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Svet hľadá tvorivých ľudí – to platí aj pre bezpečnosť v okolí jadrových zariadení

Prevencia je vždy efektívnejšia
ako následné zásahy

OSLO – KALNÁ NAD HRONOM, IGOR GOGORA
Záverečná konferencia programu NERIS TP zameraná na
bezpečnosť obyvateľstva okolo jadrových zariadení a havarijné plánovanie na ochranu
obyvateľov sa konala v dňoch
22. - 24. januára v Oslo, kde

malo Slovensko aj viaceré ďalšie štáty EU zastúpenie na troch
úrovniach (výskumná, štátna,
miestna). Konkrétne tam boli zástupcovia Úradu jadrového dozoru SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Výskumného ústavu jadrových elektrární
a.s., a obce Kalná nad Hronom.

Každý jeden štát prezentoval
danú problematiku, svoje praktické skúsenosti, postrehy, nápady a pripomienky z ich uhla
pohľadu a aj preto bol tento
workshop veľmi poučný a zaujímavý.
Táto problematika Kalnú nad
Hronom veľmi zaujíma, pretože
bezpečnosť obyvateľstva obec
pokladá za jednu z priorít. Už
v roku 2013 obec vstúpila do
tohto programu (je financovaný z fondov EU) a jej zástupcovia navštívili Bielorusko. V tejto krajine sa život obyvateľov
26. apríla 1986, po Černobyľskej katastrofe, výrazne zmenil. Program NERIS TP spracoval viaceré dôležité nástroje,
opatrenia či softvérové programy, ktoré nielen môžu riadiť
proces po havárií, ale hlavne
podporujú prevenciu a definíciu rozsahu. Zrejme každý jeden z nás súhlasí, že prevencia
je oveľa jednoduchšia, lacnejšia
a efektívnejšia ako odstraňovať
následky - preto sme veľmi radi, že sa na tejto problematike
pracuje aj na Európskej úrovni.
Hoci Slovenská republika v tejto oblasti spravila za posledné
desaťročie veľký pokrok, vždy
je čo zlepšovať. Pre nás, oby-

vateľov žijúcich blízko jadrového zariadenia, to nie je len jadrová elektráreň s ôsmimi „komínmi“, ale aj zariadenie, ktoré
ovplyvňuje životy tisícov obyvateľov (zamestnanie, kúpyschopnosť regiónu atď..).
Ruku na srdce, kto z nás vie,
ako sa správať v prípade čo i len
malej havárie, kam sa ukryť
a ako postupovať? Situácií môže vzniknúť nespočetné množstvo a nie je jednoduché sa dopredu na to pripraviť, no tieto základné informácie (akým
smerom utekať, čoho sa vyvarovať atď..) by sme mali ovládať
lepšie. Šanca, že niekedy tieto
informácie použijeme, je minimálna, no nestoja za to, keď
nám môžu zachrániť život?
Našu prezentáciu si môžete
pozrieť na stránke obce www.
kalna.eu, kde sme okrem iného poukázali aj na nedostatok
v oblasti evakuácie obyvateľstva. Doposiaľ nie je vybudovaný obchvat obce, a teda únikové trasy vedú stále stredom
Kalnej.
Na záver dovoľte jeden výrok od Heleny Rowlends: „Svet
hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo
urobiť, nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.“

Hodnotenie vlaňajšej činnosti Dobrovoľných hasičov vyvrcholilo už 17. plesom

Po náročnej celoročnej
práci príjemná zábava

KALNÁ NAD HRONOM
(Ernest Kovács) – V kultúrnospoločenskej sále sa opäť, už po
šiesty raz, konal 25. januára ples
hasičov (sedemnásty v poradí),
ktorý dal bodku za vyhodnotením ich činnosti v roku 2013.
Uplynulý rok bol z hľadiska
rozsahu práce profesionálnych
i dobrovoľných hasičov náročný. Požiarovosť vlani neklesla,
k nepriaznivej situácii pribudli aj jarné povodne prakticky na
celom území Levického okresu.
Tradičný hasičský ples je preto
aj poďakovaním rodinným príslušníkom, priateľom a známym
za ich podporu a pomoc, ktorú
prejavili spoločnej práci profesionálnych a dobrovoľných hasi-

čov v okrese Levice.
Vyše 200 účastníkov tohto spo-

ločného stretnutia si pripomenulo náročnú prácu Hasičského

a záchranného zboru (HaZZ)
i Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v uplynulom období. Ako pri slávnostnom otvorení plesu zdôraznil predseda OV
DPO Vojtech Beniačik, viac ako
v kedykoľvek minulosti je potrebná vyššia úroveň spolupráce
profesionálnych i dobrovoľných
hasičov i potreba vytvárania
lepších podmienok pre ich činnosť v obciach a mestách okresu Levice.
K úspešnému zvládnutiu plesu pomohol Obecný úrad v Kalnej nad Hronom, DHZ v Leviciach i OV DPO v Leviciach.
Príjemná atmosféra trvala až
do skorých ranných hodín, do
nedele 26. januára.

Výsledky víkendových prípravných
zápasov našich mužstiev

Výsledky zápasov 15. kola MO II
v pingpongu:

MUŽI:
MŠK Želiezovce (IV. liga) - KFC Kalná n/Hronom 2 : 4
(0 : 1), hralo sa v Želiezovciach.

STK Kalná nad Hronom B – STK Kalná nad Hronom A 11:7

Góly za KFC: Pánik, Blaško, Drienovský 2.

Uhliar M. 2.5, Mészáros D. 1.5

KFC Kalná n/Hronom – Beladice (V. liga) 2 : 1 (1:0),
hralo sa v Šali.

Body za Kalnú A: Takáč J. 4, Chlpík P. 2, Hancko T. 1

Góly za KFC: Pánik 2. Ďalší zápas odohrajú naši muži dňa 8.2. 2014
o 11.00 hod. (sobota) doma proti Dvorom nad Žitavou, na ktorý
sú zároveň všetci fanúšikovia pozvaní.

Body za Kalnú B: Lukniš N. 3.5, Zsigmond A. 3.5,

Predohrávka 16.kola:
STK Kalná nad Hronom A – STK Mýtne Ludany B1:17
Body za Kalnú: Hancko T. 1

VÝKUP
PAPIERA

Za najlepšie ceny!

KEDY: 5.2.2014 ČAS: 17:00
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

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

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 13 ods. 4a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

11. februára 2014 (utorok) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Spomienka
„Deň po dni sa míňa, v smutnom kalendári
rok s rokom si podá ruku zas.
Čas nezmazal vrásky z našich tvárí a bolesť
ukrytá hlboko je v nás.“
Jeden rok uplynie dňa 4. 2. 2014, odkedy
nás navždy opustil náš drahý otec a manžel
JOZEF RAFAEL – MACO
z Kalnej nad Hronom.
S láskou spomínajú jeho deti, milovaná
manželka a ostatní príbuzní a priatelia.

