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Obyvatelia

Životné jubileá
za obdobie máj 2014 - september 2014

85

65

Kocáková Bernardína
Kurbelová Margita
Košťál Jozef
Šimurková Helena
Kračmerová Irena
Pernišová Magdaléna

Slošiarová Viera
Píšová Antónia

80
Lacková Anastázia
Honesová Jolana
Píšová Gabriela
Marková Mária
Kurbelová Anna
Perniš Gustáv
Hanko Václav

75
Vida Ján
Pösová Margita
Kluchová Edita
Pažická Kristína
Bugár Jozef
Beňadik Ladislav
Bieliková Anna
Šimurka Vincent
Letavaj Ján
Cachovanová Helena

70
Šimurková Antónia
Mečiarová Eva
Švorc Anton
Mendelová Anna
Pös Ján
Leitman Jozef
Pösová Františka
Turcelová Terézia
Šulíková Mária

65
Smatanová Blažena
Píšová Antónia
Antolová Margita
Kurbelová Antónia
Švorcová Fabiola
Engler Jozef
Balážová Drahomíra
Kurbel Alojz
Píš Štefan
Kudno Ján
Píšová Marta
Minichová Mária

60
Sluková Mária
Lovecký Gabriel
Lajtman Rudolf
Perniš Vladimír
Belan Ladislav
Šagát Jaroslav
Rybianska Nataša
Hrušecký Ivan
Pernišová Jozefína
Smitka Jozef
Perička Jozef
Juriček Pavel
Minichová Emília
Hrušecká Mária
Svítok Jozef
Michalovičová Oľga
Píš Ľubomír
Laczo Štefan
Baláž Jozef
Rolincová Oľga
Daniš Aurel
Chalmovská Božena
Petreková Milada
Grznárik Ľubomír

55
Antol Jozef
Kellenbergerová Oľga
Lacková Terézia
Žifčák Peter
Juhásová Ľubomíra
Pažický Štefan
Talianová Jana
Píš František
Pekár Ivan
Cibulková Anna
Balážová Marianna
Hones Vlastimil
Šorman Miroslav
Jančovič Rudolf
Šimko Ján
Mendel Jozef

50
Kulichová Ingrid
Linderová Anna
Majdan Jaroslav
Bitarová Jana
Pernišová Soňa
Podolcová Erika

50
Baláž Jozef
Baláž Stanislav
Hepnerová Mária
Štorcel Peter
Benkovič Peter
Čatloš Milan
Fabianová Mária
Adamíková Jarmila
Švarcová Lívia
Bugár Ľuboš
Šimko Jozef
Mjartanová Renáta
Píš Zdenko
Leitmanová Lýdia
Baláž Oliver
Makranská Edita
Kurpitová Eva
Pös Vladimír
Kobela Emil
Šefčík Igor
Špeťko Ivan
Marko Miroslav
Hraňo Peter
Deáková Zuzana
Píš Jaroslav
Červenková Renáta

Eva Belanová
matrikárka

Zomrelí
Švorc Vladimír
Pažický Rudolf
Mikulec Anton
Šimová Eva
Píš Ján
Katrincová Antónia
Šišmišová Terézia
Minich Vladimír
Píšová Marta
Kohút Slavomír
Píšová Oľga

Narodení
Leitmanová Syntia
Lajtmanová Karin
Baláž Adam
Lachká Veronika
Holdoš Jakub
Butora Ľubomír
Lacková Paulína
Vážanová Eliška
Šuttová Tatiana
Zvalo Nicolas
Mrázová Mia
Belanová Milada
Kurbelová Nina
Debnárová Nataly
Krivulčík Matúš
Flimel Tomáš
Madjiah Tadeáš
Velikov Vanesa

Naša najstaršia občianka
pani Antónia Daumerová
sa dňa 9.7.2014 dožila
svojich krásnych 97 rokov.
Všetci jej prajeme do ďalších rokov
ešte veľa zdravia, šťastia,
rodinnej pohody a radosti
zo svojich vnúčat a pravnúčat.

Posledné pracovné obecné zastupiteľstvo
sa uskutoční 5.11.2014,
na ktorom sa bude schvaľovať
predovšetkým rozpočet na ďalší rok
a všeobecne záväzné nariadenie obce
o daniach na rok 2015.

PO Z Ý VAM E

VÁS

Verejné prerokovanie etapy
"koncept" územného plánu obce
sa uskutoční 18.11.2014 o 17,00 hod.
v novom Dome kultúry v Kanianke.
Obecný úrad pozýva všetkých občanov
na verejné prerokovanie a pripomienkovanie
tohto strategického dokumentu,
ktorý bude mať vplyv na ďalší rozvoj
aglomerácie Kanianka.
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Ročník XIV.

Výsledky
a predsavzatia
Blíži sa doba bilancovania
výsledkov práce volených
funkcionárov obce a
porovnávania rozvojových
aktivít jednotlivých
s a m o s p r á v. P r i t e j t o
príležitosti si chcem s vami
pripomenúť veľké aj malé
úspechy, ktoré sa nám spoločne podarili za
uplynulé 4 roky.
Finančná stabilita obce. Ešte v polovici
roka 2011 bol dlh Kanianky na jedného
obyvateľa približne 258 eur, v roku 2013
to bola 0. Úvery splácame do jedného
roka!
Od roku 2011 sme realizovali tak
potrebné úsporné opatrenia, bez ktorých
by nebolo možné budovať obec.
Prehodnotili sme jestvujúce zmluvy,
zredukovali počty zamestnancov, mnohé
diela sme budovali svojpomocne, využili
sme pomoc nezamestnaných, šetrili sme na
energiách, zatepľovali sme verejné
budovy. Sústredili sme sa na domáce
programy pomoci a vo viacerých
prípadoch sme boli úspešní. Naša obec
svojimi opatreniami a výsledkami bola v
roku 2013 vyhodnotená na prvom mieste v
odbornej tlači a všetkým obciam na
Slovensku sme boli dávaní ako príklad
transparentného hospodárenia. Vďaka
ekonomickým opatreniam sa Kanianka po
menej ako dvoch rokoch stala pre banky
dôveryhodný klient a mohli sme si začať
požičiavať s úrokmi oveľa nižšími ako v
minulosti. Mohli sme investovať do
rozvoja obce a začali sme budovať veci
prospešné pre nás, občanov Kanianky.
Opravili sme obecné komunikácie. V
priebehu necelých troch rokov sme
opravili viac ako 80 % obecných ciest a
komunikácií v celej Kanianke, zostáva
nám opraviť len 4 ulice. Po väčšine ciest v
Kanianke teraz prejdete autom hladko a
pohodlne bez toho, aby ste sa cítíli ako na
tankodrome.
Vybudovali sme desiatky nových
parkovacích miest. Parkovisko pred
predajňou Jednoty v hornej Kanianke sme
riešili ako jedno z prvých, jestvujúci stav
už bol neúnosný. Vybudovaním tejto
plochy sme výrazne zlepšili bezpečnosť
premávky v tomto úseku komunikácie.

Nakupovanie autom sa
stalo pohodlným a
bezpečným. Po tom,
ako prebehlo zložité a
časovo
náročné
vysporiadanie
p o z e m k o v, s m e
postavili 2 veľké
bezplatné parkoviská na
sídlisku. Parkovacie plochy sme postupne
doplnili aj menšími plochami pri bytových
domoch. Na sídlisku sa nám takto podarilo
eliminovať stresy, ktoré prežívali občania
panelákov vždy, keď sa vrátili večer z
práce domov a nemali kde zaparkovať
auto.
Postavili a zrekonštruovali sme detské
ihriská. Detské ihrisko na sídlisku sme
odovzdali do užívania pri príležitosti
začiatku školského roku 2013/2014. Pri
tomto ihrisku bolo za podpory obce neskôr
otvorené Detské centum eRko. Naše deti
tak dostali moderné komplexne riešené
centrum pre trávenie voľnočasových
aktivít pod dohľadom rodičov a skúsených
a charizmatických vedúcich tohto
detského združenia. Zrekonštruovali sme
basketbalové ihrisko v hornej Kanianke, aj
na Novej ulici. Deti tak dostali kultúrne a
funkčné ihrisko vhodné na loptové hry, či
korčuľovanie, hokejbal, atď ...
Opravili sme strechu na budove školy,
p o s t u p n e o b n o v u j e m e o m i e t k y,
maľovky, podlahy a vymieňame
zariadenia tried. Ak ste pred 4 rokmi
vstúpili do vestibulu našej z vonku
vynovenej Základnej školy za daždivého
počasia, naskytol sa vám zvláštny obraz.
Na podlahe bolo rozostavených niekoľko
vedier, do ktorých zo stropu kvapkala
dažďová voda. Tento stav som nevedel a
nechcel tolerovať. Ako jednu z prvých
investícií, ktorú som v úrade starostu
schválil, bola kompletná výmena krytiny
na dvoch najväčších pavilónoch školy. Do
konca roka sme vysúťažili a zazmluvnili
zostávajúce pavilóny, ktoré potrebovali
výmenu. V obnove školy pokračujeme.
Dokončili a odovzdali sme do užívania
občanom Kanianky kinosálu v novom
Dome kultúry. Pred viac ako mesiacom sa
nám definitívne podarilo vyriešiť problém,
s ktorým si desaťročia nevedeli poradiť
moji predchodcovia. S pomocou nadácie

2/2014
Vážení čitatelia!
Niekedy nám tri mesiace
pripomínajú nekonečnú
dobu, inokedy je to len zlomok
sekundy. Máme za sebou leto,
v ktorom bolo síce menej
slnka, ale určite sme si dožičili
o to viac oddychu a relaxu. V
dnešných dňoch sme sa už
o p ä ť v r á t i l i d o re a l i t y
všedných dní a každodennej
pracovnej rutiny.
Zas je tu jeseň,
plytvá farbami,
hrá nám svoju pieseň
suchými listami.
Veríme, že aj týchto pár
stránok nášho občasníka vám
pomôže k tomu, aby ste sa
celkom nepodddali jesennej
nostalgii. Chvíľu kľudu a
oddychu vám doprajeme
čítaním stručného prierezu
udalostí, ktoré sa za tie tri
mesiace i posledné roky udiali
v našej obci. V novembri
budeme mať možnosť zvoliť
si vedenie obce, starostu a
zástupcov do obecnej
samosprávy. Aj o tom je toto
číslo nášho občasníka.
Príjemné čítanie!
red. rada
ENEL sme otvorili multifunkčnú kinosálu,
vhodnú na prezentáciu folklóristov, našich
malých fitnesiek, (tu patria deti z Kanianky
k Európskej špičke), alebo vystúpenia
dychovej hudby, ktorá má v Kanianke
dlhú tradíciu, v prospech našich občanov.
Kanianka už môže naplno využívať
vysoký kultúrny potenciál, ktorý má.
Zrekonštruovali sme dom smútku a
postavili chodníky na cintoríne. Cintorín
je miestom piety, pokory a prejavu úcty k
tým, ktorí už nie sú medzi nami. Upravený
(pokračovanie na str. 2)
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Šport

Obyvatelia
(dokončenie zo str. 1)
a vynovený cintorín slúži na poslednú a dôstojnú rozlúčku s našimi
blízkymi.
Vážení spoluobčania, spoločne sa nám podarilo v
Kanianke zrealizovať veľa potrebných, užitočných a prospešných
vecí, za čo sa chcem pri tejto príležitosti úprimne poďakovať
všetkým vám, občanom Kanianky, ktorí nás v týchto aktivitách
podporili a priložili ruky k spoločenému dielu. Ako starosta obce sa
však do budúcna nechcem s týmito úspechmi uspokojiť a chcem
pokračovať v započatom trende.
Dobudujeme kanalizáciu v hornej Kanianke. Ako prioritu si
kladiem rozlúsknutie tvrdého orieška - "kanalizácia". Mám
rozpracovaný variant prostredníctvom vodárenskej spoločnosti.
Obec splnila všetky požiadavky vodárenskej spoločnosti.
Pripravila zmluvy o pripojení a podklady k vlastníckym vzťahom.
Kanalizácia v hornej Kanianke je mojou prioritou, Kanianka bude
čistá, environmentálne orientovaná obec!
Opravíme chodníky pri zrekonštruovaných komunikáciach. Po
opravených cestách už prišli na rad chodníky pre chodcov. Chodci
budú v Kanianke používať slušné a bezpečné chodníky.
Rozšírime služby domova sociálnych služieb. Je potrebné
podporiť našich starších spoluobčanov v aktívnom spoločenskom
živote aj v pokročilom veku tak, aby neboli odlúčení od svojich
blízkych. Zároveň je potrebné tým najzraniteľnejším zabezpečiť
zodpovedajúci sociálny štandard, prístrešie, stravu ... Tieto služby
chem zabezpečiť rozšírením priestorov terajšieho strediska
sociálnych služieb.
Ďalšie parkovacie plochy. V súčasnosti rokujeme s vlastníkmi
ďalších dotknutých pozemkov. Po vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov budem pokračovať s výstavbou parkovísk na
sídlisku, ale aj pre rodičov našich najmenších pri materskej škole.
Prerobíme WC a sociálne zariadenia pre deti v základnej škole,
vymeníme palubovku v telocvični a budeme pokračovať v
rekonštrukcii tried a učební. Palubovka v telocvični slúži nielen
deťom, ale aj ostatnej verejnosti a na jej obnovu máme už vykonaný
prieskum trhu. Účasť na poslednom plenárnom ZRPŠ a následná
diskusia s rodičmi ma presvedčila, že nie menej dôležitá je aj
rekonštrukcia detských sociálnych zariadení. Tým sa skultúrni,

spríjemní a skvalitní pobyt našich detí v škole.
Pre športovcov postavíme nové tréningové ihrisko, pozornosť
upriamime na nedostavanú budovu futbalového areálu. Po
rokovaniach so županom TSK sa otvára možnosť financovania
ihriska s umelou trávou, podobné tomu, ktoré máme v areáli školy.
Toto ihrisko hodlám postaviť pri futbalovom ihrisku a odovzdať ho
do užívania futbalistom. Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom
pri škole bude potom slúžiť predovšetkým pre potreby ZŠ a detí z
Kanianky. Mimo ostatných výhod, ktoré to prinesie, tým
skvalitníme bývanie obyvateľom Školskej ulice. Po tom, čo sme
dokázali dobudovať sálu v Dome kultúry, môžeme ďalšie úsilie
smerovať k dostave budovy futbalového areálu.
Postavíme detské ihrisko v novej časti obce IBV a v starej časti
obce. Pre našich najmenších a ich rodičov pripravujeme výstavbu
ďalších detských ihrísk. Skúsenosti a vedomosti sme získali pri
výstavbe detského ihriska na sídlisku a športoviska v "Šovce jarku".
Lokalitu vo vlastníctve obce už máme vybranú. Poskytneme tak
nový priestor na šport a zábavu naším novým malým
spoluobčanom.
Vybudujeme oddychovo - relaxačný areál pri priehrade. Keď
dobudujeme v starej časti chýbajúcu kanalizáciu, budeme mať aj
čistú vodu v Kanianskom potoku. Čistý potok = čistá priehrada. To
je základ, na ktorom chcem stavať zázemie pre relax a šport v okolí
priehrady. Plánujem vynoviť pláž pri priehrade, kde pribudnú
pieskové plochy, sprchovacie miesto, bazén pre deti, športové a
vodné atrakcie. Športovanie a relaxačné aktivity budú lepšie
dostupné väčšine obyvateľov Kanianky.
Zrekonštruujeme starý kultúrny dom. Budova starého
kultúrneho domu si vyžaduje opravu zvnútra aj zvonku.
Rekonštrukciou získame útulný reprezentačný priestor pre
uskutočňovanie menších kultúrnych podujatí alebo rodinných
osláv obyvateľov Kanianky.
Veľké plány na krátky čas? Určite áno! Verím, že hmatateľné
výsledky serióznej práce za posledné 4 roky sú dosť presvedčivé na
to, že nesľubujem takpovediac do vetra a moje sľuby sú reálne. Viac
informácií si môžete prečítať na stránke www.nasakanianka.sk.
Ing. Ivor Husár
starosta obce Kanianka

Oprava zábradlia a asfaltu
na premostení pri kaplnke

Úprava autobusovej zastávky

Obecná polícia
informuje
Opakované rušenie
nočného kľudu
Dňa 02.08.2014 v čase 01.40 hod.
hliadka obecnej polície opakovane
zasahovala pri rušení nočného
kľudu v obytnom dome na Novej
ulici, kde partia mladých ľudí bez
prítomnosti rodičov svojím
hlučným správaním hrubo narúšala
občianske spolunažívanie a nočný
kľud. S obyvateľom bytu Erikom
K. zodpovedným za hlučné
správanie svojich kamarátov bol
priestupok doriešený blokovou
pokutou.

Chcel si zastrieľať len tak
pre radosť

Kontakt:
tel.: 046/5400 777
mobil: 0905 650 283

Auto bolo zamknuté a malo zavreté
všetky okná. Nakoľko teplota
vzduchu dosahovala vonku okolo
28 stupňov Celzia, v aute bola
teplota určite dvojnásobná. Hliadke
obecnej polície sa podarilo s
chlapcom otvoriť okno a následne
aj dvere na vozidle. Chlapec sa
potom upokojil a povedal, že ho v
aute zavrel starý otec, ktorý išiel do
obchodu COOP Jednota na nákup.
Hliadka obecnej polície zotrvala na
mieste až do príchodu vodiča. Po
jeho príchode ho príslušník polície
dôrazne napomenul a vytkol mu
jeho správanie sa k vnukovi. Ďalej
mu príslušník obecnej polície
vysvetlil možné následky nechania
dieťaťa v uzavretom aute počas
letných horúčav.

Dňa 04.08.2014 v čase asi o 21.00
hod. na Novej ulici z plynovej
pištole Edmund Ch., občan
Kanianky. Pochopenie pre jeho
zábavu však nemala privolaná
hliadka OO PZ SR z Prievidze,
ktorá Edmunda Ch. zobrala aj so
zadržanou zbraňou na OO PZ SR
Prievidza k ďalšiemu vyšetrovaniu.

Odchytený túlavý pes

Dňa 15.08.2014 v čase o 12.20 hod.
si na parkovisku pred Obecným
úradom v Kanianke všimla hliadka
obecnej polície osobné motorové
vozidlo zn. Peugeot 307 červenej
farby, na ktorom sa opakovane
spúšťalo poplašné zariadenie.
Príslušník obecnej polície pri aute
zistil, že v aute na zadnom sedadle v
detskej sedačke je pripútaný malý
chlapec vo veku asi 4 roky a plače.

Dopravné priestupky

Dňa 02.09.2014 o 13.00 hod. bol
hliadkou obecnej polície odchytený
túlavý pes čiernej farby, miešanec s
nemeckým ovčiakom. Po zistení
majiteľa psa hliadka obecnej
polície majiteľovi psa uložila
blokovú pokutu za voľný pohyb psa
bez dozoru a preto, že majiteľ
Hlučná oslava narodenín neurobil opatrenia zabraňujúce
voľnému pohybu psa na verejnom
Dňa 08.08.2014 v čase o 23.00 hod. priestranstve.
prijala hliadka obecnej polície
oznámenie, že na Športovej ulici Poškodil vchodové dvere
dochádza k rušeniu nočného kľudu.
do obytného domu
Hliadka obecnej polície zistila, že v
rodinnom dome sa konala oslava
Dňa 06.09.2014 o 22.30 hod. Marek
narodenín a hlučnou hudbou a
F. z Kanianky počas hádky so
hlučným správaním dochádza k
svojím kamarátom päsťou rozbil
rušeniu nočného kľudu. S
sklo na vchodových dverách do
oslávencom Jurajom H. ako aj s
obytného domu na Školskej ulici.
jeho rodičmi bola celá vec
Jeho skutok bol kvalifikovaný ako
doriešená dohovorom.
priestupok proti majetku a bola mu
zaň uložená bloková pokuta a
Dieťa zavreté v aute
náhrada škody.

Obecná polícia Kanianka v
priebehu mesiacov august a
september 2014 riešila 32
priestupkov na úseku bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky.
Mgr. Dušan Škultéty
náčelník obecnej polície

Biliard klub
Kanianka
EBC junior cup, Kanianka,
23 hráčov
V Kanianke sa cez víkend 13. - 14. 9. 2014 zišli mladí
chlapci z Poľska(6), Česka (7) a Slovenska (10) vo veku od 9 do
18 rokov, aby si zmerali sily v slovenskom kole série turnajov,
ktorú usporadúva každoročne European Biliard Council (EBC)
- EBC junior cup. V sobotu sa hrala skupinová fáza, pričom prví
štyria zo skupiny postupovali do nedeľného vyraďovacieho kola
( jednoduché KO). V prvej skupine na prvých 2 miestach
skončili vekovo úplne odlišní hráči - 18 ročný Scodinu z
Trenčína a 9 ročný Mrva z Prešova. Postupujúcu štvoricu z tejto
skupiny ešte doplnili Vondrák (CZ) a Sagan (PL). V druhej
skupine dominovali českí hráči Labduška a Gulik, postúpili aj
Malaník (Bardejov) a Kuzniakowski (PL). Nášmu Filipovi
Drexlerovi sa nedarilo a skončil na 5. mieste s 1 výhrou a štyrmi
prehrami. V tretej skupine nám urobil radosť Filip Foltán, ktorý
skončil hneď za víťazom skupiny Królom (PL), ešte postúpili aj
Frank (Prešov) a Dynia (PL). Z poslednej skupiny postúpili
Wojcik (PL), Brancuský (CZ) a dvaja Slováci - Kmeť z
Liptovského Hrádku a Šoltis z Prešova. V 16-tke tak boli 4 Česi,
5 Poliakov a 7 Slovákov.
Výsledky v skupinách zviedli v prvom kole
vyraďovacích bojov proti sebe až 2 poľské dvojice - v nich
dominovali (obaja 6:1) skúsenejší hráči Kielcov, Wojcik a Król.
Ďalej postúpili aj Mrva po tesnej výhre s Kmeťom, z českého
súboja Vondrák - Brancuský vyšiel víťazne Vondrák. Hladko
postúpil aj jeden z favoritov na víťazstvo Scodinu, ktorý hladko
zdolal Šoltisa 6:1. Nám urobil veľkú radosť Foltán, ktorý zo
seba striasol nervozitu zo začiatku zápasu, zápas otočil a
postúpil do štvrťfinále. No a tam nám urobil radosť ešte väčšiu,
lebo jasne 6:2 zdoal svojho poľského súpera a vybojoval svoj
prvý pohár - navyše na medzinárodnom turnaji. V ostatných
zápasoch dominovali favoriti - Król vyhral 6:0 s Gulikom,
Wojcik 6:1 s Mrvom a Scodinu 6:2 s Vondrákom - semifinále tak
tvorili dve slovensko-poľské dvojice.
Foltán sa spočiatku s Królom držal, ale prejavila
skúsenosť a herná kvalita Króla, ktorý vyhral 7:4. V druhom
semifinále Scodinu prehral tesne 6:7 s Wojcikom, keď za stavu
6:6 nedal čiernu a Wojcik stôl dohral. Vďaka postupu oboch
svojich semifinalistov do finále si družstvo Poľska zabezpečilo
výhru v súťaži družstiev. V samotnom finále potom v súboji
klubových spoluhráčov zvíťazil Krol 7:4 a tešil sa z turnajového
víťazstva.

Záverečného ceremoniálu sa zúčastnil aj starosta obce Kanianka
Ing. Ivor Husár. Odovzdal vecné ceny, ktoré boli k dispozícii
práve vďaka podpore obce Kanianka, za ktorú veľmi pekne
ďakujeme.
Roman Čertík
BK Kanianka
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Prechod
hrebeňom
Nízkych Tatier
Vernár-Čertovica-Donovaly
a medzi tým 30 kopcov!!!
V d ňoch 04.06. - 07.06.2014 sme
absolvovali náročnú štvordňovú túru
hlavným hrebeňom Nízkych Tatier v
zostave Tomáš, Fazo, Mišo, Dodo a Miro.
Tento prechod patrí medzi najkrajšie na
Slovensku. Začali sme v dedinke Vernár,
kde sme ešte plní energie nahodili na chrbty
20 kg batohy plné len tých podľa nás
"najdôležitejších" vecí potrebných na
prežitie a hor sa k prvému vrchu Predná
hoľa, ktorý je tak trochu mimo trasy.
Hlavným vrcholom prvého dňa bola
povesťami opradená a básnikmi
ospevovaná Kráľova hoľa, ktorá je zároveň
najvyšším vrchom Kráľovohoľských Tatier.
Tesne pod vrcholom nás prekvapilo aj
júnové premenlivé počasie a tak sme
otestovali pláštenky. V ďalšej časti hrebeňa
nás po vyčasení sprevádzali krásne výhľady
na okolité pohoria, zdolali sme Strednú
hoľu, Orlovú, Bartkovú a večer sa unavení
zložili v útulni Adrejcová. Tu sme si uvarili
horúcu polievku, čaj a v spoločnosti plchov
si užili noc na drevených posteliach.Druhý
deň ráno nás privítalo krásne slnečné
počasie s nezabudnuteľným pohľadom na
tatranské štíty. V studienke sme doplnili
tekutiny a hor sa ďalej k najvyššiemu vrchu
druhého dňa Veľkú Vápenicu, ktorý je
zároveň posledným miestom s kruhovým
výhľadom. Postupne sme zdolali sedlo
Priehyba, Kolesárovú, Oravcovú, Zadnú
hoľu, Homôlku v prevažne zalesnenom
teréne poznačenom tohtoročnou víchricou.
Počasie sa aj tento deň s nami zahralo a
hodinku na nás pršalo z jediného mraku,
ktorý bol na oblohe. Tu sa musel od nás zo
zdravotných dôvodov odpojiť Miro. Vo
štvorici sme pokračovali ďalej. Ku koncu
dňa sa čas medzi jednotlivými smerovníkmi
zdvojnásoboval a trasa medzi útulňou

Ramža a sedlom za Lenivou sa zdala
nekonečná. Nakoniec sme sa doslova
doplazili do sedla Čertovica a dopriali si
studené pivo, dobrú večeru a zaslúžený
odpočinok. Na tretí deň ráno sa k nám
pridali siedmi členovia nášho turistického
oddielu KAMZÍK. Po doplnení zásob sme
sa vybrali cez Lajštroch a Králičku k chate
gen. M. R. Štefánika, kde sme cestou stretli
aj prvého naozajstného kamzíka. Posilnili
sme sa horúcou polievkou a pivkom pred
najťažším výstupom dňa na najvyšší vrch
Nízkych Tatier Ďumbier (2043m). Počasie
sa opäť zhoršovalo, a tak sa väčšina
"kamzíkov" rozhodla z Krúpoveho sedla
p o k račovať n a K am en n ú chatu pod
Chopkom. Ja a Dodo sme si ale možnosť
zdolať Ďumbier neodpustili, aspoň bez
batohov sme si tam "vybehli". Po zdolaní
Chopku sa opäť pripomenulo počasie,
začalo mrholiť a hmla nám úplne obmedzila
výhľady na Liptovskú stranu. Pokračovali
sme cez Dereše, Poľanu, Krížske sedlo,
Kotliská na Chabenec. Celú trasu sme
absolvovali v hmle, silnom vetre a až po
zostupe k útulni Ďurková na úrovni Malého
Chaben c a sa počas i e opä ť z l ep š ilo .
Ubytovali sme sa v spoločnom podkroví,
kde nás bolo asi 30. Útulňa je skvele
vybavená s možnosťou teplej večere aj
raňajok, dobrého pivka a v blízkosti je aj
prameň. Posledný deň nás čakal "už len"
prechod na Donovaly. Po spoločnej fotke
sme skoro ráno vyrazili smer Ďurková.
Počasie bolo nádherné a konečne sme si
užili aj výhľady na okolité pohoria. V diaľke
sme v i de l i n ajvy š ší b o d d ň a Veľk ú
Chochuľu, ale najskôr sme museli zdolať
Zámostskú, Latiborskú a Veľkú hoľu,
Skalku, Košarisko. Slniečko príjemne
hrialo, a tak nám aj cesta rýchlo ubiehala. Na
záver nás čakal zostup z Prašivej do
Hiadeľského sedla. Zišli sme do Korytnice,
bývalých kúp e ľov, k de sme našu
hrebeňovku ukončili. Za štyri dni sme prešli
cca 110 km a nastúpali 5550m. Ubolené
nohy a otlaky sa vyliečia, ale spomienky na
n ajkrajšiu h r eb eň ovku na S l ov e nsku
zostanú navždy.
Horám zdar! Tomáš Vážan

Podujatia
Domu kultúry Kanianka
Vážení čitatelia, milí občania!
Letné prázdniny a s nimi aj naše kultúrne
podujatia ubehli ako voda. Spomeniem len
tie najdôležitejšie:
- Kanianske dni
- Kanianske kultúrne leto
- Kaniansky bicykel spojený
so športovými dňami
- 70. výročie SNP
- Otváranie novej multifunkčnej
sály.

Horúce informácie
1. Koncom októbra 2014 bolo dokončené parkovisko pri
materskej škole s kapacitou 13 odstavných miest.
2. Ministerstvo životného prostredia schválilo nenávratný finančný
príspevok vo výške asi 1,3 mil. Ä na odkanalizovanie starej časti
Kanianky, ktorá sa môže začať realizovať od roku 2015 pod gesciou
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica.
Obec Kanianka ako prvá z okresu Prievidza spracovala požadovanú
dokumentáciu a doložila vodárenskej spoločnosti požadované
doklady a predbežné zmluvy o pripojení.

zabezpečuje obecný úrad každý rok.
9. 26.10.2014 o 16,00 hod. sa pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším uskutočnil galaprogram, na ktorom účinkovali malé
fitnesky, speváčky a tanečnice z Kanianky. Starosta obce im
ďakuje za pekný program a brilantné ukážky.
Ing. Ivor Husár
starosta obce

Finančné zdravie obce Kanianka
Všetky akcie boli nekomerčného
charakteru, teda neboli spoplatnené. Touto
cestou sa chcem poďakovať starostovi obce
Ing. Ivorovi Husárovi za ochotu a
spoluprácu, bez ktorej by sa nám určite
ťažšie organizovali takéto pekné podujatia.
Sme si vedomí, že stále je čo vylepšovať, ale
dúfam, že aj vďaka vašim postrehom a
pripomienkam postupne dosiahneme
obojstrannú spokojnosť.
V tomto roku nás ešte čakajú:

Posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
Stavanie vianočného stromčeka
"Chodenie s Mikulášom
po dedine"
"Vianoce starej matere" vianočný trh
Silvestrovská zabíjačka,
"batôžková zábava".
Všetky akcie už môžeme nazvať
tradičnými, nakoľko sa každoročne
opakujú, avšak, ako som už spomenul,
otvorili sme novú sálu, ktorá nám poskytne
priestor pre akcie nového charakteru.
Dúfam, že naša sála bude využitá
čo najefektívnejšie v prospech celej obce.
Peter Bielický DiS. art

3. Jednou z posledných investičných akcií v roku 2014 bude
prestrešenie oboch schodísk na obecnom úrade. Týmto
opatrením by sa mala zlepšiť bezpečnosť občanov najmä v
zimných mesiacoch, kedy schodiská namŕzali a zabráni sa
ďalšej devastácii vstupov.
4. Živú kapelu a dobrú zábavu si v hornom kulturnom dome užili
priaznivci skupiny OLYMPIA z Lazian. Tanečná zábava sa konala
predposlednú októbrovú sobotu.
5. Starosta obce Kanianka v spolupráci s občianskym
združením SOS Kanianka usporiadal pre všetkých seniorov v
kultúrnom dome v hornej časti obce "Čaj o piatej". Vstup bol
voľný, občerstvenie grátis a nechýbala ani príjemná hudba.
6. 19.10.2014 sa pri priehrade uskutočnila Šarkaniáda. Okrem
tradičného púšťania šarkanov si deti mohli vyskúšať aj svoje
zručnosti v tvorivých dielňach, ktoré pre ne pripravili eRkári.
7. Environmentálny fond v týchto dňoch posudzuje aj dve
žiadosti z Kanianky na zateplenie domu kultúry a na
rekonštrukciu technologického vybavenia kotolne v materskej
škole. Obe žiadosti na nenávratný štátny príspevok majú slúžiť
na zníženie energetickej náročnosti budov.
8. 16.10.2014 potešili svojím vystúpením klientov Strediska
sociálnych služieb v Kanianke predškoláci zo škôlky a detský
folklórny súbor Kolovrátok. Za pekný kultúrny pozdrav patrí
poďakovanie našim deťom aj ich pedagógom. Tieto podujatia

V periodiku SME bolo v minulých dňoch uverejnené
hodnotenie hospodárenia miest, obcí a VÚC. Toto hodnotenie
vypracovala spoločnosť INEKO, ktorá je mimovládnou
neziskovou organizáciou. INEKO podporuje ekonomické a
sociálne reformy a jej cieľom je odstraňovať prekážky vývoja
slovenskej ekonomiky.
Finančné zdravie miest, obcí alebo VÚC vypovedá
o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a ako verejná
správa gazduje. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale
0 (najhoršie) až 6 (najlepšie) a počíta sa kombináciou piatich
vybraných indikátorov finančnej stability: celkového dlhu,
dlhovej služby, záväzkov neuradených 60 a viac dní po lehote
splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie.
Obec Kanianka na základe tohto hodnotenia dosiahla
v roku 2013 celkovo 5,1 bodov z celkových 6 bodov, čo
predstavuje výborné celkové finančné zdravie. Z najväčších
miest a obcí okresu Prievidza dosiahli nasledovné výsledky:
Prievidza 5,2 bodov, Nováky 4,8 bodov, Bojnice 4,5 bodov,
Handlová 3,2 bodov, Kanianka 5,1 bodov a Lehota pod
Vtáčnikom 2,5 bodov.
Najlepšie hospodáriacou obcou nášho okresu sú Nevidzany
s počtom 5,9 bodov.
Za rok 2010 dosiahla Kanianka 4,8 bodov a od tohto
obdobia sa jej hodnotenie každý rok zlepšuje.
Čistý majetok na obyvateľa našej obce predstavuje sumu
2 361,86 Ä a vypovedá o výške majetku na obyvateľa po
očistení jej zadĺženosti. Zadĺženosť obce na jedného
obyvateľa v roku 2013 bola vo výške 0 Ä.
Podrobnejšie informácie o hospodárskych výsledkoch obce
občania nájdu na stránke: http://obce.ineko.sk
Ing. Katarína Kiššová
ekonóm obce
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Kandidáti komunálnych volieb
Miestna volebná komisia zaevidovala pre nasledujúce
komunálne voľby troch kandidátov na funkciu starostu
obce Kanianka a 16 kandidátov na poslancov OZ.
V predchádzajúcich voľbách sa o post starostu uchádzali
tiež traja kandidáti, (Ing. Ivor Husár. Jozef Talian, Emil
Mendel), v novembri 2014 sa budú voliči rozhodovať
medzi terajším starostom Ing. Ivorom Husárom,
predchádzajúcim starostom Emilom Mendelom a
podnikateľkou v stavebníctve Ing. Martou Pernišovou. V
roku 2010 sa o posty poslancov uchádzalo až 50 občanov
obce Kanianka. V nasledujúcom období 11 voliteľných
miest poslancov neobsadia len 5 kandidáti s najmenším
počtom hlasov. Nízky záujem by mohol byť dôsledkom
dobrej klímy v obci, keď sa riešia problémy zásadného
charakteru, ale aj nezáujmom verejnosti o komunálnu
politiku. Z terajších poslancov sa opätovne o priazeň
voličov uchádzajú: Mgr. art. Jozef Baláž, MUDr.
Alexander Berkeš, Stanislav Daumer, Ing. Igor Hraňo,
JUDr. Ján Lacko, JUDr. Filip Štancel.
Predsedníčkou miestnej volebnej komisie je Antónia
Chudá a zapisovateľkou Mgr. Mária Biskupičová. Voliči
budú môcť svoje hlasovacie lístky vhadzovať na tých
istých miestach ako pri každých voľbách, a to okrsok číslo
1 v kultúrnom dome v hornej časti obce, okrsok číslo 2 v
klube dôchodcov a okrsok číslo 3 na obecnom úrade. V
každom okrsku môžu dať občania svoj hlas ktorémukoľvek
z uchádzačov na poslancov alebo starostu. To znamená, že
máme jeden volebný obvod. Len pre zaujímavosť, zo
sídliskovej časti sú v súčasnosti 4 poslanci a 6 poslancov zo
starej časti obce, jeden poslanec je z rodinného domu Ul.
Pod vinicou. Z nových uchádzačov v nasledujúcich
voľbách je zo sídliska 9 kandidátov, jeden z
novovybudovanej IBV a ostatní kandidáti majú trvale
pobyty v rodinných domoch v rôznych častiach obce.
Povinné informácie ohľadom volieb sú zverejnené na
webovej stránke obce.

Zoznam kandidátov na starostu
1. Ivor Husár Ing., 45 r., starosta obce,
Kanianka, Bojnická cesta 32/7,
nezávislý kandidát
2. Emil Mendel, 61 r., SZČO, Kanianka,
Zlatná 748/6,
Strana demokratického Slovenska
3. Marta Pernišová Ing., 51 r., stavebná
technička, Kanianka, Lesná 335/9,
nezávislá kandidátka

Zoznam kandidátov na poslancov
1. Jozef Baláž Mgr. art., 46 r., riaditeľ ZUŠ,
Kanianka, Stará cesta 15/16. nezávislý kandidát
2. Alexander Berkeš MUDr., 55 r., lekár, Kanianka,
Bojnická cesta 36/9, nezávislý kandidát
3. Stanislav Daumer, 49 r., SZČO, Kanianka,
Bojnická cesta 26/6, nezávislý kandidát
4. Miroslava Hollá, 37 r., administratívna
pracovníčka, Kanianka, Nová 25/8, nezáviská
kandidátka
5. Igor Hraňo Ing., 48 r., konateľ s. r. o., Kanianka,
Nová 10/4, nezávislý kandidát
6. Dušan Krakovik Ing., 37 r., elektronický inžinier,
Kanianka, Pánsky háj 712/3, nezávislý kandidát
7. Marcel Kuna, 28 r., konateľ spoločnosti,
Kanianka, Lipová 150/39, nezávislý kandidát
8. Ján Lacko JUDr., 58 r., advokát, Kanianka,
Bojnická cesta 28/5, nezávislý kandidát
9. Ľuboš Lipovský, 43 r., SZČO, Kanianka, SNP
10/1, nezávislý kandidát
10. Ľudovít Pös, 54 r., zamestnanec verejnej správy,
Kanianka, Lyžiarska 395/1, nezávislý kandidát
11. Ivana Rybanská, 46 r., administratívna
pracovníčka, Kanianka, Školská 589/13, nezávislá
kandidátka
12. Roland Šipoš, 42 r., manažér, Kanianka, SNP
10/4, nezávislý kandidát
13. Filip Štancel JUDr., 30 r., vyšetrovateť PZ,
Kanianka, Hviezdoslavova 277/7, nezávislý
kandidát
14. Erika Šujanová Ing., 51 r., asistentka, Kanianka,
Májová 430/14, nezávislá kandidátka
15. Roman Vážan, 45 r., mechanik, Kanianka,
Bojnická cesta 34/5, nezávislý kandidát
16. Ľubica Vidová, 46 r., zdravotná sestra, Kanianka,
Nová 32/10, nezávislá kandidátka

Komunálne voľby
sa uskutočnia
15.11.2014 v čase
od 7,00 do 20,00 hod.
Aby bol hlasovací lístok platný, voliči
musia zakrúžkovať najviac 11
konkrétnych čísel, ktorými sú označení
jednotliví kandidáti na poslancov.
Spomedzi troch kandidátov na starostu
obce sa krúžkuje iba jedno číslo,
ktoré je pridelené kadidátovi,
ktorému dáva volič svoj hlas.

Leto s eRkom NAPLNO!
Práca eRkárov v Kanianke je už niekoľko rokov
známa nielen v našej obci. Ani počas tohto leta sme
nezaváhali a pripravili sme pre deti pestrý program na
celé prázdniny. Do našich letných akcií a aktivít sa
zapojilo viac ako 300 detí. Veľkým prínosom bolo i
naše novovybudované centRumko, kde už je mnoho detí ako
doma. A presne tak sme to i chceli - fungovať ako jedna veľká
rodina.
Počas leta sme zažili veľa zábavy, dozvedeli sa všeličo nové,
spoznali nových kamarátov. A pridali i ruku k dielu, keď sme sa
aktívne zapojili do projektu "Farebné prázdniny" a spoločným
úsilím mnohých dospelých i detí vytvorili v centre nášho sídliska
malé umelecké dielo.
Minitábor na Močiari
Letné prázdniny sme už tradične odštartovali naším "odmenovým"
Minitáborom v dedinke Močiar. Neboli sme tu prvý raz, medzi
miestnymi sme už stará známa partia, ktorá im už niekoľko rokov
spestruje začiatok leta. Radi si užijú i náš hudobno-zábavný
sprievod po dedine. Aj vďaka tomu mnohí vedia už všeličo o
Kanianke, o našej práci s deťmi, poznajú i akordeonistov, či
dychovku. Oceňujú i náš spevácky zbor Kvapôčky a pomaly sa
tradíciou stáva i futbalový turnaj. Naše decká sú partia veľmi
kreatívna a zábavná, a tak týždeň v lone Štiavnických vrchov
prebehol neskutočne rýchlo. Oddýchli sme si a načerpali síl,
pretože doma na nás čakal kopec práce.
Denné tábory
Naplno sme rozbehli denné tábory v našom centRumku, ktoré boli
súčasťou projektu Farebné prázdniny. Deti vyrábali, športovali,
hrali sa, tancovali, chodili na prechádzky, navštívili sme
Ponožkáreň v Kameci pod Vtáčnikom. Dosýta si vychutnali i
preliezky a vyšantili sa pri zábavných pátračkách. Prechádzali sme
sa večernou Kaniankou a spoločne v centre nocovali.
Letný tábor v Pribyline
Veľké táborové putovanie po Slovensku pokračovalo, v nedeľu 10.
augusta 2014 sme všetci 105-ti odhodlaní turisti úspešne dorazili
do nášho cieľa - Horského hotela Akademik v Pribyline - Račkovej
doline. Krásna tatranská príroda, svieži horský vzduch, pekný
areál, partia ochotných a milých ľudí i naše zdravé táborové
nadšenie nám akoby predurčovali prežiť nezabudnuteľný týždeň v
lone našich veľhôr.
Partia sme naozaj veľká a vekovo rôznorodá, malí i veľkí, starší a
mladší, skrátka jedna veľká rodina. Za tie roky, čo spolu
fungujeme, z malých 4-5 ročných deti vyrástli už animatóri - veľkí
nielen na tele, ale i na duchu. A tak práve leto 2014 im ponúklo
naplno prevziať symbolickú animátorskú štafetu a zodpovedne
zastať miesto svojich starších kamarátov. A bola to veru náročná
úloha - početná partia, veľa nových ľudí, nevyspytateľné počasie,
ale i náročný terén ponúkali veľa možností zlyhania. Ale náš
mladý táborový duch to všetko zvládal s nadhľadom primeraným
jeho veku. A určite ich v tom povzbudzovala i naša táborová
hymna, ktorú sme si dennodenne radi spievali!
Kedže sme sa nachádzali v krásnej prírode, tému tábora sme zvolili
PRÍRODNO - ZVIERATKOVÚ na zábavno - spoznávací spôsob.
Možno to znie zložito, ale práve naopak. V našom programe
prevládali jednoduché detské hry, prechádzky, spoznávanie
prírody - jej krás i nástrah. Všetky deti vďaka svojej snahe,
bystrosti, námahe ale i šikovnosti a múdrosti rástli v rebríčku
hodností keď: od pracovitého mravca cez šľachetného motýľa,
statočného svišťa, usiloveného bobra, múdre vydry prešli až k
majestátnemu orlovi, nebezpečnému diviakovi, zvládli aj
ostrozrakého rysa a rýchleho kamzíka, aby sa nakoniec stali
mocným medveďom.
Z praktického, organizačného, ale i bezpečného hľadiska sme sa
rozdelili do piatich približne 20 členných skupiniek podľa farieb.

Každá skupina mala svoj dospelácky dozor a team
animátorov, ktorí si vo všetkom organizovali a v
určený deň pripravovali i program pre ostatných.
Prežili sme týžden plný zábavy, turistiky, spevu a
tancov. Vyrobili sme veľa pekných vecí. Zavítal
medzi nás i riaditeľ Horskej záchrannej služby
Západné Tatry, mjr. Ing. Roman Švanda, ktorý mal
pre nás pripravenú veľmi zaujímavú prednášku.
Dozvedeli sme sa mnoho o náročnej práci horských záchranárov,
videli pútavé fotografie a videá. Náučným chodníkom "Od plesa k
plesu" sme zvládli túru na Popradské pleso a Symbolický cintorín.
Túra na Nižnú lúku nám ponúkla krásny pohľad na Západné Tatry.
Nezabudnuteľným zážitkom bola i ukážka horských záchranárov,
keď sme videli pracovať lavínové psy, či záchrannú akciu
zraneného. Sami sme si vyskúšali spúšťanie na lane.
Týždeň ubehol ako voda, v našich táborových pamätníčkoch sa
zaplnilo zopár stránok a v našich spomienkach určite pribudlo
veľa nezabudnuteľných zážitkov. Naša animátorská partia si
preverila svoje organizačné, výchovné i improvizačné schopnosti.
A o tom, že sú partia súca, svedčí i kopa nadšených detí, ktoré sa už
teraz tešia na budúce leto! Keďže nám počasie menilo plány a viac
vecí sa nám nepodarilo vidieť, už teraz vieme, že o rok (9. augusta
2015) vyrazíme do Pribyliny znovu.
Po návrate z Tatier sme ďalej usilovne pracovali, keď
medzi nás denne prichádzali viaceré deti, aby spoločne aktívne
prežili prázdniny. Našu službu ocenili i mnohí rodičia, ktorí nám
zverovali svoje ratolesti, kým oni boli v práci.
Prázdniny vrcholili a my sme sa s nimi tradične rozlúčili.
Zábavné popoludnie "Rozlúčka s prázdninami" patrí tiež medzi
naše pravidelné akcie. Trošku sme si zasúťažili s našimi
tohtoročnými postavičkami - udatnými Indiánmi, za odmenu si
pochutnali na cukrovej vate i zajazdili na koňoch.
Zahoď nudu!
Školský rok sa rozbehol nielen v školách, ale i v centRumku. Naši
animátori a rodičia nechcú, aby sa deti nudili, a tak si pre ne
pripravili rôzne aktivity, ktorými ich budú sprevádzať postavičky:
Fifipierko, Víla Balerína, Víla Rozprávočka, Múdra Sova, Mimoň
Muzikant. Pozorne sledujte našu stránku: zijemetvorivo.sk a
dozviete sa všetko, čo môžete spolu so svojimi kamarátmi zažiť.
Nechýba vyrábanie - modelárstvo, tanečné maratóny, budeme si
merať sily vo vedomostiach, trénovať pamäť či logické myslenie.
Máš niekde odloženú zabudnutú gitaru po ocinovi? Ber ju a príď, v
našej partii sa môžeš spoločne učiť hrať. Medzi najobľúbenejšie
aktivity patria detské divadielka, na ktoré chodí každú stredu
kopec detí. Veríme, že uvítate i našu ponuku: angličtina pre
školákov. Detský zbor Kvapôčky už tiež pracuje na plno, čo nám
krásne predviedli na farskom koncerte k sviatku Sedembolestnej
Panny Márie. V októbri úspešne prebehla Burza detských vecí a i
obľúbená jesenná Šarkaniáda.
Detský čin pomoci
je celoslovenská kampaň eRkárov, do ktorej sa pravidelne
zapájame aj my v Kanianke. Robiť dobré skutky je dôležité, to
naše deti veľmi dobre vedia a nielen to, ony ich aj robia. Veríme, že
aj tentokrát ich postoj bude dobrým príkladom a povzbudením.
Spoločne sa pridáme k tisíckam detí na Slovensku, ktoré sa tiež vo
svojich domoch snažia rozhýbať svet dobrom!
Činnosť eRka v Kanianke je už súčasťou života v našej obci.
Tešíme sa, že medzi nás denne prichádzajú deti, ktoré chcú svoje
detstvo prežívať v dobrej partii a spoločne vytvárať trvalé
hodnoty. Radi v našom rodinnom centre privítame pomoc
všetkých mladých, rodičov i starých rodičov, ktorým záleží na
tom, aby deti v Kanianke prežili pekné a nezabudnuteľné detstvo.
Zároveň i všetkým, ktorí nám už teraz nezištne pomáhajú,
z úprimného srdca v mene detí ďakujeme.
Za eRkárov a ich sympatiznatov - Mirka Hollá,
zodpovedná osoba za činnosť eRka vo farnosti Kanianka
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V lete sme športovali
Nepriateľom vyššieho veku je nečinnosť. Keď sa po zime začne otepľovať,
tešíme sa, že môžeme trénovať na ďalšie krajské športové hry seniorov. Pekné slnečné
počasie, príjemná priateľská atmosféra, to bolo 24. júna 2014 v Novej Dubnici. Z našej
ZO JDS sa zúčastnilo družstvo v obsadení: Chudá Antónia, Mgr. Michalíková Eva,
Pekárová Eva, Pernišová Anna, Chudý Rudolf a Páleš Viliam.
Všetci sa snažili čo najlepšie reprezentovať, ale niekomu to vyšlo a niektorí
musia docvičiť a nabudúce to vyjde. Mgr. Michalíková Eva zabojovala a vyhrala 1 zlatú
medailu za hod granátom do diaľky a 2 strieborné za hod váľkom a streľbu zo
vzduchovky. Šťastie sa usmialo aj na pani Chudú Antóniu, ktorá za hod do
basketbalového koša získala zlatú medailu. Vážime si snahu všetkých, ktorí sa zúčastnili
a želáme im všetko len to najlepšie.
Mgr. Michalíková Eva bola nominovaná aj na XVII. Celoslovenské športové hry
a turistické stretnutie seniorov, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského v Bratislave, v
dňoch 12. - 14. augusta 2014. Zodpovedne sa pripravovala, trénovala a získala 1 zlatú za
hod granátom do diaľky a
striebornú za hod váľkom. Dobre
reprezentovala našu ZO, ale aj OO
JDS v Prievidzi. Aj jej zásluhou sa
trenčiansky kraj umiestnil na
prvom mieste z ôsmich krajov
Slovenska.
Chcem jej v mene celej
ZO JDS poďakovať za príkladnú
reprezentáciu a zaželať jej ešte
veľa úspechov, šťastia a hlavne
pevné zdravie.
Chudá Antónia
Predseda ZO JDS

Futbalový turnaj v Rude nad Moravou
Dňa 21.6.2014 sa uskutočnil ďalší ročník futbalového turnaja staršej a mladšej futbalovej prípravky.
V rámci mladšej sa zúčastnilo na turnaji šesť družstiev a v rámci staršej prípravky sa zúčastnili na
turnaji štyri družstvá.
Mladšia prípravka - deti narodené po 1.1.2005 a mladší, mali v skupine družstvá: Ruda nad
Moravou A, Ruda nad Moravou B, Bohdíkov, Rapotín a Dlouhá Loučka. Staršia prípravka - deti
narodené 1.1.2003 a mladší, mali v skupine družstvá: Ruda nad Moravou, Uničov a Nový Malín.
Obidve naše mužstvá skončili na krásnom prvom mieste. Mladšia prípravka odohrala
celkovo päť zápasov, kde jedenkrát remízovala a štyrikrát vyhrala. Staršia prípravka odohrala
celkovo šesť zápasov a všetky vyhrala.
Zároveň chlapci získali aj individuálne ocenenia a to Raoul Šipoš za najlepšieho brankára
turnaja staršej prípravky,
Peter Kováčik za
najlepšieho hráča mladšej
prípravky a Tibor Polačik
za najlepšieho brankára
mladšej prípravky.
Týmto chlapcom a
trénerom ďakujem za
skvelú reprezentáciu našej
obce ako aj rodičom, ktorí
p r i s p e l i
k
bezproblémovému
priebehu celého turnaja, či
už oranizačne alebo aj
finančne. Vďaka patrí aj
obci Kanianka a,
samozrejme, aj
futbalovému klubu.
Roland Šipoš

Výbor ZO SZZP
v Kanianke
informuje
Ako každoročne aj tento rok výbor 9
členov a 3 členov revíznej komisie
ZO SZZP v Kanianke zostavuje v
mesiaci február plán práce. začíname
výročnou členskou schôdzou, ktorá
sa konala 2. apríla 2014 v Dome
kultúry v Kanianke s kultúrnym
programom, ktorý zabezpečili p.
učiteľky Pernišová a Štangová so
žiakmi ZŠ. Boli medzi nás pozvaní aj
hostia - starosta obce Ing. Ivor Husár,
prednosta obecného úradu Ľudovít
Pös, Mudr. Alexander Berkeš a pani
predsedníčka terénno-sociálneho
centra a okresnej rady SZZP v
Prievidzi p. Ľudmila Velikovová.
Uctili sme si pamiatku našich
zosnulých členov za minulý rok
minútou ticha a schôdza
pokračovala.
Poďakovali sme OcÚ a starostovi
obce za dotácie poskytnuté v
minulom roku 2013. Vďaka
dotáciám, sponzorským príspevkom
a 2% dane z príjmu fyzických osôb aj
v tomto roku budeme môcť
zorganizovať niektoré akcie z nášho
plánu práce.
Na záver bolo podávané
občerstvenie a členovia sa moli
oddávať voľnej zábave.
Deň narcisov bol
zorganizovaný dňa 11.4.2014. Našu
organizáciu zastupovalo 16 členov
pri Jednote v hornej časti obce.
Prednáška o protipožiarnej
ochrane sa konala 28.4.2014 v Klube
dôchodcov Kanianka. Zabezpečená
bola starostom obce Ing. Ivorom
Husárom. Prednášala pani Martina
Píšová.
16.5.2014 sme navštívili
Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene
- predstavenie "S tvojou dcérou
nikdy". Bola to vlastne derniera hry úsmevné, zábavné časti hry.
Po veľkom aplauze ukončilo toto
predstavenie 10-ročné pôsobenie na
divadelnej scéne.
Divadlo navštevujeme každoročne a
vždy odchádzame domov dobre
pobavení. Srdečne pozývame našich
členov na ďalšie akcie, ktoré do
konca tohto roku uskutočníme.
Srdečne všetkých čitateľov
pozdravuje
predsedníčka ZO SZZP v Kanianke
Viera Herbríková

Z rokovania OZ
Tretíkrát sa v tomto roku stretli
poslanci na rokovaní obecného
zastupiteľstva 25.06.2014. Okrem
iného na ňom prerokovali a vzali na
vedomie správu nezávislého audítora k
účtovnej závierke obce Kanianka za
rok 2013 a po odbornom stanovisku
hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Kanianka za rok 2013
schválili celoročné hospodárenie obce
Kanianka za rok 2013 bez výhrad.
Rovnako tiež schválili použitie
kladného rozdielu medzi príjmami a
výdavkami za rok 2014 na zníženie
úverového zaťaženia obce (splatenie
istiny úveru na asfaltovanie
poskytnutého bankou v roku 2013).
Hlavnému kontrolórovi obce schválili
plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2014. Ako dôležitý dokument schválili
poslanci aj Program odpadového
hospodárstva obce Kanianka na
programovacie obdobie 2011 až 2015,
zápis do kroniky obce Kanianka za rok
2013, nájomnú zmluvu so Strediskom
sociálnych služieb, n. o., poverili
finančnú komisiu prípravou nového
VZN o podmienkach určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady pre rok 2015.
Po rozprave vzali na vedomie výročnú
správu spoločnosti Stravovacie služby
s. r. o. Kanianka za rok 2013, schválili
prevod vlastníctva častí obecnej
parcely formou zámeny pre
zabezpečenie prístupu k rodinému
domu Róbertovi Vážanovi a schválili
prenájom obecnej parcely vlastníkom v
III. stavbe IBV.
Ďalšie zasadnutie sa konalo
dňa 24. 09. 2014. Poslanci na rokovaní
vzali na vedomie odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k
schvaľovanej úprave rozpočtu číslo II,
havarijný stav ulíc Porubská a
Kukučínova, vstupov do budovy OcÚ,
kinosály Domu kultúry, monitorovaciu
správu k programovému rozpočtu obce
k 30. 06. 2014 a organizačno-technické
zabezpečenie inventarizácie k 31. 12.
2014. V rámci majetko-právneho
usporiadania schválili zámer odpredaja
parciel vo vlastníctve obce v prospech
vlastníkov rodinných domov, ktoré
dlhodobo užívali. Z dôvodu ukončenia
nájmu predajne mäsiarstva firmou
CUORE schválili prenájom týchto
priestorov firme Novum Trade,
Miroslav Paldauf Nitrica. Ďalej
predĺžili nájomnú zmluvu firme
Omnimed, s. r. o. so zachovaním

Kreatívna Kanianka
Aj v Kanianke máme veľa kreatívnych ľudí - ako
dospelých, tak aj detí, ktorým nieležne záleží na tom, aby
naša obec vyzerala krajšie, ale sa sami o to aj pričinili.
Pri výstavbe detského ihriska v sídliskovej časti
bolo potrebné postaviť oporný múr, ktorý splnil svoj
funkčný charakter, no mal nízku estetickú hodnotu. Z
iniciatívy Mirky Hollej (eRko) sa deti a rodičia rozhodli
skrášliť prostredie, v ktorom žijú, a zmeniť tento ošumelý
múr na niečo pekné a estetické. Zhodou okolností v danom
čase Nadácia Orange vypísala súťaž o získanie finančného
daru vrámci zamestnaneckého grantu. Pán Roland Šipoš v
tomto grantovom projekte uspel a na projekt s názvom
"FAREBNÉ PRÁZDNINY" získal potrebné finančné
prostriedky. Materiál uhradila nadácia, realizácia diela
bola v rukách iniciátorov a obecného úradu. Zo získaných
finančných prostriedkov sa podarilo nakúpiť všetok
potrebný tovar a s podporou pána starostu Ivora Husára a
nezištnej pomoci dobrých ľudí sa podarilo tento múr
komplet osieťkovať a omietnuť.
Následne nastúpili malí a veľkí "insitní umelci",
ktorí s obrovským zanietením tento "nový" múr odeli do
detských motívov v štýle rôznych ročných období.

ambulancie všeobecného lekára v obci.
Pre plánované odovzdanie kanalizácie
do majetku Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti Banská
Bystrica schválili poslanci zriadenie
vecného bremena na obecných
pozemkoch v jej prospech. So
všetkými prijatými uzneseniami sa
môžu občania oboznámiť na
internetovej stránke obce alebo na
Obecnom úrade v Kanianke.
Nakoľko toto zasadnutie OZ
bolo predposledným v tomto volebnom
období, uvádzam krátku štatistiku
dochádzky poslancov na zasadnutiach
OZ.
Obecné zastupiteľstvo vo
volebnom období 2011 až 2014
zasadalo 24 krát. JUDr. Filip Štancel a
Ing. Igor Hraňo absolvovalli všetky
zasadnutia, jedenkrát sa ospravedlnil
MUDr. Richard Macho, dvakrát
Jaroslav Šagát, Ing. Marta Pernišová,
JUDr. Ján Lacko. Štyrikrát sa
ospravedlnil Mgr. art. Jozef Baláž,
sedemkrát sa ospravedlnila Mgr.
Andrea Filt, osemkrát MUDr.
Alexander Berkeš
a desaťkrát
Stanislav Daumer.
Ľudovít Pös
prednosta obecného úradu

Výsledkom spoločnej práce celej komunity je vkusný múr,
ktorý esteticky zapadá k detskému ihrisku ako aj k blízkemu
"centRumku".
Úprimnú vďaku a sympatie okolia si zaslúžili všetci
zainteresovaní, ktorí svojou nezištnou pomocou prispeli k
tomu, že tá naša Kanianka je zase o niečo krajšia a útulnejšia.
Roland Šipoš
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Základná škola informuje ...
Ako ten čas rýchlo letí ...
Ani sme sa nenazdali a prázdniny ušli ako
voda. Dokonca už máme za sebou aj dva
mesiace nového školského roka
2014/2015. Začali sme ho s 319 žiakmi.
Svoje vedomosti, skúsenosti im odovzdáva
23 pedagogických pracovníkov a 2
vychovávateľky. O chod školy sa stará 5
upratovačiek, 6 kuchárok, 2
administratívne pracovníčky, 1 pomocný
administratívny pracovník a 1 školník.
Obzrime sa trochu dozadu. Minulý školský
rok bol sprevádzaný z každej strany úsilím.
A čo za ním bolo?
V školskom roku 2013/2014 sme
dosahovali výborné výchovno-vzdelávacie
výsledky, o čom svedčia aj výsledky v
rôznych umeleckých a športových
súťažiach, či výsledky celoslovenských
meraní KOMPARO 9 a KOMPARO 4, kde
sme sa zaradili medzi 25% najúspešnejších
škôl Slovenska.
INEKO - inštitút pre ekonomické a
sociálne feformy (www.ineko.sk) zverejnil
na svojom webovom sídle hodnotenie
základných škol v rámci celého Slovenska.
Hodnotenie zahŕňa výsledky žiakov za
roky 2011 - 2014 a do hodnotenia boli
zahrnuté predovšetkým výsledky žiakov v

Testovaní9 zo slovenského jazyka a
literatúry a z matematiky, ako aj
mimoriadne výsledky žiakov v
predmetových súťažiach a olympiádach.
Naša škola sa zaradila medzi školy s veľmi
dobrými výsledkami (6,0).
Naši deviataci sa popri zapájaní do rôznych
súťaží pripravovali aj na svoju prvú väčšiu
skúšku - Testovanie9. Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania
NÚCEM zverejnil výsledky Testovania92014 v rámci všetkých škôl na Slovensku.
Výsledky našich deviatakov nás veľmi
potešili. V testovaní zo slovenského jazyka
a literatúry mali žiaci štvrté najlepšie
výsledky spomedzi všetkých škôl okresu
Prievidza. V Trenčianskom kraji nám patrí
11. miesto s percentilom 92,1.Mimoriadne
nás teší aj umiestnenie z matematiky - naša
škola dosiahla pekné 6. miesto z 32 škôl
okresu Prievidza s percentilom úspešnosti
93,4.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch v
súťažiach si môžete prečítať na stránke
našej školy www.zskanianka.edupage.org,
kde bude od decembra zverejnená Správa o
výchovno-vzdelávacích výsledkoch za rok
2013/2014.

Chcem sa poďakovať žiakom, ktorí sa o
tieto výsledky zaslúžili, ale aj pedagógom
za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli pri
vzdelávaní žiakov našej školy.
Uplynulé dva mesiace letných
prázdnin boli v našej škole pracovné.
Vykonávali sa tu búracie práce, maľovali sa
chodby, jedáleň, upravovali sa obité steny
na chodbách a zrekonštruovala sa učebňa
fyziky. O jej rekonštrukcii sa hovorilo už
dlhý čas, ale problémom bolo získať na
takú rozsiahlu opravu financie. Pri tejto
príležitosti ďakujeme rodičom a priateľom
školy, ktorí cez voľné dni pomáhali pri
búracích prácach a firme TO-MI-stav, Ing.
Marte Pernišovej za pomoc pri stavebných
prácach. Vďaka nim sa od mesiaca
november budú naše deti učiť vo
vynovených priestoroch fyzikálnej učebne.
A ešte nesmieme zabudnúť ani na
rodičov. Okrem toho, že využívali priestory
našej školy na naberanie nových síl pri
cvičení tejba, jogy, volejbalu, futbalu,
florbalu a pri iných športových aktivitách,
nám pomohli skrášliť priestory našej školy
na brigádach. Spolupráca s nimi sa v
minulom školskom roku výrazne zlepšila.
Aj touto cestou im za poskytnutú pomoc
ďakujeme.

Návšteva Arboreta Mlyňany
Miestny odbor Matice slovenskej a Dom kultúry v
Kanianke ešte v uplynulom roku naplánovali návštevu Arobreta
Mlyňany. Bolo však treba rozhodnúť, v ktorom termíne návštevu
uskutočniť, pretože v rôznych termínoch kvitnú vždy iné kvety. A
my sme chceli toho vidieť čo najviac.
Po telefonickom dohovore nám pracovníci Arboreta
doporučili, aby sme výlet uskutočnili v dobe, keď kvitnú
rododendrony a šípové ruže. Dali sme tena na nich a dobre sme
urobili. Aj keď sme počas prehliadky museli občas vytiahnuť
dáždniky, skutočne prehliadka stála za to. Veď počas
dvojhodinového odborného výkladu sme videli stovky nádherných
exotických stromov, kríkov a kvetín. Šťastie sme mali i v tom, že
práve v deň našej prehliadky sa v Arborete konal "Deň otvorených
dverí", takže sme videli aj vystúpenia folklórnych súborov,
sokoliarov či rôzne súťaže v aranžovaní kvetov. Cestou domov sme
si prezreli i nádherný zámok a parky v Topoľčiankach.
Viliam Kurbel

Kanianka -Veselí nad Moravou

Mgr. Jana Stančeková
riaditeľka ZŠ Kanianka

Skrášľujeme okolie školy
18.10.2014 sa v areáli ZŠ uskutočnila brigáda pod organizátorskou
taktovkou ZRPŠ. Učitelia, deti, rodičia, ale aj priatelia školy, ktorí
nemajú školopovinné deti, pomáhali na úprave školského dvora.
Za účelom ďalšieho zhodnotenia druhotných surovín sa
rozoberali vyradené stoly z učebne fyziky. Ďalšia partia orezávala
stromy a kríky, hrabala trávnik a upravovala školskú zeleň.
Brigádnici natreli plot pri vstupe do telocvične, opravili poškodené
siete na ihrisku s umelým povrchom, vymenili dosky na lavičkách v

areáli školy a nanovo ich osadili. Po nočnom daždi sa na aktivistov
usmievalo slniečko, ktoré prispelo k dobrej nálade a pracovnej
pohode.
Rukávy si vysúkalo aj vedenie školy na čele s pani riaditeľkou,
ako aj starosta obce s niektorými poslancami, členovia ZRPŠ a
rady školy, učitelia, rodičia, deti, ale aj priaznivci školy a športu z
Kanianky. Na záver si všetci posedeli a v dobrej nálade
podebatovali pri kotlíkovom guláši.
Ľubomír Lipovský
člen Rady ZŠ

My, seniori, sa tešíme na každú príležitosť, kedy sa môžeme
stretnúť. Tak sme sa tešili aj na stredu, 28. mája 2014, kedy
sme mali naplánovaný výlet za hranice Slovenska. Bola to
plavba loďou po Baťovom kanáli. Autobusom sme sa
prepravili z Kanianky až na Moravu, do športovo rekreačného centra Veselí nas Moravou. Prostredie nás hneď
očarilo a vyhliadka na lodi to potvrdila. Kapitán a
sprievodkyňa nám porozprávali aj o histórií a obnove plavby
po kanáli a plavebných komorách. Cez dve plavebné komory
sme sa preplavili až do Strážnice. Tam sme navštívili
Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy, zaspomínali sme si
na život našich predkov a pokúpili drobné suveníry. Škoda,
že čas nám nedovolil prezrieť si celý areál tejto kultúrnej
pamiatky. Spiatočná plavba bola tiež veselá. Okrem
pohľadov sme stihli aj vtipy a rôzne smiechoty. Šťastne sme
docestovali až do Kanianky. Pri rozchode sme ďakovali a
priali si takéto putovné stretnutie aj na jeseň.
Vmene seniorov ešte raz ďakujeme nášmu výboru Základnej
organizácie JDS aj obecnému úradu za splnenie našich túžob
a spestrenie nášho života.
M. Michalíková

Zo spomienok našej spoluobčianky
I. svetová vojna 1914
Je to už 100 rokov ...
Zavraždenie následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželky 26. júna
1914 v Sarajeve bolo iba zámienkou. Príčinou vypuknutia vojny 28. júna bol
dlhodobý zápas európskych veľmocí o sféry vplyvu, kolónie, zdroje surovín,
odbytiská, trhy.
V čase mobilizácie žilo v Kanianke okolo 300 obyvateľov.
Spočiatku panovala optimistická nálada, lebo sa myslelo, že sa vojna rýchlo
skončí. Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie 31. júla 1914 boli do zbrane
povolaní aj 12 zdraví muži, vojaci v zálohe z Kanianky. Ale do konfliktu sa
zamiešali ďalšie štáty a tak sa vo vojne ocitli všetky hlavné európske
mocnosti. Vojna si vyžiadala krvavú daň aj v Kanianke.
Náš starý otec - mamin otec, Jozef Pekár, narodený 28.9.1881,
narukoval ako vojak v zálohe začiatkom augusta 1914 na základe brannej
povinnosti. Mal vtedy 33 rokov. Hoci patril už medzi starších vojakov,
zúčastnil sa hneď na prvej veľkej bitke východného frontu medzi Rakúskom
a Ruskom v Haliči, medzi riekou San a mestom Ľvov. Celá monarchia bola
vedená ako jedna veľmoc - Rakúsko. Zo všetkých veľmocí malo Rakúsko
najzaostalejšiu výzbroj u pechoty, delostrelectva a jazdectva. Aj v ruskej
armáde bolo veľa nedostatkov, preto sa bitka skončila bez víťaza. V roku
1915 sa Rusko usilovalo od januára do apríla ovládnuť Karpaty a priesmyky
otvárajúce maďarskú nížinu. Neodradili ich ani drsné zimné podmienky. Na
zber ranených nebol ani čas, ani sily. Z takmer milióna nasadených vojakov
padlo okolo 40% mužov. Tu vyhasol aj život nášho starého otca. Navždy
odišiel od svojej rodiny, ktorú tak miloval. Bolo to 31. januára 1915. Na
bojisku zapadol snehom a zamrzol. Pochovaný je pod nejakým dubom. Prvú
bitku prežil, druhá sa mu stala osudnou.
Kanianka si spomína na svojho padlého manžela, otca, starého
otca iba malou pamätnou tabuľou na hrobe starej mamy, ktorú dala vyrobiť
dcéra Helenka.
Vnučka Jolanka prispela slovami:
Ďaleká zem ťa prikrýva,

spomienka je stále živá.
Vojna tá ľudí rozdvojí,
no smrť ich duše spojí.
Padlí v 1. svetovej vojne:
Pekár Jozef Biriake
Ďurjanik Ján Božké
Komoš Gregor
Šimko Juraj Dolní Pekáre
Šimurka Štefan Adamé
Vážan Štefan Kontráše

Baláž Štefan Šovcé
Grom Štefan
Ryb iansky Ján
Šimko Pavol Zacharé
Vážan Ján Novodonský
Nezvestný: Ján Hanko Báčik

Všetci títo hrdinovia by si zaslúžili mať v obci pamätnú tabuľu ako
spomienku na ich hrdinské činy.
autor: Jolana Hanková - vnučka, učiteľka
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Partnerská spolupráca Materskej školy v Kanianke

"Košovské ľudové piesne
a Elektrárenskí Košovci"
Dňa 14.6.2014 sa uskutočnil
kultúrny a športový program na ihrisku
v Zemianskych Kostoľanoch pod
názvom: "Otvorená elektráreň".
Počas programu bola uvedená
publikácia "Košovské ľudové piesne
a Elektrárenskí Košovci" do
spomienok života ľudí, ktorí pracovali
a
pracujú v Elektrárni Nováky.
Publikáciu uviedli: generálny riaditeľ
Lucu D`Agnese, riaditeľ ENO Milan
Bugár, starosta obce Koš Štefan
Závadinka, starosta obce Kanianka
Ivor Husár. Ten vo svojom príhovore
poďakoval za poskytnutie finančných
prostriedkov na dokončenie
multifunkčnej sály Domu kultúry v
Kanianke a pracovníčke ENO Ivane
Rybanskej za podanie projektu. S
košovskými piesňami vystúpila i
folklórna skupina Lúčina z obce Koš.
Publikácie boli odovzdané Košovcom
pracujúcim v ENO pri príležitosti
otvorenia multifunkčnej sály v Dome
kultúry v Kanianke.

Otvorenie
multifunkčnej sály.
Novú multifunkčnú spoločenskú sálu v
Dome kultúry v Kanianke sme slávnostne
otvárali nadvakrát. Prvýkrát pre
zamestnancov koncernu ENEL, nakoľko
nadácia ENEL CUORE spolufinancovala
celý projekt a týžden nato, pre občanov
obce Kanianka.
Sprievodným podujatím bolo
krstenie publikácie "Košovské ľudové
piesne a Elektrárenskí Košovci", ktorej
autorom je Ján Gajdošík z Koša. Zároveň
bola vo vestibule Domu kultúry otvorená
výstava fotografií a materiálov z elektrárne
Nováky.
21. 09. 2014 bola sála preplnená
do prasknutia, každý bol zvedavý na to
čudo, ktoré sme nevedeli toľké roky
dobudovať, ale aj na sprievodný kultúrny
program. Ťahákom celého podujatia bola aj
ochutnávka regionálnych pokrmov
"Hornonitrianske dobroty" pod záštitou
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a
Domu kultúry v Kanianke. Všetkých
prítomných oslovila audiovizuálna
prezentácia, v ktorej mohli návštevníci na
vlastné oči spoznať svoje niekdajšie
rodisko - obec Koš, či vzhliadnuť zábery zo
vznikajúceho sídliska v Kanianke a

V mene Miestneho odboru
Matice slovenskej Koš chceme aj
takýmto spôsobom poďakovať
Slovenským elektrárňam, a.s.,
spoločnosti skupiny Enel za funančný
dar na spracovanie publikácie.
Ján Gajdošík, tajomník MO MS Koš

budovania nového Domu kultúry. Určite to
bola dlhá cesta s úspešným koncom, ktorú
by nebolo možné zvládnuť bez spolupráce
starostu obce, oboch riaditeľov Domu
kultúry a všetkých zainteresovaných. Som
šťastná, že som mohla prispieť k
úspešnému dokončeniu novej
multifunkčnej spoločenskej sály
prostredníctvom zamestnaneckého
projektu, ktorý som podala v roku 2012 a

ktorý uspel. Ako v príhovore uviedol
riaditeľ elektrárne Nováky Ing. Milan
Bugár, ide o prvý projekt v oblasti kultúry,
ktorý nadácia Enel Cuore podporila,
doteraz sa orientovala výlučne na projekty
sociálneho charakteru.
Ivana Rybanská

V materskej škole je jedinečná možnosť
vytvárať spoločenstvo detí, v ktorom sa
všetci delia o sny, o spoločné úspechy,
získavajú tu potrebné vedomosti, zručnosti
a návyky. Mojou prioritou ako riaditeľky
materskej školy bolo a je vytvorenie takého
prostredia pre deti, ktoré im pomáha na
ceste za poznaním. Aby mali naši najmenší
zabezpečenú kvalitnú edukačnú činnosť, je
potrebné aj dobré materiálno-technické
vybavenie školy a partnerská spolupráca s
obcou a ostatnými inštitúciami.
Takáto spolupráca je postavená na základe,
ktorého hlavným "stavebným kameňom" je
poznanie vzájomných očakávaní a
požiadaviek. Preto sa snažím o vyvážené
partnerské vzťahy s inštitúciami, ako je
zriaďovateľ, rodičovské združenie,
základná škola, dom kultúry, základná
umelecká škola a iné subjekty, ktoré
kvalitatívne posúvajú úroveň našej
materskej školy vpred.
V spolupráci so starostom obce Ing. Ivorom
Husárom, ktorý sa stotožnil s potrebami a
podmienkami predškolskej výchovy,
dosahuje naša MŠ veľmi dobré výsledky v
práci s deťmi. Veď investícia do budúcich
generácií je najlepšia investícia, ktorá sa
mnohonásobne vráti. Spoločne sa nám
podarilo krok za krokom modernizovať
exteriér aj interiér materskej školy. V
priebehu posledných štyroch rokov bola
vykonaná modernizácia vybavenia školy a
vykonané rôzne práce v prospech našich
potomkov. Tu by som chcela pripomenúť,
že zákonné príspevky od rodičov sú v
Materskej škole v Kanianke najnižšie v
celom okrese.
Zakúpili sme do všetkých piatich tried nové
koberce, aby sa deti hrali v čistom prostredí
bez alergénov. Vymenili sme odkladacie
skrinky a nábytok vo všetkých šatniach,
lebo pôvodné sa už rozpadali a stávali sa
pre deti nie celkom bezpečné. Nasledovala
výmena poličiek na uteráky v detských
umyvárňach a obstaranie nových detských
stolov do jedálne, čím sa skultúrnilo
prostredie pre stolovanie a lepšie
hygienické návyky.
V roku 2013 obec vykonala značné
protipožiarne opatrenia, osadila nové
nehorľavé dvere, bezpečnostné zárubne,
samozatváracie uzávery, protipožiarne
upravila vzduchotechniku, osadila
núdzové osvetlenie a stavebne rozdelila
b u d o v u n a p r o t i p o ž i a r n e ú s e k y.
Samozrejme boli zakúpené aj ďalšie
hasiace prístroje a vynovené hydranty. Veď
bezpečnosť detí je na prvom mieste!
Za zmienku stojí aj zakúpenie 2 ks
interaktívnych tabúľ s príslušenstvom
(projektor, posuvný systém) v hodnote
3600Ä. Tieto sú využívané v procese
výučby a zbližovaní sa detí s modernou

pred materskou školou z iniciatívy pána
technológiou.
Samozrejmosťou je pravidelné maľovanie starostu. Nové parkovisko určite napomôže
p r i e s t o r o v, č i p o s t u p n á o b m e n a bezpečnosti detí a rodičov v ranných a
interiérového nábytku, o čom sa mohli poobedňajších hodinách, kedy deti
presvedčiť aj rodičia na poslednom ZRPŠ prichádzajú a odchádzajú zo škôlky.
pri prehliadke tried. V kuchyni a dvoch Situácia bola neúnosná najmä v zimných
triedach bola zrealizovaná prerábka mesiacoch, kedy nahromadený sneh a autá
elektroinštalácie, výmena starých lámp za blokovali príjazdovú cestu, čím sa
moderné úsporné a bezpečnejšie svietidlá. zdržovalo odovzdávanie detí alebo
Staré sklenené gule už nespĺňajú pracovné povinnosti rodičov.
Plynulému prechodu na základnú školu
hygienický ani bezpečnostný štandard.
S príchodom novej vedúcej školskej napomáhajú aj spoločné aktivity s deťmi
jedálne sa zmodernizovalo aj vybavenie nižších ročníkov ZŠ alebo spolupráca pri
k u c h y n e . P r i b u d l a p r o f e s i o n á l n a zápise detí do prvých ročníkov ZŠ. Ako
veľkolitrážna chladnička, mraziarenský mimoškolská činnosť sa v škôlke
pult, konvektomat, profesionálna organizuje pohybová a rytmická príprava a
umývačka riadu, mikrovlnná rúra, drezy a pohybová výchova pod vedením učiteľky
riad. V kuchyni je rovnako dôležitá čistota a ZUŠ Bojnice, ale aj výučba anglického
poriadok ako aj chutná a nutrične vyvážená jazyka s certifikovaným pedagógom. V
spolupráci s domom kultúry každoročne
strava.
V areáli škôlky sa zrekonštruovalo o r g a n i z u j e m e v ý s t a v u d e t s k ý c h
pieskovisko, ktoré je v mimoškolských výtvarných prác pre verejnosť a naše deti
hodinách chránené pred mačkami a pravidelne vystupujú aj na obecných
nepovolanými návštevníkmi, je pod stálou podujatiach, kde sa od nadšenia a úžasu nad
kontrolou štátneho zdravotného ústavu. peknými výkonmi určite zalesklo nejedno
Fasáda kotolne, ktorá hyzdila areál, bola oko rodiča či starého rodiča. Predskolský
vek je to najdôležitejšie obdobie v živote
nanovo "natiahnutá" a omaľovaná.
V roku 2012 v spolupráci s obcou a človeka, v ktorom sa utvárajú základy
rodičovským združením bolo zhotovené rozvoja osobnosti. Má vplyv na
vodorovné značenie dopravného ihriska, celoživotné utváranie vlastností, návykov,
na ktorom naši obecní policajti učia deti postojov, sociálnych vzťahov. Čo dieťa v
tomto období nadobudne, získa a rozvinie,
dopravnú výchovu.
Za dobrú spoluprácu patrí vďaka aj stáva sa trvalou hodnotou na celý život.
rodičovskému združeniu, ktoré zakúpilo 50 Pri príležitosti môjho znovuzvolenia do
ks okrasných stromčekov na výsadbu funkcie riaditeľky MŠ sa chcem všetkým
živého plota pri vstupe do materskej školy, rodičom poďakovať za prejavenú dôveru.
čím sme si skrášlili svoje okolie. ZRPŠ Za spoluprácu v prospech našej mládeže
prispieva aj na nákup detskej literatúry, patrí moje poďakovanie starostovi obce v
osobe Ing. Ivora Husára, Mgr. Viere
hračiek, učebných pomôcok, atď.
Zemné úpravy školského dvora, dovoz Pekárovej - štatutárovi rodičovského
ornice a vyrovnanie pozemku vykonala združenia, Mgr. Jane Stančekovej obec svojpomocne, rovnako ako vykonáva riaditeľke ZŠ a bývalému riaditeľovi DK
pravidelné kosenie areálu a starostlivosť o Viliamovi Kurbelovi.
Mgr. Marieta Bielická
zeleň. Zriaďovateľ sa tiež podieľal na
riaditeľka materskej školy
výstavbe altánku, pod ktorým sa deti
hravou formou učia najmä v letných
mesiacoch, keď je
slniečko najsilnejšie.
R o v n a k o
zamestnanci obce
vykonali náter a
opravu drevených
d e t s k ý c h
preliezačiek, ktoré
dostala škôlka ako
sponzorský dar pred
niekoľkými rokmi.
Určite to prispeje k
predĺženiu životnosti
tak, aby slúžili ďalším
malým žiačikom.
Čo mňa a rodičov
najviac potešilo, je
výstavba parkoviska pred materskou školou
výstavba parkoviska
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IV. ročník celoštátnej divadelnej prehliadky
seniorského divadla už aj v novej sále

Jedinečný projekt využitia slnka

Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome na Bojnickej
ceste číslo 594 (štvorbytovky pri autobusovej zastávke) buduje v
týchto dňoch na streche domu slnečnú elektráreň. Ode o druhý
podobný projekt na sídlisku, ktorý zlacní ohrev teplej úžitkovej
vody.
"Rozhodovali sme sa medzi vodnými slnečnými
kolektormi, aké sú na dome Nová 597 a medzi fotovoltaikou, čo je
vlastne slnečná elektráreň. Po rôznych prepočtoch a porovnaní
výhod a nevýhod oboch systémov rada bytového spoločenstva a
následne zhromaždenie schválilo projekt ohrevu teplej vody
elektrinou" ozrejmil Ing. Ivor Husár, predseda bytového
spoločenstva a starosta obce Kanianka. Vo verejnej obchodnej
súťaži získala túto zákazku v hodnote cca 50 tisíc Ä spoločnosť
IMAO z Považskej Bystrice. Náš panelák má dispozičné peniaze
v sume cez 66 tis. Ä a je jeden z mála bez úveru. Samozrejme,
pripravujeme aj opravu fasády domu či vstupov.
Fotovoltaika má nižšiu účinnosť ako vodné kolektory,
no je menej náročná na obsluhu a servis. Zo strechy sú ťahané len
káble, ktoré sme zasekali pod omietku, preto dom nehyzdia
žiadne rúry a potrubia. Rovnako tento systém nepotrebuje
čerpadlá, izolované armatúry, ani ventily, lebo vodu v
zásobníkoch ohrievajú suché elektrické špirály. Nemôže sa stať,
že vytečie nemrznúca zmes, zavzdušní sa systém, či zlyhajú
čerpadlá pri výpadku prúdu. Za výhodu pokladám aj limity
funkčnosti tohto systému, ktorého základ sú slnečné panely z
polovodičov pracujúce pri akejkoľvek mínusovej teplote. Naproti
tomu vodné kolektory pracujú asi len do -5°C. Oba systémy (pri
lepšej účinnosti termických kolektorov) vyrobia najviac tepla na
ohrev vody v letnom obodbí pri vysokej intenzite slnka. Ale práve
v lete je spotreba teplej vody nižšia, lebo ľudia sa osviežujú o
niečo chladnejšou vodou, je dovolenkové obdobie, kedy je nižšia
spotreba a straty tepla v nezaizolovaných potrubiach sú
najmenšie za celý rok. V letnom období môže vzniknúť množstvo
nevyužitej a zbytočne horúcej vody, ktorá musí donekonečna

cirkulovať, aby sa ochladila. Pri fotovoltaike budeme prebytočnú
elektrickú energiu používať na vnútornú spotrebu spoločných
zariadení domu. Prostredníctvom elektrických meničov sa
nadbytočná elektrina transformuje na 230 voltov a použije sa na
chod satelitného systému, spotrebičov či osvetlenie vchodov. Na
druhej strane, pri rovnakom výkone je potrebná pri solárnom
systéme väčšia plocha ako pri termickom ohreve vody a prvotná
investícia na fotovoltaiku zatiaľ vychádza drahšie.
Systém ohrevu vody prostredníctvom slnečnej elektrárne
bol na Slovensku zatiaľ realizovaný len na rodinných domoch. V
takom rozsahu, ako sa buduje v Kanianke, je jedinečný.
Roman Vážan
predseda Rady domu

V dňoch 17. a 18. októbra 2014 sa
uskutočnil v našej obci už IV. ročník
Celoštátnej prehliadky seniorského
divadla - festival Stanislava Chrena.
H l a v n ý m o rg a n i z á t o r o m b o l o
Regionálne kultúrne centrum v
Prievidzi, Dom kultúry Kanianka, obec
Kanianka, Divadelný súbor Stanislava
Chrena z Kanianky a Divadelný odbor

Spisovatelia
medzi nami
Príhoda jednej zimy
Dlhé zimné večery nám často
vracajú do našej mysle spomienky z
detstva. V čase, kedy sa odohrával tento
príbeh,nebola televízia, mali sme len
malé čierne rádio, ktoré malo slabý
príjem, niekedy sme ledva počuli
stanicu. Bolo nám približne všetkým
rovnako, ale predsa tie spomienky sú
vždy v nejakej ružovej farbe. Možno aj
preto, že sme žili v rodinách, kde boli
poriadok a istota. Dlhé zimné večery sa
mi spájajú so zážitkami na driapačkách.
Cez deň sa v domácnostiach vrteli
kolovraty a robilo sa na tkáčskych
stavoch, ale večer sa driapalo perie.
Moja rodná dedinka Koš bola
dlhá asi 3,5 kilometra a ulice boli
rovnobežné s potokom Ciglianka.
Kŕdle bielych husí a kačíc okolo potoka

Matice slovenskej.
Oproti predchádzajúcim
ročníkom mali divadelníci vytvorené
oveľa lepšie podmienky, pretože mohli
pre svoje predstavenia využiť veľké
javisko v nádhernej nedávno otvorenej
multifunkčnej sále. Počas dvoch dní
mohli návštevníci vzhliadnuť 5
predstavení. Prehliadka začala v piatok
otvorením výstavy karikatúr Ľubomíra
Nikolíniho, ako aj divadelného plagátu
a divadelného antikvariátu. Ako prvé sa
predstavilo Bábkové divadlo spod
Spišského hradu Spišská Nová Ves s
hrou "Pleško a strieborná Borka"
autorov Jána Milčáka a Ivy Liptákovej
v réžii Juraja Jašku. Ďalším v poradí
bolo Divadlo Commedia Poprad, ktoré
v réžii Vlada Benku bravúrne odohralo
divadelnú komédiu W. Shakespeara
"Skrotenie zlej ženy".
V sobotu mohli diváci vidieť ďalšie 3
predstavenia. "Spomienky na mladosť"
- taký názov malo vystúpenie členov
ZO JDS Spišská Nová Ves pod
réžijným vedením Emílie Obertovej,
ktorá je zároveň aj autorkou. Po nich
bolo stále počuť. Vždy sa chovalo veľa
hydiny, ale bolo aj veľa gazdiniek,
takže perie sa driapalo celú zimu.
Neviem, ako sa dohovárali, ale vždy
bolo na driapačkách okolo dvadsať
žien, záležalo, koľko mali obyčajne vo
veľkých kuchyniach miesta. Na
driapačkách nebola nikdy nuda, večer
vždy rýchlo ubehol. Rozprávalo sa
veľa historiek, spievalo veľa piesní,
dosť si ich doteraz pamätám.
V našej rodine okrem starých
rodičov žil aj strýko. Moja mama ho
ráno vystrájala do roboty a on sa jej
v jedno ráno opýtal, aké je vonku
počasie, či mrzne alebo nie, čo si má
obuť. Mama otvorila dvere, pred nimi
bolo nasypaných veľmi veľa pilín. Išla
sa pozrieť ďalej a chodník bol
posypaný pilinami od nás dolu
dedinou. Strýkovi povedala, že má
pekný chodník, že môže ísť do roboty
aj v domácich papučiach. Strýko si totiž
našiel na dolnom konci frajerku. Jej
kamarátky kostrnky na driapačkách
zbierali a potom mu najprv z kostrnkov
od frajerky až k nám urobili cestičku.

nasledovali členovia Denného centra
Kanianka s vystúpením "Paso doble" v
réžii Nikolety Ročkárovej a ako
posledné predstavenie bolo opäť v
podaní Divadla Commedia Poprad s
hrou Petra Turriniho "Jozef a Mária" v
réžii Vlada Benku.
Po zhliadnutí všetkých
predstavení bol uskutočnený odborný
seminár na tému "Seniorské divadlo",
ktorý viedla Mgr.art.Petra Štorcelová,
ktorá zároveň aj stručne zhodnotila
jednotlivé predstavenia.
Za laureáta festivalu bolo
vyhlásené Bábkové divadlo spod
Spišského hradu Spišská Nová Ves.
Poďakovanie za skutočne
vydarenú prehliadku patrí všetkým
súborom, organizátorom, ako aj
Ministerstvu kultúry SR, pretože
hlavne vďaka jeho finančnej podpore
sme mohli túto prehliadku uskutočniť.
Už sa všetci tešíme na
jubilejný V. ročník, ktorý bude
uskutočnený na budúci rok opäť v
októbri - Mesiaci úcty k starším.
Viliam Kurbel
vedúci divadelného súboru
Stanislava Chrena Kanianka

Keďže sme bývali dosť ďaleko,
kostrnkov bolo málo. Uprostred dediny
bola píla, využili piliny, aby svoju
prácu dokončili. Na druhý deň aj bez
mobilu a facebooku už celá dedina
vedela, čo je nové. Strýko sa potom
oženil a so strynkou už 58 rokov žije v
šťastnom manželstve. Majú štyri deti,
vnukov a pravnukov. Stále je vtipný, aj
keď má veľmi podlomené zdravie.
Ktovie, či by to tak skončilo, keby
nebolo toho chodníka.
Driapačky už skoro zanikli,
perie vo vankúšoch a perinách nie je
moderné. Žijeme v dobe, keď sú aj
takéto stretávky ako na driapačkách
minulosťou. Ešte dobre, že ostali
súčasťou folklóru. Kedy sa teraz
stretávame so susedmi, rodinou,
priateľmi? Veľakrát stretnutie znamená
pár slov v telefóne alebo v mobile,
esemesky, uvidíme sa. Kedy sa naozaj
stretneme, to uvidíme!
Margita Regič Grolmusová
Rijeka, Chorvátsko

