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Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
ObM žiaci 7. kolo
KFC Kalná nad Hronom - voľno

Ďalší zápas odohrajú naši žiaci dňa 18.10.2014 o 11.30 hod.
v Ip. Sokolci.

V. liga Východ Dorast 10. kolo
KFC Kalná n/Hronom - Kmeťovo 5:1 (3:1)

XI. ročník Granus Cup – Hronský pohár 2014

VODÁCI UZAVRELI SEZÓNU

V sobotu 11. októbra bolo v lodenici Vodáckeho klubu Hron
v Kalnej nad Hronom rušno. Konal sa už XI. Granus Cup – Hronský pohár. Stretli sa tu vodáci
z celého Slovenska. Toto podujatie,ktoré zorganizovali členovia
klubu na záver leta, sa teší obľube
vodákov - turistov, pretože počas
dňa súťažne predvedú svoje zručnosti na vode a večer sa zabavia
pri kvalitnej hudbe a videoprojekcii zo svojich ciest a zážitkov.
Tentokrát nadväzovalo aj nedeľňajšie „Zamkýnanie Hrona“.
Tento rok sa podujatie usku-

točnilo v náhradnom termíne, pretože v pôvodne plánovanom čase boli zlé poveternostné
podmienky a veľmi vysoká voda
v Hrone. Zato teraz sa nám príroda odmenila nádherným slnečným počasím. Súťaž otvoril riaditeľ pretekov Jozef Kubovič. Pretekalo sa v kategóriách
C2 (kanoe) muži, C2 mix (muž
+ žena), K1 (kajak)muži a ženy.
Všetci účastníci aj diváci sa na
brehu výborne zabávali a výdatne povzbudzovali pretekárov na
vode.Spestrením programu boli
ukážky záchrany života - oživo-

vania a prvej pomoci,o ktoré sa
postarali členky Miestneho spolku SČK. Táto sprievodná aktivita
vzbudila u prítomných veľký záujem. Čakanie na výsledky spestrila súťaž v hádzaní „hádzačky“
(plávajúce lano, ktoré sa používa
na záchranu z divokej vody).
Podvečer po vyhodnotení boli vyhlásené výsledky a ocenení
pretekári, ktorým sa v súťaži darilo najlepšie. Ceny pre najlepších odovzdali za vodácku požičovňu Rio Granus Mario Urbanec a za obec Kalná nad Hronom
zástupca starostu Pavol Kocka.
Všetci umiestnení získali poháre,
medaily a vecné ceny.
Po oficiálnej časti nasledoval
večerný program. O skvelú zábavu sa postarala folk-rocková skupina Edo Klena a Klenoty z Prešova. Medzitým sa premietali fotografie a videá z vodáckych
putovaní plné zážitkov a dobrodružstiev.
V nedeľu doobeda účastníci nasadli do lodí a vydali sa od
lodenice dolu Hronom, aby poslednou oficiálnou plavbou

uzavreli tohoročnú sezónu. Babie leto im doprialo prekrásny slnečný deň, až sa nikomu nechcelo z vody odísť. Na záver predseda Vodáckeho klubu HRON Jaroslav Fraňo symbolicky kľúčom
zamkol Hron, všetkým poďakoval za účasť a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcom roku sa budeme hojne stretávať nielen na
vode.
XI. Granus Cup – Hronský pohár je za nami. Ostali v nás len
zážitky a spomienky na stretnutie nabité vynikajúcou atmosférou. To všetko vďaka obetavým
členom VK Hron Kalná nad
Hronom, ktorí už tradične držia úroveň tohto podujatia veľmi
vysoko aj vďaka výdatnej pomoci obce Kalná nad Hronom, vodáckej požičovne Rio Granus,
vodáckemu obchodu SunSport
a ďalších subjektov, ktoré podporili ich aktivity. Bližšie informácie o činnosti VK HRON nájdete
na www.vk-hron.sk, www.facebook.com/vk.hron, google.com
/+Vk-HronSk.
Jozef „Joe“ Kubovič

Góly za KFC: Paštrnák 2, Kúdela, Dávid, Šuranský. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci dňa 18.10.2014 o 10.30 hod. v Komjaticiach.

IV. liga Juhovýchod Muži 10. kolo
ViOn B/Volkovce - KFC Kalná n/Hronom 1:0 (0:0)
Ďalší zápas odohrajú naši muži dňa 18.10.2014 o 14.00 hod.
doma proti Močenku.

POZVÁNKA

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov
na 11. súťažné kolo, ktoré sa odohrá dňa 18.10.2014 (sobota)
o 14.00 hod. Našim súperom bude FK Močenok. Veríme, že nás
prídete podporiť v hojnom počte a svojim povzbudzovaním
nám dopomôžete k víťazstvu.
Vedenie KFC

Výsledky zápasov 1. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Kalná A – STK T. Lužany B 14:4

Body za Kalnú: Lipták Ladislav 4.5, Uhliar Martin 4.5, Hancko Tibor 3,
Chlpík Peter 2.

STK Ip. Sokolec – STK Kalná B 12:6

Body za Kalnú: Zsigmond Árpád 3,Lukniš Nikolas 2, Lukniš Lukáš 1.
MIESTNY SPOLOK SLOVESNKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA A KOMISIA PRE ROZVOJ
VZDELÁVANIA A KULTÚRY PRI OZ V KALNEJ NAD HRONOM POD ZÁŠTITOU
STAROSTU OBCE

V Á S P O Z Ý V A J Ú N A SLÁVNOSTNÝ
KONCERT

Wellness centrum je tu opäť pre vás

SPRÍJEMNITE SI DLHÉ VEČERY

Po týždňových prípravných a opravných prácach pred zimnou sezónou a týždňovej odstávke by sme vás radi znovu privítali v našom zariadení. Wellness bazén je naplnený čerstvou
vodou, ktorá je vyhriata na 34°C a s relaxačnými masážnymi atrakciami je znovu k dispozícii, aby ste si počas dlhých večerov mohli oddýchnuť, zrelaxovať unavené telo, ktorému môžete dopriať aj šikovné ruky našej pani masérky.

Ďalekého východu v najvyššej svetovej kvalite.
Profesionálne zaškolený personál vám rád pomôže vo výbere vhodného druhu, či už to bude čierny, zelený, bylinný, voňavý, na chudnutie alebo u detí obľúbený ovocný čaj. Podávanie čaju v čajovej keramike z ďalekého východu so sviečkou vám spríjemní chvíle oddychu.
Čaj ako aj čajovú keramiku je možné si zakúpiť aj v praktických 50-gramových vreckách na
domácu spotrebu. Keďže človek, ktorý pije čaj,
je zdravší ako ten, čo ho nepije, nájdite si aj vy
čas na každodennú šálku kvalitného čaju. Tešíme sa na vás!
„Pijeme čaj aby sme zabudli na rámus tohto
sveta“
TCHIEN I-CHENG

Nájdite harmóniu pri šálke čaju
Harmóniu tela potrebujete doplniť harmóniu
mysle a ducha, a k tomu vám pomôže posedenie
pri kvalitnom čaji. V našej čajovni sú obnovené
zásoby sypaných čajov z čerstvých zberov krajín

S P E V Á C K EHO Z B O RU
SLOVENSKÝCH UČITEĽOV
D I R I G E N T

Doc. ŠTEFAN SEDLICKÝ,
ktorý sa uskutoční dňa 18. októbra 2014 (sobota) o 17.00 hodine
v kostole Reformovanej cirkvi kresťanskej na Slovensku v Kalnej nad
Hronom.
vstup voľný
www.szsu.sk

Čo všetko má a môže vedieť laik o atómovej elektrárni?

PRÍSNE ODBORNÉ VECI
MAJÚ POSÚDIŤ ODBORNÍCI
IGOR GOGORA

O tom, že v súčasnosti prebieha dostavba 3. a 4. bloku jadrovej
elektrárne, vie takmer každý občan žijúci v našom okolí, ktorý sa
aspoň trošku zaujíma o miesto,
kde žije. Odpovedať na otázku,
kedy sa táto najväčšia a možno
aj najdrahšia stavba Slovenskej
republiky úspešne dokončí, skolauduje a bude bezpečne vyrábať
elektrickú energiu, nie je vôbec
jednoduché. V zákulisí sa hovorieva, sranduje, hoci to v skutočnosti do smiechu nie je, že rok
potom, ako odídu Taliani.  Kto
vie, možno na tom aj niečo pravdy bude.  Chcel som tým poukázať na skutočnosť, že práce na
dostavbe sú komplikované a to,
že je komplikovaná aj adminis-

tratíva, hneď napíšem. Dňa 24.
septembra sa uskutočnilo konanie, vypočutie na pôde OSN
v Ženeve, v zmysle arguského
dohovoru. Greenpeace Slovensko napadol postup, akým bolo
vydané stavebné povolenie pre
dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce. Namietajú hlavne voči
množstvu utajených dokumentov, ktoré im elektrárne síce poskytli k nahliadnutiu, no „citlivé“ informácie boli vybielené...
Bol to správny postup alebo nie?
Je správne, aby mal každý jeden
občan prístup k týmto informáciám? V každom prípade o tom
rozhodnú ďaleko rozumnejší ľudia ako ja, no keďže sme sa zúčastnili tohto procesu, názor,
ktorý sme prezentovali v tomto
procese, samozrejme poviem. In-

formácia je v tomto tisícročí cenný artikel a dá sa s ňou pracovať
(interpretovať) rôznymi spôsobmi. Je možné ju využiť vo svoj individuálny prospech, v prospech
spoločnosti, a tak isto ju aj zneužiť. Myslím si, že postup elektrární odtajniť dokument, ktorý
má 150 000-200 000 strán, by nebolo správne. Úprimne, koho by
to zaujímalo? Kto by sa v tom vyznal? Rozumel tým informáciám, a kto by mal čas si prečítať
toľko strán odborných výrazov,
kde si človek nie je istý, či číta
v tom istom jazyku na začiatku.
Veď v Slovenskej republike máme odborné organizácie (ako napríklad Úrad jadrového dozoru),
ktoré sú zodpovedné za spracovanie týchto dokumentov, ich
implementáciu... My by sme jed-

noducho mali veriť týmto autoritatívnym organizáciám.
Na druhej strane je správne,
že sa Greenpeace Slovensko zaujíma o tento proces, chce zlepšiť jadrovú bezpečnosť, no je ťažko sa dohodnúť s niekým, kto je
principiálne proti výrobe elektrickej energie týmto spôsobom.
Ak dovolíte, rád by som citoval
jeden známy výrok W. Churchilla, ktorý povedal, že demokracia
je najhoršia forma vlády - okrem
všetkých ostatných, o ktoré sa
občas ktosi pokúšal. Teda je to
v súčasnosti najlepšia možná forma vlády. Niečo podobné platí aj
pre jadrovú energiu. Lepší spôsob takého veľkého množstva
energie v porovnaní s jej rizikom
a vplyvom na životnému prostredie nie je.

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce, zastavil sa čas...“
Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí sa dňa 7.10.2014 prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým - manželom, otcom,
dedkom – Štefanom Macákom, ktorý nás
navždy opustil vo veku 62 rokov.
Ďakujeme pánovi farárovi a pánovi
starostovi za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme za úprimné slová sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, dcéry Gabika a Andrejka s rodinami

SPOMIENKA
„Dotĺklo srdce, zastavil sa čas...“
Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí sa dňa 1.10.2014 prišli rozlúčiť na levickom cintoríne s našou drahou zosnulou
– dcérou, sestrou, krstnou mamou – pani Ruženou Váciovou, ktorá nás navždy
opustila vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, za úprimné slová sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

