
Záznam do Kroniky obce Kanianka za rok 2018 

 
 

.        Rok 2018 bol naplnený výraznými a dôležitými okamihmi, z ktorých viaceré vstúpia do 

histórie. Najviac zarezonovala politická kríza.  

Prvým dňom roka oslávila republika 25. narodeniny. Rovnaký počet rokov stojí a slúži v 

Kanianke veriacim Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a z toho vyplýva, že rovnaké číslo 

stálo aj pri tohoročných Kanianskych dňoch. V našej obci sme v podobe pamätníka vzdali poctu 

obetiam Veľkej vojny.  Absolvovali sme komunálne voľby; ocenili významné osobnosti; máme 

Majsterku Európy vo fitnes.; zrekonštruovali sme starý kultúrny dom; všetky komunikácie 

dostali nový kabát; obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom,... 

         Politická kríza vyvolaná záhadnou vraždou mladého novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice spočívala v odvolávaní a odstupovaní politikov zo svojich vysokých štátnych 

funkcií. V dôsledku protestov, najmasovejších od roku 1989, musel rezignovať trojnásobný 

premiér Robert Fico (Smer), ktorého strana niekoľkokrát po sebe vyhrala voľby.  
 

Verejno-politický  život 
 
          Rok 2018 bol ostatným rokom aktuálneho volebného obdobia, a tak sa aj bilancovalo. 

Obecné zastupiteľstvo sa v tomto roku stretlo štyrikrát. Schválili tri všeobecne záväzné 

nariadenia: 

VZN číslo 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka. 

VZN číslo 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  a  drobné stavebné 

odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny rok 2019. 

VZN číslo 3/2018 o dani z nehnuteľností pre rok 2019.                               

Prvýkrát sa poslanci stretli koncom februára a okrem iného riešili otázky  plánu vybudovať  

zberný dvor na pozemkoch bývalej skládky odpadu v smere na Lazany. Zámer bol 

„odobrovaný“ petíciami. Niektorí občania, predovšetkým v časti novej IBV- Pánsky háj, sa 

stavali proti výstavbe  alebo za jeho posunutie ďalej od komunikácie. Naproti tomu  prebehla 

v obci petícia za vybudovanie zberného dvora, ktorou bola vyjadrená potreba separovať  

biologicky rozložiteľný odpad inde ako pri fare či kaplnke...               

Starosta obce podporil výstavbu malého pamätníka na pamiatku občanov obce padlých v I. 

svetovej vojne a poďakoval dobrovoľníkom, ktorí sa zaslúžili o dobové informácie a údaje 

o padlých, kde sa najviac angažoval pán Ján Pieš. Počas leta zastupiteľstvo spolu s občanmi 

riešilo záležitosti okolo pamätníka. Hľadali vhodný kameň, umelca, miesto osadenia, atď. Na 

jeseň, pri príležitosti stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny, bol s patričnou pietou odhalený 

a posvätený pamätník  13 občanom Kanianky. Umiestnený je pri vstupe do Kostola B.S. Článok 

pod názvom  „Kanianka vybuduje pomník obetiam vojny“  z regionálnych novín MY prikladám 

v Súbore dokumentov za rok 2018 pod číslom 1. A aj vybudovala...  Odhalený a posvätený bol 

v piatok 28.9.2018.   Ďalej odzneli informácie o otvorení zrekonštruovaného kultúrneho domu 

v hornej časti obce. Tento kultúrny stánok na Starej ceste bol zverený do správy príspevkovej 

organizácii Dom kultúry. 

 Na aprílovom zasadnutí starosta obce informoval o neúspešnosti obce pri predkladaní žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Kompostéry pre obec Kanianka.“ Obec napriek 

tomu obstarala cca 295 kompostérov pre domácnosti. Starosta obce ďalej informoval o 

uskutočnenej obecnej brigáde. Zúčastnilo sa na nej takmer 200 občanov. Do jarného 

upratovania v obci sa zapojili dobrovoľníci a organizácie, na ktorých chod samospráva 

prispieva. Okrem klasického upratovania a zbierania odpadu ľudia skrášľovali aj svoje okolie. 

https://www.sme.sk/os/2/robert-fico


V areáli materskej školy kosili trávu, šmirgľovali a natierali  stoly a drevené preliezačky, po 

obci  vysadili kvety. Po práci bolo brigádnikom  ponúknuté občerstvenie. Varili sa dva guláše. 

Jeden v areáli škôlky a druhý pri priehrade. Samozrejme, že aj čapovali - malinovku a pivo. 

O týždeň neskôr brigádovali športovci na oplotení futbalového ihriska. 

Na júnovom zasadnutí obecné zastupiteľstvo riešilo záležitosti nasledujúceho volebného 

obdobia, určilo  počet  (11) poslancov obecného zastupiteľstva obce Kanianka na celé volebné 

obdobie 2018-2022 a schválilo plný úväzok pre zvoleného starostu. Poslanci sa tiež dozvedeli, 

že Mgr. Dušan Škultéty končí k 31.7.2018 vo funkcii náčelníka Obecnej polície z dôvodu  

odchodu do dôchodku.  

Ostatné zasadnutie OZ 10. decembra 2018 bolo súčasne ustanovujúcim  za prítomnosti 

novozvolených poslancov. Malo slávnostný charakter. Predsedníčka miestnej volebnej komisie 

pani Lívia Ondračková predniesla výsledky volieb starostu obce a poslancov do obecného 

zastupiteľstva, ktorých sa v našej obci zúčastnilo 57,85 % voličov. Hlasovacie lístky prikladám 

ako dokument č. 2. Len pre zaujímavosť, vyberali sme si z 3 kandidátov na funkciu starostu 

a zo 17 na poslanca. Následne novozvolený starosta Ing. Ivor Husár a po ňom poslanci Peter 

Hraňo, Jaromír Jalový, Michal Kollár, Milan Kulich, Marcel Kuna,  JUDr. Ján Lacko, Ing. 

Roman Linder, Ing. Katarína Šimová, JUDr. Filip Štancel, Roman Vážan, Ľubica Vidová  

zložili  predpísaný sľub starostu a  poslanca obecného zastupiteľstva.  

Staronový starosta pripomenul, že predchádzajúce obecné zastupiteľstvo odviedlo veľa dobrej 

práce. Osobne im poďakoval na mimoriadnom stretnutí, kedy dlhodobý poslanec MUDr. 

Alexander Berkeš, skonštatoval, že odchádzajúce zastupiteľstvo bolo jedno z najlepších. Pán 

starosta ešte raz poprial všetkým novozvoleným poslancom zdravie, pevné nervy, dobrý úsudok 

a spoluprácu v prospech obce. Za svojho zástupcu navrhol zvoliť  JUDr.  Jána Lacku, ktorý je 

odborník v právnych otázkach a túto funkciu vykonával aj v minulom volebnom období veľmi 

zodpovedne. JUDr. Lacko túto funkciu prijal.  V prípade, ak svoju funkciu neplní starosta ani 

zástupca starostu, zvoláva a vedie zastupiteľstvo poverený poslanec.  Po porade  sa ním stal pán 

Ing. Roman Linder.  

            Okrem komisií, ustanovených a schválených obecným zastupiteľstvom, pracujú v obci 

aj ďalšie aktívy na báze spoločenských organizácií a zväzov. Otvorené sú širokým vrstvám 

záujemcov a bývajú začlenené do celoštátnych či regionálnych celkov. V Kanianke pracuje 

Jednota dôchodcov, jej predsedníčka Antónia Chudá vyhodnotila činnosť tejto organizácie na 

VČS. Keďže členovia radi cestujú  za krásami našej vlasti, zorganizovali poznávací zájazd do 

Španej doliny, Bystrianskej jaskyne a Čierneho Balogu. Zopár členov sa aktívne zúčastnilo 

Svätojánskeho behu večernou Kaniankou a hromadného výstupu ku Kanianskemu dvojkrížu.  

Pravidelne cvičia a stretávajú sa pri kávičke v dennom centre.  Navštívili tiež divadelné 

predstavenia  v Nitre, Zvolene, ale aj počas Festivalu Stanislava Chrena. V hojnom počte sa 

zúčastnili na obecnej brigáde. Pomohli pri organizovaní Dňa narcisov, 

ochutnávky Hornonitrianskych dobrôt a tiež Vianočných trhov v Kanianke. V spolupráci 

s miestnym odborom Matice slovenskej usporiadali vlakový výlet do divadla v Bratislave. V 

auguste spolu pozývali na Matičné slávnosti do Martina. 

Primerane cielená a tiež bohatá je činnosť Zväzu zdravotne postihnutých. Jej činnosť zhodnotila 

predsedníčka Viera Herbriková.  

Dozorný výbor COOP Jednoty v Kanianke  pokračoval v zaužívaných tradíciách. Výročná 

členská schôdza bola spojená s posedením a odovzdaním darčekov zúčastneným členom. Vážia 

si dlhoročných členov – jubilantov a pridávajú sa ku gratulantom k ich výročiu 70, 80, 90 rokov.  

V priebehu roka štrnástim členom poslali pozdrav k jubileu 50, 60 rokov. Viacerým členom 

preplatili vstupenky na divadelné predstavenia v  rámci  festivalu Thália 2018 a Festivalu 

Stanislava Chrena v Kanianke. Nápomocní boli v akcii  Liga proti rakovine. V spolupráci s 

miestnym odborom Matice slovenskej a JDS pripravili besedu  pod názvom  „Lietavec kontra 



Husák“. Mnohí  členovia sa zúčastňovali čistenia okolia prevádzok, verejných priestranstiev, 

výsadby kríkov a kvetov v obci.  

KRASA A – klub Kanianka je názov zoskupenia vyliečených závislých, prevažne od alkoholu. 

Klubové stretnutia majú každý piatok od 18. do 20. hodiny na fare v Kanianke. Organizácia je 

otvorená nielen pre všetkých vyliečených závislých, ale aj ich rodinných príslušníkov, 

priateľov, sympatizantov. Pre všetkých, ktorí potrebujú poradiť, ak cítia či vedia, že majú 

problém so závislosťou alebo potrebujú informácie pre niekoho z ich blízkych. Pre všetkých, 

ktorí sa rozhodli doliečovať a žiť inak ako doteraz. Ich činnosť je tiež široká a bohatá. Zahŕňa 

v sebe nespočetné množstvo prevažne športovo -  turistických akcií, opekačiek či kultúrno -

spoločenských podujatí. 

 

Hospodárstvo, služby 

 
        Po doznení zimy sa obec pustila opravovať najkomplikovanejšie komunikácie v obci – 

Starú cestu a Lesnú ulicu. Problémy boli s budovaním mimoúrovňových vjazdov do dvorov, 

vyčnievajúcimi kanalizačnými vpusťami, riešením s odtokom vody ... Práce naviac si vyžiadala 

aj sanácia zosúvajúcej sa podmytej cesty vedľa potoka. V júli sa asfaltovou novotou zaskveli 

obe ulice a tiež chodník k bytovke „Papagáj“.  

         V januári bol slávnostne otvorený vynovený kultúrny dom v hornej časti obce. Následne 

bol označený nápisom a fasádu dozdobil  grafit – chlapec s píšťalou. Keďže sa budova využíva 

prevažne na rodinné akcie, nielen domáci ale aj cezpoľní hodnotia celkový výzor veľmi 

pozitívne. Dom kultúry, ako jeho správca, zverejnil cenník za služby  nasledovne:  celodenná 

akcia (svadba, ples a podobne)  za sálu vrátane energií  100,- €. Menšie rodinné akcie, kar 

a podobne, schôdze  15- €/ hodina. Jednorazový poplatok za kuchynku 20,- €. Byt (apartmán) 

40,-€ za deň (max. 4 osoby). Kuchynka zatiaľ  nie je plne funkčná na prípravu teplých jedál. 

Slúži len na prípravu studených jedál, popr. prihriatie už vopred pripraveného pokrmu. V 

období od 31.10. do 31.3. bude prirátaná k cene prenájmu sály, kuchynky a bytu 30 % prirážka. 

         V novinách MY sme sa dozvedeli, že: „najväčšia obec regiónu nedostane dotáciu na 

kompostéry, (dokument číslo 3), lebo sa vo verejnom obstarávaní správali hospodárne. Obec 

vysúťažila kompostéry za nižší objem prostriedkov, ako bola podmienka pre získanie dotácie. 

V rozpočte obce boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky, pričom spoluúčasť občanov 

je 20% z obstarávacej ceny. Kompostéry  prideľovali a dopravovali postupne po uliciach 

každému, kto prejavil záujem, podpísal nájomnú zmluvu a uhradil poplatok.  

          Obecné zastupiteľstvo schválilo, že sa bude uchádzať o dotáciu na technológiu zberného 

dvora vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu s názvom: „Zberný dvor v obci 

Kanianka“ vo výške 248.200,- €. Ďalej obec investovala asi 30 tisíc eur na obnovu ihriska 

s umelou trávou v areáli školy, kde bol vymenený umelý povrch.  Nový povrch je vyrobený  

z plastu, konkrétne ide o monofilamentné priame vlákno vyrábané v Belgicku. Rovnako 

vysokú sumu dotácie pridelilo obci Ministerstvo vnútra na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 

Z dotácie sme zrealizovali výmenu výplní otvorov - vstupné drevené dvere a okná boli 

vymenené za kvalitnejšie plastové s trojsklom. Nové garážové dvere majú bezpečnostné prvky, 

lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a sú spoľahlivejšie. Úspornejšie LED osvetlenie obec zakúpi 

z vlastných zdrojov (dokument č. 4). Opravu problémovej hydroizolácie základov prisľúbili  

riešiť hasiči v rámci brigádnických prác. 

         Z TSK dostala obec malý grand  na sfunkčnenie letného kina. V jesenných mesiacoch 

sme už zažili premietanie filmov.  

        Viditeľnú pozornosť venovala obec ako aj správca novému cintorínu. Neustále pribúdajú 

nové chodníky, pravidelne je kosená tráva; spílených bolo viacero vyrastených stromov 

a zároveň boli nahradené novou výsadbou. Počas viacerých mesiacov sa kopalo s cieľom 



zamedziť vlhnutiu múrov a tiež došlo k obnoveniu osvetlenia a jeho súčasťou sa stalo aj 

ozvučenie. 

V  ďalšom roku sa obec  plánuje spolupodieľať na realizácii  kanalizácie na Tehelnej ulici a to 

vybudovaním časti kanalizácie na obecných pozemkoch. V pláne je tiež digitalizácia celej obce. 

Realizovať ju bude firma SLOVAK TELEKOM. 

       V letných a jesenných mesiacoch sme si pochutnávali  na výbornej zmrzline; prevádzkuje 

ju Muhamed Jusufi v priestore paneláku na ul. Bojnická 590 na sídlisku. 

Koncom júla skončil prevádzku bar  Kopačka... Víťazom obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom týchto priestorov, nachádzajúcich sa v objekte ŠA na Lúčnej ulici, sa stal Niko 

Valach, občan Kanianky. Pán Valach bol súčasne aj prevádzkovateľ predajne kebabu na 

Školskej ulici č. 17. 

Aj Jamix  v bytovom dome č. 590 skončil s predajom textilu. S rovnakým sortimentom sa sem 

z opačného konca bytového domu presťahovala Mgr. Martina Debnárová.  Jej predajňa 

DRAGON  uvoľnila miesto výrobni a predajni cukrárenských výrobkov od pani Kataríny 

Sklenkovej. 

 Pred Matrixom sa v lete uskutočnil nultý ročník Pivného festivalu v Kanianke. Svoju 

produkciu predstavili viaceré pivovary. 

         Nevšednú službu začal toho roku poskytovať Slovenský Červený kríž, miestny spolok 

Kanianka.  Zameriavať sa bude na školenia a ukážky prvej pomoci zážitkovou metódou, 

dobrovoľné darcovstvo krvi, zdravotné asistenčné služby a činnosť s deťmi a mládežou. 

Koncom januára  sa konala ustanovujúca schôdza, na ktorej sa zúčastnila riaditeľka územného 

spolku Prievidza Mgr. Renáta Lukáčiová a predseda územného spolku Žilina Peter Martinek. 

Zároveň bol Samuel Štorcel zvolený za predsedu Miestneho spolku SČK Kanianka. Prvou 

vzácnou aktivitou bola Veľkonočná kvapky krvi  29. marca 2018 vo vestibule DK Kanianka. 

Účasť bola prekvapujúca - prišlo 48 darcov (odhodlalo aj 15 prvodarcov). Spolu  "vycedili" 

vyše 19 litrov tejto najvzácnejšej tekutiny. V máji vyhlásili  zber starých autolekárničiek. 

Materiál z nich využijú pri ukážkach na školeniach prvej pomoci. Historicky prvé školenie  

zážitkovou formou sa v júni konalo v našej ZŠ , kde učili 20 deviatakov správne poskytnúť 

prvú pomoc. V októbri poučili aj učiteľov. Na XXVI. ročníku celoslovenskej súťaže v 

poskytovaní laickej prvej pomoci v Žiline sa ako  maskéri zúčastnili: Martina Balážová, Michal 

Liener, Peter Sestrienka, Samuel Štorcel, Martin Baláž.  

 

Kultúra 
 

            Dlhý je vždy výpočet kultúrnych podujatí, ktoré organizujú kultúrne aj spoločenské 

inštitúcie v našej obci. Hlavnou silou diania v tejto oblasti je Dom kultúry, ktorému aj minulý 

rok šéfoval pán Peter Bielický. Uvediem chronologický prehľad najzaujímavejších a tiež 

vydarených akcií. Plesy: na konci januára  ples športovcov, vydarený farský ples začiatkom 

februára, po ňom nemenej obľúbený obecný ples. V januári slávnostne otvorili Kultúrny dom 

v hornej časti obce. Prítomných  občanov pobavila DH Prievidžanka, ĽH Beťári, vonku sa 

posilnili gulášom a vareným vínkom. Detský Maškarný ples bol toho roku výnimočný tým, že 

masky si obliekli aj rodičia. Organizačne podujatie zabezpečili MŠ v Kanianke, miestny Dom 

kultúry, rodičovské združenie a starosta obce Ing. Ivor Husár. 

V polovici februára sme sa rozlúčili so zabávaním sa „Pochovaním basy Doloréz“. 

Koncert bratov Nedvědovcov (Franta a Vojta)  s kapelou pod názvom „Na dlani jednu z tvých 

řas ...“ sa konal začiatkom marca. 

Dom kultúry a Obecný úrad pozval ženy na oslavy MDŽ a deti zo všetkých troch škôl 

(materskej, základnej aj umeleckej) ich pozdravili a potešili svojím programom. 

V posledný aprílový víkend sa v DK predstavilo zoskupenie Kapor na scéne s divadelnou hrou 

Rómeo a Júlia. Po víkende zamestnanci obce a hasiči za kultúrnej podpory Košovanu 



a Kolovrátka postavili máj. 8. a 9. júna sa konala tradičná obecná slávnosť, o ktorej písali aj 

regionálne noviny MY: „Kanianske dni mali bohatý program“  a podtitulok doplnil, že: 

slávnosť sa konala už po dvadsiaty piaty raz s rekordnou účasťou (dok. č 5 ). 

Deň rodiny sa konal toho roku v nevíkendový deň - vo štvrtok 14. júna. Na účinkujúce deti sa 

prišlo pozrieť množstvo rodinných príslušníkov a divákov. 

V júli DK zorganizoval návštevu muzikálu „Ja pápež“ v Divadle A. Bagara v Nitre. Nezabudli 

sme v obci ani na tradičné oslavy SNP – už 74. výročia. 

V dňoch 5.-7. októbra zorganizoval DK a obec Kanianka poznávací zájazd po pamiatkach 

Českých Budějovíc,  Krumlova a zámku v Hlubokej nad Vltavou. 

O týždeň neskôr pozval DK a OcÚ jubilujúcich občanov ako aj širšiu verejnosť na  galaprogram 

k Mesiacu úcty k starším. Zároveň pán starosta ocenil šiestich občanov obce.   Nominovaní boli 

v kategóriách: vzorný príklad, školstvo a vzdelávanie, šport a kultúra. Menovite to boli: Jozef 

Čecho, Alexander Michalík, Antónia Michníková, Silvia Schniererová, Viliam Kurbel 

a Marián  Mendel. 

        Siedmy ročník prehliadky seniorského divadla Festival Stanislava Chrena ponúkol od 19. 

do 21. októbra vystúpenia štyroch súborov i profesionálne predstavenie. Úvodné vystúpenie 

patrilo folklórnej skupine Košovan. Následne sa predstavil Divadelný súbor Bablan z Lehoty 

pod Vtáčnikom s hrou Dve sestry a Divadelný ochotnícky súbor Braxatoris z Krupiny s 

predstavením Hra je hra. S autorskou inscenáciou „Kubo alebo tak si tu žijeme“ vystúpil 

Ochotnícky divadelný súbor Ahoj z Dovalova. Po ňom si návštevníci, nielen domáci, mohli 

pozrieť hosťovské predstavenie Kumšt pod režisérskou taktovkou Martina Mňahončáka. 

Festival uzavrelo Divadlo "A" a Divadlo Shanti z Prievidze s Príbehom oklamanej ženy. 

Organizátori pripravili tiež výstavu fotografií z predchádzajúcich ročníkov. 

Vianoce starej matere v podobe koncertu priblížili deti MŠ a ĽŠU, detský dychový orchester, 

Košovan a Chrámový zbor. J. Hanku. Na poludnie ostatného dňa roka pozýval OcÚ a DK na 

ochutnávku zabíjačkových špecialít. Rok ukončili tradičnou Batôžkovou silvestrovskou 

zábavou v DK. 

Na nespočetné množstvo podujatí, predovšetkým koncertov, pozýval  Matrix klub. Rovnako 

mnoho hudobných večerov, niekedy spojených aj s tancom, zorganizovala kaviareň HYGGE. 

 

Školstvo 

 
          S polročným vysvedčením „dostali“ deti aj chrípkové prázdniny ( do 9.2.) 

V apríli bolo do 1. ročníka zapísaných 36 detí, v septembri nastúpilo do 1. ročníka 31 žiakov  z 

toho 15 dievčat. Na stredné školy bolo prihlásených 26 žiakov 9. ročníka; okrem jedného všetci 

na študijné, teda 4-ročné odbory. Jeden žiak  5. ročníka bol prijatý  na osemročné gymnázium. 

Deviataci predtým úspešne zvládli testovanie vedomostí. Slovenský priemer preskočili: 

v matematike o 12,2 a v slov. jazyku o 4,1 %. 

V druhom polroku školského roka sa koná väčšina vyšších kôl olympiád a súťaží. Spomeniem 

žiakov, ktorí boli v týchto kolách úspešní. Okresné kolá: olympiáda v slovenskom jazyku - Nina 

Richvalská úspešná riešiteľka; olympiáda z anglického jazyka Jasmína Uramová  - 3. miesto; 

geografická olympiáda  Matej Ľachký  - 3. miesto, Andrej Ambróz  – 1. miesto +  4. miesto 

v krajskom + 1. miesto v celoslovenskom kole. Reprezentantov sme mali aj v technickej 

olympiáde - Imrich Gajdoš, Richard Lajtman; v chemickej olympiáde Martina Balážová, 

Sabína Dubcová; fyzikálnej olympiáde  Andrej Bugár.  

Okresné kolá mali aj súťaže: Slávik Slovenska – školu reprezentovali : Tadeáš Duchoň a  Sára 

Minichová; pytagoriáda - Ján Lubik  - 1. miesto, Matej Ľahký, Michal Schnierer – riešitelia; 

Junior náboj  (matematicko - fyzikálna súťaž) riešili: Alžbeta Tadialová, Sebastián Konečný, 

Andrej Ambróz, Tamara Znamenáková  - 6. miesto.  



Zo športových súťaží: cezpoľný beh - Martina Kohútová, Sabína Hlásna, Tajana Jalová, 

Kristína Piešová, Jakub Marko, Samuel Matis, Ivan  Mandev, Erik Jurík; atletika: Natália 

Barnová  1. miesto  a Erik Jurík 2. miesto - hod kriketovou loptičkou;  Roland Kotian 3. miesto 

- skok do diaľky.  

Z výtvarnej súťaže „ Prečo potraviny nepatria do koša“  do celoslovenského kola postúpili práce 

Jasmíny Uramovej, Andreja Šušola, Kristíny Piešovej, Niny Richvalskej; do celoslovenského 

kola on-line súťaže v programovaní a tvorbe hier (Galaxiáda) postúpili Alžbeta Tadialová 

a Andrej Lukáč; do 22. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Dúha“ boli poslané 

práce Ivony  Kotianovej, Niny Richvalskej a Kristíny  Piešovej.   

V celoslovenskej  súťaži Matematický klokan sa Matej Lipovský stal šampiónom školy.  

          Voľný čas trávia deti v 20 krúžkoch. Najčastejšie počujeme a vidíme detský folklórny 

súbor Kolovrátok a spevácky zbor Pramienok (na uvítaniach detí do života, Vianočnej 

akadémii, Dni rodiny, stavaní mája, vystúpeniach v Stredisku sociálnych služieb Kanianka,  

Olympijskom dni Hornej Nitry...)  

 V základnej škole pracuje 23 plne kvalifikovaných pedagógov a jeden asistent učiteľa.  V 

školskom klube detí  pracovali 2 vychovávateľky a jedna pomocná na dohodu počas obeda a 

hodín, kedy je v ŠKD najviac detí.    

Nepedagogických pracovníkov je 16, z toho 2 pracovníčky ekonomického úseku, 1 pomocný 

administratívny pracovník, 1 školník a 6 upratovačiek; v školskej jedálni: vedúca, hlavná a 

pomocná kuchárka a 3 pomocné sily.  

Bežný chod školského zariadenia sa už viac-menej ustálil v priestoroch školských budov, ktoré 

sa postupne vynovujú.  

         Pozornosť zriaďovateľa, teda obce, vedenia a zamestnancov školy sa sústreďuje aj na 

úpravu vzhľadu a okolia budovy MŠ.  

V máji zorganizovali učiteľky MŠ v Kanianke  športovú olympiádu pod záštitou pána starostu. 

Zapojilo sa do nej 13 materských škôl z okolitých obcí. Trojčlenné družstvá súťažili  v troch 

disciplínach: beh na 20 m, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky z miesta. Najlepšie sa 

darilo deťom z Bojníc, naše obsadili piatu priečku. 

V novembri sa od MŠ uličkami dediny smerom k námestiu a priehrade tiahol pestrý 

lampiónový sprievod. Tu si účastníci pozreli ohňovú šou, posilnili sa koláčikmi a teplým čajom. 

Následne sa k oblohe vzniesli desiatky lampiónov šťastia. Všetko to zorganizovali učiteľky 

a rodičia detí  MŠ. 

        Už niekoľko rokov má ZUŠ Bojnice v Kanianke elokované pracovisko. Určite aj vďaka 

tomu  mnohé deti z Kanianky úspešne rozvíjajú svoje umelecké nadanie. Najpočetnejšiu 

skupinu tvoria tanečnice v tanečných skupinách: Princesz Mozart, Briliant Casino, Flesh Egypt, 

Girls Believere, Darling pod vedením Bc. Jany Klečanekovej. Viaceré tancujú a žnú úspechy 

aj ako sólo tanečnice. Spomeniem tie najúspešnejšie z viacerých súťaží: Henrieta Lipovská, 

Sofia Priehodová, Dominika Bokorová, Tajana Jalová, Nella Klečáneková, (duo) Emma 

Krištínová a Radana Pernišová, (duo) Martina Hanzelová a Rebeka Ligasová. Spomínané 

skupiny, sólistky či duá boli úspešné na súťažiach: Pohyb bez bariér  v Žiline,  na Okresnej 

prehliadke moderného tanca v Prievidzi, na Celoslovenskej tanečnej súťaži Zlatý kľúčik v 

Nových Zámkoch, na Majstrovstvách SR vo výrazových tancoch v Leviciach, Festivale 

moderného tanca Bojnice 2018, na Tanečnej medzinárodnej súťaži v Ostrave, na krajskej   

súťaži Deň tanca  v Trenčíne,...   

Tradične úspešní sú  žiaci akordeónového oddelenia. Na súťažnej prehliadke v Novej Bani sa 

víťazstvom zaskvel prvák Samuel Minich. Strieborné pásmo získala Barbora Grolmusová. 

Samko Minich sa stal zároveň Laureátom súťaže ako súčasť komorného (SMŠ) tria  + Miško 

Hrdý a  Šimon Gecašek. Na XVI. Medzinárodnom akordeónovom festivale „V rytme rôznych 

hudobných žánrov“ v Kysuckom Novom Meste získal Samuel Zlaté pásmo za 2. miesto 



v sólovej hre. Také isté umiestnenie si zopakoval na XVII. Medzinárodnom  festivale 

Euromusette – Goldentango mladých akordeonistov. 

Úspešných žiakov máme aj v speváckom oddelení. Na súťaži Stančekova Prievidza žiaci z 

triedy S.Schniererovej: Tadeáš Duchoň získal Zlaté pásmo v A kategórii; Sára Minichová 

Strieborné pásmo v B kategórii. Tadeáš hviezdil aj  na speváckej súťaži Novácky talent, 

Bojnická perla a aj na celoslovenskej speváckej súťaži Handlovský zlatý mikrofón. 

Zo starších žiačok to stále dobre spieva Miroslave Štancelovej  a Dominike Rybárovej.  

Detský dychový orchester Maguranka Junior sa zúčastnil medzinárodného festivalu  v 

Španielsku vo Valencii. Na Celoslovenskej súťaži v Dolnej Súči získal Zlaté pásmo.  

Na regionálnej súťaži v hre na dychových plechových nástrojoch  v Trenčíne získal  2. miesto 

Martin Píš v hre na trúbku. 

Žiaci ale hlavne učitelia ZUŠ nacvičili pôvodný slovenský muzikál. Situovanie deja napovedá 

názov „Kto dostane Bojnický zámok?“ Autorsky sa na ňom podieľali aj viacerí kaniančania: 

hudbu skomponoval riaditeľ školy Mgr.art. Jozef Baláž; dirigentom štyridsaťčlenného 

orchestra bol Jozef Hepner ( v súčasnosti dirigent Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR); na 

tanečných choreografiách sa okrem iných podieľala aj Jana Klečáneková; medzi technikmi 

svetla a zvuku bol aj Dušan Žíbek. V orchestri či medzi tanečníkmi a spevákmi sme našli 

viacerých bývalých i súčasných žiakov z Kanianky, napr. pani učiteľku Silviu Schniererovú. 

Určite zaslúžene sa Mgr.art. Jozef Baláž  stal laureátom na Cenu hudobného fondu, ktorá mu 

bola udelená 6.9.2018 na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave. Cenu  Karola 

Pádivého získal za dlhoročnú cieľavedomú prácu v žánri dychovej hudby, nielen v oblasti 

aranžovania a komponovania, ale predovšetkým v oblasti výchovy mladej generácie 

hudobníkov. 
 

Cirkevný život 
 
            Pre veriacich Kanianky bol rok 2018 mimoriadne bohatý na rôzne udalosti a aktivity. 

Pripomenuli sme si vysviacku Kostola B.S; odhalili pamätník obetiam vojny; zvolili novú 

farskú radu; privítali misionárov...  Rada konštatujem, že nedošlo k zmene správcu farnosti. 

Dôsledný a pracovitý páter Gerhart je stále obľúbenejší a sv. omší sa zúčastňuje aj mnoho 

„cezpoľných“ veriacich.  Denne máme možnosť zúčastniť sa svätej omše (jedenkrát v týždni aj 

v Kaplnke P. Márie). Z dvoch nedeľných sv. omší (7.30, 10.30) je tá druhá vždy niečím 

obohatená, a to buď niektorým zo spevokolov alebo animáciou a súťažou pre deti. Za organom 

sa striedajú už štyria  organisti (Marián Marko,  Monika Siváková, jej sestra Daria Balážová, 

Samuel Štorcel). Ružencové bratstvo tvorí 18 ruží Živého ruženca.  

V približovaní aktivít budem postupovať chronologicky. Nová farská rada má len šesť členov: 

Jozef Baláž, Štefan Baláž, Dušan Krakovik, Vladimír Pos, Michal Jamriško, Ján Vážan. 

Ekonomická rada: Eva Balážová, Jarmila Oršulová, Dušan Schnierer. 

V sobotu pred Kvetnou nedeľou pripomenuli blížiacu sa Veľkú noc Pašiové hry v podaní FS 

Sielnica z Lazian. Na Zelený štvrtok sa konala akcia „Veľkonočná kvapka krvi“. Zorganizoval 

ju miestny spolok Slovenského Červeného kríža Kanianka a Národná transfúzna služba  Martin. 

Prišlo 48 darcov, z nich 16 bolo prvodarcov. 

Koncom apríla sa priestormi Kostola B. S. niesli tóny vážnej hudby v podaní žiakov 

a absolventov ZUŠ Bojnice. K prejavu sa dostali akordeóny, organ, klavír, husle ale aj hlasivky. 

Hovoreným  slovom obohatil koncert páter Gerhard. V máji sa páter venoval deťom a rodičom 

na stretnutiach venovaným prípravám na prvé sv. prijímanie. Počas piatkových večerných sv. 

omší slovom a niekedy aj filmovou produkciou priblížil pán farár udalosti cirkevného či 

náboženského života. K prvému sv. prijímaniu následne pristúpilo 18 detí. Rovnako v máji sa 

v Kanianke „zastavila“ redaktorka z rádia Lumen. Vďaka nej sa poslucháči tohto média 



dozvedeli o živote farnosti. Konkrétne o výstavbe Kostola B.S., Ružencovom bratstve, adopcii 

na diaľku, modlení matiek, eRku, ... 

Koncom mája sa rozbehla veľká brigáda - drenáž zadnej steny kostola a obnova náteru okien. 

S oknami sa trápili členovia FS Košovan.  Súčasne s kompletnou úpravou okolia sfunkčnili 

bočný vchod do spoločenskej miestnosti. Stopy po prácach boli zahladené do  8. júna, keď sa 

konala slávnostná sv. omša a po nej tradičné stretnutie veriacich pri guláši  pri príležitosti 

sviatku Božského Srdca Ježišovho. Koncom júna sme sa pridali k Bojničanom a vydali sme sa 

na autobusovú púť na horu Butkov. V júli sa brigádovalo na najstaršom cintoríne. 

V auguste sympatická skupinka spevákov pod vedením Lukáša Píša spríjemnila nedeľné 

popoludnie. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Farský úrad  a Dom kultúry v Kanianke 

nás v septembri pozvali na Festival mariánskych pútnických piesni - "Počuli sme vrúcny hlas". 

Okrem domáceho Chrámového zboru Jozefa Hanku sa ho zúčastnilo 12 speváckych skupín, 

ktoré takmer zaplnili kostol. 

V piatok 26.októbra 2018 bol v areáli kostola odhalený a posvätený pamätník venovaný padlým 

vojakom z obce Kanianka v I. svetovej vojne. Pri pietnom akte zazneli piesne Chrámového 

zboru Jozefa Hanku z Kanianky. 

Začiatkom novembra sa v našej farnosti konala veľká slávnosť... Počas nej sme spomínali aj 

ďakovali, že  už 25 rokov máme Kostol Božského Srdca Ježišovho. Na slávnostnej svätej omši 

a tiež pohostení a spomínaní sa zúčastnilo viacero  kňazov pôsobiacich v našej farnosti. 

Koncert vážnej hudby pedagógov a žiakov ZUŠ Bojnice sa konal aj v novembri.  V programe 

sa predstavil organ, rôzne fanfáry, klarinetové trio, spev a dychový orchester Maguranka Junior. 

Hovoreného slova sa ujal páter Gerhard. 

Nezvyčajná hudba znela aj počas Polnočnej svätej omše v podaní  dychovej hudby Maguranka.  

           V sobotu, 1. decembra, sa večernou svätou omšou začali v našej farnosti ľudové misie. 

Viedol ich misijný tím P. Ivana Flimela. Spoločenstvo Shekinah spolu s P. Jozefom Mihokom 

a študentami redemptoristami pripravili evanjelizačný program pre žiakov v škole a v piatok 

večer  pre mladých. Pátri  navštívili aj chorých v Ústave sociálnej starostlivosti Kanianka ale aj 

v domácnostiach.  

              Ešte niečo zo života eRka, ktoré v novembri oslávilo 15. narodeniny.. Cez pôstne 

obdobie sa v jedno nedeľné popoludnie krížovú cestu modlili deti a mládež. Z väčších akcií 

spomeniem minitábor na začiatku prázdnin v dedinke Bystrička pri Martine. Koncom júla 

mohli deti tráviť prázdninové dni v dennom tábore. Veľký letný tábor sa konal v dedinke 

Piatrová. V tomto tábore bolo vyše 100 účastníkov. Aktivitami bola naplnená aj jeseň. Počas 

misijnej nedele sa detí a mladí modlili sv. ruženec. Nápaditým obsahom  bol poučný -  putovali  

do jednotlivých svetadielov. eRko oslavovalo narodeniny. A toho roku sa konal Ples svätcov; 

Vianočné trhy; koledovanie s „Dobrou novinou“... Na Sviatok narodenia Pána bola  Jasličková 

pobožnosť hotovým divadelným predstavením. Dotvorená bola melódiami ľudových piesní.  
 

Šport 
 

          Rada konštatujem, že v ostatných rokoch sa šport v Kanianke neskrýva iba za futbal. 

Aktívne tu pracuje viacero klubov – futsal, malý futbal, biliard, karate, stolný tenis, turistický 

klub, ľadové medvede, dobrovoľní hasiči... Prevažná väčšina z nich je zapojená do súťaží na 

rôznej úrovni. 

Predsa len začnem futbalom, najmasovejším športom v našej obci. Keďže vo futbale sú súťaže 

organizované systémom jeseň – jar a na tomto základe je ťažšie objektívne zhodnotiť 

a prezentovať ročnú činnosť nášho futbalového klubu Junior Kanianka. 

Klub v roku 2018 pokračoval v činnosti šiestich kolektívov so striedavými úspechmi. V jarnej 

časti, ktorá skončila v júni roku 2018, naše družstvá súťažili úspešnejšie ako neskôr na jeseň.   



Muži v 5. lige skončili na jar roku 2018 na 7. mieste zo 16 účastníkov. V lete došlo v kádri 

družstva mužov k veľkým zmenám. Trénovanie prevzal bývalý hráč Kanianky Tomáš Boško. 

Zmeny postihli najviac samotných hráčov. Zaznamenali sme odchody hráčov do iných 

družstiev v okrese alebo niektorí ukončili futbalovú dráhu. Skladanie nového družstva počas 

leta bolo dosť komplikované, no nakoniec sa podarilo družstvo zostaviť. Potešujúce je, že 

takmer všetci sú vlastní odchovanci Kanianky. Hráči sa snažia úspešne reprezentovať klub 

a obec. Do konca roka 2018 žiaľ výsledky neboli, aké by chceli mať. Skrátka, skončili 

predposlední. 

Dorastenci v 4. lige mali počas celého roka 2018 kolísavé výkony. Problémy boli hlavne vo 

funkcii trénera, čo sa prejavovalo aj medzi chlapcami. V lete sa situácia čiastočne stabilizovala 

po príchode trénera Dominika Mokrého. Postupne sa zloženie družstva ustálilo, čo sa prejavilo 

aj vo výsledkoch. Na konci roku im v tabuľke patrilo priebežné 6. miesto.   

Žiaci (mladší aj starší, tréneri Milan Kret ,Viliam Ugróczy) – hrali v III. lige, ktorá zaberá 

družstvá z Trenčianskeho a časť Trnavského kraja. Starší žiaci (14-15 roční) pod vedením p. 

Ugróczyho sa počas celého roka držali v popredí (2.-3. miesto). Mladší žiaci (13-12 roční), pod 

vedením tréner p. Kreta postupne zbierali skúsenosti pre svoj ďalší rozvoj. Väčšinou boli 

v druhej polovici tabuľky, ale je potrebné pripomenúť, že to boli chlapci, ktorí sú ešte mladší 

ako ich rovesníci a navyše prešli z malého na klasické ihrisko. K žiakom je potrebné uviesť, že 

v lete boli traja naši odchovanci vybratí do Futbalovej školy Mareka Hamšíka v Banskej 

Bystrici. Do kategórie U15 je to Erik Jurík, do U14 Roland Kotian a do U13 Peter Martinec. 

Roland Kotian a aj Peter Martinec boli po krátkom čase na základe svojej kvality preradení do 

vyššej kategórie.  

Prípravky mali na starosti  tréneri : Martin Pipíška, Tomáš Zimániy, Ladislav Zelenický.  Toto 

zoskupenie je najširšou členskou základňou klubu. Veľký počet trénujúcich detí dáva 

predpoklad, že o futbal je v Kanianke stále záujem. Prípravky (staršia aj mladšia) hrali do 

polroka  v 2. lige, čo bolo po stránke cestovnej a ekonomickej dosť náročné. Po zvážení v klube 

sa rozhodlo, že prípravky sa od leta v roku 2018  vrátili do okresných súťaží. V okresných 

súťažiach starší ale aj mladší hrajú stále o popredné umiestnenia.  

            Najvyššiu métu v súťaži dosiahla, už v minulých záznamoch spomínaná, Anna 

Hepnerová. Stala sa víťazkou kategórie fitness junioriek do 163 cm a absolútnou majsterkou 

Európy vo fitness junioriek. Majstrovstvá Európy 2018 sa konali 2.-7. mája v španielskom 

meste Santa Susanne. Je to vynikajúci výsledok, ktorý priniesla tvrdá náročná práca 

cieľavedomej Aničky. Od svojich 6 rokov trénuje v Športovom klube Fitness Free Prievidza 

pod vedením Jeleny Meleščenkovej a Jany Klečánekovej. Podrobnejšie o jej úspechu aj na MS 

prinášajú dok. č. 6 a7. 

          V roku 2014 vzniklo športové zoskupenie TNF Mia San Mia Kanianka. Od roku 2015 

funguje ako občianske združenie so zameraním spočiatku na malý futbal, ale prelomom rokov 

2016/2017 pomaličky prešli na futsal. "Máme za sebou pár turnajových úspechov. Nedávame 

si moc vysoké ciele, skôr sa chceme sústrediť na postup zo skupiny a ďalej sa uvidí," prezradil 

tréner TNF Mia San Mia, Roman Sedlárik. V júli toho roku sa uskutočnil 1. ročník turnaja O 

Pohár novín MY  v Handlovej, štartovalo na ňom 32 tímov, ktoré sú rozdelené do ôsmich 

skupín. Nováčikom na turnaji bol tím Mia. V Trnave sa konal prestížny turnaj Prengo CUP. Za 

účasti slovenských a českých družstiev sa aj TNF predstavili hneď s dvomi družstvami, a to v 

kategórii žien a mužov. Muži v osemfinále narazili na húževnatých futsalistov z českého FC 

Baník Chomutov. Dievčatám sa darilo o trošku viac. Prvé góly v ich sieti  videli diváci až v 

semifinálovom zápase, kde ich zastavili dievčatá zo Spartaka Trnava (3:1). Na ženskom 

družstve Kanianky bolo badať únavu a prejavovali sa aj ľahké zranenia. Konečné tretie miesto 

si  vybojovali až v penaltovom rozstrele, kde ťahali za kratší koniec skúsené hráčky myjavského 

Spartaka. 

https://sport.sme.sk/t/5215/fc-spartak-trnava


          Družstvo Biliardového klubu Kanianka v roku 2018 opäť získalo medailu v najvyššej 

biliardovej súťaži družstiev, teda Extralige, – a to bronzovú za 3. miesto. Dominujúce družstvá 

boli opäť Komárno a ELITE Bratislava. Naše družstvo hralo celú súťaž v zostave Tomáš 

Krovina, Michal Kubán a Roman Dugovič. Oporou bol Michal Kubán ( z 21 zápasov mal 16 

výhier), čo ho zaradilo na 2. miesto hráčov extraligy. Dobrú sezónu mal aj Tomáš Krovina 

(21/13) a dôležitými bodmi prispel aj Roman Dugovič (21/9). 

Tento rok  postavili aj prvoligové družstvo. Ako nováčik sa radšej posilnili, z extraligy prešli 

Roman Čertík,  Peter Leitman a spolu s juniorom Filipom Foltánom vytvorili základ družstva.  

Keďže sa im darilo, nenechali si teda ujsť historickú šancu, aby mala Kanianka ako prvá obec 

v Extralige rovno dve družstvá. Podarilo sa - bez prehry  vyhrali 1. ligu a postúpili do Extraligy. 

Z jednotlivcov sa najviac darilo Petrovi Leitmanovi, ktorý z 24 zápasov vyhral 22, Roman 

Čertík mal tiež vysoko pozitívnu bilanciu (18/13). Filip Foltán vyhral z 19 zápasov  

Naprázdno neobišli ani tento rok v Slovenskom pohári – Tomáš Krovina 3. miesto a 2. miesto, 

cenný kov získal aj Michal Kubán za 3. miesto. V celkovom poradí Pohára skončil Michal 

Kubán na 6. mieste a  Tomáš Krovina hneď za ním (zo 74 hráčov v rebríčku). Výborný rok mal 

Tomáš Krovina, ktorý na Majstrovstvách Slovensk získal až 3 medaily; striebro v hre č. 9 

a bronz v hrách č. 8 a č. 14/1. K nim ešte spoločne s Michalom Kubánom pridali striebro na 

MSR dvojíc. 

Na tohtoročný Masters sa kvalifikovali dvaja naši hráči – už z predchádzajúceho je zrejmé, že 

to boli Tomáš Krovina a Michal Kubán. Tam sa zhodou okolností stretli v jednej skupine, obaja 

vyhrali 2 zápasy z 3, ale ďalej postúpil len Krovina. Ten to napokon dotiahol až do finále, kde 

síce prehral, ale obsadil aj tak výborné 2. miesto. 

            Niečo o minuloročnej  činnosti Karate klubu Kanianka... Celkove za rok 2018 získali 

63 medailí zo 16 súťaží (z toho 5 medzinárodných). Väčšinu (59) vybojovali v kategóriách detí 

a mládeže. Išlo o 11 zlatých, 23 strieborných a 25 bronzových medailí. Najlepšie sa darilo 

Sylvii Mišeje a Terézii Vážanovej. Hneď za nimi Michaela Marková, ktorá prakticky  súťažila 

svoju prvú sezónu, získala celkove 8 medailí. Rovnaký počet priniesol objav sezóny Viktória 

Mišejová, ktorá začala súťažiť až v máji. Najväčší jej úspech: 3. miesto z M-SR Goju ryu. 

Ostatné 4 získal v seniorských veteránskych kategóriách Mudr. Kubík.  

V decembri  zorganizovali menšiu súťaž aj v Kanianke, kde sa zúčastnili pretekári  z 3 klubov 

( Kanianka,  Nováky a  Banská Bystrica). Z počtu 23 detí bolo 12 z KK Kanianka. 

Na jeseň obnovili spoluprácu s aikido klubom v Prievidzi a začali opäť organizovať tréningy 

sebaobrany.  

           Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci je po športovej ale aj odbornej stránke veľmi 

aktívny. Z tohoročných akcií a súťaží spomeniem zopár vydarených... V máji dostali ponuku 

zúčastniť sa Družobných slávností v Rude nad Moravou, kde sa zúčastnili menšej hasičskej 

súťaže. Prezreli si ich hasičskú zbrojnicu a tiež techniku. Pre deti spoločnosti Unipharma 

rozšírili program ku Dňu deti na plážovom kúpalisku v Prievidzi. Pestrý program doplnili 

o súťaže - deti mohli vyskúšať viazanie uzlov, prekážkový beh, striekanie z hadice, zmotávanie 

hadíc... Za dobrý výkon dostali sladkú odmenu a „Diplom mladého hasiča”. Najväčší úspech 

však mala penová šou. 

Zručnosť a šikovnosť vo svojom zameraní, našťastie,  predvádzali len na súťažiach. Išlo 

o súťaženie mužov i dievčat v denných alebo nočných súťažiach. V Dežericiach sa zúčastnili  

na Dennej pohárovej súťaži kde dievčatá obsadili 4. miesto v športovej kategórii.  Následne na 

Nočnej hasičskej súťaži v Šišove obsadili fantastické 2. miesto. Na Dennej súťaži v Rybanoch, 

kde prekvapili dorastenci z Plameňa. Dievčatá získali putovný pohár za 1. miesto a za 5- člennú 

a rovnako  putovný pohár za 1. miesto  za 8- člennú kategóriu. Chlapci v 8- člennej kategórií 

vybojovali 2. miesto. Na Pohárovej súťaži v Dolných Ozorovciach  8 členné družstvo chlapcov  

predviedlo krásny útok a vybojovali putovný pohár za 1.miesto a Dominik Vážan získal aj 

sošku za najrýchlejšie zostreknutý terč. Na súťaži v Oslanoch sa najlepšie darilo chlapcom – 



obsadili 2. miesto. Na súťažnom maratóne (denná aj nočná) v Koši prišli chlapci obhajovať 

putovný pohár, čo sa im aj podarilo.  V Malinovej na menšej súťaži bolo šťastie naklonené viac 

mužom, ktorí  brali domov pohár za 1.miesto, dievčatá boli druhé. 

V Bartošovej Lehôtke sa zúčastnili  5. kola Turčianskej hasičskej ligy. Muži A v klasickej 

kategórii obsadili 1 miesto. Najmladší z Plameňa v kategórii chlapci na 2 pokusy vybojovali 

prvé miesto. V Kolačne dievčatá skončili na 3. mieste.  Muži z A-čka si v športovej súťaži 

vybojovali  putovný pohár za 1.miesto; v klasickej kategórií sa umiestnili  na 2. mieste. 

Začiatkom augusta súťažili v Záturčí, kde sa pod slabšie výkony podpísala horúčava. Nedarilo 

sa ani v nočnej súťaži v Hornej Porube. Reparát zložili o týždeň v Dvorci. Dievčatá v  5-člennej 

kategórií vybojovali 1 .miesto. Chlapci v 5-člennej kategórii obsadil 2. miesto; v 8-člennej 

kategórii vďaka väčšiemu úsiliu oslavovali 1. miesto.  

Súťažnú sezónu ukončili v posledný septembrový víkend na dennej súťaži v Šišove. Poháre za 

1. miesto v 5-člennej kategórii si odniesli domov chlapci aj dievčatá.  

Názov „145 schodov Vrbovských“ niesla súťaž s podtitulom „Najtvrdší hasič prežije“ v obci 

Vrbové neďaleko Piešťan.  Marek Chalmovský, zástupca našich, prekonával v 3-vrstvovom 

hasičskom obleku s dýchacím prístrojom celkovo 6 náročných disciplín. Z 26 súťažiacich 

obsadil 18. miesto.  

Športové aktivity odložili začiatkom októbra v spolupráci s DHZ Poruba a Červeným krížom - 

Kanianka.  a skúsili hasiť požiar v rámci taktického cvičenia. „Horel“ záhradný domček 

v Kanianke a  na mieste sa nachádzali 3 zranené osoby a 1 usmrtená osoba. 

             Viaceré obce, vrátane našej, pozývali v máji na tradičný hviezdicový výstup na 

Maguru. Toho roku to bol už XII. ročník. 

            Hornonitrianska bežecká liga a Matrix klub zorganizovali tradičný Svätojánsky beh 

a pochod večernou Kaniankou. 

 

Počasie 

 
Január sa toho roku vôbec „nesprával“ ako zimný mesiac; podobal sa na apríl, keďže menej 

snežilo, viac pršalo či hrialo slnko. Mráz  striedavo s teplotou okolo – 10 ° sa pohrali s vodnými 

plochami ale aj s našimi nosmi v druhej polovici februára. Prebrúsili sme korčule aj skvelý ľad 

priehrady. Marec bol v teplotách zhovievavejší, v druhej polovici boli extrémne chladné noci. 

Pozvoľne sa otepľovalo. Najviac prekvapila prvá polovica apríla, kedy bolo medzi príjemnými 

slnečnými dňami teplotou dokonca zopár letných dní. A vôbec celý apríl bol v priemere o 6 – 

8 °C teplejší ako hovorí dlhodobý priemer. S tým súvisel nájazd na záhrady či polia, ktorým 

však chýbala vlaha. Leto sa rozbiehalo pozvoľne... Kým  na posledné noci júna boli 

predpovedané prízemné mrazy, posledné dni júla zohrievalo slniečko až na 35°. Jeseň bola 

prekrásna so všetkým, čo k nej patrí: červené líčka jabĺčok, strieborné siete pavučín, ba letné 

tričká skoro do decembra. 

 

Mimoriadne udalosti 
 

Minimálna mzda poskočila o 45 eur (na 480 v hrubom) lebo z 2,50 na 2,76 za hodinu. 

Teplé letné počasie lákalo dokonca aj cezpoľných osviežiť sa vo vode priehrady. Hygienici aj 

toto leto po rozbore vody neodporúčali kúpanie kvôli zvýšenému množstvu cyanobaktérií – 

sinice. Neskôr sa situácia upravila. 

Koniec februára 2018 sa navždy zapíše do slovenských dejín vďaka brutálnej poprave novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice v ich dome vo Veľkej Mači. Tento ohavný čin postavil na nohy 

mnohých nespokojencov, zmenil Slovensko, prekreslil politickú mapu. 

 

V máji 2019 zapísala Mária Biskupičová 


