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Rozprávanie o už neexistujúcich kalnianskych mostoch, pýche celej Tekovskej župy

Naša rodná obec,
ty si nám drahá!

MAGDALÉNA KOVÁČOVÁ,
rodená Bajanová

Kalná nad Hronom leží na pravej strane
dolného Pohronia. Patrí medzi najkrajšie
a najmodernejšie dedinky celého regiónu.
Obec vznikla v roku 1209. Stáročia rástla,
budovala sa, skrášľovala, aby dospela do
dnešnej modernej podoby.
V našej Kalnej nad Hronom je materská
škola, ZŠ, Stredná odborná škola, Wellness
centrum, parky, parkoviská, kostoly. My,
ktorí sme sa tu narodili, alebo žijeme, sme
veľmi hrdí na našich predkov, ktorí sa pričinili o vybudovanie obce. A sme hrdí aj na
súčasné vedenie Kalnej nad Hronom na čele
so starostom Ladislavom Éhnom.
Žiaľ, obec má aj smutné udalosti, čierne
dni. Mohutné kalnianske mosty boli vybudované v roku 1900. O deväť rokov neskôr už viedla cez dedinu železnica. Železničná stanica sa dobudovala v rokoch 1913
– 1914. Kalnianske mosty plánoval hlavný staviteľ Tekovskej župy František Schickát, ktorý projektoval aj levickú synagógu.
Ich rodinná hrobka sa nachádza v kalnianskom rímsko-katolíckom cintoríne. Žiaľ, železný kríž sa z nej stratil.
Tieto kalnianske mosty boli pýchou obce aj
blízkeho okolia až do prvej polovice 20. storočia. V čase vojny na rozkaz vyššej moci

obvešali mínami a granátmi, ktoré z mostov viseli ako ozdoby na vianočnom stromčeku.
Našli sa Kalňania, ktorí sa snažili likvidácii mostov zabrániť. Boli to štyria veteráni

Autorka, v pozadí kalnianske mosty.

z 1. svetovej vojny: strážmajster pán Dezső,
László Forkin, József Szolcsansky a László
Pásztor. Oni zabránili vyhodeniu mostov do
povetria tým, že mosty odmínovali.

No prišla aj zrada a pomsta. Nadstrážmajter Dezső a László Forkin za tento hrdinský čin zaplatili životom. Chytili ich príslušníci Šípových krížov, odviekli ich na neznáme miesto a popravili. Jozef Szolčanský
a Lástló Pásztor našli útočisko v malokozmálovských viniciach, kde ich ukryli dobrí známi.
Kalnianske mosty boli aj tak zničené – bombardovali ich koncom 2. svetovej vojny, v januári roku 1945. Tento útok mal viac obetí na životoch v dedine, lebo okrem mostov
padali bomby aj na osídlenú obec. Tieto vojnové obete sú bez mien pochované v krypte
veľkomožného Lajosa Gála.
Bomby zasiahli aj známy a vtedy moderný hotel p. Nehéza na Nitrianskej ceste, kde
v tej dobe bola už aj čerpacia stanica na pohonné látky. Zničené boli aj drevosklad Faber a známa pálenica majiteľa Schoellera
pri Hrone. Za obeť padlo tiež veľa obytných
domov.
Celý tento kus histórie súvisel s osudom
kalnianskych mostov. Minulosť má v tomto smere prepojenie s prítomnosťou v tom,
že pravnuk Lászlóa Forkina je v súčasnosti
riaditeľom kalnianskej Základnej školy.
Aj naša obec má svojich známych a neznámych hrdinov. Buďme na nich hrdí. Nezabúdajme na minulosť a majme v úcte prítomnosť.

Výsledky víkendových zápasov mužstiev Kalnej nad Hronom
Obm žiaci 22. kolo: Ipeľský Sokolec - Kalná n/Hronom7 : 0 (3:0)
Našim žiačikom sa už súťaž skončila. Obsadili v nej celkové 10. miesto.

V. liga Východ Dorast 28. kolo: Kalná n/Hronom – mala voľno

Ďalší zápas naši dorastenci odohrajú v nedeľu 9. júna o 14.30 hod. doma proti Kozárovciam.

V. liga Východ Muži 28. kolo: Kalná n/Hronom– Nesvady 1 : 0 (1:0)

Obec prispieva
na prepravnú službu
občanom Kalnej nad Hronom
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, Obec Kalná
nad Hronom prispieva v plnej výške na prepravnú službu
občanom s trvalým pobytom v obci Kalná nad Hronom,
ktorá je poskytovaná prostredníctvom Územného spolku
Slovenského červeného kríža v Leviciach.
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná výlučne do
zdravotníckych zariadení a to fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Asistenčná a prepravná služba SČK zahŕňa:
- prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej,
- prepravu osoby na invalidnom vozíku,
- poskytnutie asistenta počas prepravy,
- sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom
zariadení,
- poskytnutie zdravotníckych pomôcok počas vyšetrenia –
invalidný vozík, chodítko na podporu chôdze.
Potrebu prepravnej služby je nutné si včas zarezervovať, najneskôr deň vopred na tel. číslach (na ktorých vám poskytnú
aj podrobnejšie informácie):
036/6379192 asistenti
036/6312957, 036/6307900 alebo 0903 558 911 operačné
stredisko pre sociálnu pomoc
E-mail: riaditel.lv@redcross.sk

Bazén bude
zatvorený

Gól za Kalnú: Krivočenko. Ďalší zápas naši muži odohrajú v nedeľu 9. júna o 17.00 hod. v Bánove.
KFC Kalná nad Hronom

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Oznamujeme občanom, že od 21.1. 2013 je na Obecnom úrade v prevádzke nová telefónna ústredňa. Hlavné číslo na Obecný úrad
ostalo nezmenené: 036/6395109. Jednotlivým zamestnancom sa však dá dovolať na ich priame čísla:
Starosta obce

Ing. Ladislav Éhn

036/6350374

Ing. Eliška Svordová

036/6395109

Ing. Ján Földy

036/6350373

Zástupca prednostu

Ing. Igor Gogora

036/6350375

Pokladňa, evidencia obyvateľstva

p. Anna Lipárová

036/6350376

Matrika, daň z nehnuteľností

p. Alena Hallová

036/6350377

Personálne a mzdové oddelenie

p. Klára Pokoracká

036/6350372

Účtovné a fakturačné oddelenie

Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková

036/6350378

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch:

10. 6. 2013
bez dodávky elektriny

v čase od 07:30 hod. do 12:30 hod. ulica:
SNP č. 44.

11. 6. 2013
bez dodávky elektriny

MLYNSKÁ č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34
VINIČNÁ č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 25/VE, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
ÚZKA č. 6/VE
ČERVENEJ ARMÁDY č. 11, 1, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57/ZA, 58/TS, 59, 60, 61, 62
ŠKOLSKÁ č. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 555/VE, 570/VE, 575/VE
NITRIANSKA č. 6

v čase od 07:30 hod. do 12:30 hod. ulice:

11. 6. 2013

DLHÁ č. 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 18/VE, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
MIEROVÁ č. 1, 4, 6

bez dodávky elektriny

v čase od 11:00 hod. do 14:30 hod. ulica:
MIEROVÁ č. 19/A, 19/B, 20, 22

Relaxačno-športový areál v Kalnej nad Hronom oznamuje
svojim návštevníkom, že od 3. do 7. júna (pondelok - piatok)
budú bazén, fitnes i bar zatvorené z dôvodu sanitačných prác.
Relaxačno-športový areál bude znovu otvorený
od soboty 8. júna.
Mgr. Rastislav Magna
Relaxačno-športový areál Kalná nad Hronom
www.wellness-kalna.sk
tel. +421 908 153 761, e-mail: wellness.kalna@gmail.com

Spomienka
Dňa 26. mája 2013 nás navždy opustil náš
milovaný zať, manžel, otec, dedo a švagor
p. Ján Hrnčiar z Kalnej nad Hronom
vo veku 77 rokov. Ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku starostovi obce, členom Zboru
pre občianske záležitosti, ako aj všetkým
ktorí ho na poslednej ceste odprevadili
a zmiernili náš hlboký žiaľ.
Ďakujeme za vyjadrenie úprimnej
sústrasti a kvetinové dary.
Ďakuje manželka, syn Roman a vnuk Denisko.

