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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

8. júla 2014

NANUKY V GASTROCENTRE
Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje
svoju ponuku o zmrzliny a nanuky!

V KALNEJ NAD HRONOM SÚŤAŽILI MLADÍ HASIČI Z NITRIANSKEHO KRAJA

Najlepší z Veľkého Lapáša
a Tesárskych Mlynian

KALNÁ NAD HRONOM
(Štefan Báraň) - Pod názvom
Plameň 2014 sa v sobotu 28.
júna na športovom štadióne
FK uskutočnila krajská súťaž
mladých hasičov z Nitrianskeho kraja. Organizátorom bol
Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) v Nitre
v spolupráci s komisiou mládeže Okresného výboru DPO
v Leviciach.
Na krajskej súťaži sa zúčastnili víťazné kolektívy mladých
hasičov (8 až 17 ročných) z jednotlivých okresov Nitrianskeho kraja v kategóriách chlapci

a dievčatá. Prvýkrát sa súťažilo
v disciplínach štafeta na 400 m
a CTIF podľa medzinárodných
pravidiel, čo kládlo zvýšené požiadavky na prípravu súťažiacich, rozhodcov a organizátorov. Organizačný štáb súťaže
v náhradných priestoroch (akcia sa pôvodne mala uskutočniť
v Šahách) vytvoril pre účastníkov dobré podmienky, k čomu
významne dopomohol aj Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
a vedenie futbalového klubu,
ktorí umožnili vykonať súťaž na
športovom štadióne a poskytli pre jej účastníkov všetky do-

stupné priestory. Do prípravy
a priebehu súťaže sa aktívne zapojilo hasičské družstvo (HD)
DHZ Veľké Kozmálovce, ktoré
zabezpečilo technický servis pri
príprave disciplín.
Súťaže sa zúčastnilo 12 hasičských družstiev mladých hasičov a 120 súťažiacich zo šiestich
okresov v oboch kategóriách
(okres Šaľa HD nevyslal).
Na súťaž zavítali aj hostia:
riaditeľ Krajského riaditeľstva
HaZZ v Nitre Pavol Nereča,
riaditeľ Okresného riaditeľstva
HaZZ v Leviciach Branislav
Štefanický, viceprezident DPO

SR pre prácu s HM Anton Urdovič, člen prezídia DPO SR
Peter Kunkela, predseda KV
DPO v Nitre Pavol Herman
a predseda OV DPO v Leviciach Vojtech Beniačik. Po hlásení p. Süvegeša, veliteľa súťaže,
krajskú súťaž MH Plameň 2014
otvoril Pavol Kocka, zástupca
starostu, ktorý privítal všetkých
účastníkov a zaželal im príjemné a úspešné súťaženie.
Najúspešnejšími hasičskými
družstvami sa po absolvovaní
oboch súťažných disciplín stali
chlapci z Veľkého Lapáša (okres
Nitra) a dievčatá z Tesárskych
Mlynian (okres Zlaté Moravce),
ktoré postúpili do celoštátneho
kola súťaže do Hurbanova.
Súťaž mladých hasičov prebehla bez väčších rušivých momentov, k čomu prospelo aj
priaznivé počasie a pomoc personálu športového štadióna, za
čo im ďakujú organizátori akcie.
(Autor je riaditeľ OV DPO)

Futbalová mládež hodnotila

KALNÁ NAD HRONOM
(IB) - Na futbalovom štadióne
KFC Kalná nad Hronom v piatok 4. júla futbalová mládež
KFC Kalná nad Hronom s rodičmi i jej činovníkmi hodnotili súťažný ročník 2013/2914.
V športovom prostredí štadióna
za príjemného letného počasia
sa nielen hodnotilo, ale aj športovalo.
Zúčastnení futbalisti, ich rodičia a hostia si v úvode podu-

jatia vypočuli krátke hodnotenie súťažného ročníka - klady,
zápory aj východiská do budúcna. Hlavná devíza projektu Výchovy mladých futbalistov - teda
zapojenie do športových aktivít
čo najviac detí v obci - sa naplnila. Po hodnotení viac ako 60 detí ukázalo na ihrisku svoje umenie s futbalovou loptou. Konfrontácia futbalových zručností
detí a rodičov priniesla mnoho
zaujímavých i vtipných situá-

cií, žoglérskych kúskov i gólov.
V prestávkach si zúčastnení pochutili na dobrom guláši, pizze,
výbornej torte alebo kukurici.
Športovci mali aj vzácnu návštevu - starostu obce Kalná nad
Hronom Ladislava Éhna a riaditeľa miestnej ZŠ Petra Liptáka.
V príhovore. starosta vyzdvihol
činnosť mládežníckeho futbalu
v obci, poprial veľa ďalších úspechov a zúčastnil sa aj na oceňovaní starších žiakov prechádza-

júcich do kategórie dorastu.
Športovo-spoločenské hodnotiace popoludnie na futbalovom
štadióne KFC v Kalnej nad Hronom bolo úspešným zavŕšením
dobrých futbalových výsledkov
mládežníckych mužstiev v súťažnom ročníku 2013/2014. Poďakovanie však patrí všetkým –
predstaviteľom obce, rodičom,
funkcionárom a organizátorom
z KFC, samotným hráčom aj
športovej verejnosti.

Je čas leta, letných prázdnin a dovoleniek a aj my Vám
ponúkame ochladenie nanukom alebo lahodnou zmrzlinou.
Svoju ponuku rozširujeme o chladené nápoje, či už jemné
minerálne vody, džúsy alebo nápoje s príchuťou.
Tešíme sa na Vás, lebo kompletné menu je stále iba za 3,30 €!
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY!
Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10. 7. 2014 (štvrtok)
v obci Kalná nad Hronom

v čase od 8:00 hod. –do 16:00 hod.
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
J. Fučíka: č. 1/A, 1/B, 1/C, 1/OP, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/VL
Hronská: č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 24, 27
Mochovská: č. 1, 2, 3, 4, 4/PC
Kpt. Nálepku: č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10/VE, 12, 13, 14, 15, 15/VE,
19, 19/VE, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/OP, parc. č. 2/38
Slnečná:č. 32, 33, parc. č. 2/66, 2/67, 2/87
SNP: č.10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 19/01, 20, 21, 22, 23, 23/TS,
24, 25, 25/OP, 26, 28, 29, 30/6, 30/VE, 31, 32, 34, 50
Tekovská: č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

MÁTE PRED ŽATVOU A POTREBUJETE
MALÉ BALÍKY SLAMY?

Zarezervujte si kapacitu mini balíkovača už teraz (25 - 30 kg
balíky, rozmery balíka - ø57x62 cm). Cena dohodou.
Tel.č.: 0948 165 445, e-mail: zahrada@kalnaktr.sk,
web: www.kalnaktr.sk

NA NOČNEJ POHÁROVEJ SÚŤAŽI OPÄŤ KALŇANIA NECHÝBALI

Ženy sa vrátili s bronzovým pohárom
Sobota 5. júla bola daždivá.
Vyzbrojení dáždnikmi a pršiplášťami sme večer vyrazili na
3. ročník Nočnej pohárovej súťaže DHZ Brehy.
Je to dobre pripravená akcia,
na ktorej vždy vládne veselá
a priateľská nálada. Naše hasičské družstvá zatiaľ nevynechali
ani jeden ročník.
Na štart sa ako prvé postavilo družstvo mužov súťažiace
v kategórii šport. Požiarny útok
s vodou zvládli za 17,59 sek.,

ale rozpojilo sa im sacie vedenie a útok bol neplatný. Druhý
tím súťažil v kategórii klasika.
Ich útok nebol taký rýchly, aby
sa umiestnili na popredných
miestach tabuľky. Ženy si vyskúšali obe kategórie. So svojím výkonom neboli spokojné,
hoci v kategórii šport dostali
pohár za 3. miesto.
Ďakujeme všetkým, ktorí
nám fandia a prišli našich súťažiacich povzbudiť.
DHZ Kalná nad Hronom

V sobotu 5. júla sa Tiborovi Csontóovi z Kalnej nad Hronom na
miestnom štrkovisku podaril kapitálny úlovok. Sumec na fotke
meral 162 cm a vážil 32 kg.

