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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

9. júla 2013

Starí páni sa stretli v Kalne

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI BOLA PLNÁ PRÍJEMNÝCH POCITOV

AKO SME ZOSTALI NA NOC
V MATERSKEJ ŠKOLE

DAGMAR HAJTÓOVÁ
KALNÁ NAD HRONOM Prišiel posledný júnový týždeň,
prišiel čas zatvoriť jednu kapitolu životnej etapy našich detí,
ktoré krok za krokom opúšťajú
svoj bezstarostný svet hier. Rozlúčkový týždeň s predškolákmi
sme začali v utorok 25. júna, keď
k nám v dopoludňajších hodinách zavítalo Divadielko včielka
s rozprávkou Mišo a zázračný
kvet. Veľmi poučný príbeh so
školskou tematikou držal deti v napätí takmer celý čas. Ale
tak ako to v rozprávkach býva,
aj tento sa skončil šťastne a deti sa odmenili burácajúcim potleskom. Popoludní sme pokračovali slávnostnou rozlúčkou,
na ktorej sme si spolu s rodičmi
i starými rodičmi spomenuli,
aké to bolo, keď svoje dietky
prvý raz priviedli do materskej
školy. Poniektorí doma prešľapovali v predsieni celí nedočkaví, kedy si už nájdu nových kamarátov. Našli sa však aj takí, čo
sa nevedeli odtrhnúť od svojich
hračiek v detskej izbe, túlili sa
k maminým sukniam a vôbec
nechceli byť škôlkármi. Dni, mesiace a roky sa míňali a dnes už

aj naše deti pochopili, že všetci
predškoláci musia do školy.
Lúčime sa, hračky známe,
už odtiaľto odchádzame, či
Hej hola, škola už volá, zneli chvíľu smutne a aj radostne
z úst našich predškolákov. Básňami aj piesňami deti vyjadrili
vďaku svojim rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom
a vzdali hold materskej škole,
ktorá bola pre nich druhým
domovom. V scénke o Nepodarených kozliatkach naše deti
spontánne ukázali smelosť a odvahu popasovať sa s čímkoľvek,
čo sa im v živote prihodí.
Neskôr rozlúčková slávnosť
pokračovala príhovormi p. riaditeľky MŠ, zástupcu za rodičov a odovzdávaním osvedčení
o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a škôlkárskych vysvedčení. Knižku Zlaté zvonky s venovaním pre každého
predškoláka dostali deti ako
spomienku na materskú školu a na všetky tie pekné chvíle,
ktoré sme spolu prežili. A potom už len zábava. Krásne vyzdobená trieda, prestreté stoly,
samozrejme detské šampanské
na prípitok a iné dobroty, ktoré
pre nás pripravili obetavé ma-

mičky. Najväčšiu radosť nám
urobila rozlúčková torta v podobe farebného vláčika, kde si
každé dieťa našlo svoj vagónik
s menom. Krásna a výborná.
Deň sme zavŕšili priateľskými
rozhovormi a dobrou náladou.
Celou škôlkou sa niesol detský
smiech, radosť a šťastie z pekne
prežitého dňa.
Rozlúčkové prekvapenie pokračovalo vo štvrtok 27.júna.
Hneď ráno deti prichádzali do
materskej školy nabalené, s veľkými taškami, čo bolo predzvesťou niečoho mimoriadneho.
V tento deň totiž zostali deti
v materskej škole aj cez noc.
Ale poďme po poriadku. V dopoludňajších hodinách sme sa
na pozvanie pedagógov vybrali do Strednej odbornej školy
v Kalnej nad Hronom na Deň
fotografie, kde si deti chvíľu vyskúšali, aké je to byť fotomodelkou a fotomodelom. S rôznymi
rekvizitami a kulisami sa deti
v zaujímavých pózach odfotili
v skupinkách i jednotlivo. Po
fotografovaní nám p. učiteľka
z „veľkej školy“ poukazovala výstavu prác žiakov a triedy , kde
žiaci tvoria. Veľmi sa nám páčilo a ďakujeme pekne, že sme

mohli prežiť takéto zaujímavé
dopoludnie.
Po dobrom obede v materskej
škole sme si pri najobľúbenejších rozprávkach oddýchli a neskôr sme sa vybrali do welnessu
na futbalový štadión, kde nás
čakala teta Dáška, ktorá pre nás
pripravila malé, ale veľmi chutné občerstvenie. Saunovanie,
kúpanie, masáž v jakuzzi, relax
na lehátkach či športovanie na
futbalovom ihrisku spestrilo
naše posledné spoločné popoludnie. Unavení sme sa v družných rozhovoroch vracali známou cestou späť do materskej
školy. Objednaná a veľmi chutná pizza na večeru dodala energiu a zlepšila náladu unavených
detí. Pomaly sa zvečeriavalo,
ale nikto z nás sa nepýtal, kedy
pôjde domov. Bolo nám vzácne,
že spoločným pozeraním rozprávok na interaktívnej tabuli,
hrami a zábavou spolu môžeme
tráviť koniec dochádzky do materskej školy. Keď vonku nastala
tma, všetci sme stíchli a v mysli
spriadali myšlienky na želanie.
Na školskom dvore sme si totiž
vypustili lampiónik šťastia, ktorého svetielko sme dlho, dlho
sledovali so zatajeným dychom.
No a potom večerná hygiena,
šup do škôlkárskych postieľok
a ešte tiché rozhovory v tme.
Mali sme pokojnú a dobrú noc
plnú krásnych sníčkov.
Všetko bolo krásne a plné
emócií. Ďakujem rodičom, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili a pomohli pri organizovaní týchto rozlúčkových dní.
Všetkým budúcim prvákom
prajeme vykročenie správnou
nohou a úspešný začiatok prváckeho života. A viete, čo sa
dnes deťom najviac ráta? Mať
otca ako kamaráta, maminu
dlaň a popritom mať vždy lásky
plný dom.
(autorka je riaditeľka MŠ)

Architektonické štúdie centra obce

Pohár starostu zostal doma
KALNÁ NAD HRONOM
(Štefan Šuba) - Prvú júlovú
sobotu sa „starí páni“ z obce
stretli na II. ročníku futbalového turnaja o Pohár starostu
obce Kalná nad Hronom na
miestnom futbalovom ihrisku KFC. Účasť potvrdili „starí
páni“ z Jedľových Kostolian,
Veľkého Ďuru a pozvanie
prijal aj Dream Team.
V úvodnom zápase sa postavili proti sebe mužstvá z Kalnej nad Hronom a Veľkého
Ďura. Stretnutie sa skončilo
víťazstvom Kalnej. V druhom zápase proti sebe nastúpili mužstvá Dream Team
a Jedľové Kostoľany. V zápase
sa viac darilo mužstvu z Kostolian.
Vo finále sa stretli mužstvá
z Kalnej nad Hronom a Jedľových Kostolian. Atraktivitu zápasu zvyšoval napínavý
priebeh s množstvom gólov

na oboch stranách. Na svoje
si prišli diváci aj hráči. Zápas
skončil 6:3 v prospech Kalnej.
Pohár starostu obce tak ostal
u „starých pánov“ v Kalnej
nad Hronom. Na druhom
mieste skončili Jedľové Kostoľany, na treťom Veľký Ďur
a štvrtý bol Dream Team.
„Starým pánom“ ďakujeme
za účasť a dúfame, že s rovnakým entuziazmom sa stretnú
o rok na treťom ročníku turnaja O pohár starostu obce.
Poďakovanie patrí aj sponzorom tohto pekného podujatia: Obci Kalná nad Hronom
v zastúpení starostom obce
Ladislavom Éhnom, vedeniu KFC Kalná nad Hronom
v zastúpení prezidentom
klubu Tiborom Soboňom
a všetkým, ktorí sa postarali
o zorganizovanie športovej
akcie.

Starosta obce zvoláva VEREJNÉ
ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE,
ktoré sa uskutoční 12. júla 2013 (v piatok) o 17:00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále obce na Nitrianskej ul. č. 6.

Hlavnou témou bude Diskusia k stavebno-architektonickému
riešeniu centra obce.
Štúdie si môžete pozrieť na webovej stránke obce www.kalna.eu
v časti Centrum obce- verejné zhromaždenie alebo od 8.7.2013 do
12.7.2013 v Spoločenskej sále našej obce od 14:00 do 17:00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť! O občerstvenie bude postarané!

Gastrocentrum Kalná nad Hronom

DENNÉ MENU UŽ OD 2,20 €!

Gastrocentrum Kalná nad Hronom vám pripraví obedové menu od 2,20 eura. Naše obedové menu sa skladá z polievky,
hlavného bezmäsitého jedla, rôzneho druhu šalátu a 2 dl nápoja. Klasické obedové menu, ktoré sa skladá z polievky, hlavného mäsitého chodu, šalátu alebo kompótu a 2 dl nápoja, si
u nás kúpite za 3,30 eura. Radi vás privítame.
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

POZVÁNKA
Komisia mládeže a športu vás srdečne pozýva na

turistiku na vrch Vtáčnik,
ktorá sa uskutoční v sobotu 13. júla.

Odchod autobusu je o 7:30 hod. spred obecného úradu
v Kalnej nad Hronom. Prosíme záujemcov o nahlásenie
účasti osobne na obecnom úrade alebo na tel. č.
0948 455 210 u Igora Gogoru. Nezabudnite si zobrať vhodné
oblečenie, obuv a dobrú náladu :) Turistika je zadarmo,
nenáročná a vhodná pre všetkých. Tešíme sa na vás
a dúfame, že aj počasie nám bude priať :)

predseda komisie mládeže a športu Roman Gogora

POZVÁNKA
KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na

futbalový turnaj
Memoriál
Tibora Trnavského,

Viac na www.kalna.eu

ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. júla so začiatkom o 13.00 hod.
Zúčastnia sa mužstvá: KFC Kalná n/Hronom, Hontianska Vrbica,
Plavé Vozokany a OFK Veľký Ďur.
KFC Kalná nad Hronom

