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Obyvatelia
Ružomberku bol Filip Foltán na 3. mieste. V juniorskom rebríčku je Filip Foltán na 8. mieste – to však neodráža jeho
výkonnosť, keďže bol len na 4 turnajoch z 8, pričom všetci hráči v rebríčku pred ním majú minimálne 6 odohraných turnajov.
Podľa počtu bodov na jednom turnaji by bol na 2. mieste – samozrejme, keby aj na tých zvyšných turnajoch hral ako na tých 4,
na ktorých bol – to je však samozrejme len hypotetická konštrukcia.
Slovenský pohár: toto bola najúspešnejšia tohtoročná súťaž pre náš klub – Tomás Krovina sa zúčastnil na všetkých piatich
kolách – a doniesol si z nich niekoľko medailových umiestnení – v 1. kole skončil na 3. mieste a posledné dve kolá dokonca
vyhral, čo ho vynieslo v celkovom hodnotení na 3. miesto.
Majstrovstvá Slovenska: Tomáš Krovina získal 3. miesto v hre č.10, a v hre č.14/1 sme získali medaily dokonca dve –
Michal Kubán skončil na 2. mieste a Tomáš Krovina na 3. mieste – a každá medaila z MSr je úspech
Koncoročný rebríček a Masters: na tohtoročný Masters sa kvalifikovali hneď dvaja naši hráči – Tomáš Krovina aj Michal
Kubán. A tam zahrali obaja výborne – Tomáš skončil tretí a Michal sa dokonca dostal až do finále, kde tesne podľahol
neohrozenej slovenskej jednotke, Jakubovi Koniarovi.

Stručné zhrnutie na záver – sezóna 2016 sa dá hodnotiť ako veľmi úspešná: v lige sme medailu získali po
dvojročnej prestávke, Tomáš Krovina vyhral hneď 2 kolá Slovenského pohára, doviezli sme aj medaily z MSr
mužov aj juniorov. Potešiteľné je práve napredovanie nášho juniora Filipa Foltána, ktorý patrí k slovenskej
juniorskej špičke. Dá sa povedať, že sme vo všetkých súťažiach dôstojne reprezentovali náš klub a obec, v čom by
sme radi pokračovali aj budúci rok
Roman Čertík, Predseda BK Kanianka

Viac kultúry do našej obce
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V živote obce a obecných spoločností
prebiehajú zmeny, ktoré priniesol život
(z novoročného príhovoru starostu)
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom tepelného hospodárstva akciovou
spoločnosťou TERMING, čím došlo k zmene výrobcu tepla. V súlade so zmluvou
je Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená cena tepla na úrovni roka
2014. Nový prevádzkovateľ kotolní vykoná v roku 2017 rozsiahlu rekonštrukciu
kotolne na Bojnickej ceste a vykoná rozsiahlu investičnú činnosť spočívajúcu v
prepojení teplovodov medzi PK29 a PK30. Touto zmenou bude celá sídlisková
časť vykurovaná z jedného zdroja, ktorý bude zásadným spôsobom
zrekonštruovaný. Tak ako bolo garantované, ceny za teplo sa zvyšovať nebudú.
Rozsiahle investície bude realizovať a platiť spoločnosť TERMING.
Obecná spoločnosť Eko-Energia pod vedením nového riaditeľa Ing. Henricha
Gajdošecha naďalej vykonáva správu bytov a nebytových priestorov rovnako,
ako tomu bolo doteraz.
Dôležitou investíciou minulého roku v objeme takmer 152 tis. EUR bola
oprava ciest v starej časti obce, ktoré boli zdevastované v dôsledku budovania
kanalizácie, ale aj v dôsledku ich veku. Nový asfaltový koberec dostali ulice
Športová, Sládkovičova a Bojnická. Nanovo sa vybudovala ulica Krátka. Zároveň
sme opravili niektoré prepadnuté úseky chodníkov v sídliskových medziblokoch,
vybudovali nový chodník na cintoríne pri jednohroboch a opravili ďalší chodník v
rozsahu cca. 100 m2. Na križovatku ulice Porubská sme osadili zasakovací žľab,
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Vážení čitatelia!
Starý rok je už zďaleka za
nami čo nám dokazujú nie len stále
dlhšie dni, ale aj čoraz silnejšie
lúče jarného slniečka.
My sa Vám opäť
prihovárame prostredníctvom
článkov v našom kanianskom
občasníku. V tom to čísle sa
dozviete ako sme začali nový rok
2017 či z investičného alebo
kultúrneho hľadiska. Veríme, že si
najdete chvíľu pre seba a
načerpáte nové sily pri troche
relaxu, či už pri čítaní našeho
informátora, alebo možno pri
jednom z našich kultúrnych
podujatí, o ktorých sa dočitate
práve v tomto čísle.
Prajeme Vám príjemnú
pohodu

Redakčná rada
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aby stekajúca dažďová voda a námraza neohrozovala
účastníkov cestnej premávky na tejto zložitej križovatke.
Rovnako sme osadili žľaby aj na ďalších uliciach, ako je
Veterná, Bojnická, Športová, Sládkovičova. V tomto roku
hodláme doriešiť aj problémy s dažďovou vodou na ulici
Pod vinicou.
Na prechode pre chodcov na Bojnickej ceste
pribudla svetelná výstražná signalizácia, bolo obnovené
vodorovné dopravné značenie - tzv. čiarovanie a nanovo
nastriekané zebry. V rámci skultúrnenia hromadnej
dopravy pribudnú nové autobusové prístrešky na zastávke
pri kostole a podľa finančných možností aj na sídlisku pri
novinovom stánku.
Na ulici Nová pri budove bývalej materskej školy
budujeme ďalšie parkovisko pre 29 vozidiel, pričom
vodiči môžu túto plochu využívať aj v týchto dňoch. Na jar
budú stavebné práce pokračovať tak, aby celé dielo bolo
uvedené do užívania počas leta 2017. Po oprave časti
prepadnutej cesty pi vjazde do Strediska sociálnych
služieb ostáva rozšíriť a doasfaltovať časť tejto ulice.
Na parkovacích miestach v sídliskovej časti
pribudlo nové dopravné značenie, ktoré by malo
zjednodušiť a sprehľadniť spôsob parkovania. Zároveň je
legislatívnym základom ochrany práv platiteľov poplatku
za parkovanie. Držitelia parkovacích miest si môžu
parkovacie preukazy vyzdvihnúť na obecnom úrade v
tomto období. Plastové tabuľku s poznávacou značkou
vozidiel už nebudú potrebné.
Cesta okolo priehrady sa začala budovať v
roku 2016. Jej súčasťou budú aj 2 odpočívadlá a work
outové ihrisko pre mládež a dospelých. Odovzdanie diela
je naplánované na mesiac júl. V týchto dňoch prebieha
budovanie základov cesty a jej odvodnenie.
Ďalšie detské ihrisko vyrastá v novej časti IBV a
bude podobné ako to na sídlisku.
V novej zástavbe
IBV zároveň pribudne
kamerový monitorovací systém, preto bolo potrebné
doviesť do tejto časti obce optický kábel.
Starý dom kultúry má vymenenú strechu, je
zateplený a čiastočne odizolovaný. V rámci jeho opravy
zostali pôvodné len obvodové múry. Rekonštrukcia
interiéru a jeho odovzdanie verejnosti sa vykoná v tomto
roku. Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu
starého domu kultúry, teda interiéru aj exteriéru
predstavujú cca. 200 tis. EUR.
Nový dom kultúry čaká rekonštrukcia
elektronického požiarneho systému v sume viac ako 21 tis.
EUR, čo nám prikazuje legislatíva. Zároveň plánujeme
dovybaviť interiér, zakúpiť ozvučenie a kvalitný
videoprojektor. Cez Enviromentálny fond by sme chceli
opraviť fasádu, strechu a zatepliť časť tejto budovy. Z

vlastných zdrojov sme vymenili svetlík vo foajé, urobili
podlahu v interiérovej časti nákladnej rampy, dokončili šatne
pre účinkujúcich a zhotovili nový vstup pre personál a
predajcov.
Na Enviromentálny fond sme taktiež podali
projekt na obstaranie malého úžitkového vozidla slúžiaceho
na zvoz a likvidáciu odpadu, či údržbu verejných
priestranstiev. Vyhodnotenie projektov má byť v tomto roku.
Nemalé prostriedky venujeme v prospech našich
najmenších v materskej škole. Okrem budovania ihrísk, sme
zabezpečili rekonštrukciu osvetlenia v ďalších priestoroch a
triedach materskej školy, zakúpili sme nový profesionálny
mangel, práčku, elektrický kompostér na likvidáciu
jedálenských zbytkov, lodný kontajner pre potreby detského
dopravného ihriska, vymaľovali sme schodiská, vykonali sme
kompletnú rekonštrukcie obkladov kuchyne a jej
dovybavenie.
V tomto roku vymeníme na chodbách a schodiskách lampy za
modernejšie a úspornejšie svetlá s pohybovým čidlom,
plánujeme dokúpiť detské hojdačky a obnoviť interiéry tried
či obstarať nový nábytok.
Pre základnú školu sme zabezpečili zo zdrojov
Ministerstva školstva 60 tis. EUR na komplexnú opravu
toaliet, ktorých oprava sa bude realizovať v roku 2017.
V roku 2016 sme začali s údržbou verejného
osvetlenia z vlastných prostriedkov, nakoľko obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o odstúpení od tohto projektu z
prostriedkov Európskej únie.
Po nástupe teplejšieho počasia dokončíme povrchovú úpravu
a nátery pôvodných stĺpov verejného osvetlenia v počte 73
kusov, vymeníme ich elektrickú výzbroj a na časti stĺpov
osadíme nové kryty.
Moderným a úspornejším vonkajším osvetlením
nahradíme to zastaralé a zhrdzavené na novom cintoríne.
Zakúpením svetelnej vianočnej výzdoby sme
chceli prispieť k peknej atmosfére sviatkov, čo ocenili nielen
naši občania, ale aj okoloidúci návštevníci našich ulíc.
Za zmienku stojí informácia o novom zákone o
odpadoch, ktorý ukladá povinnosť kompostovať zelený
odpad pre každý rodinný dom. Za týmto účelom zakúpil
obecný úrad prvých päťdesiat veľkoobjemových
kompostérov, ktoré budú ponúkané za symbolickú hodnotu.
Napriek štátom avizovanému zdvíhaniu poplatkov za
skládkovanie odpadu o viac ako dvojnásobok, obec neplánuje
zvyšovanie daní a poplatkov ani v ďalšom roku.
V oblasti kultúry sme spolu s partnerskou obcou
Fryšták spracovali projekt cezhraničnej spolupráce zameraný
jednak na výmenu jednotlivých združení, ako aj na spoluprácu
škôl, športových klubov či kultúrny program. V prípade
úspešnosti by sme na tento účel čerpali prostriedky po dobu
troch rokov, čo by určite obohatilo kultúrny a spoločenský

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ 47(1)
Priestupku sa dopustí ten kto
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie…………… alebo
zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kanianka č.3/2013 o čistote obce a verejnom poriadku
Čl. 3 – Práva a povinnosti osôb
Ods.3, písm. i),
V záujme vytvárania zdravého životného prostredia , zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce
sa na verejných priestanstvách zakazuje ponechávať exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť osoba
vodiaca psa.
Takže keď sa najbližšiu dobu vyberiete so svojim miláčikom na venčenie:
- Nenechávajte to na niekoho iného. Ak je to tvoj pes, tie hovienka takisto. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia v
niektorých oblastiach, teraz asi sklamem... psia hovienková víla neexistuje!
- Vždy noste so sebou pre istotu najmenej 2 vrecká na exkrementy. Nie raz sa stalo, že si to aj Rexo počas prechádzky
druhýkrát rozmyslel. Prvý sáčok v čudu, druhý nemám, čo teraz? Poobzerať sa okolo seba a ísť ďalej? NIE !!!
- Po tom, čo ste svedomito zdvihli hovienka do vrecúška, hoďte ich do koša. Nevešajte ich na najbližší krík. Nič nepokazí
krásnu prechádzku viac, ako chodníček ozdobený farebnými sáčkami psieho odpadu visiacich na stromoch.
Nakoľko uvedený problém je veľmi vážny a alarmujúci, upozorňujeme majiteľov psov, že obecná polícia zvýšuje kontroly
majiteľov psov pri venčení psov na verejných priestranstvách, kontroly známok neprihlásených psov do evidencie obce,
kontroly očkovacích známok psov. V prípade porušenia povinnosti majiteľov psov alebo vodiacich osôb im bude udelená
bloková pokuta do výšky 33 €.
Mgr. Dušan Škultéty
náčelník obecnej polície

Ligová súťaž družstiev – EXTRALIGA
BK Kanianka po dvojročnej prestávke opäť s medailou
Družstvo Biliardového klubu Kanianka tento rok, po 2-ročnej pauze, opäť získalo medailu v najvyššej biliardovej súťaži
družstiev – a to bronzovú za 3. miesto. Na viac sme tento rok nemali, obe družstvá na prvých dvoch miestach sú výkonnostne
na tom oveľa lepšie – o čom svedčí nielen to, že s nikým neprehrali (vo vzájomnom zápase samozrejme niekto prehrať
musel), ale aj skóre. Naše družstvo hralo celú súťaž v zostave Tomáš Krovina, Michal Kubán a Roman Čertík. Začiatok
sezóny sme mali veľmi dobrý – v 1. kole sme nečakane hladko vyhrali v Bratislave s 1.BC Lavos (8:1), pričom sme očakávali
náročný a vyrovnaný zápas.
Družstvo hralo vo všetkých zápasoch v rovnakej zostave a približne s rovnakou bilanciou: Krovina aj Kubán mali narovnako
(21 zápasov, 11 výhier), Čertík z 21 vyhral 8 zápasov (pričom z prvých šiestich až päť, ale potom to už nebolo ono).
Rovnakým výsledkom sme v 2. kole vyhrali aj s nevyspytateľnou Aréna Ružomberok a keď sme vyhrali aj 3. kolo proti
nováčikovi z Trenčína 6:3, bolo jasné, že tento rok so záchranou problémy nebudú :-)
V týchto prvých zápasoch žiaril najmä Michal Kubán, ktorý neprehral ani jeden zápas z 9 hraných. Lenže kríza na neho
doľahla v najnevhodnejšej chvíli – v zápase 4. kola proti obhajcovi bronzu, družstvu Horses Prešov sme si mohli v prípade
výhry už predčasne zabezpečiť bronzovú medailu, ale prehrali sme 4:5 – Kubánovi sa nepodarilo vyhrať ani jeden zápas,
Čertík vyhral len jeden a tak ani 100% úspešnosť a 3 body Krovinu na výhru nestačili. V 5. kole sme utrpeli ďalšiu prehru –
jasne 8:1 s Majstrovských Komárnom. Potom sme síce vyhrali 9:0 s 2. BC Lavos Bratislava, ale pred posledným zápasom
sme stále nemali medailu istú – potrebovali sme uhrať aspoň 1 bodík v zápase proti vicemajstrovi 1. BC Elite KAMI Profit
Bratislava, dokonca sme v prípade výhry 7:2 a vyššej mohli byť aj druhí. Ale hráči Elite nám rýchlo ukázali, že na to nemáme
ani pomyslieť, už po 2/3 zápasu mali výhru vo vrecku a my sme boli napokon veľmi radi, že sme uhrali, čo bolo treba na
bronzovú medailu – stačila na ňu aj prehra 2:7.
Z bilancie jednotlivcov je zrejmé, že na úspechu sa podieľali všetci hráči, aj keď hlavnými oporami boli Krovina (21 zápasov
a 15 výhier) a Kubán (21/13), Čertík mal bilanciu 18/7
Súťaže jednotlivcov
Juniori – Filip Foltán nás potešil aj v juniorských súťažiach jednotlivcov. Na Majstrovstvách Slovenska v hre č.8 skončil na
2. mieste, a v hre č.10 na 3. mieste. Okrem MSr juniori mávajú aj svoje vlastné turnaje – Junior cup. 1. kolo bolo v Kanianke a
na ňom skončil Filip Drexler na 3. mieste. Na ďalšie dva, ktoré boli až v ďalekom Prešove, naši hráči nešli, ale v 4. kole v
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Kultúra

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

Nekonečná téma - psie exkrementy
Psie exkrementy trápia obyvateľov všetkých miest na Slovensku. Niektorí
psičkári po svojom miláčikovi výkaly stále neodpratávajú, hoci stáčí tak málo - vlastná
vôľa, vrecko a kôš.
„ Nikto nevie presnejšie, kde sa psí exkrement nachádza, ako samotný chovateľ psa, ktorý
od neho práve odchádza – za 10 sekúnd to už nevie ani on.“
Má ho úporne hľadať a odstrániť niekto iný?
Priamy kontakt človeka s exkrementom zanecháva vždy nepríjemný dojem. Aj z objektívnych dôvodov možno situáciu
hodnotiť ako krajne kritickú. Neporiadni majitelia psov strpčujú život iným občanom najmä mamičkám malých detí, ktoré
majú v istom štádiu svojho veku tendenciu nielen všetko chytať do malých ručičiek, ale čo je horšie, dávať si svoje „úlovky“
priamo do úst.
Psie exkrementy sú nebezpečné pre človeka, hlavne
pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi
bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými
ochoreniami (napr. salmonelóza, giardióza,
toxokaróza, pásomnica psia).
Odhaduje sa, že jeden gram psích exkrementov
obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií (napr.
Escherichia coli) o ktorých je známe, že spôsobujú
kŕče, hnačky, črevné ochorenia a vážne ochorenia
obličiek u ľudí. Môže taktiež spôsobovať
kampylobakteriózu, e. coli, giardiu, parvovirózu,
pásomnice, škrkavky, salmonelu či kokcídie. Psím
výkalom patrí 3.- 4. miesto v poradí hlavných zdrojov
bakteriálnej kontaminácie vodných tokov, spodných
vôd a pláží. Kontaminácia vody baktériou
Escherichia coli je jeden z hlavných dôvodov zákazu
kúpania sa v riekach, jazerách a zatvárania verejných
pláží.
Zákon, či nariadenia kompetentných:
Zákon ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - Zákon č. 282/2002 Z. z.
§3
Evidencia psov
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len
"evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty
uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
(2) Evidenciu vedie obec.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

život v obci.Okrem splátok za nájomné domy vo vlastníctve obce má Kanianka jediný úver z roku 2013, ktorý bol použitý na
opravu miestnych komunikácií. Celková zadĺženosť prepočítaná na jedného občana je cca. 10 €, a naše hodnotenie
bankovým sektorom je veľmi dobré uvádzané v kategórii A.
V minulom roku sme podporili z obecných prostriedkov záujmové združenia, športové kluby a miestny folklór vo
finančnom objeme 28.700,- EUR. Zároveň dotujeme opatrovateľskú službu pre odkázané osoby, dotujeme náklady na
prevádzku všetkých kultúrnych zariadení v obci, financujeme obecnú knižnicu, platíme režijné náklady v školskej jedálni,
spolufinancujeme školskú družinu. Symbolickým nájomným podporujeme neverejného súkromného poskytovateľa
sociálnych služieb, ktorým je Stredisko sociálnych služieb v Kanianke. Finančne prispievame aj na stravovanie dôchodcov
ktorí si berú stravu zo Strediska sociálnych služieb a základnej školy v objeme 4400,- EUR.
Napriek množstvu vykonanej práce a dobrej finančnej kondícii je stále čo zlepšovať, alebo sa venovať aj drobnostiam, ktoré
môžu občana iritovať.
Ing. Ivor Husár
starosta obce Kanianka

Obec Kanianka napĺňa povinnosti zákona o odpadoch
Povinnosť zberu jedlých olejov nie je nová. Doteraz si ju zabezpečovali jedálne samostatne a na vlastné náklady. Týkalo sa
to domu kultúry, základnej a materskej školy, Strediska sociálnych služieb a pohostinských služieb ako je napr. picéria.
Občania mohli prepálený kuchynský olej nosiť na zberné miesto podľa zverejneného harmonogramu.
V súčasnosti je pri vstupe do dvora kuchyne základnej školy voľne prístupný špeciálny kontajner na určený zberu jedlých
olejov a tukov. Kontajner má dvojité dno a signalizačný mechanizmus hladiny olejov. Je opatrený piktogramami a návodom
na používanie. Každý občan môže do tejto nádoby vyliať po vychladení použitý kuchynský olej. Stačí zdvihnúť žltý poklop
na 600 litrovom kontajnery a naliať olej do lievikovitého otvoru. Ak občan olej donesie v PET fľašiach, tieto po vyprázdnení
vhodí do žltého kontajnera na plasty. Kontajner je prístupný verejnosti bez obmedzenia. Špeciálna nádoba nie je určená na
iné typy olejov a je zakázané do nej liať motorové, prevodové, hydraulické, transformátorové či iné oleje. Kontajner je pod
kamerovým systémom.
V zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky k tomuto zákonu je každý povinný spracovávať biologicky rozložiteľný
odpad (BRO) zo záhrad v súlade s VZN teda kompostovaním. Za týmto účelom obec zabezpečí pre každý rodinný a bytový
dom kompostér. Obecné zastupiteľstvo schválilo ich prenájom za 20% nákupnej hodnoty, pričom jeho prevzatie a úhrada je
dobrovoľná. Kompostovanie však nie je o plastových nádobách. Tento spôsob spracovania BRO sa dá robiť aj v
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Školstvo
kompostovacích zariadeniach
zhotovených svojpomocne, nakoľko sa
jedná o technologický postup a
ošetrovanie rastlinných zbytkov a
odpadov zo zeleniny. Výsledkom
takéhoto procesu má byť humusu.
Pani Oľga Leitmanová je
poverená obecným úradom navštíviť
jednotlivé domácnosti, poskytnúť im
zmluvu na prenájom kompostéra a
písomne zaznamenať či domácnosť už
realizuje kompostovanie. Kampaň sa
začala v III. stavbe IBV a následne bude
pokračovať v ostatných častiach obce.
Súčasťou bude názorná ukážka
kompostovania a montáže kompostéra.
Odmietnutím zariadenia sa domácnosť
nezbavuje povinnosti kompostovať,
nakoľko táto povinnosť je stanovená zákonom. Zakázané je BRO vynášať na rôzne priestranstvá ako aj ich spaľovanie. Toto
sa netýka konárov, ktoré sa zhromažďujú za farou a pri PK29. viac informácii k tejto problematike zverejníme na webe obce
Kanianka.Ing.
Ing. Ivor Husár
starosta obce Kanianka

Posledný krát v roku 2016 sa poslanci stretli
na rokovaní Obecného
zastupiteľstva dňa 7.12.2016.
Prerokovali a schválili Správu o výsledkoch a
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Kanianka za školský rok 2015/2016. Rovnako schválili
VZN č. 8/2016 obce Kanianka o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Kanianka pre kalendárny rok 2017 a
VZN č. 9/2016 obce Kanianka o dani z nehnuteľností na rok
2017. Uložili riaditeľke základnej školy prepracovať Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Kanianka za školský rok 2015/2016,
predložiť Rade školy a následne na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Vzali na vedomie úpravu rozpočtu
č. II.B v kompetencii starostu obce, stanovisko hlavného
kontrolóra
k programovému rozpočtu obce na roky
2017,2018,2019, ako aj programový rozpočet obce na roky
2018, 2019. Schválili programový rozpočet obce na rok
2017, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2017, ako aj zámer odpredaja obecnej parcely pre
vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Ing. Jána Hepnera. Na
základe návrhu vyraďovacej komisie schválili vyradenie
neupotrebiteľného majetku obce.
Z dôvodu aktualizácie majetku obce poslanci schválili
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme nehnuteľností a
tepelnotechnických zariadení zo dňa 30.06.2016 medzi
spoločnosťou TERMMING, a.s. a Obcou Kanianka a vzali na
vedomie Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme
nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení zo

dňa 30.06.2016 medzi spoločnosťou TERMMING, a.s. a
Eko Energia, s.r.o. Kanianka. Za člena bytovej komisie bol
doplnený Ing. Henrich Gajdošech. Na záver rokovania si
poslanci dohodli termíny zasadnutí OZ na rok I. polrok
2017 nasledovne: 25.1., 22.3., 21.6.
Prvý krát v roku 2017 zasadali poslanci dňa
25.1.2017.Schválili VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na
území obce Kanianka, odstúpenie od zmluvy o refundácii
niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného
kontrolóra viacerých obcí a vzájomnej koordinácii
termínov zasadnutí obecných zastupiteľstiev zo dňa 31.12.
2011 s účinnosťou ku dňu 31.3.2017. Vyhlásili voľbu
hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky na túto
voľbu.
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 22.3. 2017 v
jedálničke DK Kanianka. Dôvodom voľby je uplynutie
funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o
obecnom zriadení šesť rokov.
Poverili starostu obce rokovaním s riaditeľom
OSBD Prievidza o odkúpení časti obecného pozemku
parc. reg. „C“ č. 1674/5 namiesto zriadenia vecného
bremena pre realizáciu bezbariérových vstupov k
bytovému domu 598 na ulici Nová, vchod č. 16,18,20,22 v
Kanianke. Schválili prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove obecného úradu, Kanianka
pre novozaloženú spoločnosť „KaniankaDent s.r.o ktorej
konateľom je MUDr. Matilda Hiklová. Na základe

Obecný úrad a Dom kultúry v Kanianke si ako každý, tak aj
tento rok pripomenúl dňa 10. marca 2017 sviatok, ktorý
oslavujú všetky dámy, ženy i slečny.
V tomto roku sme požiadali o spoluprácu strednú odbornú
školu obchodu a služieb nakoľko sme chceli túto oslavu poňať
trochu netradične.
Okrem kultúrneho programu mali oslávenkyne možnosť
vidiet v prvej časti vystúpenie žiakov, ktorí im ukázali postup
vypracovania miešaných nápojov. Týto žiaci sa prezentovali
rovnakým postupom,aký je predvádzaný či už na rôznych
sútažiach, ale aj na samotnej maturite. Po ukočení hlavnej
časti, ktorá bola na „starej sále“ DK Kanianky , sa dámy
presunuli do vestibulu, kde ich čakalo malé občerstvenie v
podobe čerstvo pripravenej kávy a žiakmi vyrobenými
zákuskami. Okrem pohostenia si mohli niektoré odvážlivkyne
nechať urobiť manikúru alebo make up tváre, ktoré opäť
poskytovali žiaci KALINY pod dohľadom svojich majsteriek.
Ako už bolo spomenuté, je to prvý krok spolupráce so žiakmi a
učiteľmi strednej odbornej školy v prievidzi, nakoľko záujem
o spoluprácu je nielen na našej strane. Máme záujem
spolupracovať aj pri iných príležitostiach a spestriť tak naše
spoločenské akcie o množstovo zaujimavostí, ktorým sa žiaci
učia. Veríme, že sa Vám milé dámy a slečny páčilo a dúfame,
že naša snaha Vám prinisiela radosť a spokojnosť.
Peter Bielický riaditeľ DK Kanianka
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Obyvatelia
Fašiangu, fašiangu, sviatku veliký...
Fašiangy sa radia medzi najveselšie v rámci
ročného zvykoslovia na Slovensku. Termín konania
fašiangov je pohyblivý a závisí od Veľkej noci (táto sa
pohybuje podľa dennej rovnodennosti. Fašiangy končia
štyridsať dní pred Veľkou nocou. Preto jeden rok býva
fašiangové obdobie dlhšie a ďalší zas kratšie.
I keď čas veselenia a fašiangových zábav
a radovánok začína už v januári, na hornej Nitre a podobne
i v našej obci začínajú fašiangy „Tučným štvrtkom“. V
tento deň sa mal každý dosýta najesť, pretože sa tradovalo,
že „kto sa v tento deň poriadne nenaje, bude po celý rok
hladovať. V Kanianke sa na Tučný štvrtok už viac rokov
stretávajú
v klube dôchodcov členovia Jednoty
dôchodcov, kde im fašiangové zvyky predvádzajú
členovia FS Košovan. V sobotu po Tučnom štvrtku začali
obchádzať fašiangovníci obec a táto pochôdzka trvala až
do utorku, kedy o polnoci na zábave pochovali basu, ako
symbol zábav a radovánok. „Fašiangu,

fašiangu, sviatku veliký, basu pochováme, koniec muziky. Už
je mešec prázdny, korún neni dosť, basu pochováme a nastane
pôst“ - touto piesňou sa zvykol končil fašiangový program.
Doba však so sebou priniesla so sebou aj to, že dnes sa vo
väčšine obci basa pochováva už v sobotu. U nás v Kanianke sa
už dlhé roky zvyklo basu pochovávať tradične v utorok.
Pochovávanie basy si našlo už svojich skalných, medzi
ktorými sú nielen naši občania, ale s „totkou basou Rózou“ sa
každoročne lúčia i návštevníci z celého nášho regiónu. Títo sa
tešia hlavne na spevné dialógy, v ktorých sa humornou
formou pripomenú rôzne udalosti, ktoré sa prihodili v obci
počas celého minulého obdobia. Pred niekoľkými rokmi
prišli organizátori rozlúčky s basou s dobým nápadom, aby sa
samotný akt pochovávania uskutočnil už o 22.00 hodine. Ráno
na Popolcovú (Škaredú) stredu,
tak môže väčšina
návštevníkov ísť svieža a vyspatá do práce. Popolcovou
stredou začína 40-dňový pôst – príprava na Veľkonočné
obdobie.
Viliam Kurbel

predchádzajúceho zámeru schválili odpredaj obecnej parcely Ing. Jánovi Hepnerovi. Z dôvodu usporiadania vlastníckych
2
vzťahov v lokalite ulice Športovej schválili poslanci cenu 3,33 €/m pre výkup pozemkov v k.ú. Kanianka v lokalite ulice
Športová od pôvodných vlastníkov v prospech obce Kanianka. Nakoľko je povinnosťou obce zabezpečiť zber biologicky
rozložiteľného odpadu, začína obec s realizáciou tohto zberu v súlade s legislatívou. Prvým záujemcom o kompostéry
schválili poslanci poskytnutie kompostérov na základe žiadostí občanov za úhradu 20% z nadobúdacej ceny kompostéra.
Na základe vykonanej kontroly hlavného kontrolóra poslanci vzali na vedomie Správu o Kontrole dodržiavania a
uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako aj vnútorných predpisov o verejnom obstarávaní v základnej škole Kanianka. S kompletným znením
uznesení sa môžu občania oboznámiť na obecnom úrade, alebo internetovej stránke obce.

Premnožené mačky sú nielen problémom
Kanianky

Obecný ples 2017
Aj v tomto roku sa u nás v obci konal obecný ples, ktorý sa stáva čoraz populárnejším, o čom značí hlavne záujem
samotných hostí.
Aj napriek neúčasti hlavného leadra celého plesu moderátora Milana „Juniora“ Zimnýkovala, ktorý sa nemohol
zúčastniť kvôli zdravotným problémom, sa úroveň určite neznížila. Dôkazom toho bol veľký počet baviacich sa
hostí do neskorých nočných hodín.
Na plese nechýbal kultúrny program v podaní výborných tanečníkov či spevákov, ale o hlavnú zábavu sa postaralo
niekoľko živých kapiel.
Samozrejme stále je čo zlepšovať a verím, že vďaka dobrej spolupráci s obecným úradom sa nám to určite
podarí.
Peter Bielický riaditeľ DK Kanianka

Obec Kanianka už v minulosti zrušila detské
pieskoviská v sídliskovej časti obce. Jediné udržiavané
pieskovisko ostalo v areáli materskej školy. Dôvodom
okrem iného boli aj problémy pri dodržiavaní hygienických
predpisov, zdravotnej nezávadnosti, čistoty
a četné
kontroly Úradu verejného zdravotníctva. Voľne prístupné
pieskoviská sú problémom najmä z pohľadu ich
mikrobiologických vlastností, ktoré musia vyhovovať aj
najmenším užívateľom, teda predovšetkým deťom.
Zásluhu na tomto stave majú aj túlavé a premnožené mačky,
ktoré podobné miesta s obľubou vyhľadávajú ako toaletu.
Ďalším nežiadúcim javom je pohyb týchto spoločenských
zvierat v blízkosti smetných nádob a nedajbože aj vnútri
odpadkových kontajnerov. Počas milostných hier mačky
vyludzujú zvuky podobné plaču batoľaťa a svojou nočnou
aktivitou nedajú spávať najmä vnímavejším

ľuďom. Mačka môže mať niekoľko vrhov do roka a
plodnosť túlavých zvierat je ťažké regulovať. Seniori a
predovšetkým deti majú radi tieto prítulné a hravé
stvorenia, ktoré človek domestikoval za účelom ničenia
nežiadúcich myší a hlodavcov. Deti ťažko rozoznajú
zdravotný stav mačiek a radi ich chytajú. Problémom sa
stáva prikrmovanie túlavých mačiek na verejných
priestranstvách, a znečisťovanie vstupov do domov či
okolia zbytkami jedál a výkalmi. Voľne pohodené zbytky
jedla, ktoré neskonzumuje mačka sa stávajú potravou
potkanov a hmyzu. Mačka, ktorá má neobmedzený
prístup k potrave nemá motiváciu loviť hlodavce a jej
plodnosť sa zvyšuje. Odborníci však upozorňujú aj na
riziká spojené s túlavými mačkami, manipuláciou s nimi a
ich prikrmovaním.
Takmer všetky túlavé mačky bez dostatočnej
zdravotnej starostlivosti majú parazity.
Niektoré
ochorenia mačiek môžu byť prenosné aj na človeka, ako
chlamydióza, salmonelóza či besnota.
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Obyvatelia
Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a vyhlášky č.
123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat
a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
je mačka spoločenským zvieraťom a zároveň patrí do
kategórie vnímavých mäsožravých zvierat.
Túlavým zvieraťom je zviera, ktoré sa bez kontroly a
dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách
voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ
nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne
dostupných verejnosti. Toto kritérium spĺňa väčšina mačiek
pohybujúcich sa po sídliskovej časti Kanianky. Odchyt
túlavých zvierat na území obce zabezpečuje obec. Odbornú
spôsobilosť na odchyt majú v obci Kanianka dvaja
zamestnanci. Odchytené túlavé zvieratá sa umiestňujú do
karanténnych staníc, alebo do útulkov, ktoré pre mačky v
okrese Prievidza neexistujú. Obdobné problémy majú aj iné
mestá a obce na slovensku.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné
náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako
tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti
besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej
vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a
vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a
biologických potrieb. Preto každý, kto sa ujme

náhradnej starostlivosti o túlavé zviera si musí uvedomiť
svoje povinnosti aj v oblasti zdravotnej starostlivosti a
vakcinácie. Nestačí si tieto zvieratá brať na čas domov,
prikrmovať ich, alebo im stavať prístrešky. Orgán veterinárnej
správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak
nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších
ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote, ako aj
vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických
a biologických potrieb. To sa týka aj chovateľov psov.
Z dôvodu premnoženia mačiek v sídliskovej časti,
obecný úrad zabezpečil odchyt a kastráciu mačiek spojenú s
ich vakcináciou. Vetrerinárne úkony vykonáva Veterinárna
klinika ZOOVET z Prievidze. Občianske združenie Mačky
SOS hradí kastráciu mačiek a obec Kanianka ich odčervenie a
vakcináciu proti besnote. V záujme ochrany obyvateľstva
pred prípadnými ochoreniami prenosnými z mačiek na ľudí je
treba poskytnúť súčinnosť pri kastrácii a vakcinácii
nechcených zvierat. Mačky je možné doniesť na obecnú
políciu v Kanianke počas pracovných dní. Obecní policajti
zabezpečia ich prevoz na veterinárny zákrok a vrátenie
zvieraťa späť do Kanianky. Ak je to potrebné mačky zostávajú
na hospitalizácií na Veterinárnej klinike až do úplného
zotavenia. Toto riešenie problému s túlavými mačkami je
časovo a finančne obmedzené.

Slovensku, ktoré boli odmenené 139 litrami detskej pitnej
vody značky Lucka.
Správny pitný režim prirodzene vedie deti k zdravému
životnému štýlu a vytvára predpoklady pre zdravú,
psychickú aj fyzickú kondíciu detí. Touto cestou sa chceme
pani Vážanovej poďakovať.
Detský maškarný bál v Kanianke
Ovenčili sálu, všetko kvôli bálu.
Z dievčatka sa stala víla ,princezná, hviezda, púpava.
Z chlapcov spidrmani , vojaci, všelijaké zvieratá.
Prišli všetci, čo prísť mali , vodníci a šašovia , tancom sálu
rozhýbali.
V poslednú februárovú nedeľu pripravila materská škola v
spolupráci s eRkom, obecným úradom a domom kultúry
maškarný bál pre deti. Sála kultúrneho domu sa razom
premenila na pestrú a farebnú ríšu fantázie.

Veselú náladu, či rytmus tancovania a zábavy v sále udávala
Šaška Jaška so svojimi pomocníkmi šašami a tromi
nezbednými vodníkmi. Šaška Jaška mala pre deti
pripravené rôzne súťaže a zábavné hry. Súťažné masky boli
rozdelené do troch kategórii od 0- 3rokov, 4-6 rokov, 7-15
rokov.
Lákadlom pre deti bolo množstvo cien, ktoré sa nám za
pomoci sponzorov podarilo pripraviť . V sále sa
roztancovalo množstvo masiek spomedzi ktorých si musela
porota vybrať a určiť tú najkrajšiu. Porota nemala veru
jednoduchú úlohu, nakoniec z každej kategórie ocenila 5
masiek, ale ani ostatné masky nezostali smutné pretože pre
každú masku bola pripravená malá odmena. Na záver
chceme poďakovať sponzorom. Milé deti, tešíme sa na vás
aj o rok a držíme palce pri skvelých nápadoch!
Mgr. Marieta Bielická
riaditeľka MŠ

V Kanianke našli nového zubára
Najväčšia obec v okrese Prievidza neostane bez neštátneho
zmluvného stomatológa. Doterajšia zubárka Matilda Hiklová
je už v dôchodkovom veku, preto obec hľadala za ňu náhradu.
Mali šťastie, ozval sa im stomatológ z Ukrajiny, ktorý už istý
čas pôsobí na Slovensku. V nasledujúcich rokoch to však v
iných ambulanciách na hornej Nitre nemusí byť také úspešné.
Vekový priemer stomatológov v regióne je viac ako
päťdesiatsedem rokov.
Zahraničie láka
Keď sa pred rokmi do Kanianky nasťahovali obyvatelia Koša,
obec musela riešiť aj súvisiace služby a občiansku vybavenosť.
Súčasťou budovy úradu sa preto stali aj ambulancie pre
všeobecného a detského lekára a zriadená bola aj
stomatologická ambulancia. „Lekári starnú, a aj naša neštátna
zmluvná zubárka pani Matilda Hiklová je už v dôchodkovom
veku. Už nadsluhuje, prosil som ju preto v minulosti, aby ešte
potiahla. No teraz sa rozhodla, že chce činnosť stomatológa
definitívne skončiť“ priblížil starosta Kanianky Ivor Husár.
Prácu MUDr. Hiklovej a jej prístup k pacientom si veľmi
Vážim a za celú obec jej ďakujeme za doterajšiu činnosť. Nemali za ňu náhradu, preto písali do zdravotníckych škôl, do
Slovenskej komory zubných lekárov, oznam dali aj na svoju webovú stránku. „Nájsť mladého stomatológa nie je vôbec
jednoduché. Lekárske fakulty produkujú nedostatok stomatológov, a z tých, ktorí skončia, mnohí odchádzajú do zahraničia.
Ďalší zas radšej pôsobia vo väčších mestách, s menším počtom pacientov no za vyššie cenové relácie“ priblížila problém
stomatologička Matilda Hiklová. Ako príklad spomenula Bratislavu, kde má jeden zubár asi deväťsto ľudí v obvode, no ona v
Kanianke ich má až štyritisíc. „Preto sa mladí zubári do menších miest či dokonca na dediny nehrnú,“ zdôraznila.
Učil sa slovenčinu
V Kanianke však mali šťastie, ozval sa im ukrajinský stomatológ Pavol Grytsenko. O tom, že v najväčšej obci okresu
Prievidza hľadajú zubára, sa dozvedel cez Slovenskú komoru zubných lekárov na podnet obecného úradu. Záujem pracovať

DS Stanislava Chrena
Dňa 7. marca 2017 sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kanianke spolu s členmi divadelného súboru
Stanislava Chrena zúčastnili kultúrneho zájazdu do Komorného divadla v Martine. Pozreli si komédiu A.N.Ostrovského :
LES. Zaujímavosťou bolo, že do Martina využili železničnú dopravu. Predstavenie trvalo takmer 3 hodiny a možno
konštatovať, že ani jeden divák v preplnenom hľadisku sa nenudil. Veď takí známi herci ako napr. Jana Oľgová, František
Výrostko, Marek Gaišberg, či Daniel Heriban svojím iskrivým vtipom a bezchybnými výkonmi bavili spokojných
diváko.v
Pred samotným predstavením, ktoré sa hralo dopoludnia o 10.00 hodine navštívili účastníci tohto zájazdu aj Národný
cintorín, kde odpočíva Stanislav Chren, tajomník Združenia divadelných ochotníkov Slovenska, ktorého meno nesie aj náš
divadelný súbor v Kanianke.
Viliam KURBEL
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mimo Ukrajiny mal už dlhšie. Cez inzeráty si od roku 2012
hľadal prácu v zahraničí. Ponuku našiel na Slovensku.
„Najskôr som študoval slovenčinu, jej výučbu som mal
zabezpečenú cez internet. Nasledovali prednášky a následne
aj skúšky na Košickej medicínskej univerzite. Ministerstvo
zdravotníctva mi uznalo diplom, vybavil som si povolenie na
prácu,“ ozrejmil Pavol Grytsenko. Od roku 2014 pracoval v
ambulancii v okrese Žilina, nie však samostatne. Teraz sa
však rozhodol pracovať vo vlastnej ambulancii, preto ho
zaujala ponuka z Kanianky. „Chcem rozšíriť pracovnú dobu,
budem robiť aj popoludní, aby mohli prísť aj pracujúci ľudia.
V budúcnosti plánujem rozšíriť ambulanciu o ďalšie
zubárske kreslo a skvalitniť jej vybavenie,“ zdôraznil
stomatológ.
Majú na výber
„Som rád, že ambulancia neštátneho zmluvného zubára
neostane prázdna. Mali sme šťastie, pretože nedostatok
zubárov je celoslovenský problém, ktorý sa do budúcnosti
bude pravdepodobne ešte prehlbovať,“ myslí si starosta.
Pripomenul, že vo obci majú aj neštátneho nezmluvného
zubára, no podľa neho je dôležité, aby mali obyvatelia na
výber a mohli navštevovať stomatológa, ktorý má zmluvy so
zdravotnými poisťovňami a aby bola takáto zdravotná
starostlivosť cenovo dostupné pre všetkých.
„Novému stomatológovi sme v obci ponúkli nájomný byt.
Zatiaľ bude do obce dochádzať, kým budú ešte pracovať
spoločne s pani zubárkou Hiklovou. Do budúcnosti sa však
do Kanianky aj s rodinou presťahuje. Jeho manželka je tiež
zubárka, takže je predpoklad, že aj ona by mohla u nás
pôsobiť,“ zdôraznil Husár. Napriek tomu, že nový stomatológ
je zo zahraničia, pacienti sa o kvalitnú starostlivosť podľa
Matildy Hiklovej obávať nemusia. „Vyštudoval síce v
zahraničí, no na Slovensku absolvoval skúšky a u nás už
získal aj prax,“ zdôraznila.
Kraj nábor nerobí
V okrese Prievidza pôsobí podľa údajov z úradu
Trenčianskeho kraja päťdesiattri stomatológov.
„Ich počet je z hľadiska nariadenia vlády z roku 2008 o
verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti dostatočný,“ informovala hovorkyňa
Trenčianskeho kraja Veronika Rezáková. Do budúcnosti však
hrozí, že by mohli zubári v regióne chýbať. Ich súčasný
priemerný vek je totiž 57,07 roka. Je teda jasné, že mnohí sú
už v dôchodkovom veku a ďalší sa k nemu blížia. „Kraj nemá
zákonom zverenú kompetenciu, aby robil nábor nových
lekárov. Jednotlivých pacientov len môžeme prerozdeliť do
zdravotných obvodov spadajúcich pod iných lekárov. Takže
žiadny pacient neostane bez lekárskej starostlivosti,“
poznamenala Rezáková. Doplnila, že kraj nad rámec svojich
kompetencií zverejňuje ponuku uvoľnených zdravotných
obvodov na svojom webovom sídle.
MARIÁN KUCMAN

Pre čistejšiu obec
Jarné brigády sú príležitosťou, aby svoj vzťah k svojmu
okolie ukázali aj členovia miestnych zväzov, združení či
spolkov. Počas končiacej sa zimy minuli v Kanianke
päťnásobne viac posypového materiálu ako v
predchádzajúcich rokoch. Aj preto sa pustili do jeho
odstraňovania z miestnych ciest a chodníkov už koncom
februára.

28.2. nám členovia Košovanu zaspievali a pobavili nás s kultúrnym programom – Pochovávanie basy.
Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a spríjemnili pobyt našim obyvateľom. Som rada, že v našej obci sú ľudia nápomocní,
súcitní a s veľký
Ľubica Vidová

Využívajú aj služby živnostníka
Kanianka okrem vlastných nákladov na zimnú údržbu
uhradila subdodávateľom za odhŕňanie snehu takmer 1500
eur. „Pri odhŕňaní snehu sa nám osvedčil domáci živnostník,
ktorý vie na výkon práce nastúpiť do šesťdesiatich minút v
ktorúkoľvek hodinu, pozná miestne podmienky a terén a pri
poruche traktora vie zabezpečiť náhradu,“ povedal starosta
Kanianky Ivor Husár. Doplnil, že živnostník ponúka služby
pre obec za priaznivé ceny. Samospráva má k dispozícii
počas zimy dve malé úžitkové vozidlá na posyp, snežnú
frézu a ručný motorový odhŕňač.
Oproti kraju sú v predstihu
S čistením miestnych vozoviek a verejných priestranstiev
začali v Kanianke už koncom februára.
„V tomto smere sme oproti Správe ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja v predstihu o dva týždne, pričom sme
ich už vyzvali na zabezpečenie očistenia ciest tretej triedy v
našej obci od zimného posypu,“ spomenul starosta.
V Kanianke zametanie ciest a chodníkov zabezpečujú ručne
štyria zamestnanci obce a dvaja dlhodobo nezamestnaní na
skrátený úväzok.
„Dobrým zvykom je, že majitelia domov pozametajú ulicu
pred svojím obydlím a kôpky posypu odvezú naši
zamestnanci. Urýchľuje to upratovanie,“ poznamenal
starosta s tým, že zametanie ulíc po zime vykonávajú aspoň
na dvakrát.
Brigády sú dobrovoľné
Pri čistení zelených plôch a chodníkov sú opäť nápomocní aj
obyvatelia. „8. apríla 2017 organizujeme celoobecnú
brigádu za účasti členov miestnych zväzov, združení a
ďalších dobrovoľníkov. Svoju účasť už na výročných
schôdzach potvrdila miestna organizácia zväzu zdravotne
postihnutých, Jednota dôchodcov Slovenska aj dobrovoľní
hasiči,“ spomenul Husár. Doplnil, že „od tohto roku sme
účasť na brigádach zakotvili aj do zmlúv pre poskytovanie
dotácií. Je totiž normálne, ak za poskytnutú podporu urobia
niečo pre svoje okolie.“
Napríklad vlani turistický oddiel z kanianskej základnej
školy, rodičia a folkloristi z Košovanu vyčistili okrem
pozemkov obce aj kus katastrálneho územia Bojníc.
„Brigády nerobíme násilnou formou, jedná sa o dobrovoľnú
činnosť, ktorú na záver odmeňujeme posedením pri guláši a
občerstvením,“ zdôraznil starosta a doplnil: „Zákon o

Materská škola
Moderné vzdelávanie v materskej škole
V našej materskej škole sa snažíme vzdelávanie
obohacovať zábavnou a modernou formou, pretože to na
dieťa predškolského veku pôsobí silne emocionálne,
podporuje sústredenosť, zachytávanie množstva
informácií. Tak tomu bolo aj dňa 7.3.2017, kedy deti zažili
atraktívne vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných
vied v mobilnom planetáriu, ktoré nám ponúklo sférické
premietanie vzdelávacích filmov tzv. fuldome show o
vesmíre a podmorskom svete. Premietanie vzdelávacích
filmov sa realizovalo v planetárnej kupole, ktorá bola
postavená priamo v triede . Mobilné planetárium sa
prezentovalo ako znamenitá didaktická pomôcka. Počas
predstavenia deti ležali na mäkkých karimatkách a

pohodlne sledovali vzdelávací film. Používaním formátu
kupole sa deti priamo pri sledovaní filmu cítili ako účastníci
deja. Veľkou výhodu pre nás bolo, že sme nemuseli
cestovať ale program sa uskutočnil v priestoroch materskej
školy.
Pitný režim na letné mesiace v materskej škole
zabezpečený .
Nutnosť dodržiavania pitného režimu je u človeka dôležitá
o to je dôležitejšia u detí a to z dôvodu, že deti
predškolského často v zápale hry pocit smädu potláčajú .
Preto je potrebné pre deti vytvoriť podmienky na plynulý
príjem tekutín počas celého dňa.
Pre materskú školu pani Mgr. Zuzana Vážanová, členka
výboru rodičovského združenia, zabezpečila pitný režim
na letné mesiace a to tak, že zapojila našu materskú školu
do súťaže cez internet. Jej zásluhou sa naša materská škola
dostala
medzi 10 materských škôl na
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obecnom zriadení dokonca ukladá obyvateľom povinnosť vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú
určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok, ktoré sú vykonávané v záujme
obce.“
Rozmiestňujú kontajnery
Aspoň päťkrát do roka samospráva Kanianky rozmiestňuje v dedine veľkoobjemové kontajnery na väčší zmesový odpad a
nábytok. „V tomto roku sme zabezpečili šesť vaňových kontajnerov, ktoré postupne rozmiestnime na obvyklé miesta v obci
na začiatku apríla,“ uzavrel starosta.
MARIÁN KUCMAN

Lebo len keď sme šťastní ...
Ročné obdobie organizácie je dosť dlhý čas na to, aby sme
mohli ukázať čo dobré a užitočné sme urobili. Činnosť sme
zamerali najmä na zlepšenie a skvalitnenie života našich
seniorov. Je za nami kus práce, ale aj naďalej chceme s
láskou a s otvoreným srdcom tu byť pre každého. Za toto
všetko chcem poďakovať celému výboru ZO JDS.
Mali sme 13 členov výboru do 21.8.2016. Vtedy nás náhle
opustila členka výboru p. Mária Gajdošíková vo veku 78
rokov. Zúčastnili sme sa poslednej rozlúčky a spoločnou
kytičkou sme jej chceli poďakovať za všetku prácu, ktorú
pre našu organizáciu vykonala. Pracovala vo výbore ako
kronikárka od roku 1995 až do roku 2000.Potom bola ku
klubu pripojená aj ZO JDS a tam vo výbore pracovala ako

podpredsedníčka do roku 2003. Zvolená bola predsedníčkou
organizácie a na tomto veľmi zodpovednom poste zostala až
do roku 2011. Česť jej pamiatke.
Pretože máme vlaky zadarmo, treba to využiť a spoznávať
našu vlasť, pokiaľ nám nohy a rozum ešte slúži. Niektorí už
viackrát navštívili Bratislavu, Nitru, Košice, Michalovce a
Zemplínsku Šíravu. Keď sa spolu stretneme, rozprávame
zážitky, zaujímavosti a samozrejme rozoberáme kultúrne
pamiatky, ktoré navštívili. Zaujímavý bol aj jednodňový výlet
do Vysokých Tatier tiež vlakom. –návšteva Ľadovej baziliky
Vysoké Tatry Hrebienok. Radi navštevujeme pamiatky a
zaujímavosti, ktoré máme v našom okolí ako sú Bojnice a
Bojnický zámok. Využili sme voľnú nedeľu a zámok sme si
mohli pozrieť bezplatne. V blízkosti máme aj banský skanzen
na Bani Cígeľ. Návštevy sa zúčastnilo 33 členov

ZO JDS. Bolo to veľmi zaujímavé.Hlavné mesto Slovenska Bratislavu dobre nepoznáme, tak výbor ZO JDS zorganizoval
jednodňový zájazd. Zvonku sme hľadeli na parlament a Bratislavský hrad. Počasie nám neprialo, bolo veľmi veterno, ale
výlet sa vydaril. Vrátili sme sa síce unavení, ale nabití pozitívnou energiou, čo je v našom veku veľmi dôležité. Že sme mohli
zorganizovať takúto akciu a zažiť veľa pekných spomienok, je vďaka finančnej podpore obecného úradu a starostu obce
pána Ing. Ivora Husára. Ďakujeme za finančné prostriedky.
Na oplátku sme sa zúčastnili v obci brigády na skrášľovaní okolia. Naši členovia okopávali a upravovali verejné
priestranstvá v okolí bytových a rodinných domov, ako aj okolie Denného centra. Po dobre vykonanej práci sme si
posedeli pri guláši na ktorý pozýval pán starosta obce. Len aktívny život seniora v kruhu spoločnosti, kultúry a športu vnáša
do jesene života kvalitu, radosť a stálu mladosť.Za reprezentáciu na IX. Krajských športových hrách seniorov v Novej
Dubnici predsedníčka OO JDS v Prievidzi p. Vyoralová Beata dovzdala našej ZO JDS „Ďakovný list“.
Príležitosťou na zábavu a spev je fašiangové, batôžkové posedenie so živou hudbou. Potom pochovávanie basy a
Október mesiac úcty k starším – OÚ pozýva jubilantov na posedenie a obdaruje ich malým darčekom. Ale aby nám nebolo
ľúto aj ostatným, zorganizovali sme si posedenie v dennom centre. Pozvali sme aj členov Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých, aby sme sa pri živej hudbe zabavili. Privítali by sme, keby do klubu na stretnutia vo štvrtok chodilo viac
členov. Nielen na čaj či kávu ale aj si zahrať spoločenské hry, alebo sa podeliť so svojimi ručnými prácami a sa niečo nové
naučiť. Ako napríklad minulý rok sme robili veľkonočné vajíčka, vianočné zvončeky , pletenie z papiera . Potešíme sa
každému novému členovi.
Chudá Antónia
Predsedníčka ZO JDS

Zo sociálnej komisie
Stredisko sociálnych služieb má po najkrajších sviatkoch
roka, ktorými sú Vianoce a aj pre obyvateľov boli
dojímavé, radostné, naplnené Božou láskou a pokojom v
srdciach. Nechýbal vianočný stromček a mikulášske
posedenie. Ako každý Štedrý večer riaditeľ privítal
starostu obce a pána farára, a taktiež poprial

obyvateľom a zamestnancom šťastné a veselé sviatky.
Nechýbali ani mladí ľudia zo spevokolu, ktorí nám zaspievali
vianočné koledy. Teší ma, že medzi nás radi prídu každý rok a
spríjemnia poobedia našim obyvateľom folklórny súbor
Košovan a detský spevácky zbor Kolovrátok.
28.12. sa konala večer svätá omša za pomoc Božiu pre
obyvateľov a zamestnancov SSS. Náš kostol navštívili
niektorí obyvatelia s pomocou zamestnancov prvýkrát.
23.2. prišli medzi nás deti z Kolovrátka, zaspievali vianočné
koledy a rozžiarili oči našim dôchodcom.

