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Šport

Z obecného zastupiteľstva
(pokračovanie zo str. 1)
má riešiť protipovodňové opatrenia v
extraviláne našej obce. Na základe tohto
projektu plánujeme vyčistiť zanesené
kamenné hrádze vybudované v lesnej časti
potoka Kanianka, realizovať odrážky na
lesnej ceste na Lazy a menšie vodozádržné
diela. Nakoľko ešte nemáme k dispozícii
návrh zmluvy, neobdržali sme súhlasné
stanoviská dotknutých vlastníkov a
užívateľov najmä cirkevných lesov,
zastupiteľstvo rozhodne o jeho schválení
až na základe komplexného prehodnotenia
všetkých záväzkov a možných rizík.
Nové finančné obdobie sa nesie v
znamení konsolidácie obecných financií, k
čomu nás núti hospodársky výsledok obce
za rok 2010, ktorý predstavuje účtovnú
stratu viac ako -552 tis.€. Preto
zastupiteľstvo prehodnotilo poplatky za
užívanie vysoko stratových obecných
priestorov a obecný úrad zabezpečil nové
nájomné zmluvy aj pre tie subjekty, ktoré
doteraz užívali obecné priestory zadarmo.
Rovnako bol prepracovaný systém žiadostí
a zmlúv pre poskytovanie dotácií
občianskym združeniam a zväzom, ktoré

možno poskytovať výhradne v intenciách
Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Všetky novo
spracované zmluvy obec povinne
zverejňuje na svojej webovej stránke. Za
prvý štvrťrok rohto roku v počte 13.
Nakoľko končí obdobie, na ktoré sa
uzatvárali nájomné zmluvy v obecných
bytoch, pričom platné zmluvy majú viacero
nedostatkov, počet zverejnených zmlúv
vzrastie do jesene niekoľkonásobne.
Vedenie obce sa v súvislosti s nájmami
zaoberá nastavením výšky splátok, k čomu
nás nútia nové podmienky v daňovej a
odvodovej oblasti, keďže od 1. januára
2011 majú obce povinnosť platiť daň z
prevodu nehnuteľností a prenájmov.
Fungovanie obce stransparentnilo, ale
značným spôsobom aj zaťažilo nielen
povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr, ale
aj verejné obstarávania, ktoré doteraz obec
Kanianka nevykonávala, s výnimkou
eurofondov. Z toho dôvodu sme obstarali
nový program a schválili smernicu o
verejnom obstarávaní.
V oblasti kultúrnych,
spoločenských a občianskych podujatí sme

Z rokovaní OZ
Ustanovujúce zasadnutie novozvolených poslancov OZ sa konalo dňa
27.12.2010. Novozvolený starosta Ing. Ivor Husár a poslanci:
Mgr. art. Jozef Baláž,
Mgr. Andrea Filt,
JUDr. Ján Lacko,
Ľudovít Pös,
Ing. Marta Pernišová,
Ing. Igor Hraňo,
MUDr Richard Macho,
MUDr. Alexander Berkeš,
Ing. Peter Šimurka,
Mgr. Filip Štancel,
Stanislav Daumer
na ňom zložili zákonom predpísaný sľub. Starosta obce poveril zastupovaním Ing.
Igora Hraňa. Dňa 12.1.2011 na zasadnutí OZ zložil sľub poslanec Jaroslav Šagát, ktorý
nastúpil na miesto Ľudovíta Pösa. Toho starosta obce menoval do funkcie prednostu
OcÚ. Poslanci schválili zriadenie komisií, ktoré budú pôsobiť pri OZ pod vedením ich
predsedov nasledovne:
finančná - Ing. Igor Hraňo,
kultúrna - Mgr. Andrea Filt,
stavebná - Ing. Marta Pernišová,
športová - JUDr. Ján Lacko,
verejného poriadku - Mgr. Filip Štancel,
sociálna - MUDr. Alexander Berkeš,
na ochranu verejného záujmu - MUDr. Richard Macho,
škodová a likvidačná - Stanislav Daumer,
ZPOZ - Ľudovít Pös.
Dňa 23.2.2011 poslanci v hlavnom bode schválili rozpočet obce, odstúpenie
od zmluvy so spoločnosťou Eurokoral a Kraps, stanovili termín konania Kanianskych
dní na 2. a 3. júla 2011. Dňa 23.3. 2011 poslanci OZ zvolili za hlavného kontrolóra obce
na 6-ročné obdobie Ing Jozefa Kretta, prijali niekoľko uznesení, s ktorými sa môžete
podrobne, ako aj s prijatými uzneseniami z predchádzajúcich zasadnutí, v plnom
rozsahu oboznámiť na internetovej stránke obce alebo na obecnom úrade.
Ľudovít Pös
prednosta obecného úradu

nadviazali na doterajšie tradície či už pri
organizovaní silvestrovskej zabíjačky,
obecného plesu, podpore prezentácie
materských škôl na podujatí "Slávik",
reprezentácii obce na okresnom
divadelnom festivale, výstave
poľovníckych
trofejí a podobne. Pri
príležitosti oslobodenia našej obce sme
spolu s mestom Bojnice zorganizovali VII.
ročník Behu oslobodenia z Bojníc do
Kanianky, na ktorom sa zúčastnilo 88
pretekárov a do 300 žiakov Základných
škol z Bojníc a Kanianky. Tohto podujatia
sa zúčastnil aj minister obrany Mgr.
Ľubomír Galko, ktorý za rezort obrany
odovzdal dorastencom hodnotné ceny.
Hudobnú projekciu zabezpečil Peter Lipa
so svojou skupinou.
Nemenej hodnotné podujatie pri
príležitosti 20. výročia otvorenia
zorganizovala naša predškolská a školská
ustanovizeň s podporou obecného úradu.
V rámci finančných možností a družobnej
spolupráce s moravskou obcou Fryšták sme
boli účastníkmi podujatia Valašské setkání,
na ktorom sa pekne odprezentovala
dychová hudba Maguranka. Na slovenskej
strane bude v tomto roku zabezpečený
koncert pre žiakov základnej školy, pričom
s partnerským mestom sme hľadali
možnosti rozšírenia spolupráce aj v iných
žánroch kultúry. Najbližšie veľké kultúrne
podujatie realizované pod názvom
"Kaniansky jarmok" sa uskutoční
začiatkom júla. Ostatné tradičné kultúrne
podujatia, organizované prostredníctvom
Domu kultúry Kanianka (napr. stavanie
mája), sú zverejnené na internetovej
stránke obce.
Ďalšie investičné zámery
naprogramované v rozpočte obce sú
viazané na plnenie štátneho rozpočtu, z
ktorého získavame časť podielových daní a
na odpredaji už spomínaných plynových
rozvodov. Do toho času obecný úrad zadal
verejným obstaraním ponuky na
spracovanie projektovej dokumentácie a
geodetických prác. Nosnou časťou
kapitálových výdavkov sú parkovacie
miesta, oprava zatekajúcej strechy na
základnej škole, detské a športové ihrisko.
Vy k o n a l i s m e p r á v n e k r o k y n a
vysporiadanie cudzích pozemkov, aby bolo
možné začať s budovaním chodníka pre
peších z III. stavby IBV. V spolupráci s
dopravným inšpektorátom sme riešili
situáciu v dopravnom značení
obmedzením rýchlosti, státím vozidiel, či
parkovaním. Na základe vyjadrenia
dopravného inžiniera obec vykoná verejné
obstarávanie za účelom nákupu a osadenia
nového dopravného značenia.
Ing. Ivor Husár
starosta obce

Beh oslobodenia
Beh oslobodenia Bojnice Kanianka si našiel svoj priestor aj v
tomto roku. Už siedmy ročník napísal
svoju históriu v sobotu 9. apríla 2011.
Predohru mal v stredu 6. apríla. Bežecké
schopnosti si zmerali žiaci našej
základnej školy v troch kategóriách. Na
najvyššie stupienky vystúpili
najrýchlejší bežci: Ema Kmeťková 5.B,
Daniel Molnár 5.A, Barbora Husárová
6.A, Marek Kyseľ 7.A, Valentína
Šušolová 9.B a Oliver Špeťko 9.A trieda.
V sobotu sa hlavné preteky začali
kladením vencov k pamätníku SNP v
Bojniciach. Na podujatie prijal pozvanie
aj minister obrany SR pán Ľubomír
Galko, ktorý odštartoval všetkých
pretekárov. Ulicami Bojníc sa rozbehli
muži i ženy, všetci pokračovali po
hlavnej ceste do Kanianky. Pretekárky ženy mali trasu o niečo kratšiu ako muži.
V cieli vládla príjemná športová
atmosféra.
Bežcom v hlavnej kategórii sa v
sobotu nepodarilo prekonať ani jeden
traťový rekord. V mužskej kategórii bol
na sedemkilometrovej trati najrýchlejší
Miroslav Dobiáš z AK Baník
Prievidza,medzi ženami na 4,5 km trati
obhájila víťazstvo vlaňajšia traťová
rekordérka Jana Zatloukalová z

Dubnice.
Jeden rekord predsa len padol. Z
doterajších ročníkov sa na štart postavilo
najviac športovcov z Kanianky. Víťazom
sa stal každý, kto prekonal v prvom rade
sám seba a potom aj vytýčenú trasu z
Bojníc do Kanianky. Tí, ktorí stáli na
štarte prvýkrát, neskrývali obavy, možno
aj strach, pochybnosti ... Tie sa však s
prvými bežeckými krokmi rozplynuli a
potom už len beh a beh ...
Vy h o d n o t e n i e v š e t k ý c h
kategórií sa uskutočnilo pred Domom
kultúry v Kanianke. Najrýchlejší
športovci boli ocenení. Pre všetkých
účastníkov, športovcov, organizátorov i
divákov bolo príjemným spestrením
vystúpenie Petra Lipu.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
zdarnému priebehu VII. ročníka Behu
oslobodenia Bojnice - Kanianka.
Bližšie informácie o
výsledkoch si môžete pozrieť na
internetovej stránke našej obce.
Marta Pernišová

FK Junior informuje
Vážení futbaloví priaznivci!
Po dlhej, takmer päťmesačnej
zimnej prestávke, sa opäť otvárajú brány
futbalových štadiónov, na ktorých sa
odohrajú majstrovské zápasy jarnej časti
futbalového ročníka 2010-2011. Srdečne
teda vítam vás, futbalových priaznivcov, aj
na našom futbalovom štadióne. Ako už isto
viete, aj samospráva obce prešla veľkými
zmenami na čele s novým starostom obce aj
novými poslancami.
Cez toto zimné obdobie na prelome rokov sa
aj u nás, v klube, udiali podstatné zmeny, či
už vo výbore FK alebo kádrové zmeny v "A"
mužstve. Výbor FK Junior Kanianka bude
pracovať v tomto novom zložení: predseda Richard Marko, členovia - Ľubomír Pipíška,
Juraj Bátora, Pavol Hanko, Miroslav
Hvolka. Predošlému predsedovi pánovi
Jaroslavovi Kobuldovi a členom starého
výboru ďakujeme za odvedenú prácu. Káder
mužov, ako som už spomínal, prešiel
zmenami. Z mužstva odišli Kurbel Peter,
Richter Peter (Ludanice), Jaroslav Kobulda
(Koš), Lukáš Pekár, Juraj Hvolka (Lazany),
Peter Gregor (Sebedražie). Podarilo sa nám
dotiahnuť prestup Tomáša Bošku z Novák a
novou posilou je alžírsky útočník Kadhir
Belkacem, ktorý prišiel k nám na hosťovanie
z Topoľčian. Po ťažkom zranení kolena sa do
zápasového kolotoča vracia Michal Petráš a
do brány prichádza staronový brankár Pavol
Dianovský z Nitr. Rudna. Našim mužstvám
držíme v tejto sezóne palce.
Výbor FK vám praje veľa príjemných
športových zážitkov.
Martin Pipíška

Desať rokov tenisu v Kanianke
Dňa 23. júna 2001 v rámci "Kanianskych
dní" bol daný do prevádzky tenisový areá.
Postupne bolo toto tenisové centrum počas
ďalších rokov zveľaďované.
Realizátorom vybudovania bol Ing.
ĽubošTuchyňa, ktorý na jeho začiatky
spomína:
"V priestoroch medzi štátnou cestou a
Agátovou ulicou sa nachádzala nelichotivá
skládka odpadu. Po jej vyvezení a vyčistení
sa vytvoril priestor na vybudovanie
tenisového kurtu, ktorý by mohol slúžiť
milovníkom tenisu a hlavne školopovinnej
mládeži, ktorá v tom čase odrážala od
múrov garáž tenisové loptičky.
Začiatkom roka 2001 som požiadal
vtedajšieho starostu obce Emila Mendela a
písomne aj obecné zastupiteľstvo o
pridelenie tohto nevyužitého priestoru na
vybudovanie športového areálu. Tenisový
areál pozostáva z jedného antukového
dvorca, prevádzkovej budovy s
prístreškom pre dívákov, sociálnej budovy,

umelého osvetlenia a odpaliska na golf.
Celé jeho okolie je vysadené tujami,
trávnatými plochami a okrasnými kríkmi."
Toľko zo spomienok pána Ľuboša
Tuchyňu.
Počas desaťročného obdobia
navštívilo tenisový areál veľké množstvo
vyznávačov tenisu, ale musíme povedať,
že najmä mládež sa v poslednom období
vytráca. Cestu do nášho areálu si našli aj
občania z okolitých obcí, mesta Prievidze,
Bojníc, no i zahraniční návštevníci z Česka,
Anglicka, Nemecka a ďalších štátov.
Tenisový areál je v prevádzke od mája do
konca októbra, v rokoch 2003/2004 slúžil v
zimnom období ako prírodné klzisko.
Každoročne pri príležitosti významných
sviatkov poskytujeme areál pre deti,
vrátane zapožičania rakiet a loptičiek,
zdarma.
V roku 2003 bol založený ako občianske
združenie Tenisový klub OMEGA
Kanianka, ktorého hlavným poslaním je

je organizovanie tenisových turnajov
najmä pre mládež. Boli turnaje pod
názvom: Tenis hokej CUP mládeže,
Prázdniny s raketou, Hľadáme budúceho
Miloša Mečířa, tenisový turnaj "O raketu
olympijského víťaza Miloša Mečířa".
Turnaje pre dospelých - "Tenis CUP
OMEGA" pre ženy, "Tenisový turnaj o
pohár Dušana Tittela", no aj medzinárodný
turnaj v štvorhre za účasti tenistov z
družobnej obce Ruda nad Moravou.
Vedenie tenisového klubu
Kanianka si želá pri príležitosti 10.
výročia tohto športu v obci, aby si čo
najviac mladých ľudí našlo cestu za
tenisom.
Pre milovníkov tohto krásneho bieleho
športu bude tenisový areál v Kanianke
otvorený denne od 8.00 - 19.00 hod.
Potrebné je objednať sa vopred.
Florián Leitman
predseda TK
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Polícia

Zo školy

Obecná polícia
informuje
Kontakt:
tel.: 046/5400777
mobil: 0905 650 283
Obecná polícia Kanianka upozorňuje
majiteľov a chovateľov psov v obci
Kanianka, že v zmysle §27 ods.3, zák. číslo
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a VZN
číslo 2/2009 obce Kanianka boli povinní
zaplatiť daň za psa do 31.1.2011 bez
vyrúbenia dane obecným úradom. Preto
obecná polícia bude vykonávať kontroly
majiteľov psov, či je pes prihlásený a či je
zaplatená daň za psa. V prípade, že pes
nebude prihlásený alebo nebude zaplatená
daň, bude majiteľ psa riešený blokovou
pokutou až do výšky 33€.

Chceli sa zadarmo
povoziť
Dňa 2.2.2011 v čase o 23.50 hod. hliadka
obecnej polície zadržala vodiča a jeho
spolujazdca, ktorí jazdili na osobnom
motorovom vozidle zn. Citroen C4 bez ŠPZ
v obci Kanianka. Vozidlo viedol mladistvý
Lukáš C. z Kanianky, ktorý nevlastní ani
vodičské oprávnenie. Vodič a spolujazdec
(pokračovanie zo str. 9)
5. kategória
1.miesto - akoredeónové trio Juraj Korec,
Jakub Petrieska, Lukáš Zubaj
Akordeonika vystúpila ako hosť súťaže.
23.5.2010 celoslovenská pohárová súťaž
vo fitnes v Banskej Bystrici
kategória 9-10 rokov
3. miíesto - Anna Hepnerová
6. miesto - Henrieta Lipovská
kategória 13-15 rokov
5. miesto - Diana Schniererová
27.6.2010 celoslovenská pohárová súťaž
vo fitnes v Pezinku
kategória 9-10 rokov
5.miesto - Henrieta Lipovská
6. miesto - Anna Hepnerová
kategória 13-15 rokov
5.miesto - Diana Schniererová
3.-5.7.2010 Majstrovstvá sveta vo fitnes
detí v Bratislave
4. mieste - Anna Hepnerová
10.10.2010 vo finále speváckej súťaže "Tri
ruže" v Bánovciach nad Bebravou získala
1. miesto Michaela Pösová.
25.11.2010 na 2. ročníku regionálnej

Róbert B. z Kanianky boli predvedení na
OP a podrobení dychovej skúške na
zistenie alkoholu. U vodiča, mladistvého
Lukáša C., bolo namerané 1,62 promile a u
spolujazdca Róberta B. bolo namerané 1,64
promile alkoholu v krvi. Ďalším šetrením
bolo zistené, že mladistvý Lukáš C. a jeho
spolujazdec Róbert B. toto motorové
vozidlo odcudzili v autobazáre Kúty.
Keďže tieto osoby sa dopustili trestného
činu krádeže a trestného činu
neoprávneného užívania motorového
vozidla, prípad prevzalo OO PZ SR
Prievidza.

Zistený páchateľ
dopravnej nehody
Dňa 7.3.2011 v čase o 23.30 hod. prišlo k
dopravnej nehode na parkovisku pri
obecnom úrade. Vodič motorového
vozidla, ktorý dopravnú nehodu spôsobil,
z miesta činu ušiel. Obecnej polícii sa
vďaka kamerovému systému podarilo
zistiť o aké vozidlo išlo a zistiť aj páchateľa
dopravnej nehody. Bol ním Ernest L. z
Bojníc, ktorý sa ku svojmu skutku priznal.

Chcel si skrášliť byt
Obecná polícia objasnila krádež okrasného
kvetu - palmy v hodnote asi 60€, ktorú
páchateľ odcudzil z Domu kultúry v
Kanianke dňa 8.3.2011 počas kultúrneho
programu pochovávania basy. Z krádeže je
podozrivý František K. z Oslian. Vec je v
súťaže v hre na plechových dychových
nástrojoch v Trenčíne získali ocenenia:
2.miesto - Ondrej Slezák
3. miesto - Michaela Gúberová
december 2010 - vo výtvarnej súťaži Moje
najkrajšie Vianoce získali ocenenia žiaci
Natália Laitmanová 2. miesto a Martin
Bielik 4. miesto.
Žiaci z Kanianky pracujú vo
viacerých tanečných skupinách,
výtvarnom odbore a v školských
hudobných súboroch.
15 našich
absolventov z Kanainky v súčasnosti
študuje na konzervatóriách a vysokých
umeleckých školách.
Všetkým žiakom touto cestou
gratulujem a prajem im veľa úspechov v
budúcnosti, aby ďalej rozvíjali svoj talent,
ktorý dostali do vienka. Ďakujem všetkým
pedagógom ZUŠ Bojnice za prípravu
zverených žiakov a rodičom detí za
prejavenú dôveru voči našej škole. Verím,
že i v budúcnosti budú naši žiaci a
pedagógovia vzorne reprezentovať hlavne
seba, ale i ZUŠ Bojnice či obec Kanianka.
Mgr.art.Jozef Baláž

riešení obecnej polície.

Okradli dôchodcu
Dňa 21.3.2011 oznámil na obecnej polícii
dôchodca J.B. z Kanianky, že v
predchádzajúcich dňoch ho okradli v jeho
byte mladí muži z Kanianky, ktorí boli u
neho niekoľkokrát na návšteve. Poškodený
uviedol, že títo muži mu ukradli 440€ a
predtým nejaké zlaté šperky po manželke.
Nakoľko mladí muži sú podozriví zo
spáchania trestného činu krádeže, vec bola
odovzdané OR PZ SR Prievidza, oddeleniu
Justičnej a kriminálnej polície.

Pátranie po stratenej
osobe
Dňa 25.3.2011 o 22.02 hod. požiadal
operačný dôstojník OR PZ SR Prievidza
hliadku obecnej polície o poskytnutie
súčinnosti pri hľadaní staršej ženy z obce
Lazany, ktorá sa stratila v popoludňajších
hodinách. Hliadka obecnej polície
preverovala obec a jej okolie a využitím
osôb sa podarilo zistiť, že táto osoba sa
pohybovala po obci Kanianka a odchádzala
smerom do Bojníc. Na základe týchto
informácií sa podarilo nájsť stratenú osobu
na začiatku Prievidze.

Príhovor riaditeľa ZŠ Kanianka
k slávnostnej akadémii
k 20-temu výročiu otvorenia MŠ
a ZŠ v Kanianke dňa 25.3.2011
Moji milí spolupracovníci, terajší i minulí,
milé dámy, vážení páni!
Čas vždy niečo nám oznámi.
Teraz hlási, že 20 školských rokov v našej
škole materskej i základnej kanianskej je
takmer za nami. Tak zastavme sa v
kolobehu života na chvíľu a zaspomínajme,
aká v škole bola robota ... Štatistické údaje
z histórie v tomto liste nájdete od čias, keď
za prvého pána riaditeľa Alexandra
Michalíka činnosť v škole sme začínali.
Celkove za 20 rokov v 448 triedach
vystriedalo sa 10 154 žiakov, ktorí svoje
detstvo v škole prežívali, teda v priemere
500 detí na každý školský rok kľučky na
dverách chytali a nohavice v školských
laviciach si drali. Vždy v dobrom učitelia i
vychovávateľky ich otravovali, vzdelávali,
vychovávali, do života pripravovali.
Mnohí z našich žiakov už vysoké školy
vyštudovali.
Časom aj na budove školy vrásky pribúdali,
sem-tam múry popraskali, strecha
popukala, zatekala, no dobrého gazdu,
bývalého pána starostu Emila Mendela, na

obecnom úrade sme mali. Spoločné
projekty smel písali, aby v roku 2009 z
Elurópskej únie takmer 1 milión eur sme
dostali na kompletné zateplenie celej
budovy, na výmenu všetkých okien a
vonkajších dverí za platové a v nadstavbe
na budove zriadili sme už štyri triedy
novučičké nové. Cez projekty vybudovalo
sa v areáli školy aj miniihrisko s umelou
trávou a osvetlením pre deti i dospelých so
športovým zanietením. Nad telocvičňou
celá strecha bola z obecného rozpočtu
opravená. Spolu s ňou aj s vedľajšou
peknou školskou posilňovňou nielen pre
všetkých žiakov, ale aj pre všetky športové
kluby, futbal, stolný tenis, volejbal,
kickbox, karate a ženy zo zumby je naša
škola obľúbená.
Spolu s tým všetkým krásnym aj
ďalším dobrým nespomenutým zase jedna
krásna školská etapa je ukončená ...
Všetkým vám, ktorí v našich školách časť
svojho života ste obetovali, patrí moje
úprimné poďakovanie za všetkých
spolupracovníkov a v prvom rade za všetky
deti, ktoré ich navštevovali. Aké boli naše
deti? Nech hľadanie odpovede (viem, že
nie žiadnej maximálnej ani dokonalej) ešte
všetkých nás minimálne ďalších 20 rokov
čaká a láka.

Želám vám, nech to hľadanie je
krásne, nádherné, šťastné, vždy pozitívne
naladené ... Nech vždy všetky deti v škole
materskej i základnej kanianskej sú každé
ráno našim každodenným úsmevom
privítané akoby nadpozemským Slnkom
pohladené. Prosím všetkých, nech sa tak
stane! Nech je každá kanianska škola
skvelá! Za všetky deti, aj za vás si tak
želám... Také je moje želanie! Nech sa tak
stane!
Napísal: Mgr.Anton Smatana
riaditeľ školy

Pri tejto príležitosti a pri príležitosti Dňa
učiteľov boli učitelia pozvaní do obradnej
siene obecného úradu, kde sa im
prihovoril starosta obce Ing. Ivor Husár.

Ľadové medvede sú aj v Kanianke

V Kanianke dňa 7.4.2011
Bc.Dušan Škultéty
náčelník obecnej polície
Bola som milo prekvapená, keď som
sa dozvedela, že príslušníci našej
obecnej polície zistili páchateľa, ktorý
odcudzil kvet z domu kultúry. Tejto
správe som sa potešila preto, lebo
stratenú palmu som darovala do domu
kultúry ja. Príslušníkom polície patrí
preto vďaka.
V. Pálešová

Zasmejme sa
V ordinácii:
Príde babka k lekárovi po dlhšom
čase a ten jej hovorí:
"Babka, prečo ste u nás
tak dlho neboli?"
"Jáj, chorá som bola, pán doktor!"
Do ordinácie príde duch a vraví
vydesenému lekárovi: "No čo
čumíte, veď ste mi vraveli, že sa
mám prísť o 14 dní ukázať!!

Pri čítaní rôznej literatúry som sa
stretával s "otužilosťou". Aj keď som nebol
v tomto smere "bábovka", rozhodol som sa
vylepšiť si vzťah k studenému prostrediu.
Začal som doma. Opatrne, so studenými
sprchami. Ku koncu leta som si však
studenej vody moc neužil. Ale prišla zima a
už aj doma z vodovodu začala tiecť celkom
slušne studená voda. Na internete som
zohnal pár informácií, ako postupovať, a
cez zimné obdobie 2009/2010 som
zodpovedne pristúpil k otužovaniu v
domácich podmienkach. Po určitom čase,
keď som si bol pred večerom opäť zabehať
a napadol čerstvý sneh, som sa v tomto
krásnom bielom sniežiku "vykúpal". To
bolo radosti! A tak som pokračoval so
studenou sprchou a sem tam so snehovým
kúpeľom. Stále ma to viac a viac nutkalo
vyskúšať to - ponoriť sa po krk do studenej
vody. Aké to bude? Na tento pokus som
však potreboval nájsť partnera, ktorý by bol
ochotný dobrovoľne so mnou vstúpiť do
studenej vody. Otužilci neodporúčajú ísť
do studených vôd samému a ešte k tomu
začiatočníkovi. Partner alebo skupina
vnáša a utužuje psychickú pohodu, ktorá je
pri otužovaní a plávaní v studených vodách
potrebná.

Našiel som partnera. Je ním
švagor Peter. Mimochodom, na vojne bol
potápačom, takže som predpokladal, že
studená voda mu problém robiť nebude. A
studenú sprchu praktizoval doma tiež.
Slovo dalo slovo a keď prišiel deň D, išli
sme na vec.
28. marec. 2010. Teplota vzduchu
10°C a teplota vody 8°C. Sprevádzali nás
manželky - ako technické zabezpečenie a
morálna podpora. Kým sme sa s Peťom
pripravovali, Anka merala teplotu vody a
Martinka kamerovala a fotila. A Arnold-

Patrik povzbudzoval. Po dôkladnej
rozcvičke sme sa spolu s Peťom ponorili do
vôd kanianskej nádrže a aj sme si zaplávali.
Nasledovali ďalšie kúpania, ale teplota
vody už pomaly stúpala a tak sme 18. apríla
ukončili plávanie v nádrži a opäť sme začali
v septembri 2010 pri teplote vody 9°C.
Teplota vody pomaly klesala, až klesla na
teplotu, kedy začína mrznúť. A kým sa
stihla vodná hladina uzavrieť ľadovou
"pokrievkou", s Peťom sme stihli párkrát sa
vykúpať vo vode, ktorá mala 0°C (nula
supňov). Teplota vzduchu bola mínus 4°C
(4.12.2010) a mínus 5°C (5.12.2010). Do
vody sme sa opäť dostali až v tomto roku 9. januára 2011, keď ľad povolil, hlavne pri
prítokoch do nádrže, a tak sme sa s Peťom
párkrát opäť vykúpali.
Určite s Peťom nepodceňujeme
chlad vody a nepreceňujeme svoju
otužilosť. Keď začínajú tuhnúť svaly,
"bežíme" z vody von. Ja som dokonca
konzultoval vstup do chladných vôd aj s
mojím lekárom. Pre istotu. Pre svoje
zdravie robím niečo plusové a aj to tak
cítim. Už sa teším (a určite aj Peťo) na
ďalšie kúpanie v "ľadovke".
Marián Baláž a Peter Grolmus

