dcéru Annu a o 7
rokov syna Milana. Doma mali
záhradu a chovali nejaké pra−
siatko a sliepky. Bolo sa o čo

starať. Po založení JRD, keď aj
deti odrástli, pani Anna začala
chodiť do práce, ale nie nadlho.
Vážne ochorela, musela sa šet−
riť. Zomrela pred 16−timi rokmi.
Jej mužovi je to dodnes ľúto. V
mladosti býval často preč, keď
musel za prácou. Dúfali so že−
nou, že aspoň na starosť budú
spolu. Stalo sa, ibaže trochu
inak. Mal vtedy 78 rokov.

Dnes sa pán Ďuriš trápi nie−
len so samotou a vysokým ve−
kom, ale aj chorobami. Horšie
počuje i vidí, ale napriek tomu je
to milý, priateľský človek, s kto−
rým sa dá veľmi dobre porozprá−
vať. Žije spolu so synom Milanom
a pomáha mu, samozrejme, aj
dcéra Anna. Je sám, aj nie je. A
teší sa dobrému duševnému
zdraviu. Rád si zaspomína na
mladé roky, napríklad na časy
jeho prvého hájničenia ešte pred
vojnou... Robil vtedy aj hrobára.
Za vykopanie hrobu dostával 15
korún. Robil aj obecného hlásni−
ka, asi rok hlásil čas. On a jeho
kolegovia – hlásnici sa rozišli po
celej dedine a zatrúbili toľkokrát,
koľko bolo hodín. A ako hájničil?
Možno nádejne, ale rozhodne nie
dlho: jeho otec Adam Ďuriš bol v
Kálnici obecným hájnikom. Po
jeho smrti v 1934 roku mal syn
Ondrej pokračovať v otcových šľa−
pajách, ale nestalo sa, lebo z háj−
nika sa stal pytliak. Ako to bolo
možné? Z maldíckej nerozvážnos−
ti a neznalosti základov tohoto
povolania. Stalo sa, že novope−
čený hájnik nachytal zopár de−
dinských chytrákov na čerešni.
Veselo si trhali chutné plody
a presvedčili mladého Ondreja,
že je to ich strom. Aby sa nehne−
val, pozvali aj jeho, nech si natr−
há. Keď sa blížil pán Roško, sku−
točný majiteľ onej čerešne, chlap−
ci zdrhli a na strome zostal len
„hájnik“ s nakradnutým ovocím.
Výhovorky nepomohli, richtár ho
neodkladne odvolal z funkcie.

Po druhej vojne sa v Kálnici
veľa pytliačilo, a ani p. Ďuriš ne−
mohol byť mimo. Až do tých čias,
keď začal pracovať pre druhú stra−
nu – v roku 1950 sa stal po dru−
hý raz obecným hájnikom. Ko−
nečne mohol zúročiť dlhoročné
skúsenosti, ibaže táto práca stra−
tila to správne napätie, oné čaro
zakázaného.
Ondrej Ďuriš bol človekom,
ktorý miloval nielen dobrodruž−
stvo. Sudičky mu pridelili aj hu−
dobné nadanie. Zúročil ho v de−
dinskej muzike – hrával na trúb−
ke. Bol všestranne nadaný.
Pán Ďuriš vyrozprával niekto−
ré svoje príbehy Milanovi Stano−
vi, známemu kálnickému rodáko−
vi, ktorý nedávno vydal svoju kniž−
ku Kálnické príbehy. V nich
nájdeme rozprávania Ondreja
Ďuriša o fašiangoch /s. 41/, o tom

ako starý Šicko zabíjali /s. 60/, o
pálení dreveného uhlia /s. 68−69/
, o dubovej kôre /s. 82/, o pytliac−
tve /s. 88−89, 90/, o muzikantoch
/s. 99−100/, o zachraňovaní židov
/s. 174 −176/, o studničkách /s.
186/, o bosorovaní /s. 218−219/ a
o hrobárových lopatách /s. 240/.
Príbehy, staré takmer storočie.

Najcennejšia je možno tá sku−
točnosť, že Ondrej Ďuriš nebol
nikdy bohatý na materiálne stat−
ky, ale jeho bohatstvo vždy spo−
čívalo, a stále spočíva, v živých
spomienkach, o ktoré sa dokázal
podeliť s Milanom Stanom, a jeho
prostredníctvom aj s nami všetký−
mi, čo sme sa začítali do príbe−
hov akosi nám povedomých. Veď
mnohé sme počúvali doma od
starých rodičov. Knižka nás spo−
jila s našimi predkami, oživila tých,
čo už nie sú medzi nami a uctila
si tých, ktorí mali odvahu si za−
spomínať, a možno aj priznať činy
nielen chvályhodné...
A na záver: viete, že Ondrej
Ďuriš ešte aj dnes zastane svoje
miesto v kuchyni? Že každú so−
botu varí tradičnú zeleninovú po−
lievku s mäsom a slížikmi celkom
sám, aj pre syna Milana? A do−
konca sa hnevá, keď
dcéra Anka príde
denne otca skontro−
lovať − nie je malé
dieťa! Pomáha s dre−
vom, v záhradke.
Človek, ktorý sa na−
učil tvrdej práci ešte
v detstve, nebude
nikdy zaháľať.
Nech mu Boh
zachová uspokojivé zdravie, aby
sa tešil ešte z ďalších rokov živo−
ta, nech si udrží jasnú pamäť, aby
mal na čo spomínať a za láskavú
starostlivosť, ktorej sa mu dostá−
va od dcéry a syna nech im môže
ešte dlho ďakovať.
Mgr. Dana Badžgoňová
/foto syn Milan/

Spoločenská rubrika 9-12/07
NARODILI SA
Simona Podoláková
UZAVRELI MANŽELSTVO
Miroslav Bušo a Monika Andrášiková
Miloš Kváčala a Darina Klasová
BLAHOŽELÁME
50 rokov − Ján Gajdošech, Danica Očenášková, Ján Roško,
Ľuboš Hrušovský, Dana Krchnavá,
Darina Valovičová, Eva Kadlečíková
60 rokov − Mgr. Ružena Bandurová, Dušan Kukuča,
Igor Kliešek, Milan Šicko, Ján Pavlech,
Janka Šicková, Eliška Klčovská
70 rokov − Anna Rošková
80 rokov − Pavol Dovina
ROZLÚČILI SME SA
Jozefína Šlosárová, Anna Mordinová
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Poľovníci informujú
Katastrálne územie obce Kálnica je − tak ako všetky
pozemky v Slovenskej republike s výnimkou pozemkov
nepoľovných − v súlade so zákonom o poľovníctve po−
ľovnícky obhospodarované, čo znamená, že orgán štát−
nej správy poľovníctva uznal tieto pozemky za poľovný
revír a obhospodarovaním zveri v ňom poveril užívateľa
poľovného revíru, ktorý je povinný zabezpečiť zodpove−
dajúcu starostlivosť o poľovný revír a udržiavať predpí−
sané stavy jednotlivých druhov zveri. V tomto prípade je
to Poľovnícke združenie /ďalej PZ/ Kálnica, ktoré ako
základná organizačná jednotka Slovenského poľovníc−
keho zväzu nesie kontinuitu tejto organizácie v Kálnici
od jej osamostatnenia sa od Československého poľov−
níckeho zväzu po roku 1972. PZ Kálnica združuje ako
spoločenská organizácia občanov zväčša s trvalým byd−
liskom v Kálnici. Udalosti po roku 1989 neobišli ani túto
organizáciu. Časť členov PZ podnietila niektoré pozem−
kové spoločenstvá na vytvorenie nového poľovného re−
víru, v ktorom by poľovníci vykonávali právo poľovníctva
vo vlastnej réžii. Orgán štátnej správy poľovníctva takýto
poľovný revír uznal zhruba na polovičnej výmere pô−
vodného poľovného revíru pod názvom Poľovný revír
Ostré vrchy a ostávajúce pozemky uznal za poľovný
revír pod názvom Poľovný revír Kálnica − sever. Z pô−
vodne 38 členov PZ v septembri 1995 5 členov z člen−
stva v PZ vystúpilo a rozhodlo sa od roku 1996 ďalej
vykonávať poľovné právo v režijnom poľovnom revíri Ostré
vrchy. Ostávajúcich 33 členov zostalo poľovať vo vznik−
nutom poľovnom revíri Kálnica − sever o výmere 1330
hektárov, ktorý si za úplatu prenajalo od vlastníkov po−
ľovného revíru.
I keď hlavným druhom zveri v kálnických poľovných
revíroch je zver jelenia, PZ po dva roky investovalo fi−
nančné prostriedky do nákupu muflónej zveri, ktorej stavy
v posledných rokoch výrazne poklesli v dôsledku prí−
tomnosti niektorých druhov dravej zveri, ale aj v dôsled−
ku neustáleho vyrušovania turistami a hubármi.
PZ sa ako spoločenská organizácia v obci neve−
nuje výlučne poľovníckej činnosti akou je napr. udržia−
vanie poľovníckych chát, prikrmovacích zariadení pre
zver, dorábanie krmiva pre zver na poľovníckych políč−
kach, kosenie lúk a príprava sena pre obdobie núdze,
pri ktorej členovia odpracujú každoročne stvky brigád−
nických hodín, ale dbá aj o oblasť kultúry udržiavaním
tradície poľovníckych plesov, keď každoročne začiat−
kom roka poriada verejnosti širokého okolia dôverne
známu poľovnícku zábavu.
A tak PZ Kálnica v duchu tradície niekdajších spo−
ločenských organizácií naďalej vedie svojich členov k
aktívnemu spoločenskému životu a k záujmu o dianie
v obci.
Ing. Vladimír Víťaz

Pripravované akcie v decembri
7.12.2007 − oslavy 40. výročia vzniku Materskej
školy v Kálnici
8.12.2007 − o 17.00 sa v kultúrnom dome usku−
toční krst knihy „Kálnické príbehy“ od Milana Stana,
pričom mu bude udelené čestné občianstvo.
Pripravuje sa beseda s cestovateľom Peťom Bec−
kom Ondrejovičom, spojená s priemietaním fotgrafií
a dokumentárnych filmov z jeho potuliek tými naje−
xotickejšími kútami sveta.
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Daktoré štedrovečerné zvyky na Slovensku
Dobre sa pamätám na rok 1840, ako
sme v Lubine pod Javorinou, v Nitrianskej
župe, v mojom milom rodičovskom dome
strávili Štedrý večer. Matka ma naučila spie−
vať tú veselú a skočného nápevu vianočnú
pieseň:
„Čas radosti, veselosti,
světu nastal nyní,
Neb Bůh večný, nekonečný
narodil se z panny
A protož plesejme,
všickni se radujme:
Pacholátku nemluvňátku zpívejme!“
Keď sa začalo zvoniť na najväčší zvon
na večer, išiel som pod okno von z izby
dvoma lojovýma, doma uliatymi sviečkami
parádne osvetlenej a zaspieval som, ako
najhlasnejšie som vedel, tú radostnú pie−
seň a vrátil som sa do izby, kde bol už stôl
prestretý, zavinšoval som rodičom šťastli−
vé sviatky vianočné, za čo ma natešený
otec obdaroval strieborným dvadsiatnikom.
Potom sme posedali okolo stola k ve−
čeri. Medzi večerou chodili nám pod okná
spievať Cigáni, daktoré deti z dediny, pastier
na roh zatrúbil a doniesol do daru čerstvý
brezový prút, za čo každý bol podarovaný
koláčom a pár grajciarmi.
Na večeru bola kapustnica s klobásou,
medové makové buchty a oblátky, ktoré
sa medom potreté jedávali, jablká, orechy
a suché slivky. Ani jedno zo spomenutých
jedál nesmelo chýbať. Zo všetkého toho
dostali aj slúžky hojné dávky a k tomu ešte
koláče. Rechtor do takého domu, kde mali
rožnú lichvu, posielal okrem iných oblátok
aj 2−3 so zapečeným petržlenovým listom.
Tieto sa dávali s krmou lichve, aby kravič−
ky dobre dojili a teliatka dobre rástli a všet−
ky škody zachránené boli.
Po večeri chodili dievčatá varechou klo−
pať na zrub studne, lebo verili, že z ktorej
strany začujú prvého psa zaštekať, v tú
stranu sa vydajú. Alebo chodia po tme do
drevárne a tam z naukladaných polien za−
hrnú nečítaných polien, ktoré potom pri svet−
le v kuchyni prezerajú, či sú do páru alebo

do licha. Ak ich je do páru, to značí istý
blízky vydaj /ak ženích skutočne príde/, ak
sú nepárne, z vydaja nebude nič.
Aj zlievanie vosku a olova je vo zvyku.
A dievčatá robia z cesta guľky na spôsob
knedlíkov, do ktorých vmiesia ceduľky s
mužskými menami. Potom tie guľky varia,
z uvarených si každá jednu z hrnca vy−
tiahne a rozkrojí ju. Aké meno v nej na ce−
duľke napísané nájde, takého ženícha do−
stane /ak príde/. I pri takejto knedloveštbe
býva dosť smiechu.
Za môjho detstva po slovenských de−
dinách ešte nebolo vídať vianočné stromky
so sviečkami a navešanými cukrovinami.
Tento zvyk počal sa až pozdejšie šíriť z
miest, ale podeľovanie detí orechmi, lies−
kovcami, čerstvým a suchým ovocím bolo
už vtedy všeobecne rozšírené.
Na rohy stolov pod obrus na Štedrý
večer sypali sa špetky žita, ktoré sa potom
ráno hádzali sliepkam, aby dobre vajcia nies−
li. Daktorí aj kusy nevymlátených snopov
žitných alebo jačmenných vystrkávali na žrde
pri domoch, aby aj vrabci a iné vtáčky z
narodenia Jezuliatka sa radovali. Zo slamy
na Štedrý večer pod stolom postlanej robili
tenké povriesla, ktorými omotávali ovocné
stromy, aby na rok dobre zarodili. Toto v
krajoch evanjelikmi obývaných veľmi zried−
ka sa stávalo, za to tým častejšie v krajoch
s obyvateľstvom prevažne katolíckym.
Na Štedrý večer odbavujú sa u evan−
jelikov služby Božie už o 5. hodine, ale u
katolíkov práve cez polnoc, čo menujú utier−
ňou, t.j. juternou pobožnosťou. Aj táto pol−
nočná hodina má svoje rozmanité povery.
Nemienil som všetky štedrovečerné a
vianočné zvyky a povery pospomínať, ale
len daktoré na dôkaz, ako húževnato sa
všetky tieto starobylé zvyky ešte aj v kres−
ťanstve v zmenenom rúchu udržiavajú.
Zakiaľ len neškodia zdravému rozumu a
dobrým mravom, môžu byť trpené a kona−
né na nezávadnú zábavu.
J.Ľ. Holuby v časopise
Skřivánek III, 1921−22

Zo života školákov
DETSKÉ ŽARTÍKY
Petrík, ty si si poranil koleno?
− Áno, mamička.
A ako to, že som ťa nepočula plakať?
− Myslel som ,že nie si doma!
Pýta sa jeden chlapec druhého:
− Kde si sa narodil?
− V nemocnici.
− Nehovor! A čo ti bolo ?
Mama češe synčeka a hovorí mu:
− Tomáško, drž pekne hlavu, urobím ti rov−
nú cestičku.
Tomáško na to:
− Mamička, ale urob mi na nej aj autíčko.
Katka Dedíková a
Katka Tomašechová, 3.roč

ZIMNÝ SPÁNOK
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
Napočítal medveď hneď.
Tá päťka mu pripomenie,
spánok ho už rýchlo ženie.
Medveď rýchlo pod perinu,
my zábavku máme inú.
Za päť minút medveď spí
Valibuk to je veľký.
Ema Šagátová, 4.ročník
Katka Dedíková, 3.ročník
MAČIČKA LÍZA
Mačička Líza, Lízinka
jej paničkou je Helenka.
A jej kámoška Zuzanka
tiež má mačku, aj kocúrka.
MALINKÝ DŽORDŽO
Malilinký Džordžo
Milo sa hrajká
Potom si pekne oriešok lúpe
Aby mu vypadol, to je hlúpe.
Emka Šagátová, 4.ročník

číslo 4 − december 2007
Snehuliak I.
Snehuliak má sedem častí. Sú to: hla−
va, ruky, brucho, nohy, oči, nos a ústa.
Snehuliak nemôže byť v teple, lebo by sa
roztopil. Snehuliak sa stavia zo snehu. Vče−
ra som postavil malého snehuliaka. Je celý
biely. Oči som spravil s prstami. Sú to dve
malé dierky. A nos mal z kameňa. Ústa boli
urobené z paličky. Postavil som ho preto,
lebo moja sestra to chcela. Miška poveda−
la, že je pekný.
Tomáš Bôžik, 2. ročník

Kálnické ozveny
Staval som ho s mamou a Agátkou. Sne−
huliak je veľký. Na hlavu sme mu dali kýb−
lik. Z uhlia boli oči. Uhlie nám dala babka.
Sme smutní, lebo sa už roztopil.
Matej Borcovan, 2. ročník

Snehuliak II.
Pozrel som sa cez okno. Začalo sne−
žiť. Keď začalo snežiť, išiel som sa bobo−
vať. Potom som staval snehuliaka. Stretol
som vonku Tomáša. Urobili sme si sneho−
vé guličky a guľovali sme sa. Som rád, že
dnes snežilo.
Andrej Ochodnický, 2. ročník

Voľby sa blížia
Členmi školskej rady sú ďalej Ing. Ján
Krchnavý a Janka Bagová ako zástupco−
via obce.
Prvé zasadnutie Školskej rady pri ZŠ s
MŠ v Kálnici sa uskutočnilo dňa 28.11.2007
a jeho programom bola voľba predsedu, za
ktorého bol zvolený Rastislav Potoček. Škol−
ská rada sa ďalej stretne dňa 3.12.2007,
aby na obecnom úrade otvorila obálky uchá−
dzačov o miesto riaditeľa školy, ktorého na
základe vypracovaných projektov a poho−
voru s uchádzačmi pravdepodobne zvolí dňa
12.12.2007. O priebehu volieb budeme
podrobnejšie informovať v ďalšom čísle KO.

Turisti oživili svoju činnosť, ale...
Výbor turistického oddielu je toho ná−
zoru, že záujem o turistiku by mohol byť i
väčší. Bolo organizačne pripravených nie−
koľko turistických akcí ako pochod na Te−
matín, prechádzka Kňažou dolinou, úprava
minerálneho prameňa, prechádzka do Sel−
ca, cykloakcia na Čachtický hrad, cyklo−
akcia na Kulháň na grilovaných
pstruhov, stavanie dvojkríža na
Ostrom Vrchu, októbrový výstup
na Inovec a iné. Niektoré akcie
sa pre nepriaznivé počasie ne−
konali a niektoré sa uskutočnili
s malým počtom záujemcov, i
keď počasie bolo ideálne. O plá−
novaných akciách sa bolo mož−
né dozvedieť aj zo skrinky TJ a
na vývesnom mieste pred ba−
rom, čo možno niektorí turisti
prehliadali. Vydarenou akciou aj
čo do počtu, bola cykloakcia 24.
júla na Kulháň na grilovaných
pstruhov. Ďalšia pešia túra, 4.
novembra, na Kulháň od zrubu
na Izbe, kde sa 11 účastníci vy−

Učíme sa po anglicky
Žiaci základnej školy začali od októbra pracovať v rôz−
nych krúžkoch. Jedným z nich je aj krúžok anglického jazy−
ka. Prihlásilo sa 15 detí. Osem z prvého a druhého ročníka,
sedem z tretieho a štvrtého ročníka. Stretávame sa raz týž−
denne. Spolu s včielkou Bee sa učíme rozprávať a spievať
anglické slová, vety. Okrem toho priraďujeme slová k ob−
rázkom, kreslíme, tancujeme. Deti sa veľmi snažia a ja som
rada, že sa na krúžok tešia. Dokonca rozprávajú aj svojim
spolužiakom, čo nové sa naučili. Dúfam, že nám tento elán
vydrží až do konca školského roku.

Beseda o zdravom životnom štýle

Snehuliak III.
Dnes padal sneh. Stavali sme snehu−
liaka. Snehuliak je krásny. Stojí na snehu.

Dňa 16.11.2007 sa na základnej škole
konala mimoriadna schôdzka rodičov a
zástupcov obce, na ktorej sa volila nová
školská rada a hovorilo sa o zmenách, ktoré
našu ZŠ a MŠ čakajú od roku 2008. Tak−
tiež sa hovorilo o pripravovanej voľbe bu−
dúcej spoločnej riaditeľky/riaditeľa/, keďže
sa tieto dve inštitúcie zlučujú do jednej.
Za členov novej školskej rady boli zvo−
lení: Erika Štrbová /za rodičov v MŠ/, Ras−
tislav Potoček /za rodičov v ZŠ/, Zuzana
Škulcová /za pedagógov v MŠ/, Jarmila
Kippel /za pedagógov v ZŠ/, Danka Buč−
ková /za nepedagogických prac. ZŠ a MŠ/

7.

viezli dvomi autami a ďalej pokračovali pešo,
sa skončila sklamaním pre zatvorenú miest−
nu reštauráciu i napriek jej propagovanej
celoročnej prevádzke.
Verím, že v budúcnosti sa na turistic−
kých akciách budeme stretávať častejšie a
vo väčšom počte.
Dušan Filip
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Žiaci našej základnej školy sa zúčastnili besedy o zdra−
vom životnom štýle, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujíma−
vých rád. Vo videofilme si mohli pozrieť, ako sa správne sedí
pri jedle, v lavici pri učení, aby sa im správne formovala
chrbtica. A čo sa deti dozvedeli ďalej? Keďže v tomto období
je veľa chrípkových ochorení, je dobré veľa cvičiť, pohybovať
sa na čerstvom vzduchu, otužovať sa, jesť veľa vitamínov v
ovocí a zelenine. Po skončení besedy sme si všetko zopa−
kovali a na hodine výtvarnej výchovy deti vytvorili pekné
plagáty, ktoré spolu s pani vychovávateľkou J. Kippelovou
dokončili a vyvesili na nástenku pri schodoch. Plagáty sa
páčili aj tým najmenším deťom našej školy, ktoré si ich so
záujmom prezerali.
Mgr. M. Roháčková

Kálnické ozveny

8.
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Úspešný 60. rok činnosti TJ Zavažan
Činnosť futbalového oddielu TJ
Zavažan Kálnica sa v roku 2007
niesla v znamení osláv 60. výročia
jej založenia a tento rok sa zapíše
do histórie športu v Kálnici niekoľký−
mi významnými udalosťami.
Po športovej stránke to bol rok
veľmi úspešný. Možno povedať, že
ako dar k 60. výročiu svojho založe−
nia prispeli veľmi dobrými výkonmi
dorastenci, ktorí svoju súťaž II.triedu
JUH vyhrali a postúpili do Majstrov−
sva oblasti Trenčín.
Vzápätí ich nasledovali muži, kto−
rí − i keď sa umiestnili na druhom mies−
te v II. triede JUH − napokon zaslú−
žene postúpili do Majstrovstiev oblasti
Trenčín po víťaznom barážovom stret−
nutí s TTS Trenčín s výsledkom 2:0.
Žiakom sa taktiež darí, a po je−
sennej časti 2007 v II. triede skupiny
„C“ sú na prvom mieste.
K hlavnej udalosti roka, oslave
60. výročia založenia našej TJ Za−
važan, významnou mierou prispeli
svojou fantáziou naši priatelia z Po−
povíc a zaslúžili sa o jej nezabudnu−
teľný priebeh. I dnes – polroka po −
je predmetom spomienok na vyda−
rené športové popoludnie, počas kto−
rého sa okrem iných zaujímavých
atrakcií odohrali vzájomné futbalové
zápasy − starších pánov, žien a mu−
žov – Kálnice a Popovíc s vyvrcho−
lením spoločného pobavenia a zába−
vy v neskorých nočných hodinách.
Tejto vydarenej oslave však pred−
chádzalo enormné úsilie brigádnikov,
vynaložené na opravu a rekonštruk−
ciu športových kabín, natieranie
všetkých objektov, vykosenie areálu,
opravu lavičiek atď. Nikto však netu−
šil, že všetku ich námahu v podvečer
21.6.2007 náhle zruší silná búrka s
víchricou. Plechovú strechu zrolova−
lo ako „vrchnák na sardinkovej kon−
zerve“. Po silnom daždi boli zatečené
všetky čerstvo vymaľované a pona−
tierané priestory športových kabín a
elán a iniciatíva boli razom preč.
Bolo však potrebné, rýchlo sa
spamätať z nečakaného šoku a eli−
minovať škody na minimum. Napokon
sme všetko úspešne zvládli a hovorí
sa, že všetko zlé je i na niečo dobré.
Následne totiž bola položená nová
strešná krytina, spolu so zateplením
a s novým plechovým nadkrytím prí−
strešku za kabínami. Vymenili sa spr−
chové a opravili umývadlové batérie,
nanovo sa vybetónoval „tanzplatz“ za
kabínami, ktorý môže naďalej niekoľ−
ko desaťročí slúžiť na tanečné zába−
vy pre všetky organizácie v obci. Z
tohto všetkého vzniklo niekoľko stre−
sových situácií, zapríčinených najmä
časovou tiesňou, finančnou náročnos−
ťou a obavami, či stihneme dodržať
termín osláv.
Napokon teda všetko dobre do−
padlo i vďaka porozumeniu a rýchle−
mu rozhodnutiu obecného zastupi−
teľstva a starostu, ktorý operatívne
zabezpečil všetko potrebné, čím sa
predišlo následným škodám po prí−
rodnej kalamite.
Nemalú zásluhu na celej tejto „zá−

chrannej akcii“ majú i všetci brigádnici,
členovia TJ, ktorí s vypätím posled−
ných síl napokon všetko stihli a pripra−
vili k termínu osláv, za čo im patrí veľ−
ká vďaka. Poďakovanie patrí i našim
dievčatám, ktoré si popri tréningu na
prvé futbalové stretnutie proti Popovi−
ciam našli čas i na brigádnickú pomoc
pri úprave nášho športového areálu.
Výsledky, ktoré dosiahli naši fut−
balisti po jesennej časti súťažného
ročníka 2007 – 2008
Starší žiaci – II. trieda C
1. Kálnica 7 5 0 2 49:13 15
Tréner: Šlosár Jozef
Káder mužstva: Filip Ján, Bolech
Matúš, Dedík Miroslav, Kukučka Lu−
káš, Mordin Dominik, Janega Roman,
Krchnavá Sabína, Starčevič Alexan−
der, Mikuš Lukáš, Benák Andrej,
Tvarožek Martin, Ochodnický Miro−
slav, Plichta Adrián, Šicko Jakub,
Mackovič Michal, Ševčík Patrik, Led−
nický Pavol, Potoček Tomáš, Šicko
Martin, Meravý Jakub, Dovina Mari−
án, Potoček Patrik.
Strelci gólov: 18 – Benák Andrej,
12 – Dedík Miroslav, 5 – Mikuš Lukáš,
4 – Janega Roman, 3 – Starčevič Ale−
xander, 3 – Krchnavá Sabina, 2 – Mac−
kovič Michal, 2 – Tvarožek Martin.
Pre úplnosť musíme dodať, že naši
úspešní mladí futbalisti – Denis Poto−
ček, David Košťál a brankár Dedík
Michal sú na hosťovaní v AFC Nové
Mesto n/V, kde sa najmä Denisovi
Potočkovi darí, i keď ho prenasledu−
jú rôzne zranenia.
Dorast – Majstrovstvo oblasti
16. Kálnica 14 2 1 11 12:57 7
Tréner: Ivana Marián
Káder mužstva: Ševčík Ondrej,
Marcinech Patrik, Valach Marek,
Šulej Dušan, Mordin Michal, Králik
Tomáš, Krchnavý Branislav, Šagát
Miloš, Koreň Jakub, Krchnavý Ja−
kub, Tomša Roman, Šulej Lukáš,
Macháč Matúš, Malec Jakub, Dovi−
na Lukáš, Muller Ján.
Strelci gólov: 6 − Koreň Jakub, 4
– Krchnavý Jakub, 1 – Mordin Mi−
chal, 1 – Šagát Miloš.
Dorastenci po odchode 6 hráčov
do kategórie dospelých a následnom
prechode hráčov zo žiackeho druž−
stva, nenahradilo predchádzajúcu
silu mužstva. Nepriaznivý vplyv malo
na mužstvo i niekoľko zranení hrá−
čov, čo sa prejavilo i na odohratí
niektorých zápasov s menším poč−
tom hráčov. K postupnému zlepše−
niu dochádzalo ku koncu jesene, keď
bolo mužstvo doplnené o niektorých
novozaregistrovaných hráčov. Verí−
me, že v jarných zápasoch už na−
stane určité zlepšenie.
Muži – Majstrovstvo oblasti
14. Kálnica 14 3 5 6 26:22 14
Tréner: Ivana Marián
Káder mužstva: Dovina Marián,
Važan Andrej, Lintner Marcel, Pav−
lech Dušan, Vojtech Jozef, Važan
Martin, Hladký Martin, Vojtech Peter,
Michalec Vladimír, Trgo Miloš, Pav−
lech Lukáš, Kukučka Erik, Kotula
Daniel, Bolech Ján, Gajdošech Ján,
Jamrich Marek, Valovič Ľuboslav,

Jančo Dušan, Hladký Marek, Jen−
drušák Marek, Šicko Ivan, Benák
Martin, Čičmanský Michal, Zmeko
Rastislav, Kuchta Michal, Kotula Ján,
Vojtech Miroslav,Šagát Miloš ml.
Strelci gólov: 9 −Trgo Miloš, 5 –
Michalec Vladimír, 3 – Hladký Ma−
rek, 2 – Važan Andrej, 2 – Vojtech
Peter, 2 – Zmeko Rastislav, 1 – Pav−

lech Lukáš, 1 – Vojtech Jozef.
Pre nepriaznivé počasie bolo 15.
kolo jesennej časti preložené na jar−
né termíny. Veríme, že v jarnej časti
súťaže bude mužstvo pokračovať v
zlepšených výkonoch z posledných
zápasov jesene a svoje postavenie
v tabuľke bude po skončení súťaže
priaznivejšie.

Naši športovci v reprezentácii SR
I keď v našej obci nemáme vybu−
dovanú telocvičňu a špeciálne telový−
chovné objekty, naša mládež je aktív−
na okrem futbalu, lyžovania, stolného
tenisu, turistiky, a čiastočne volejbalu i
v rôznych iných športových činnos−
tiach. Je to radostné konštatovanie,
lebo nie všade je to tak. O to viac nás
teší skutočnosť, že medzi našimi špor−
tovcami sa nájdu i takí, ktorí vynikajú v
jednotlivých športových disciplínach a
prebojujú sa vo svojich vekových ka−
tegóriách i do reprezentačných druž−
stiev Slovenskej republiky.
Po lyžiaroch na tráve, ktorí v mi−
nulosti tvorili základ Slovenského re−
prezentačného družstva, po futbalis−
tovi Milanovi Ivanovi, ktorý bol i kapi−
tánom Slovenskej futbalovej reprezen−
tácie do 21 rokov, máme ďalších re−
prezentantov Slovenskej republiky z
radov našich mladých športovcov.
Rodina Ďurcová a Benáková má
určite radosť zo svojich chlapcov, ktorí
sú už niekoľko rokov úspešní vo svo−
jich športových disciplínach. I keď sú
ešte mladí, už so športom ako repre−
zentanti školy, ale i Slovenskej repub−
liky precestovali „kus sveta“.
Martin Benák je študentom OŠG
v Trenčíne a okrem futbalu v Kálnici
sa venoval najskôr hodu kriketovou
loptičkou, čo vzápätí rozšíril o hod
oštepom a vrh guľou. Týmto športom
sa začal venovať pred 9−timi rokmi a
je niekoľkonásobným medajlistom z
Majstrovstiev SR. Na stupňoch víťa−
zov stál na Majstrovstvách SR v hode
oštepom a vrhu guľou v rokoch 2003,
2004, 2005, 2006 i v roku 2007, kde
dosiahol nasledovné umiestnenia:
Krajské kolo stredných škôl
23.5. 2007 1. miesto vrh guľou /5 kg/
výkon: 16,82 m
1. miesto hod oštepom /700 g/
výkon: 68,85 m. GPS Nitra Junior
míting 2007 10.6.2007 2. miesto hod
oštepom − výkon: 61,19 m. Celoštát−
na olympiáda stredoškolákov SR 24.
– 26. 6 2007 1. miesto hod oštepom,
2. miesto vrh guľou. Majstrovstvá SR
muži 1.7.2007 2. miesto hod ošte−
pom /800 g/ výkon: 66,41 m
V roku 2005 sa zúčastnil na Eu−
rópskom pohári v Talianskom Ligna−
no, v Portugalsku na Pohári Jeana
Humberta. V roku 2007 sa zúčastnil
na Majstrovstvách Európy v Ho−
landskom Hengene, na mítingu v Ra−
kúskom Schvechate a na Erópskom
pohári v Nemeckom Cottbuse.
Od roku 2006 je na hosťovaní a
preteká za Univerzitu Brno v extrali−
ge juniorov.
V šĺapajách svojho staršieho brata

pokračuje i Andrej Benák, ktorý je
žiakom športovej triedy na Odborár−
skej ulici v Novom Meste n/V. Okrem
toho, že je veľmi dobrým futbalistom
a po jeseni najlepším strelcom žiac−
keho futbalového družstva, už 4 roky
sa venuje hodu oštepom a kriketo−
vou loptičkou. V týchto disciplínach
už dosiahol pozoruhodné výkony.
V roku 2006 v kategórií mlad−
ších žiakov na Majstrovstvách zá−
padoslovenskej oblasti v hode kri−
ketovou loptičkou obsadil 3. miesto
výkonom 62,28 m.
2.6.2007 v Nových Zámkoch na
Majstrovstvách západoslovenskej
oblasti obsadil v hode oštepom 1.
miesto výkonom 39,46 m.
8.9.2007 v Banskej Bystrici na
Majstrovstvách Slovenskej republiky
v hode oštepom /600 g/ obsadil 2.
miesto výkonom 43,05 m.
Za dobré výkony bol nominova−
ný do reprezentačného družstva Slo−
venskej republiky.
Slovensko reprezentoval v me−
dzištátnom stretnutí s Českou repub−
likou v Třebíči.
Do tretice − Matúš Gašpar /syn
Jarky Ďurcovej/ sa už 5 rokov ve−
nuje skoku do diaľky, behu cez pre−
kážky na 60 m, 100 m a 200 m. Je
študentom OŠG v Trenčíne.
V roku 2007 dosiahol nasledov−
né úspechy:
4.2.2007 − Halové majstrovstvá zá−
padoslovenskej oblasti v Bratislave, ka−
tegória žiakov: 3. miesto v behu na 60
m cez prekážky, výkon 10,06 s.
3.5.2007 − Európske atletické hry
mládeže Brno, ČR: 1. miesto v behu
na 100 m cez prekážky, výkon:
15,45 s. 3. miesto v skoku do diaľ−
ky, výkon: 5,06 m.
2.6.2007 − Majstrovstvá západo−
slovenskej oblasti Nové Zámky: 1.
miesto v behu na 100 m cez pre−
kážky, výkon: 14,84 s. 1. miesto v
behu na 200 m cez prekážky, vý−
kon: 28,12 s.
8.9.2007 − Majstrovstvá Sloven−
skej republiky Banská Bystrica: 1.
miesto v behu na 100 m cez pre−
kážky, výkon: 14,87 s. 2. miesto v
behu na 200 m cez prekážky, vý−
kon: 28,12 s
Taktiež bol nominovaný do re−
prezentačného družstva SR a repre−
zentoval v medzištátnom stretnutí s
ČR v Třebíči.
Záverom všetkým trom chlapcom
prajeme dobré zdravie a veľa úspe−
chov v ich pretekárskej činnosti.
Dušan Filip
predseda TJ Zavažan

