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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

21. októbra 2014

Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
ObM žiaci 8. kolo
Ipeľský Sokolec (Čata)
- KFC Kalná nad Hronom 2:2 (1:2)

Góly za KFC: Bajan, Trgiňa. Ďalší zápas odohrajú naši žiaci
v sobotu 25.10. o 11.30 hod. doma proti KŠK Levice.

V. liga Východ Dorast 11. kolo
Komjatice - KFC Kalná n/Hronom 1:1 (0:0)

V obci pribudlo nové multifunkčné ihrisko

VÁŽME SI HO. JE NAŠE!

KALNÁ NAD HRONOM
(Igor Gogora) - Začiatkom októbra boli dokončené posledné
práce pri vybudovaní nového
multifunkčného ihriska na Ulici
29. augusta. Oficiálne odovzdanie stavby prebehlo v pondelok
13. októbra. Starosta obce Ladislav Éhn ihrisko otvoril výkopom do brány (a úspešne skóroval). Prítomní boli aj zástupcovia realizátora diela spoločnosti FUNNYSPORT, ktorí sponzorsky venovali viacero druhov
lôpt a popriali prítomným veľa
radosti pri využívaní ihriska. Na
otvorení sa zúčastnilo viacero
vekových kategórií športovcov
a fanúšikov, čo nás samozrejme
veľmi tešilo. Veríme, že ho budú
všetci využívať k spokojnosti.
Ďakujeme aj Gastrocentru, ktoré pripravilo malé občerstvenie
pre prítomných. V prípade po-

treby využitia umelého osvetlenia kontaktujte Obecnú políciu
na t.č. 0948 466 627.
Vybudovanie ihriska nebolo vôbec jednoduché, preto nás
veľmi teší, že sa to všetko takto
krásne podarilo. Celú anabázu realizácie diela vám skúsim
opísať.
Komisia mládeže a športu sa
na prvých zasadnutiach v roku 2011 dohadovala o prioritách svojej práce pri organizovaní rôznych športových podujatí. Bližšie mapovanie potrieb občanov neskôr ukázalo,
že mnoho detí, mládeže ale aj
dospelých využíva na športovanie tvrdú asfaltovú plochu, ktorá nie je najšťastnejším riešením
(to uzná každý športovec , ktorý to vyskúšal). Tiež okolie asfaltovej plochy bolo neupravené
a vznikali rôzne kolízie medzi

chodcami, autami či športovcami. Po zvážení všetkých (vtedy
známych) okolností sme sa rozhodli, že vzhľadom na rozpočet
obce a potreby občanov bude
rekonštrukcia tohto priestoru
správnym riešením. Predseda
športovej komisie Roman Gogora predniesol tento návrh na
zasadnutí zastupiteľstva, úspešne ho obhájil a výstavba multifunkčného ihriska bola zaradená do rozpočtu obce na rok
2012.
Pri projektových prácach sa
zistilo, že pod multifunkčným
ihriskom sa nachádzali funkčné vedenia plynu aj elektriky
a Obec dostala na výber dve,
možno tri možnosti. Prvou bola výstavba multifunkčného ih-

vy okolia pôvodne presahovali
160 000 €, ale výberom dodávateľa vďaka komisii pre verejné obstarávanie, ktorej predsedá Otto Lúdl, sa nám podarila cenu znížiť na cca 111 000 €.
O tom, že táto komisia odviedla veľmi dobrú prácu, sa môžete
presvedčiť aj osobne. Nielen pri
stavbe multifunkčného ihriska, ale aj na všetkých ostatných
stavbách, pri ktorých sa výber
dodávateľa realizoval pomocou
komisie pre verejné obstarávanie v tomto volebnom období
(Zdravotné stredisko, Prístavba
Materskej škôlky, etapa chodníkov a vjazdov, parkoviská na
ulici Dlhej, 12 bytových jednotiek a technická infraštruktúra
okolia či kúpa autobusu).

riska nad jestvujúcim vedením.
Druhou alternatívou (s ktorou obec neskôr súhlasila) bolo preloženie elektrického a plynového vedenia. Konkrétne išlo
o vysoké napätie, nízke napätie
a cca 150 m plynového vedenia.
Poslednou alternatívou bolo zachovanie „statusu quo“ a výber
novej lokality. Po viacerých diskusiách a úvahách sa Obec rozhodla pre druhú variantu a nakoniec boli úspešne preložené
podzemné vedenia. Prekládka
týchto vedení bola kvôli stavebným povoleniam, výberu dodávateľa ako aj prácam samotným
administratívne náročná a trvala takmer 18 mesiacov. Náklady na výstavbu ihriska a úpra-

Dovoľte, aby som poďakoval
obom predsedom týchto komisií za prácu v nich, ústretovosť
a ochotu tráviť svoj voľný čas
v prospech verejnosti. Poďakovanie patrí aj členom komisií,
ktorí svojimi nápadmi a myšlienkami vytvorili priestor pre
ich správne fungovanie. Veľká
vďaka patrí, samozrejme, aj pánovi starostovi a Obecnému zastupiteľstvu. Bez ich podpory,
práce a dôvery by to fungovať
nemohlo.
Na záver by som rád poprial
všetkým športovcom, aby tam
radi chodili, cítili sa tam príjemne a obchádzali ich zranenia. Vážte si to ihrisko. Veď je
naše!

Góly za KFC: Rafael. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci
v sobotu 25.10. o 14.00 hod. doma proti Šahám.

IV. liga Juhovýchod Muži 11. kolo
KFC Kalná n/Hronom – FK Močenok 1:0 (1:0)
Gól za KFC: Drienovský. Ďalší zápas odohrajú naši muži
v sobotu 25.10. o 14.00 hod. v Želiezovciach.
Vedenie KFC

Hudobné popoludnie v kostole
reformovanej kresťanskej cirkvi

Umelci ocenili
vnímavé publikum

Uplynulú sobotu sme sa mohli
zúčastniť na vystúpení Speváckeho zboru slovenských učiteľov z Trenčianskych Teplíc, ktoré
organizovala Komisia pre rozvoj
vzdelávania a kultúry pri Obecnom zastupiteľstve, v spolupráci
s miestnou organizáciu Slovenského Červeného kríža. V podaní vyše 30-tich členov zboru sme
si vypočuli pestrý prierez nádherných melódií, ktoré zneli vo
vynovených priestoroch kostola
reformovanej kresťanskej cirkvi.
Zážitok pre skoro sto účastníkov umocnila kvalitná akustika
priestorov kostola, čo si pochvaľovali aj samotní umelci. A pochválili aj vnímavé publikum.
Táto pochvala je o to cennejšia,
že SZSU je víťazom celosvetovej
speváckej súťaže vo svojej kategórii, keď v lete tohto roku v Rige
získali zlatú medailu.
Účastníci po skončení živo diskutovali o umeleckom zážitku
z vystúpenia a vyzdvihli potrebu
mať takéto vhodné priestory na
podobné podujatia a mať aj vhodne upravené okolie. Všetci prítomní, ako aj občania obce si ne-

DIECÉZNA PÚŤ 2014 V ŠAŠTÍNE

Šaštín je v dejinách nášho národa staroslávny a jeho história siaha až do doby príchodu
našich vierozvedcov sv. Cyrila
a Metoda do starej vlasti Slovákov. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii u Slovákov začala prijatím kresťanstva. Ľud k jej úcte
staval kaplnky a chrámy. Podobne to bolo aj pri Šaštíne. Najprv
blízko zámku visel na strome obraz Sedembolestnej. V roku 1564
Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, dala
zhotoviť sochu Sedembolestnej,
ako splnenie sľubu za vyslyšanie
v rodinných trápeniach. Ľud si ju
veľmi uctieval. Stalo sa tu mnoho zázračných uzdravení na tele

i na duši.
Desiateho novembra 1732
slávnostne vyhlásili sochu za zázračnú a uložili do trojhrannej
kaplnky. Neskôr sa tu vystaval
pútnický chrám a kláštor. Celá
stavba bola financovaná zo zbierok prostého ľudu a s prispením
cisárovnej Márie Terézie.
V roku 1964 pri 400-ročnom
výročí uctievania sochy pápež
Pavol VI. povýšil svätyňu Sedembolestnej na baziliku minor – menšiu. Baziliku navštívila v roku 1987 aj Matka Tereza z Kalkaty a tiež 22. apríla 1990
svätý otec Ján Pavol II.
Baziliku každoročne navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov. Veriaci ľudia sem radi cho-

dia. Čerpajú tu duchovnú silu.
Dá sa tu načerpať aj svetská energia. Je to naozaj úžasné miesto.
Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie zorganizovalo
Nitrianske biskupstvo v sobotu
11. októbra diecéznu púť veriacich do Šaštína. Na toto poduja-

tie prišlo šesťtisíc pútnikov z rôznych kútov Nitrianskej diecézy,
od Čičmian až po Štúrovo. Medzi nimi boli aj veriaci z Kalnej
nad Hronom a Veľkého Ďúru
spolu s duchovným otcom Alexandrom Staníkom. Svätú omšu celebroval diecézny biskup

Mons. Viliam Judák. V homílii spomenul, že Sedembolestná Panna Mária bola oddávna
nášmu národu útechou a posilou v utrpeniach. Na konci svätej
omše predniesli veriaci modlitbu
zverenia sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

mohli nevšimnúť vypílené stromy
okolo kostola, čo vo viacerých vyvolalo aj negatívne emócie. Zvykli
sme si na zeleň v jeho okolí a teraz, keď sa rekonštrukcia kostola
blíži ku koncu, chýba súlad medzi prírodou a sakrálnou stavbou.
Ale tak, ako stavba si vyžadovala
rekonštrukciu, aj okolité stromy
už potrebovali revitalizáciu – obnovu. Niektoré stromy boli choré,
iné boli v tesnej blízkosti kostola,
ktorých výrub bol nevyhnutný –
mohli by sme diskutovať o opílení
dvoch stromov, ktoré zostávajú aj
naďalej a v súčasnosti pôsobia negatívnym dojmom. Pri rozhodovaní o týchto krokoch bola obec
ubezpečená zo strany predstaviteľov cirkvi, že plánujú výsadbu
nového, dôstojného parku, ktorý
bude v súlade s celkovým okolím.
Po odbornom ošetrení veríme, že
aj opílené stromy zapadnú do vynoveného priestoru okolia. Obci záleží na životnom prostredí,
v ktorom žijú jej občania, a preto sa bude aktívne zúčastňovať na
všetkých činnostiach pri obnove
okolia kostola reformovanej kresťanskej cirkvi.
IG

Cestou domov sa veriaci zastavili v Marianke – najstaršom
pútnickom mieste na Slovensku,
v kostole Narodenia Panny Márie. Pomodlili sa pred Lurdskou
jaskyňou s množstvom odkazov
vytesaných do kamenných platní, kde celoročne horia sviečky
a sú položené živé kvety. Prešli 14
kaplniek Krížovej cesty s 50-timi
sochami v životnej veľkosti. Domov sa vrátili vo večerných hodinách unavení, ale so silným zážitkom z pútnického miesta .
Je dobré, že nám obecný úrad
v Kalnej nad Hronom poskytol
obecný autobus, a tak sme sa bez
akýchkoľvek komplikácií mohli
zúčastniť tejto peknej púte. Srdečná vďaka.

