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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

26. august 2014

Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
V. liga Východ Dorast 4. kolo
KFC Kalná n/Hronom - Nesvady 6:0 (4:0)

Góly za KFC: Dávid , Šípoš, Bogár, Rafael, Paštrnák 2.
Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci v sobotu 30. augusta o 14.30 hod.
v Bánove.

IV. liga Juhovýchod Muži 4. kolo
FC Nitra juniori - KFC Kalná n/Hronom 6:1 (3:1)

NAŠI HASIČI NA FESTIVALE BIZARNÝCH PLAVIDIEL

Gól za KFC: Pánik

NEUTOPILI SA A SKONČILI
NA TREŤOM MIESTE

Festival bizarných plavidiel „UTOPENEC“, jazero
Vindšachta Štiavnické Bane,
16. august 2014 – stálo na plagáte, ktorý lákal všetkých „námorníkov“, aby sa zúčastnili
tejto súťaže. Napriek nepriaznivému počasiu, keď fúkal silný studený vietor a zdalo sa, že
každú chvíľu sa strhne búrka, sa
na svoju plavbu po jazere vydalo 10 plavidiel. Všetky plavidlá
museli byť na ľudský pohon.

POZVÁNKA

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov
na 5. súťažné kolo, ktoré sa odohrá 30.8.2014 (sobota) o 17.00 hod.
Našim súperom budú Vlčany. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojim povzbudzovaním nám dopomôžete k víťazstvu.
Vedenie KFC

Niektoré využili vodné bicyklovanie, iných posádka pádlovala.
Dobrovoľní hasiči z Kalnej
nad Hronom vyrobili plavidlo
hasičské auto. A nie hocijaké.
Červeno-biele autíčko malo reflektory a svetielka, ktoré svietili a blikali. Samozrejme nemohol chýbať ani maják a striekanie vody počas plavby. Šesťčlenná posádka so zapnutým
majákom za zvuku sirény dopádlovala do cieľa na 3. mieste.

OZNAM
Riaditeľka Materskej školy Ul. školská 11,
Kalná nad Hronom, oznamuje rodičom detí, ktoré budú
navštevovať materskú školu v školskom roku 2014 / 2015, aby
si v dňoch 27. a 28. augusta 2014 v čase od 8.00 hod.
do 16.00 hod. prišli prevziať šeky na stravu – september
a zároveň priniesli do materskej školy posteľné prádlo
a ostatné osobné veci dieťaťa.

POZVÁNKA
Rýchlejší bol Cháron – prievozník mŕtvych duší a tank.
Na vodnej ploche odštartovalo
aj lietadlo, expres taxi či sánky
krňačky. Svoje služby ponúkala
reštaurácia Das Café Vindšachta a plávajúce palacinky. Posádka tohto plavidla počas plavby
naozaj piekla palacinky. Čertík
Bertík bol jediný účastník festivalu, ktorý nedoplával do cieľa. Pár sekúnd po štarte spadol
do vody a vzdal to. Súťaže sa

zúčastnil aj vlak pozostávajúci
z rušňa a dvoch vozňov. Počas
prehliadky plavidiel sa rušeň
prevrátil a rušňovodič s posádkou skončili vo vode. Podarilo sa im ho znovu postaviť. Síce s problémami, ale napokon
súťaž dokončili. Ich snahu organizátori ocenili a „ponorný
vlak“ získal putovnú trofej ako
najbizarnejšie plavidlo celej súťaže.
DHZ Kalná nad Hronom

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry a Obec Kalná nad
Hronom Vás srdečne pozývajú na

SLÁVNOSTNÝ PIETNY AKT KLADENIA VENCOV

pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania
v piatok 29. augusta o 18:00 hod.
pri Dome bojovej slávy.

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia POHRONIE sa Miestnej organizácii
Strany maďarskej komunity v Kalnej nad Hronom
ospravedlňuje za chyby v ozname o podujatí
„Pomaly sa lúči leto“ zverejnenom v maďarskom jazyku.

SLOVO OBYVATEĽKY KALNEJ NAD HRONOM

VÁŽTE SI STARÝCH ĽUDÍ!

Vážte si starých ľudí! Oni
sú tí, ktorí veľa pre vás urobili. Oni sú tí, ktorí veľa zla
prežili. Prežili II. svetovú vojnu ako deti. Otcov mali na
bojiskách, namiesto hračiek
nad ich hlavami lietali bomby a granáty. Zlo sa skončilo,
ale naši otcovia sa všetci nevrátili, mnohí padli na bojiskách Európy.
Potom prišlo veľa zla, chudoba, aj ich poníženie. Na
našej generácii bolo všetko
vyskúšané. Chodili sme do
škôl, potom sme sa stali budovateľmi republiky ako ro-

botníci, inžinieri, úradníci.
Od Košíc po Komárno, Nitru
a Bratislavu.
Ľúbime svoju rodnú zem.
Tu žili aj naši predkovia,
ktorí nás učili úcte, dobrote
a láske.
Pracovali sme za rozkvet
našej vlasti, deti sme vychovávali, tak komu sme tu
v ceste, nežiaduci?
Zostarli sme, ale sme boli dobrí, ľudskí, tak prečo
nás niektorí ľudia urážajú,
ohrozujú a aj nám ubližujú?
Kto nás ochráni pred zlobou ľudí, ktorí sa vyžívajú

v tom, že ubližujú druhým
a ponižujú ich? Ešte som nepočula, ani som nečítala, kto
nás, starých a slabých, bude chrániť pred zlom určitej
skupiny neprajníkov.
Však nám môžu ďakovať
za pekné mestá a dediny, za
spokojný život, v ktorom žijeme.
Vážme si našich starých ľudí, ktorí sa o toto všetko svojim úsilím, dobrotou a ľudskosťou pričinili.
Magdaléna Kováčová,
rodená Bajanová,
Kalná nad Hronom

Slovenský Červený kríž
územný spolok v Leviciach
v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre

Vás pozýva

na odber krvi
I
I
.
ROČNÍ
KMEMORI
ÁLUS
ONI
ČKYS
LÁDEČEKOVEJ

Dňa 27. augusta 2014 /streda/
v čase od 8:00 do 11:00 hod.
v jedálni ÚzS SČK v Leviciach, Ul. Poľná č. 6
Prineste si so sebou:
- Občiansky preukaz
- Kartu poistenca (legitimáciu darcu krvi)
Pred odberom si doprajte ľahké raňajky.
Na tomto odbere je možné darovať krv priamo – onkologicky
chorému dievčatku – Veronike Pisárovej.

