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Obyvatelia

Životné jubileá
za obdobie od 16. decembra 2011
do konca marca 2012
Jeden z našich najstarších občanov pán
Jozef Minich, Štúrova 283/6 sa dňa
16. marca 2012 dožil 93 rokov

80
Podhorská Emília
Pernišová Anna
Vážan Anton
Rybianska Jozefína
Bulinová Helena
Trizňová Agneša
Koštálová Agneša
Barborková Judita
Žember Ján
Bieliková Augusta
Kriváková Sidonia

75
Mendelová Helena
Mikuš Ján
Šišmišová Terézia

70
Balážová Valéria
Vaško Jozef

Minichová Jozefa
Leitmanová Anna

65
Žibek Ján
Bokorová Mária
Pernišová Anna
Líška Miroslav
Minichová Mária
Pálešová Eva
Ďurišová Antónia
Kepič Marián
Jánošíková Eleonóra
Erney Karol
Antalová Erika

60
Letavay František
Pažícká Anna
Pažický Ján
Weigertová Anna

Cmarková Helena
Borková Aneška
Chudá Antónia
Vojtková Helena
Žiak Marián
Vida Jozef

55
Baláž Ján
Hepnerová Mária
Petráš Viliam
Znamenáková Anna
Šimurka Ján
Švorcová Mária
Páleš Pavol
Kuniková Matilda
Schnierer Dušan
Uhrin Ľubomír
Žiaková Margita
Leitmanová Daniela
Grolmus Tibor
Krúpová Veronika
Vážan František
Lukáčová Želmíra
Rybárová Viera

50
Lacko Karol
Leitman Daniel

Faziková Eva
Hepner Peter
Mjartan Daniel
Pekárová Ľubica
Vážan Ján
Puškárová Jarmila
Adamiková Ľubica
Antolová Janka
Perniš Ivan
Pöss Stanislav
Píš Anton
Bielická Marieta
Machová Katarína
Tvrdik Emil
Lehocký Peter
Hellinger Milan
Ráczko Tibor
Hepner Augustín
Kurbelová Iveta
Pálešová Marta
Boško Jaroslav
Janočková Vlasta
Špeťko Jozef
Štancelová Anna
Žifčáková Alena
Ivenzová Marta
Macho Richard
Richter Štefan
Beňuš Miroslav

Osemsmerovka

Vylúštenú môžete
doručiť do
Domu kultúry
do konca apríla.

INZERÁTY
Hľadám ženu s traktorom.
Zn.: Foto traktora nutné.

OTÁZKY A ODPOVEDE
Kedy je slovákovi najlepšie?
Keď sa opije a je mu zle.

Hľadáme telepatov. Ozvite sa
Zn.: Viete kde.

Aké je najrýchlejšie auto našich ciest?
Avia. Vždy je na čele kolóny.

Predám auto búrané sprava.
Zn.: Pri rýchlom jednaní zľava.

Ktorý vynález dopomohol ľuďom
k lietaniu?
Dynamit.

Narodení
od 16.12.2011
Foltán Alex
Chriňák Dávid
Jamriško Samuel
Grolmusová Vanesa
Matlovič Alexander
Gerši Markus
Medvecová Nina
Sliva Nikolas
Žiak Leo
Mráz Adam
Švorc Denis

Od 16.12.2011
zomreli:
Znamenáková Emília
Šimko Jozef
Gonska František
Pálešová Anna
Žiak Jozef
Píš Jozef
Jeremiášová Anna

Eva Belanová
matrikárka
Správne znenie krížovky
z čísla 3/2011 je:
"Boh poslal syna, aby sa
skrze neho svet spasil".
Zo správnych odpovedí
sme vylosovali
nasledovných
štastlivých výhercov:
Viera Píšová,
Pod vinicou 18,
Milena Gundová, Nová 1/9
a Eliška Minichová,
Bojnická 30/4. Všetci z
Kanianky.
Všetky tri uvedené
výherkyne si môžu
vyzdvihnúť ceny v
kancelárii Domu kultúry
v Kanianke.

Pýta sa kamarát kamaráta:
- Ty, odkiaľ máš tú čiapku? Zasm
ejme
- Joj, ta z Paríža.
sa
- Z Paríža? A to je ďaleko
od nás?
- Ta takých 2000 kilometrov.
- Jóóóój 2000 kilometrov! Jaký zapadákov a také
pekné čiapky tam majú.
Byť lenivý má svoje výhody. Jednou z nich je tá, že
nemusíte vysvetľovať aké, lebo ste na to proste
lenivý.
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Občasník
Veľká noc
Ve ľ k o n o č n é
sviatky sú
spojené s
m n o h ý m i
zvykmi a
tradíciami.
Mnohé z nich
vychádzali z
p o v i e r a
prirodzenej
symboliky a takými zostali. Iné sa preniesli
do kresťanskej tradície a stali sa súčasťou
náboženských obradov. Čo sa obradov týka,
treba spomenúť ako prvú Kvetnú nedeľu,
ktorá je vždy týždeň pred Veľkonočnou
nedeľou. S Kvetnou nedeľou je spojené
svätenie bahniatok. Požehnané vetvičky sa
zvykli zapichnúť do poľa, aby bola chránená
úroda pred zlými duchmi, bleskom a pod.
Je potrebné zmieniť sa o významných dňoch
Veľkého týždňa.
Na Zelený štvrtok v kostoloch
utíchne organová hudba. Namiesto zvonov
sa rozhrmotali rapkáče a klopačky. Dievčatá
sa skoro ráno pred východom slnka chodili
česať pod vŕbu s dlhými previsnutými
konármi, aby mali bujné vlasy. Podľa
ľudového podania bola tŕňová koruna Ježiša
Krista upletená z hlohu, preto v noci zo
Zeleného štvrtka na Veľký piatok vraj počuť
v prírode nariekanie hlohu, ktorý plače, že
bol takto zneužitý. Jedným zo zvykov na
Veľký piatok bolo ešte pred východom slnka
umyť sa v studenej tečúcej vode. Verilo sa,
že voda má vtedy liečivé účinky. Hovorili sa
pritom riekanky, napr.: "Teč vodička čistá,
od pána Krista, ty umývaš drevo a kamene,
umy aj mňa, hriešne stvorenie". K vode sa
privádzal aj dobytok, ktorý bol pre ľudí
veľmi dôležitý.
Na Veľký piatok sa nesmelo pracovať na
poli a platil prísny zákaz jesť mäso.
Na Bielu sobotu sa už dopoludnie
mohlo využiť na poľnohospodárske práce.
Tí, čo nestihli zasiať mak, bôb a hrach, tak
mohli urobiť teraz. Ľudia však väčšinou na
Bielu sobotu nepracovali. Večer sa v
kostoloch slávi zmŕtvychvstanie Krista Vzkriesenie. Opäť sa rozviažu zvony a
začína hrať organ.
Na východnom Slovensku ešte aj dnes je
zvykom požehnávať pokrmy v košíkoch
(koláče, chlieb, šunku, klobásy, maslo,
tvaroh, vajíčka, soľ). Časť týchto jedál sa

Ročník XIV.
potom dala dobytku.
Škrupiny z vajec a
odrobinky z chleba sa
primiešali do osiva, ktoré
sa na jar zasialo alebo sa
zaorali do prvej brázdy, aby sa požehnanie
p r e n i e s l o a j n a z e m . Tr a d i č n ý m
veľkonočným jedlom je šunka, vajíčka,
chren a zvlášť na západnom Slovensku je to
veľkonočný baránok (jedlo z vajec, údeného
mäsa a zo žemlí). Chren v ľudovom
ponímaní symbolizoval spomienku na
umučenie Ježiša Krista, ktorému na kríži
rímski vojaci ponúkali napiť sa zmiešanej
žlče s octom. Vajíčko je zase symbol nového
života a plodnosti ešte z predkresťanského
obdobia.
A dostávame sa k Veľkonočnému
pondelku, ktorému sa ľudovo hovorí aj
polievací. V minulosti dievčatá chceli byť
vyšibané a obliate, aby boli po celý rok
zdravé. Bola by veľká hanba, keby nejaké
dievča zostalo nepoliate alebo nevyšibané.
Za odmenu dostali mládenci výslužku mladším dávali peniaze, maľované vajíčko,
starší dostali i zajesť a za pohárik i vypiť. Na
korbáč uväzovali dievčatá mládencom
farebné stužky.
Pre kresťanov Veľká noc nie je len
prebúdzanie jari. Sú to výnimočné sviatky,
keď Boh porazil smrť. Ježiš, ktorý vykúpil
ľud preliatím vlastnej krvi dokazuje, že jeho
smrť nebola prekážkou.
Veríme, že tieto sviatky spásy nám
pomôžu ešte viac chápať a objavovať krásu a
zmysel nášho života.
Viliam Kurbel

Výstava poľovníckych
trofejí
V dňoch 24. - 25.marca 2012 sa
v priestoroch Domu kultúry v Kanianke
uskutočnila už po 12-ty krát výstava
poľovníckych trofejí ulovených
v poľovníckej sezóne 2011/2012. Okrem
rekordného počtu ulovenej zveri bola opäť
t.r. zaregistrovaná i rekordná účasť
návštevníkov z celého Slovenska a aj zo
zahraničia.
Zmienime sa aspoň o úlovkoch
dosahujúcich medailové umiestnenie: jeleň
- striebro 8, bronz 30, zlatá udelená nebola,
srnec - striebro 1, bronz 3, daniel - zlato 4,
striebro 2, bronz 9, muflón - striebro 2, bronz
1, medveď - bronz 1, diviak - zlato 1, streibro
2, bronz 3, jazvec - bronz 3 a líška - bronz 3.

1/2012
Vážení čitatelia!
Čas nám akosi rýchlo uteká a
my sa nestačíme čudovať, čo
všetko sa okolo nás deje.
Stíhame toho naozaj veľmi
veľa. Máme za sebou
h o d n o t e n i e
predchádzajúceho roka,
plesovú sezónu, fašiangové
obdobie i predčasné
p a r l a m e n t n é v o ľ b y.
Nesmieme v tomto zhone
však zabúdať na to, aby sme
"dali svoje" aj nášmu
vnútru. A práve túto
príležitosť nám ponúka
príchodiace veľkonočné
obdobie. Prajeme vám, aby
vás láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku, nádej
Bielej soboty a víťazstvo
Veľkonočnej nedele posilnili
a naplnili pokojom a
dôverou.
red. rada
Výstava bola obohatená aj o DVD
a fotografické diela fauny a flóry Slovenska,
poľovnícke oblečenie, ako aj o ukážky
ľudových umelcov drotárskej techniky a
nožiarstva.
Vďaka už spomínanej rekordnej
návštevnosti sa naša obec opäť viac
zviditeľnila a spropagovala.
Dušan Baláž

7.
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Obecná samospráva na prahu ďalšieho roka
Začiatok nového roka je
časom bilancovania predošlých dní
a odpočtom plnenia stanovených
cieľov. Väčšina z vás bude mať asi
pocit, že rok 2011 bol z pohľadu
životných istôt ťažký, o čom nás
neustále presviedčali aj masovok o m u n i k a č n é p r o s t r i e d k y.
Uplynulý rok nebol ľahký ani pre
samosprávu našej obce, pretože
prehlbujúca sa ekonomická kríza
so sebou priniesla menej
finančných zdrojov do obecnej
pokladne a ťažké rozhodnutia v
oblasti úsporných opatrení.
Napriek tomu sme dokázali s
nižším rozpočtom zabezpečiť
samosprávne funkcie obce, vrátane
športových a kultúrnych aktivít.
Konkrétny odpočet plnenia úloh s
finančným vyhodnotením bude
zhrnutý až v záverečnom účte, no
už dnes môžem povedať, že sme
zásadným spôsobom znížili
zadĺženosť obce. Dokázali sme to
nie predajom obecného majetku,
ale radikálnym uťahovaním
opaskov vo všetkých
organizačných jednotkách
obecného úradu, triezvym
hospodárením a uplatňovaním
zásad verejného obstarávania.
Z dôvodu nedostatku
finančných zdrojov nebola
vyčerpaná v naplánovanej výške
ž ia d n a v ý d a v k o v á k a p ito l a
rozpočtu obce z roku 2011.
Výsledkom konsolidácie
vnútorného hospodárenia je
prehodnotenie doterajších
nájomných zmlúv, kde je obec
lepšie chránená voči prípadným
neplatičom. Na základe výsledkov
verejných súťaží sme zmenili
dodávateľov tovarov, prác a
služieb, ako aj dodávateľov plynu a
elektrickej energie. Predpokladaná
úspora z titulu týchto zmien by
mala byť na úrovni 15%. Došlo k
poklesu počtu zamestnancov
obecného úradu a obecnej polície a
v neposlednom rade sme pristúpili
k exekučnému vymáhaniu
nedoplatkov, ktoré evidujeme ešte
od roku 2007.
V rámci investičnej
činnosti sme v minulom roku
svojpomocne a za minimálne
náklady vybudovali 51 nových
parkovacích miest v sídliskovej
časti obce, dali sme do užívania
nové parkovisko pred potravinami

JEDNOTA v starej časti obce a
započali s prípravou plochy na
Novej ulici pre ďalších 25
vozidiel. Spracovaná je
projektová dokumentácia pre
veľké parkovisko na Májovej
ulici, ktoré by sme chceli dať do
užívania vodičom v roku 2012 až
2013. Za týmto účelom prebieha
výkup pozemkov od terajších
vlastníkov. S cieľom odľahčiť
situáciu s parkovaním na
miestnych komunikáciách sme
boli nápomocní pri vybudovaní
privátnych odstavných plôch za
tenisovými kurtami a vedľa
pohostinstva Lesanka.
Vo finále je stavebné
konanie na vybudovanie
prepojovacieho chodníka medzi
Porubskou ul. a III. stavbou IBV,
kde naše zámery blokuje
komerčná spoločnosť z
Bratislavy vlastniaca časť
dotknutej parcely. Vymenili a
opravili sme väčšinu pôvodných
lavičiek na sedenie, ktoré
využívajú najmä starší ľudia a
ženy na materskej dovolenke. V
t o m t o r o k u b u d ú
zrekonštruované ostávajúce
lavičky v celej obci.
Z a k ú p e n é s ú
preliezačky a hojdačky pre
verejné detské ihrisko v
oplotenom areáli Klubu
dôchodcov. Objednali sme nové
basketbalové koše ako aj ďalšie
parkové lavičky a smetné
nádoby za účelom rekonštrukcie
nevyhovujúcich športovísk. V
spolupráci so správou ciest TSK
sme zabezpečili rekonštrukciu
podmostia Bojnickej cesty
(podchod k námestiu) a opravili
časť svahu hlavnej komunikácie.
S povodím Hornej Nitry sme
vyrokovali spevnenie brehov
vodnej nádrže a čistenie vpustí
prítokov kanianskej vodnej
nádrže, ako aj prebagrovanie
úseku Kanianskeho potoka od
domu kultúry po
most pri
pohostinstve Nemčík.
V starej časti obce sme
opravili poškodené zábradlie pri
kultúrnom dome. Po mnohých
rokoch sme vlastnými silami
vyčistili celé koryto
Kanianskeho potoka a Ploského
potoka, ktorý tečíe na rozhraní
s katastrálnym územím Bojnice.

s katastrálnym územím Bojnice. Pre psíčkarov sme
zrevitalizovali a vyčistili územie zvané Patočina a na
venčenie pripravujeme plochu zvanú Sokolky. Zabezpečili
sme údržbu zelene a stromov na starom cintoríne, ktorý nie
je v majetku Obce Kanianka, nakoľko sa nachádza na
pozemkoch súkromných vlastníkov. Napriek tomu chceme
v nasledujúcom období venovať pozornosť aj tomuto
pietnemu miestu, ktoré potrebuje okrem iného aj údržbu
oplotenia. Na novom cintoríne sme okrem starostlivosti o
zeleň vyčistili kanalizačné žľaby slúžiace na odvedenie
dažďovej vody. V roku 2012 bude potrebné rozšíriť sieť
chodníkov potrebných pre ďalšie hrobové miesta, ale aj
vykonať nevyhnutné stavebné opatrenia na chátrajúcom
dome smútku.
(pokračovanie na str. 3)

Z rokovania OZ
Ostatné zasadnutie poslancov obecného
zastupiteľstva v roku 2011 sa konalo 14.12.2011.
Poslanci na ňom prerokovali úpravu rozpočtu obce,
schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2012, zmluvu o refundácii niektorých
nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra
viacerých obcí, prenájom nebytových priestorov, VZN
číslo 8/2011 o zápise detí do ZŠ, zápis do kroniky obce
Kanianka za rok 2010, nájomnú zmluvu s FK Junior,
vyradenie neupotrebiteľného majetku obce a štatút
Obecnej knižnice Kanianka.
Na prvom tohtoročnom zasadnutí poslanci OZ
ako hlavný bod programu schválili rozpočet obce
Kanianka na rok 2012. S jeho obsahom sa občania môžu
oboznámiť na internete. V ďalšom schválili správy
hlavného kontrolóra z ukončených kontrol, VZN číslo
1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Kanianka, ako aj prenájmy nehnuteľností v majetku
obce. Za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov
pre vybudovanie parkoviska na Májovej ulici a
priestranstva pred OcÚ poslanci schválili výkupy
pozemkov do vlastníctva obce. Poslanci ďalej schválili
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
na likvidáciu snehovej kalamity a odmenu hlavnému
kontrolórovi obce za rok 2011. Umiestnenie
prenosných garáží obmedzili najdlhšie do konca roka
2014 s tým, že ďalším žiadateľom o umiestnenie
prístreškov (prenosných garáží) nebude vyhovené.
Dňa 23.3.2012 sa poslanci OZ stretli na
zasadnutí, kde hlavným bodom programu bolo
prerokovanie žiadosti MP RV SR o vrátenie časti
finančných prostriedkov z projektu "ZŠ Kanianka zateplenie, výmena výplní otvorov a nadstavba
východného pavilónu" vo výške 47.866 € z dôvodu
nedostatkov zistených vládnym auditom na tomto
projekte zrealizovanom ešte v roku 2008.
So všetkými prijatými uzneseniami sa občania
môžu oboznámiť na internetovej stránke obce, ako aj na
obecnom úrade.
Ľudovít Pös
prednosta obecného úradu

Biliardový klub
v Kanianke
Novú sezónu sme
začali plnou parou. V
prvom zápase sme
ledva porazili
nováčika súťaže
OldBoys Kysucké
Nové Mesto najtesnejšie 5:4, keď 3 body
urobil Tomáš Krovina a 2 Peter Leitman.
Takto vystresovaní sme vzápätí
nastúpili proti 10-násobnému Majstrovi
Slovenska, družstvu Komárna, ktoré
obhajuje striebro z minulého roka.
Neporazili sme ho od roku 2008. Ťažko sa s
nimi vyhráva, v zostave s legendami nášho
športu, 47-násobným Majstrom Slovenska
Petrovicsom, v posledných rokoch
suverénnou slovenskou jednotkou
Poláchom a výborným mladým Kölesom,
sú vždy favoritom na výhru a v globále aj
jedným z favoritov na titul. No nastúpili, ja
som už nenastúpil, veď čo by som tam aj
robil ... Celý zápas sme odohrali v zostave
Krovina,Leitman, Hromádka.
Hra číslo 8
Keď sme naposledy na jeseň prehrali doma
4:5, Krovina s Petrovicsom prehral 6:7.
tentoraz sa mu podarila odveta a vyhral 7:5,
vybojoval dôležitý bod. Leitman síce
potom na Palácha napriek dobrej hre
nestačil (4:7), ale veľmi dobré víťazstvo
vybojoval Hromádka, ktorý donedávna

svojho juniorského kolegu ešte nikdy
neporazil. Až teraz prišla tá správna chvíľa.
Matúš sa ujal vedenia 6:3, potom síce prišlo
ešte zaváhanie za stavu 6:4, keď Balazs
nedal nečakane ľahkú čiernu, ale Matúš
otvorený stôl nedohral. V ďalšej hre však
už zápas ukončil, a tak sme po osmičkách
viedli 2:1.
Hra číslo 9
Tu už Matúš na svojho súpera, Jara Palácha
nestačil - po sympatickom výkone prehral
5:9. Zrejme aj z prehry nasrdený Köles hral
ako uragán a po chvíli sfúkol zo stola
Tomáša Krovinu 9:2. Dôležitý bol zápas
Zola Petrovicsa s Peťom Leitmanom. Hoci
Zolo viedol 8:6, nakoniec nás v hre
dôležitým víťazstvom 9:8 urdžal Peťo.
Hra číslo 10
Ani tu Matúš na Zola nestačil (0:8), a tak
sme prehrávali 3:4. Peťo Leitman však
porazil Balázsa 8:5, a tak všetko zostalo na
Tomáša Krovinu, ktorý mal možnosť
potvrdiť povesť špecialistu na rozhodujúce
zápasy za stavu 4:4 s najťažším
vyzývateľom slovenskou jednotkou Jarom
Paláchom. A Tomáš hral výborne, ujal sa
vedenia 7:2 a hoci Jaro mohutne doťahoval,
nakoniec Tomáš jeho nápor ustál a vyhral
8:5, čím sme po 4 rokoch Komárno opäť
zdolali.
A tak rozpaky z vydretej výhry nad
nováčikom vystriedala nefalšovaná radosť
z víťazstva nad mnohonásobným Majstrom
Slovenska a jedným z kandidátov na titul.
Na programe bolo 3. kolo,

v ktorom sme cestovali na horúcu pôdu.
Hrali sme proti obhajcovi titulu 1. BC
LAVOS Bratislava. A vďaka porozumeniu
ostatných družstiev hrajúcich v tej istej
herni, sme všetko odohrali na jedenkrát.
Všetkým družstvám za to veľmi ďakujeme.
Poďme k samotným zápasom:
1. BC LAVOS Bratislava - BK Kanianka
8:1
2. LAVOS Sharks Bratislava - BK
Kanianka 5:4
3. LAVOS "B" Bratislava - BK
Kanianka 4:5
Roman Čertík
BK Kanianka

Dom kultúry Kanianka a
Regionálne kultúrne centrum
Prievidza vás pozývajú
dňa 12. apríla 2012
do Domu kultúry v Kanianke
na výstavu

"Misia - slovenskí
saleziáni vo svete".
Súčasťou otvorenia výstavy
je premietanie filmu
a beseda s misionármi.
Začiatok je o 17,00 hod.

Obecný ples ukončil plesovú sezónu v Kanianke
Obecným plesom, ktorý poriadal
Dom kultúry pod záštitou starostu obce Ing.
Ivora Husára, skončila v našej obci plesová
sezóna. Táto bola t.r. kratšia o 3 týždne než v
uplynulom roku. To však neznamená, že by
sa poriadalo menej plesov. Opäť to boli
plesy: športový, učiteľský, farský,
muzikantský a už spomínaný obecný.
Priznávam, že nadpis tohto príspevku sa
nezakladá celkom na pravde, pretože
skutočnú bodku za plesovou sezónou dali
naši najmenší - detským maškarným
plesom, ktorý poriadalo eRko.
Pri vstupe do spoločenskej sály
umocnila slávnostnú atmosféru výzdoba,
ktorú s patričným vkusom sponzorsky
zabezpečil "Čarovný svet" Livky
Minichovej z Kanianky, ktorá už svojím
aranžérskym umením potešila nejedno oko
návštevníka počas akcií v Dome kultúry.
Srdečná vďaka. Poďakovanie patrí aj
všetkým - firmám a jednotlivcom, ktorí
venovali ceny do bohatej tomboly.

Po privítaní prítomných riaditeľom
Domu kultúry Viliamom Kurbelom už
tradične otvoril obecný ples slávnostným
prípitkom a následne tancom starosta obce.
Moderovanie plesu bravúrne zvládol Peter
Pavlík, člen hudobnej skupiny Black Band,
ktorá až do samého brieždenia zabávala
návštevníkov. Počas večera si plesajúci
prítomní vychutnali kultúrne vystúpenia v
podaní domácich umelcov a súborov. Boli
to: brušné tanečnice z tanečného štúdia
XOANA pod vedením Janky Švorcovej,
tanečná choreografia "Vášeň v srdci" v
podaní ZUŠ Bojnice - Kanianka pod
vedením Janky Klečánekovej, tanečná
skupina INFINITY s choreografiou Dáriusa
Štrbu "Carmen". Svoje umenie v speve
predviedla Dianka Schniererová - študentka
2. ročníka konzervatória v Bratislave.
Členovia FS Košovan (ktorým patrí vďaka
za pomoc pri organizovaní plesu) nám
ukážkou fašiangových zvykov pripomenuli,
že končí fašiangové obdobie. Kto má rád

ľudovú muziku, mohol si zaspievať, ale aj
zakrepčiť vo vestibule pri ľudovej hudbe
"Poluvská muzika". Spestrením ponuky
občerstvenia bolo i zriadenie baru
s miešanými nápojmi - tiež vo vestibule.
Záverom treba konštatovať, že
z dôvodu malej kapacity spoločenskej sály
nebolo vyhovené všetkým, ktorí prejavili
záujem zúčastniť sa obecného plesu.
V.K.
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Ratosť Rozdávaním Rastie
eR - ako RADOSŤ
eR - ako ROZDÁVAŤ
eR -ako RÁSŤ
eR - ako eRko
eRko je jednou z najväčších detských
dobrovoľných organizácií s
celoslovenskou pôsobnosťou (vyše 250
obcí). Existuje už viac ako 21 rokov. V
našej farnosti - obci eRko funguje vyše 8
rokov, hoci do niektorých jeho aktivít Koledovanie Dobrej noviny - sme sa
zapojili už 15-ty rok. Cieľom eRka je
pomáhať pri výchove a neformálnom
vzdelávaní detí a mladých ľudí. Toto
poslanie sa uskutočňuje cez osobný príklad
dobrovoľníkov - aktívnych animátorov a
rodičov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život
v otvorenom spoločenstve. (viac
www.erko.sk)
Ani vy ste o eRkároch v Kanianke
ešte nepočuli? Možno nie, pretože veľa o
sebe nerozprávame. Za nás skôr hovoria
naše skutky :-) . Medzi naše pravidelné
aktivity patria: tvorivé, zábavné, športové
tematické stretnutia v malých
spoločenstvách 1x týždenne,
organizovanie každoročných letných
táborov vždy v inom kúte Slovenska pre
viac ako 60 detí, minitábory, dni radosti,

Za kultúru ocenení i
zástupcovia Kanianky
Dňa 10. februára 2012 sa v Kultúrnom
centre v Bojniciach uskutočnil slávnostný
večer KULTÚRA 2011 pod záštitou
občianskeho združenia K-2000, na
realizácii ktorého sa v osobitnej miere
podieľalo Regionálne kultúrne centrum v
Prievidzi. Už po dvanástykrát boli na ňom
ocenené inštitúcie, kolektívy a jednotlivci
hornej Nitry za výrazné tvorivé činy,
zachovávanie kultúrneho dedičstva,
úspešnú reprezentáciu regiónu a dlhoročnú
aktívnu činnosť v oblasti kultúry. Medzi
ocenenými mala obec Kanianka viacero
úspešných reprezentantov. Pamätný list
riaditeľky RKC v Prievidzi za dlhoročnú
kultúrnoosvetovú činnosť si počas tohto
večera prevzala Folklórna skupina
Košovan, ktorá zároveň potešila publikum
hodnotným a temperamentným
vystúpením šitým na mieru fašiangového
obdobia. Osobitná cena Okresnej rady
Matice slovenskej bola na ňom udelená i jej
vedúcemu Viliamovi Kurbelovi za
zachovávanie kultúrneho dedičstva národa
najmä v oblasti folklóru a tradičného
divadla. Bez povšimnutia nezostala ani
dlhoročná publikačná činnosť pána

detské púte a tento rok chceme začať s
organizovaním denných táborov. Do
povedomia v našej obci sme sa viac dostali
počas minulého roku, keď sme sa ako
"veselí šašovia" snažili rozdávať radosť na
detských akciách: Maškarný ples, MDD,
Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, ako
anjeli sme poletovali na vianočných trhoch
a vyvrcholením celého roku bol živý
betlehem.
V roku 2012 plánujeme tiež v
spolupráci s obecným úradom
zorganizovať v našej obci viacero detských
akcií. Prvá už prebehla v čase fašiangovej a
plesovej sezóny. A pravú fašiangovú
plesovú náladu zažili i deti na Detskom
maškarnom plese, ktorý sa konal v nedeľu
19. februára 2012 v Dome kultúry
Kanianka. Tu sme sa všetkým predstavili a
zároveň sa snažili rozdávať radosť ako
"veselí Šmolkovia". Zábavné popoludnie v
sprievode svojich rodičov i starých rodičov
prežilo viac ako 150 zaujímavých a
nápaditých masiek. Tancovali sme,
súťažili, vyhrávali, odmieňali počas celého
popoludnia. Zaujímavým spestrením bolo i
fašiangovanie Košovanu, ktorý nám
pripomenul niekdajšie fašiangové zvyky z
nášho kraja. Krásne masky ako strigy,

Floriána Leitmana v oblasti
zaznamenávania histórie športu.

Riaditeľka Hornonitrianskeho múzea,
PhDr. Iveta Géczyová, mu odovzdala Cenu
za tvorivý čin roka 2011 s osobitným
zreteľom na publikáciu Klenotnica
športovcov hornej Nitry. Opätovne úspešná
bola v roku 2011 i Dychová hudba
Maguranka. Spolu s dychovou hudbou
súkromnej ZUŠ Akord Hradište tvorila
súčasť Veľkého dychového orchestra
Hornonitrie, ktorý na Vyšehradských
dňoch dychovej hudby, konaných v
septembri 2011 v Považskej Bystrici, získal
absolútne prvenstvo a ďalší náš občan, pán
Michal Galovec cenu za najlepší
dirigentský výkon súťaže. Z rúk predsedu
Združenia miest a obcí hornej Nitry si preto
prevzali Ďakovný list za úspešnú

princezné, lienky, čerti, anjeli, piráti,
šašovia a mnoho ďalších originálnych
druhov ako smetisko, umývadlo či upírka
vzniklo aj preto, že rodičia v Kanianke sa
chcú svojim deťom venovať a spolu s nimi
prežívať pekné a veselé chvíle. Preto si
dovoľujeme už teraz vás: deti, rodičov,
starých rodičov, srdečne pozvať na všetky
"šmolkovské detské akcie"! Nech život v
našej obci je o spoločne prežitých chvíľach
plných detského smiechu a radosti.
Všetky tieto aktivity a akcie fungujú na
báze dobrovoľníctva a vďaka osobnému
nasadeniu mnohých mladých ľudí a
rodičov. A tak je tu malá výzva: Kto sa chce
k nám pridať, alebo nás podporiť, určite si
spôsob nájde, veď v našej Kanianke sa už
celkom dobre poznáme, či? :-) . Alebo ako
sa hovorí: "Kto chce, hľadá spôsoby, kto
nechce, hľadá dôvody... "Vždy to bolo, je a
bude o ľuďoch a ich "prístupe k veci".
Na záver sa chceme poďakovať
všetkým sympatizantom, sponzorom,
rodičom, ktorí naše akcie podporujú a
nepotrebujú byť menovaní a
zviditeľňovaní, pretože to robia s jedným
jediným úmyslom, aby v Kanianke
RADOSŤ ROZDÁVANÍM RÁSTLA.
za všetkých a v mene všetkých eRkárov:
Mirka Hollá a Katka Gúberová

reprezentáciu. Tento druh ocenenia si
napokon prevzal aj mladý občan obce
Kanianka Richard Perniš, ktorý na 33.
ročníku celoslovenskej súťaže
moderátorov Sárova Bystrica získal 1.
miesto.
Všetkým oceneným v závere
programu v mene obce vyjadril
poďakovanie jej starosta Ing. Ivor Husár.
Mgr. Amália Lomnická
predsedníčka OZ K-2000

Veľkonočná
tvorivá dielňa
V pondelok 26.3.2012 organizovali Dom
kultúry a Únia žien Slovenska v Kanianke
opäť po roku "Veľkonočnú tvorivú dielňu".
Pod odborným vedením lektorky - ľudovej
umelkyne Jany Slošiarovej z Kanianky
mali účastníci možnosť osvojiť si rôzne
techniky maľovania veľkonočných kraslíc
(voskovanie, škrabanie a pod.) Kto mal
záujem, mohol si sám upliesť korbáč
z vŕbového prútia. Tejto technike nás
priúčala pani Mária Valachová.
Organizátorov potešil mimoriadny záujem
poslucháčov. Najmladší mal 6 rokov a
najstarší 75 rokov.
I.T.

(dokončenie zo str. 2)
Z projektu úradu vlády SR, v
ktorom sme uspeli, sme zabezpečili 30 tis.
m3 vodozádržnej plochy pred povodňami.
Projekt spočíval vo vyčistení a sfunkčnení
dvoch priehrad v lesnej časti nad novým
cintorínom, vybudovaní odrážok na ceste
na Kanianske lazy a v ďalších terénnych
úpravách. Vyčistili sme prícestné kanále,
cestné potrubia a vpuste dažďových vôd.
Opravili sme nefunkčnú kanalizáciu pred
Obecnou políciou, ktorá spôsobovala
zaplavovanie parkoviska a vytápanie
Domu kultúry. Tieto preventívne
opatrenia docenia občania našej obce v
prípade živelných udalostí, ktoré v
minulom roku trápili región Prievidze.
V týchto dňoch prebehli
rokovania s dopravným inšpektorátom v
Prievidzi, ktorých výsledkom má byť
zvýšenie bezpečnosti chodcov na úseku
komunikácie medzi starým cintorínom a
pohostinstvom Nemčík. Z dôvodu malej
šírky cesty a nemožnosti budovania
chodníka bude riešenie spočívať v novom
dopravnom značení aj na vozovke.
Dopravná situácia v tejto lokalite až po
cestu na Lazany si vyžaduje stavebné
riešenie mostíka cez Kaniansky potok s
pripojením na chodníky pre chodcov.
Takéto riešenie si však vyžaduje
minimálne
dvojročnú technickú a
finančnú prípravu.
Rovnako alarmujúca je situácia
stavu miestnych komunikácií, pričom na
niektorých uliciach je poškodený
jestvujúci betónový povrch a na iných
uliciach ošetrených asfaltovým povrchom
sa tento už rozpadáva. Preto obecné
zastupiteľstvo rozhodne o postupnosti
opráv jednotlivých komunikácií na
základe finančných možností a
odporučenia stavebnej komisie.
Zásadnú rekonštrukciu si
vyžaduje kamerový systém, ktorý je
morálne a technicky opotrebovaný. S
cieľom lepšiej identifikácie a
zdokumentovania nežiadúcich javov v
oblasti verejného poriadku pripravujeme
rekonštrukciu a rozšírenie kamerových
zariadení.
Prostredníctvom projektu úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny sme za
finančné prostriedky štátu v minulom roku
zamestnali 12 dlhodobo nezamestnaných
občanov našej obce na dobu 6 mesiacov. V
tomto projekte by sme chceli pokračovať
aj v roku 2012, no podľa posledných
informácií z úradu práce nie je z čoho
čerpať prostriedky na tento účel na úrovni
predchádzajúceho roka. Napriek tomu je
predpoklad jeho spustenia od 1. apríla
2012.
Na základnej škole sme opravili

zatekajúce strechy na troch starých
pavilónoch, čo projekt obnovy a
zateplenia ZŠ vôbec neriešil. Spôsobené
škody budeme odstraňovať aj v tomto
roku, pričom ostáva zaizolovať ešte jeden
pavilón. Športová verejnosť si mohla
všimnúť nápravu spočívajúcu v oprave
rozbitých skiel na telocvični a osadení
ochranných sietí na oknách. Z
prostriedkov obce sme financovali zmenu
osvetlenia telocvične, čo prispelo nielen k
lepšiemu komfortu, ale hlavne k zníženiu
energetickej náročnosti. V materskej
škole sme zrealizovali opravu fasády
kotolne, pričom v ďalšom období treba
vykonať jej povrchovú úpravu.
V rámci zdedeného projektu
revitalizácie centrálnej zóny sme z
rozpočtu obce dodatočne vybudovali
chodník k výťahu, vykonali prekládku
p l y n u , e l e k t r i c k ý c h r o z v o d o v,
vodovodného potrubia, telefónnych
káblov a upravili okolie. Rovnako sme
zásadným spôsobom upravili a odburinili
okolie JEDNOTY a to napriek tomu, že
táto povinnosť prináleží vlastníkovi
pozemku, ktorým je tento veľkoobchodný
reťazec. Osadili sme protišmykové
koberce na mostíky na námestí, vykonali
čiastočné zdrsnenie leštených schodov,
dorobili chýbajúce zábradlia, vykonali
nástrek betónových kvetináčov, obstarali
s m e t n é n á d o b y, n e h o v o r i a c o
prebiehajúcom reklamačnom konaní na
fontánu. Po týchto skúsenostiach sa
snažíme poučiť z chýb predchodcov a
realizáciu ďalších akcií riešiť podľa
potrieb a požiadaviek našich občanov.
V ďalšom roku chceme
prostredníctvom europrojektov
zhodnocovať zelený odpad v
kompostéroch, kde vychádzame zo
skúseností neďalekej obce NedožeryBrezany. Uchádzame sa o prostriedky na
opravu fasády na dome smútku, ideme do
cezhraničnej spolupráce s partnerským
mestom Fryšták, či do projektu na
obstaranie literatúry pre obecnú knižnicu.
Zaoberáme sa zriadením nového trhového
miesta, osadením
požadovaných
zábradlí, prekrytím bezbariérových
chodníkov vedľa schodov, zlepšením
dopravného značenia a prechodov pre
chodcov, údržbou osvetlenia a tak ďalej.
V spolupráci so základnou školou
plánujeme rozbehnúť výsadbu stromov a
kríkov, čím chceme zmierniť dopad na
prírodu z dôvodu rozširovania
betónových plôch.
V roku 2011 sme úspešne zvládli
sčítanie obyvateľstva, pričom podľa
posledných štatistík evidujeme 4130
obyvateľov obce Kanianka. Dobrú
organizáciu sme preukázali aj pri

distribúcii potravinovej pomoci, kde sme bez
problémov distribuovali zhruba 10 ton
potravín, rovnako dobre sme zvládli
organizáciu parlamentných volieb konaných
10.3.2012.
Aj v tomto roku nás čakajú
výnimočné udalosti, ktorými chceme
nadviazať na úspešné podujatia z rokov
predchádzajúcich.
Ing. Ivor Husár
starosta obce

Snehová kalamita
aj v Kanianke
Po niekoľkých predchádzajúcich
rokoch, keď bola zima skúpa na sneh, nás
tento rok so snehom a ľadom poriadne
potrápila. Kalamita bola nielen v okresnom
meste, kde kolabovala doprava, ale
problémy mali najmä vyššie položené obce
nášho okresu, nevynímajúc Kanianku.
Z dôvodu mohutných snehových zrážok bola
v našej obci vyhlásená mimoriadna situácia,
ktorá si vyžiadala špeciálne opatrenia.
Nasadená bola ťažká technika, kedy
odhŕňanie snehu permanentne
zabezpečovali 2 traktory. Obec objednala
nakladač a nákladné vozidlá od spoločnosti
VEOLIA a súkromných podnikateľov.
Prvýkrát sme v zimnom období 2011/2012
použili posypové vozidlo od spoločnosti
TEZAS Prievidza. Naši zamestnanci
sfunkčnili malé posypové zariadenie na
multikáru, rovnako bola nasadená snežná
fréza a motorová radlica.
O výnimočnosti tejto zimy svedčí
aj to, že sme na tohtoročnú zimnú údržbu
vynaložili 5.313 €. Pre porovnanie nás zimná
údržba v roku predchádzajúcom stála
1.130 €. O preplatenie časti prostriedkov z
titulu výnimočnej situácie sme požiadali
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom
Obvodného úradu v Prievidzi.

Liga proti rakovine
Liga proti rakovine poriada
dňa 13. apríla 2012
už 16. ročník verejnej finančnej
zbierky pod názvom

DEŇ NARCISOV.
V našej obci sa zbierka uskutoční
už po 12-ty krát prostredníctvom
Domu kultúry, ktorý je priamym
zmluvným partnerom
Ligy proti rakovine.
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Riaditeľka základnej školy informuje ...
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som
vás poinformovala o nedávnych aktivitách
na našej škole. Od začiatku kalendárneho
roku 2012 sme toho už pomerne dosť zažili.
Dňa 13.1.2012 sa v telocvični
našej školy uskutočnila prvá hodina
minihádzanej - hra s menšou mäkkou
loptou. Do programu sa zapojilo viacero
škôl okresu, pritom na každej zo škôl sa
uskutočnili turnaje, kde nás žiaci úspešne
reprezentovali. V ten istý deň naši štyria
deviataci hodili babské reči a povery za
hlavu a vydali sa do Púchova na
matematicko-fyzikálnu súťaž s názvom
Matematicko-fyzikálny náboj. Vytvorili
štvorčlenný tím z úvodných písmeniek
svojich mien: TOMAFIAN - Tomáš,
Magdaléna, Filip a Anna. Na začiatok
dostali 5 príkladov. Keď ich vypočítali,
mohli ísť k organizátorskému stolu po ďalší
príklad. Cieľom súťaže bolo za 2 hodiny
vypočítať čo najviac príkladov. Darilo sa
im celkom dobre. Z desiatich družstiev
obsadili pekné 4. miesto. Srdečne
ďakujeme za skvelú reprezentáciu. Už len
podotýkam, že pozvané boli všetky školy z
Trenčianskeho kraja a časť aj zo Žilinského
kraja. Súťaž prebiehala na rôznych
miestach Slovenska. Je nám ľúto, že účasť
nebola väčšia. Naša škola ako jediná
reprezentovala okres Prievidza.
V stredu 18.1.2012 sa dvaja
recitátori povestí zúčastnili okresného kola
súťaže Šaliansky Maťko. V druhej
kategórii (4. a 5. ročník) porotu a
obecenstvo najviac zaujal Enriko Janek zo
4.A triedy. Obsadil 1. miesto a potešil sa
z knihy a diplomu. Druhým
reprezentantom školy v tretej kategórii (6. a
7. ročník) bol Jakubko Gregorovič zo 6.A
triedy. Chlapci sa prebojovali spomedzi
veľkej konkurencie. Enriko Janek našu
školu reprezentoval aj v krajskom kole dňa
8.2.2012 v ZŠ na Dolinách v Trenčíne. Jeho
prednes zaujal aj tu porotu a získal vo svojej
kategórii 3. miesto.
Dňa 20.1.2012 sa v Prievidzi na I.
ZŠ Sama Chalupku uskutočnilo okresné
kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu
školu reprezentoval v 1B kategórii (8.-9.
ročník) Dávid Grom z 9.A triedy. Veľmi nás
teší, že sa mu podarilo vybojovať si
fantastické 2. miesto.
Deň na to sa v priestoroch školy
konal zápis do 1. ročníka. Na škole
ponúkame kvalitné vzdelávanie v rámci
povinných a voliteľných predmetov,
vyučovanie anglického jazyka od 1.
ročníka, od 6. ročníka vyučovanie druhého
cudzieho jazyka, využitie voľného času v
záujmových útvaroch zameraných na

šport, kultúru, cudzie jazyky, počítače,
rozvíjanie svojho talentu v DSZ Pramienok
a DFS Kolovrátok, možnosť pobytu v ŠKD
ráno od 6.00 hod., poobede do 16.30 hod. a
stravovanie v ŠJ, ktorá ponúka zdravú
desiatu, chutný a výdatný obed.
Samozrejme prvý kontakt so školou prišli
s našimi budúcimi 45 prváčikmi prežiť aj
ich rodičia.
Naša škola nezostala nečinná ani
počas tohtoročnej plesovej sezóny. Dňa
27.1.2012 sa uskutočnil 4. ročník Plesu
učiteľov a priateľov školy. Tohto roku sme
privítali a o neopakovateľnú atmosféru sa
postarali skvelí moderátori Adela
Banášová a Matej Cifra alias Sajfa. Plesom
sa niesla výborná atmosféra až do rána
bieleho. Ďakujeme všetkým sponzorom,
zúčastneným hosťom a tešíme sa na
stretnutie opäť o rok.

Dňa 7.2.2012 sa uskutočnilo
okresné kolo geografickej olympiády,
v ktorom našu školu reprezentovali víťazi
školského kola. S radosťou vám
prezradíme, že obsadili veľmi pekné
miesta: Martin Bielik, 5. ročník - 1. miesto
(je to najvyššie ocenenie, ktoré je možné
v tejto kategórii dosiahnuť, z tejto kategórie
sa do krajského kola nepostupuje), Róberta
Juríková, 6. ročník - 3. miesto, Radoslava
Rybianska, 7. ročník - 11. miesto, Bianka
Kotríková, 8. ročník - 1. miesto, Filip
Štancel, 9. ročník - 1. miesto.
V Mestskom kultúrnom stredisku
v Bojniciach sa konala regionálna súťaž
v speve slovenskej ľudovej piesne
"Spievala mi stará mať". Súťažilo sa v troch
kategóriách. Celkovo sa zúčastnilo 40 detí.
Našu školu reprezentovali dvaja žiaci a
obaja veľmi úspešne. Obaja sú zo 4.A
triedy. Súťažili v 3. kategórii (patrili sem
žiaci 3. a 4. ročníkov) a priniesli krásne
umiestnenie: Martinko Baláž - 1. miesto a
Karolínka Erneyová - 2.miesto.
V dňoch 2. a 9.2.2012 si svoje sily
vo vybíjanej zmerali chlapci a dievčatá 3. a
4. ročníka. Popasovali sa s rovesníkmi z
Bojníc, Valaskej Belej, Nitrianskeho
Rudna a Poruby. Aj chlapci aj dievčatá sa
umiestnili na peknom 3.mieste.

Dnes je u nás veľký bál,
fašiangový karneval, ... Touto piesňou
otváral DFS Kolovrátok KARNEVAL,
ktorý sa konal dňa 17.2.2012 v budove
našej školy. Opäť sme sa utvrdili v tom, že
naše deti (a určite aj rodičia) prekypujú
fantáziou, majú v sebe súťažného ducha a
aj chuť zabávať sa. Svedčí o tom nápaditosť
a pestrosť masiek, ktoré sa prechádzali
chodbou školy.
Na hodinách slovenského jazyka
je súčasťou učebných osnov 4. ročníka
téma Interview. Ako sa rozhovor robí v
televízii si deti vypočuli na besede s veľmi
vzácnym hosťom. Dňa 17.2.2012 nám o
svojej práci prišla porozprávať Danica
Kleinová - redaktorka televízie Markíza.
Privítali ju vo svojej triede štvrtáci. Boli
veľmi dobrými poslucháčmi. Po besede si
prácu redaktorov vyskúšali názorne na
praktických ukážkach pod jej odborným
dohľadom.
Dňa 21.2.2012 sme zakončili
fašiangové obdobie. Všetci sme sa zišli v
telocvični. Folklórny súbor Kolovrátok
nám zafašiangoval. Po ňom nás pozdravili
členovia Folklórnej skupiny Košovan,
ktorí pred krátkou chvíľou predvádzali
fašiangy deťom v MŠ. Ukázali nám, ako sa
na dedinách ľudia lúčia s fašiangami. Išlo o
tradičné pochovávanie basy. Celé podujatie
bolo sprevádzané humorom, smiechom a
dobrou náladou.

Dňa 1.3.2012 sa uskutočnili
Majstrovstvá okresu základných škôl
v hádzanej dievčat. Z celkového počtu 12
zapojených škôl naše dievčatá obsadili
krásne 1. miesto a postúpili do krajského
kola.
Dňa 14.3.2012 sa uskutočnilo
v našej škole Testovanie žiakov 9. ročníkov
zo slovenského jazyka a z matematiky.
Oficiálne výsledky zatiaľ nie sú známe.
Všetkým deviatakom držíme palce a
veríme, že v tejto skúške obstáli čo
najlepšie.
Mgr. Jana Stančeková
riaditeľka ZŠ

Fašiangy, Turíce ...
V Dennom centre v Kanianke bolo vo štvrtok 16. februára 2012 o 15.00
hod. veselo. Tu sa pri hudbe a tanci zabávali členovia ZO JDS. Nálada bola hneď od
začiatku výborná. Keď Janko Pös, náš hudobník, pustil pekné polky a valčíky, všetko,
čo malo zdravé nohy (ba aj tí, čo nemali), sa vykrúcalo v rytme hudby. Zostali sedieť
len tí, čo celkom nemohli, ale aj tí si aspoň podupkávali a spievali. Po tanci si mohli
všetci oddýchnuť a občerstviť sa pri bohato naložených stoloch dobrotami, ktoré si
pripravili doma a priniesli so sebou. Bolo tu množstvo rôznych koláčov sladkých,
slaných, šišky, fánky, pagáčiky, jednohubky, obložené chlebíčky a pod. Nechýbala
pravdaže domáca klobása, slaninka a tlačenka. K dobrej nálade prispelo biele a
červené víno, pre niekoho aj nealko nápoje. Naše posedenie prišli pozdraviť aj
starosta obce Ing. Ivor Husár a
prednosta obecného úradu Ľudovít
Pös. Samozrejme, neprišli s
prázdnymi rukami. Ani oni sa tancu
nevyhli a naše dôchodkyne ich
poriadne vykrútili. Keď bola
zábava v najlepšom, prišiel aj
Folklórny súbor Košovan so
svojím fašiangovým programom.
Pri harmonike zatancovali a
zaspievali niekoľko piesní, čím
všetkým prítomným ešte zlepšili
náladu. Po piatich hodinách
zábavy, kedy sme zabudli aj na
zdravotné problémy, ktoré nás trápia, sme všetko poupratovali a rozišli sa domov.
Ale aby sme nevyšli z cviku, tak už v utorok 21. februára 2012 sme sa znovu
dali do tanca v Dome kultúry. Folklórna skupina Košovan pripravila pútavý a
zábavný program pochovávania basy Rózy. Smútočný sprievod ako sa patrí - farár,
miništrant, organista a samozrejme "plačky". Svojimi hereckými výkonmi
vyvolávali smiech na tvárach prítomných. Farár nešetril "svätenou" vodou, ktorú
fŕkal záchodovou kefou. Nálada bola výborná. Dúfajme, že sa táto pekná tradícia
zachová aj naďalej a o rok sa stretneme znova.
Jozefína Kurbelová, členka ZO JDS Kanianka

Zlatka k zlatke ich
doviedla k Božej Matke
"Počty kaplnky v obci
Kanianka od roku 1861 až ..." takýto
názov nesie kniha, ktorá je dodnes
uchovaná u "Zadných Bugárov". Začína
akýmsi predhovorom, ktorý informuje,
na čo budú určené peniaze v nej
evidované.
Za tento úvod boli ešte vložené
štyri listy textu s názovm "Púvod a prvé
počátky kaplnky v obci Kanianka".
Autor apeluje na občanov, "aby si
uvedomili potrebu vlastného chrámu v
obci hlavne pre prípad pohrebu. Ten sa
koná v obci a zádušná omša v Lazanoch.
Ale tiež kvôli starým či mladým, či
vôbec všetkým, čo hlavne za
nepriaznivého počasia idú za Božím
slovom do Lazian."
Na napomenutie kňazom hneď
v roku 1861 založili maličký základ obetovali voľačo obilia, oferovali
peniaze vlastné a tiež z pokút a rôznych
obecných dôchodkov. Takže o rok nato
bolo hotových peňazí 43 zlatých a 59
grajciarov. "Zo srdca vinšujem ľuďom

k dobrému uvažovaniu a požehnanie."
To všetko napísal a poznačil aj na
pamiatku potomkov v Lazanoch 29.
januára 1867 kňaz Daniel Latyák.
Na všetkých ďalších stranách
knihy sú už len záznamy o tom, ako rástla
zbierka, komu boli peniaze požičané (na
6% úrok), či iné príjmy a výdavky. V
niektorý rok bolo zapísaných aj 45
dlžníkov, ale zisk bol aj tak malý (2-3 Zl).
Toto slimačie tempo rozmnožovania
peňazí trvalo 40 rokov.
"Až v roku Pána 1902 mája 10.
sa s pomocou Božou chytili do práce stavania kaplnky - staviteľ Jozef Rajnoha
z Veľkých Uheriec". Kapitálik narástol
na 1820 zlatých. Ľudia pomohli
materiálom: drevo, kameň, ...
Pri organizovaní zbierky a
výstavbe bol nesporne najdôležitejšou
osobou vtedajší richtár Štefan Baláž
(Zadných Šovce). Súčasne v tom období
zorganizoval zbierku na výstavbu školy
(otvorená bola v r. 1912).
Kaplnka bola vysvätená 19.
septembra 1902. Posviacal ju bojnický
prepošt Rudnay. Zasvätená je menu
Panny Márie.
Mária Biskupičová

ZO SZZP Kanianka
informuje
Základná organizácia SZZP v Kanianke pre
svojich členov pripravila v druhom polroku 2011
tieto akcie:
V septembri 2011 bol vybavený týždenný
rehabilitačno-rekondičký pobyt v kúpeľoch Sliač.
Zúčastneným boli poskytnuté tieto procedúry:
plynové injekcie, rehabilitačný bazén, soľná
jaskyňa, vaňový
kúpeľ, masáže.
V mesiaci
október výbor
Z O S Z Z P
usporiadal
poznávací
zájazd Trenčín m ú z e u m ,
Tr e n č i a n s k y
hrad.
Posedenie pri stromčeku sa konalo 14. decembra
2011 v Dome kultúry v Kanianke s pekným
kultúrnym programom a občerstvením.
Budeme sa snažíť aj v roku 2012 usporiadať pre
svojich členov podobné, ale aj iné zaujímavé
akcie.
Herbríková Viera, tajomníčka ZO SZZP

Atmosféra Vianoc v Kanianke
obohatená o vianočné trhy
Obecný úrad, Dom kultúry, eRko a SOS
Kanianka uskutočnili po prvýkrát v Kanianke
VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa u našich občanov
stretli s priaznivou odozvou. V priestoroch pred
Domom kultúry a na terase mali návštevníci
možnosť zakúpiť si rôzne vianočné ozdoby i
ochutnať vianočný punč, koláče, žobráčnu kašu,
domovinu i ďalšie špeciality. Súčasťou akcie
bola i ochutnávka tradičných vianočných jedál,
ktoré kedysi varili naše staré mamy na hornej
Nitre. Vo vestibule Domu kultúry bol
nainštalovaný štedrovečerný stôl so všetkými
jedlami našich starých mám. Toto bolo
inšpiratívne hlavne pre mladé gazdinky, ktorých
je v Kanianke hojný počet.
Tohoročné Vianoce boli obohatené o
živý betlehem, o ktorý bol mimoriadny záujem.
Po skončení trhov mali návštevníci
(videli sme tu i množstvo návštevníkov nielen z
Kanianky) možnosť pozrieť si vianočný koncert,
v ktorom sa v spoločenskej sále predstavili
domáce kultúrne telesá s vianočnými zvykmi,
koledami a vinšami. Boli to: žiaci z materskej
školy, Detský folklórny súbor Kolovrátok,
Detský spevácky zbor Pramienok, Folklórna
skupina Košovan, ZUŠ Bojnice, Dychová hudba
Maguranka a Chrámový zbor Jozefa Hanku.
Samotný záver koncertu - keď pri
najviac spievanej piesni na svete, akou je Tichá
noc, všetci prítomní diváci v pozore túto
nádhernú pieseň spievali a po nej dlhotrvajúci
potlesk vďačných divákov - hovorí za všetko.
Viliam Kurbel

