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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

9. decembra 2014

Výsledky zápasov 9. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Kamenár Iňa A - STK Kalná nad Hronom A 15:3

Body za Kalnú: Lipták Ladislav 4.5/0, Uhliar Martin 4.5/0, Nichta Pavol
3.5/1, Chlpík Peter 2.5/2

STK Kalná Kalná nad Hronom B - TJ Tatran Pukanec A 6:12

Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve zložil sľub starosta aj poslanci

Spoločne do pohody aj do nečasu

KALNÁ NAD HRONOM
(Oľga Prekopová) – Kultúrno-spoločenskú sálu obce zaplnili
v pondelok 1. decembra podvečer desiatky občanov. Disciplinovane a so záujmom sledovali
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré malo pracovno-slávnostný charakter. Nový samosprávny tím,
ktorý vzišiel z novembrových
komunálnych volieb, povedie
obec v nasledujúcich štyroch
rokoch.
Po voľbe návrhovej komisie, určení zapisovateľky (Eliška
Svordová) a overovateľa zápisnice (Roland Bogár) predsedkyňa miestnej volebnej komisie Helena Vargová odovzdala
osvedčenia o zvolení starostovi
obce Ladislavovi Éhnovi a poslancom obecného zastupiteľstva. Sú nimi: Pavel Bátovský,
Roland Bogár, Michal Guťan,
Michal Hajtó, Janette Kúdeľová,
Roman Lacek, Otto Lúdl, Ondrej Szilvás, Beňadik Zummer.
Po zložení sľubu starostu obce a poslancov OZ sa starosta
Ladislav Éhn prihovoril účastníkom zasadnutia. Predovšetkým sa poďakoval všetkým,
ktorí sa zúčastnili komunál-

nych volieb a v neposlednom
rade tým, ktorí svojím hlasom
podporili jeho kandidatúru na
post starostu obce. „Výsledok
volieb beriem ako moje vysvedčenie od vás za vykonanú
prácu v predchádzajúcom volebnom období. Byť starostom
je vyznamenanie, no zároveň aj
veľká zodpovednosť nielen voči tým, ktorí ma volili, ale voči všetkým našim občanom,“
zdôraznil Ladislav Éhn v úvode
príhovoru.
Starosta konštatoval, že minulé štvorročné obdobie zvládol spoločne s poslancami predchádzajúceho volebného obdobia a samozrejme
s občanmi. „Pretože život obce, to sme my všetci. Dovoľte
mi z tohto miesta poďakovať
sa všetkým, ktorí ste pomohli
v uplynulých rokoch posunúť
našu obec na kvalitatívne inú
úroveň. Určite sa chcem poďakovať poslancom, ktorým
skončil volebný mandát, za vykonanú prácu a popriať im veľa
zdravia a osobných úspechov.
Zvlášť by som sa chcel poďakovať pánovi Pavlovi Kockovi, zástupcovi starostu, ktorý mi bol
veľkou oporou za celý čas predchádzajúceho obdobia. Nemôžem opomenúť pána Ing. Tibora Pálinkáša, ktorému 31.
decembra 2014 končí funkčné
obdobie hlavného kontrolóra –
jeho šesťročná práca v obci bola nezanedbateľným prínosom
pri každodennej práci všetkých
zainteresovaných.“
Starosta zdôraznil, že si váži a cení čas, ktorý si občania
vyhradili ako aktívni voliči vo
voľbách, pretože týmto krokom
ukázali záujem o obec a že im
nie je ľahostajný život a chod

obce, ktorá je ich rodiskom,
domovom. Podčiarkol, že toto
je len začiatok pestrej, náročnej, niekedy strastiplnej, cesty
k zveľaďovaniu kvality života.
Ladislav Éhn zablahoželal novozvoleným poslancom
k začatiu výkonu mandátu
v zastupiteľstve obce. „Z vašich
funkcií vám vyplýva zodpovedná a nie ľahká práca pri správe vecí verejných. Verím, že sa
nám bude dobre spolupracovať
a spoločne dosiahneme spokojnosť nielen na našej strane, ale aj na strane obyvateľov
obce. A to záleží od našej vzájomnej spolupráce, rešpektovaní sa, vypočutí si názoru toho
druhého a v konečnom dôsledku presadzovaní spoločného
dobra pre celú našu obec. Väčšina z vás má skúsenosti z práce v samospráve, a to je záruka toho, že od začiatku sa budeme môcť venovať zmysluplnej práci pre blaho a lepšiu budúcnosť,“ konštatoval starosta.
V prvom povolebnom príhovore neopomenul ani plány do
budúcnosti. Ich realizácia bude, tak ako načrtol vo svojom
volebnom programe, starostovou prioritou v úzkej spolupráci so zastupiteľstvom.
„Verím, že budem môcť na
konci volebného obdobia vyhodnotiť všetky plány ako splnené. Samozrejme to neznamená, že nebudeme zodpovedne pristupovať aj k iným nápadom, realizácia ktorých sa
ukáže ako potrebná z pohľadu
väčšiny nás. Žijeme v turbulentných časoch, keď medzinárodná situácia nevykazuje najlepšie smerovanie. Dosahy na
miestnu úroveň zatiaľ nepociťujeme, ale treba byť priprave-

ný a to môžeme byť len vtedy,
keď všetky naše problémy budeme riešiť vzájomnou komunikáciou a nie konfrontáciou.
Mali by sme sa stať jednotnou
obcou, stmelenou do pohody aj
do nečasu, a tak byť spolu pripravení na zdolanie všetkých
výziev, ktoré nám život môže
pripraviť,“ konštatoval na záver príhovoru starosta Ladislav
Éhn s prianím zdravia a šťastia
novozvolenému zastupiteľstvu,
prítomným v sále a všetkým
Kalňanom.
Ustanovujúce zastupiteľstvo
potom pokračovalo pracovným programom. Jeho súčasťou bola voľba poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Stal sa ním Roman
Lacek. Za sobášiacich poslanci určili Otta Lúdla a Beňadika
Zummmera. Prvé zasadnutie
OZ v Kalnej nad Hronom zriadilo tiež sedem komisií a zvolilo ich predsedov. Počas tohto volebného obdobia bude pri
obecnom zastupiteľstve pracovať komisia sociálnych vecí
a zdravotníctva (predsedníčka
Janette Kúdeľová), komisia pre
finančnú správu a správu obecného majetku (Otto Lúdl), komisia verejného poriadku (Michal Guťan), komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry (Roland Bogár), komisia mládeže
a športu (Pavol Bátovský), komisia výstavby a služieb (Michal Hajtó) a komisia životného prostredia (Ondrej Szilvás).
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré vzalo na vedomie aj plat starostu obce, po
diskusii starosta Ladislav Éhn
ukončil so želaním ďalších spoločných úspechov v prospech
rozvoja obce.

Prvá adventná nedeľa v slávnostnom duchu

NA VYSVIACKE REFORMOVANÉHO
KOSTOLA STOVKY VERIACICH

ZUZANA SZATHMÁRY
KALNÁ NAD HRONOM V nedeľu 30. novembra sme sa
zišli na slávnostnú udalosť, na
vysviacku Reformovaného kostola v Kalnej nad Hronom. Zúčastnilo sa jej štyristo veriacich
z celého okolia i zo zahraničia.
Samotný kostol bol postavený v roku 1888, ale 23. decembra
1944, v dôsledku vojnového zá-

sahu, zhorela veža, strecha a interiér kostola. Pusté múry sedem
desaťročí odolávali úpadku, ale
nakoniec odolali.
Vďaka niekoľkoročnej tvrdej práci a hlavne poslednej šesť
mesačnej intenzívnej vonkajšej
rekonštrukcii sa kostol úplne obnovil. Svojím prekrásnym vzhľadom dnes zvestuje slávu Božiu.
Veríme, že je pýchou tak pre našich veriacich, ako aj pre ostatných obyvateľov obce.

Body za Kalnú: Lukniš Nikolas 2/2, Lukniš Lukáš 2/2, Zsigmond Árpád
2/2, Mészáros Dávid 0/4.

Plán záujmových činností
v Dennom centre CPK, n. o.
10. 12. 2014 (streda)

Spomínanie - na zážitky so svojimi najbližšími a na rôzne udalosti
v živote
Tvorivá dielňa -Vianočné ozdoby zo slaného cesta a vianočné
svietniky

11. 12. 2014 (štvrtok)

Z organizačných dôvodov sa záujmová činnosť v Dennom centre nebude konať

12. 12. 2014 (piatok)

„Najkrajšie vianočné koledy“
Pohybové cvičenia -na uvoľnenie svalstva horných a dolných končatín

15. 12. 2014 (pondelok)

Pamäťové hry: Hra Bingo, Krížovky, Karty, Porekadlá a príslovia,
Vianočný kvíz ...

16. 12. 2014 (utorok)

Tvorivá dielňa: Vianočné pohľadnice – pomoc pri vypisovaní a posielaní, ako i výroba vlastných pohľadníc
Tešíme sa na Vás!
Kontakt: Mgr. Eva Žarnovičanová, sociálna pracovníčka
Denného centra – záujmová činnosť 0948 414 322
Andrea Miklósová, rodinná asistentka
– dovoz a odvoz občanov, 0948 208 287

POĎAKOVANIE
Ďakujem seniorom z Levického okresu za krásne slová, ktoré boli písané dňa 3. novembra 2014 v liste na moju adresu. Týkali sa môjho
článku „Vážte si starých ľudí“ zo dňa 26. augusta t. r. uverejnenom
v POHRONÍ. S úctou a vďakou za ľudskosť
Magdaléna Kováčová, rodená Bajanová, Kalná nad Hronom

VÝKUP
PAPIERA

Za najlepšie ceny!

KEDY: 9.12.2014 ČAS: 15:30
KDE: Pred obecným úradom
4kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1kg = 0,05€ (výkup)
Vykupujeme všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných
obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
KARTÓNY NEVYKUPUJEME!
V menšom množstve vám ich bezplatne odoberieme.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni
1ha 80-ročného lesa. Chráňme prírodu spoločne.

Ďurkova 9, 949 01 Nitra,
Slovenská republika
T: +421 (0) 37 6345 100
www.gwr.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k obnove
nášho kostola.
(autorka je farárka
cirkevného zboru)

Špecialisti na mobilnú
skartáciu dokumentov
a výkup zberových materiálov
Jednoducho. Spoľahlivo. Eticky.

Autor: Paľko Kováč, 2.A. Príspevok do výtvarnej súťaže na tému:
Kalná nad Hronom, obec pod vežami atómových elektrární.

