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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

1. apríla 2014

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 13. kolo
Čata ( Ip. Sokolec) - KFC Kalná n/Hronom 2:2 (0:0)

Góly za Kalnú : Bogár, Bajan. Ďalší súťažný zápas odohrajú naši žiačikovia dňa 5.4.2014 o 10.00 hod.doma proti Čake.

V KALNEJ NAD HRONOM OSLAVY OSLOBODENIA OBCE A NITRIANSKEHO KRAJA

MIER JE STÁLE VZÁCNEJŠÍ

KALNÁ NAD HRONOM
(op) – Vystúpenie domáceho
spevokolu pri Dome bojovej slávy otvorilo v utorok 25. marca
podvečer pripomienku 69. výročia začatia Bratislavsko-Brnianskej operácie, oslobodenia Kalnej nad Hronom a súčasne oslobodzovania miest a obcí Nitrianskeho kraja Červenou armádou. Záštitu nad podujatím,
ktoré pripravila Obec Kalná nad
Hronom, Oblastný výbor SZPB
v Leviciach, Okresná organizácia
SMER-SD v Leviciach, Okresný
výbor KSS v Leviciach a Klub vojenskej histórie Tekov, mal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica.
Po slávnostnom kladení vencov k Domu bojovej slávy privítal účastníkov krajských osláv
oslobodenia starosta Kalnej nad
Hronom Ladislav Éhn. Predseda
NSK Milan Belica v hlavnom príhovore vyzdvihol význam jednej
z najvýznamnejších bitiek 2. svetovej vojny, ktorá sa zapísala do
dejín ako Bratislavsko-Brnianska operácia vojsk 2. ukrajinského frontu na čele s veliteľom –
maršalom Rodionom J. Malinovským.
„V tomto roku už uplynulo 69
rokov od tejto mohutnej ofen-

zívy Červenej armády, ktorá priniesla slobodu obciam na pravej strane Hrona, vrátane Kalnej
nad Hronom, ale postupne aj ostatným mestám a obciam nášho
kraja. Naša sloboda bola vykúpená stovkami životov v tom čase
prevažne mladých príslušníkov
sovietskej armády, ďalšie stovky
utrpeli zranenia, ktoré ich poznačili na celý život,“ povedal M. Belica. Ako ďalej zdôraznil, zdalo by
sa, že po takmer siedmich desaťročiach, odkedy vojnové udalosti
2. svetovej vojny vstúpili do histórie, sú všetky stránky 2. svetovej vojny – najväčšej vojnovej kataklizmy v dejinách ľudstva, dostatočne známe a navždy zostanú
výstrahou pre celé ľudstvo. Žiaľ,
opak je pravdou: v súčasnosti

sme svedkami oživovania studenej vojny, povedal M. Belica. „Vyhrocujú sa medzinárodné problémy a prejavuje sa snaha riešiť ich
silou, za cenu akýchkoľvek obetí
s nedozernými následkami nielen pre Európu, ale pre celý svet.
Mocné nadnárodné sily vo svete, opantané vidinou, nových ziskov neváhajú vnucovať krajinám
štandardy, ktoré nezodpovedajú ich spôsobu života, tradíciám či kultúre, porušujú aj zaužívané štandardy ľudskej morálky
a upierajú iných národom právo
slobodne si zvoliť cestu vlastného rozvoja. Ba takéto mocenské
hry sa neštítia vydávať za ochranu demokracie, ľudských práv, či
slobody,“ konštatoval v príhovore predseda NSK.

Pripomenul
spochybňovanie výsledkov 2. svetovej vojny
a zdôraznil, že oslavy oslobodenia sú aj rozhodným apelom proti akémukoľvek novému rinčaniu
so zbraňami v súčasnosti. „Hlásime sa k mierovému spolunažívaniu národov sveta a ich vzájomnej, obojstranne výhodnej
spolupráci a vyzývame všetkých
tzv. mierotvorcov, aby prestali silou svojich zbraní vnucovať iným
národom svoju vôľu a nadvládu,
spútavať svet sieťou svojich základní a vrátili svoje vojnové lode i útočné bojové letky do svojich domovských základní, z ktorých sa v uplynulých desaťročiach vzdialili tisíce kilometrov.
Svet na našej planéte by tak bol
nepochybne bezpečnejší a život
národov i jednotlivých ľudí zase
spokojný a šťastný,“ konštatoval
predseda NSK, ktorý prevzal nad
podujatím záštitu.
Po doplňujúcom historickom
expozé o Bratislavsko-Brnianskej
operácii z úst predsedu Ústrednej rady SZBP P. Sečkára starosta Kalnej nad Hronom Ladislav
Éhn poďakoval účastníkom osláv
za prejav úcty k hrdinom, ktorí
pri oslobodzovaní obce a ďalších
miest a obcí Nitrianskeho kraja
položili svoje životy.

V Kalnej nad Hronom už tretí raz odovzdávali najvzácnejšiu tekutinu

PRETIEKLO VEĽA KRVI...
MÁRIA ZEMÁNKOVÁ

KALNÁ NAD HRONOM –
Veľa krvi pretieklo v utorok 25.
marca v obci. Pred 69. rokmi
(v r.1945) to bolo kvôli oslobodeniu Kalnej, kedy príslušníci 2.
ukrajinského frontu položili životy za slobodu súčasníkov. Teraz
25. marca to bolo preto, aby sa zachránili životy iných ľudí.
Pre dobrú vec sa rozhodli spojiť: Národná transfúzna služba
Nitra, Stredná odborná škola Kalná nad Hronom a Miestny spolok
Slovenského červeného kríža Kalná nad Hronom a zorganizovať už
tretí odber krvi v obci, ktorý sa
konal v priestoroch SOŠ.
Niektorí darcovia prišli s úsmevom na tvári, niektorí s obavami
a strachom, ale s podporou skúsenejších darcov a zdravotného
personálu to všetci zvládli. Takýmto humánnym činom darcovia prispeli aj k záchrane života
Veroniky Pisárovej z Tekovského
Hrádku, ktorá sa lieči v Bratislave, lebo bojuje so zákernou chorobou. Krv potrebuje na výmenu
za vlastnú krvnú skupinu.

Odberu sa zúčastnilo 56 darcov, krv sa odobrala 50 darcom
(6 boli pred odberom vyradení
pre zlý krvný test), pričom v hojnom počte prišli odber podporiť študenti a pedagógovia SOŠ
a členovia Dobrovoľného hasič-

ríne dospelého človeka a na figuríne dieťaťa. Pre darcov boli pripravené raňajky a iné občerstvenie a pri odchode domov si odniesli „sladkú odmenu“.
V rámci tohto odberu si žiaci 8.
ročníka zo Základnej školy z Kal-

Odvážni darcovia

ského zboru Kalná nad Hronom.
Prvodarcov bolo až 22. Spolu Veronike Pisárovej darovali 22,5 litra krvi.
Po odbere si mohli darcovia
vyskúšať za asistencie dobrovoľných záchranárok SČK kardiopulmonálnu resuscitáciu na figu-

nej nad Hronom pod taktovkou
zástupkyne riaditeľky Gregušovej odžili aj „simulovaný odber“,
ktorý je projektom SČK. V rámci neho boli oboznámení o význame a zložení krvi, o priebehu
odberu a prešli celým procesom
odberu na odbernom mieste. Sle-

VÝZVA NA JARNÉ UPRATOVANIE

dovali ukážky poskytovania prvej
pomoci a odvážnejší žiaci si na
figurínach vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu. Cieľom simulovaného odberu je dosiahnuť
motiváciu stať sa v budúcnosti
darcom a dozvedieť sa o darcovstve krvi a jeho dôležitosti.
Za spoluprácu treba poďakovať
všetkým darcom, ktorí sa rozhodli odovzdať najvzácnejšiu tekutinu, NTS Nitra, zamestnancom
a žiakom SOŠ Kalná nad Hronom, dobrovoľným záchranárom
z Územného spolku SČK Levice a sponzorom: obci Kalná nad
Hronom a spoločnosti CLOETTA. Osobitná vďaka patrí učiteľke
Alene Kočkovskej, ktorá v rámci školy náboruje žiakov na odber krvi už 11 rokov, čím vedie
študentov k tomu, aby im osudy
iných neboli ľahostajné.
Darovaním krvi všetci pomohli
aj sebe samým, pretože darcovstvo prispieva k regenerácii organizmu, je „tréningom“ na situácie spojené so stratou krvi a tiež
sa hovorí o celkovom omladnutí.
(Autorka je predsedníčka MS
SČK Kalná nad Hronom)

Všetkých občanov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme, pozývame na jarné upratovanie NAŠEJ OBCE!
Starosta obce vyzýva všetkých občanov, ako aj členov organizácií pôsobiacich v obci na jarné upratovanie verejných priestranstiev,
ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 5. apríla 2014 od 8:00 hod. ráno. Upratovať sa budú spoločné verejné priestranstvá, chodníky,
jarky, okolie Hrona a vytypované lokality. Stretnutie budú organizovať jednotlivé spoločenské organizácie a obec,
ktorá zabezpečí vrecia na odpad a rukavice. Občania si prinesú vlastné pracovné náradie. Podľa počtu účastníkov
budú rozdelené pracovné skupiny, ktoré si rozdelia prácu a vydajú sa do jednotlivých častí obce.
Urobme si našu obec krajšou a privítajme jar v čistote! Aj týmto jednoduchým spôsobom môže každý z nás prispieť k jej skrášleniu!

V. liga Východ Dorast 18. kolo
MŠK Hurbanovo - KFC Kalná n/Hronom3:2 (1:1)

Góly za Kalnú:Kosiczký 2. Ďalšísúťažný zápas odohrajúnaši dorastenci
dňa 5.4.2014 o 13.00 hod. doma proti Dvorom n./ Žitavou.

V. liga Východ Muži 19. kolo
KFC Kalná n/Hronom – ŠK Termál Podhájska3:0 (0:0)

Góly za KFC: Pacalaj, Pánik , Bogár. Ďalší súťažný zápas odohrajú naši
muži dňa 5.4.2014 o 15.30 hod. doma proti V. Kýru.

POZVÁNKA
Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov na ďalší
domáci zápas odvetnej časti, ktorý sa odohrá dňa 5. 4. 2014 (sobota) o 15.30 hod. Naši chlapci v ňom privítajú hráčov V. Kýru. Veríme,
že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojim povzbudzovaním
nám pomôžete k víťazstvu.
Vedenie KFC

Výsledky zápasov v stolnom tenise:
Dohrávané stretnutie 22. Kola:
STK Hronovce C - STK Kalná A 10:8

Body za Kalná A: Lipták P. 4.5, Osvald D. 1.5, Hancko T. 1.5, Chlpík P. 0.5

Výsledky zápasov 23.kola MO II v stolnom tenise:
STK Kalná A – STK Demandice A 1:17
Body za Kalná A: Lipták L. 1

STK Kalná B – STK Tekovské Lužany B 15:3

Body za Kalná B: Uhliar M. 4.5, Zsigmond A. 4.5, Lukniš L. 4, Mészáros D. 2

OZNAM
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
pozýva verejnosť na

ZASADNUTIE
v stredu 2. apríla o 16:30 hod.
v obecnej knižnici.
Témami zasadnutia budú podujatia
v mesiacoch apríl, máj a jún 2014.

MUZIKÁL MATA HARI
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
oznamuje, že odchod autobusu na muzikál Mata Hari
bude v sobotu 12. apríla o 15.30 hodine spred
obecného úradu. Prosíme nahlásených účastníkov, ktorí
ešte nezaplatili za vstupenku, aby tak urobili do 3. apríla
v obecnej knižnici počas výpožičnej doby.
Poplatok za autobus je 1 € pre dospelých.

POĎTE NA VEĽKONOČNÉ TRHY
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry srdečne pozýva na
VEĽKONOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia
v pondelok 7. apríla od 9.00 do 16.30 hodiny
v kultúrno-spoločenskej sále obce.
Potešte seba i vašich blízkych jarnými dekoráciami.

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE!
Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 9. apríla 2014 (streda)
bez dodávky elektriny nasledovné ulice.

V čase od 7:30 hod. do 13:00 hod.:
DLHÁ č. 13; MLYNSKÁ č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34
ČERVENEJ ARMÁDY č. 57/ZA; ČERVENEJ ARMÁDY č. 43

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM KIOTI CK22 4X4,

výkon 22 koní, šírka traktora 110 cm.
Ponúkané práce: oranie (dvojpluh), rotavátorovanie, kosenie
(bubnová kosačka), obracanie sena, balíkovanie sena (Wolagri R500, balíky 25-30 kg, rozmery balíka 57x62 cm), mulčovanie,
posýpanie umelým hnojivom, zametanie spevnených plôch.
Cena za 1 hodinu práce traktorom je 20 eur,
pri väčšom rozsahu prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je 12 eur,
do 20 km je 21 eur a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

