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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

21. januára 2014

Združenie rodičov pri ZŠ Kalná nad
Hronom Vás pozýva na

GRATULÁCIA VÍŤAZKE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE OD BÝVALÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

Zostane len to, čo je napísané
JOZEF PACALA

KALNÁ NAD HRONOM /
STARÝ TEKOV - Po prečítaní
vyhodnotenia literárnej súťaže
obce Kalná nad Hronom v novoročnom čísle POHRONIA by
som chcel spolu s ďalším spolupracovníkom Ladislavom Senderákom pogratulovať všetkým
účastníkom, ale najmä azda
najstaršej medzi nimi, víťazke
v kategórii literárnej tvorby dospelých, pani Magde Kováčovej, rodenej Bajanovej. Každý,
kto sa odhodlá niečo napísať
a napísané zverejniť, si zaslúži
poďakovanie. Zostane iba to,
čo sa napíše. O čom nenapíšeme, na to sa po čase zabudne.
Terajšia víťazka literárnej súťaže, v tej dobe ešte slečna Magda Bajanová, pred 55 rokmi bola našou spolupracovníčkou
pri zrode verejného vodovodu
v Leviciach. Bolo to od roku
1959. Prebiehala výstavba prvých vodárenských zariadení
v Levickom okrese. Okrem Levického sa budovali vodovody
v Tlmačoch, Pukanci a skupinový vodovod Devičany – Pečenice .- Bátovce a Jalakšová.
Vtedajšia prevádzková skupina pre správu, výstavbu a údržbu vodovodov v okrese Levice
mala 16 zamestnancov, J. Beduš, L. Senderák, J. Válezy, J.
Lukáč, I. Kováč, Z. Danielis, L.
Jeleň, L. Szoby, L. Coloň, J. Petržel, J. Prištiak, J. Kocián, F.
Urbánek, J. Bíreš a J. Pacala. 15
mužov, montérov, elektrikárov,
kopáčov a jediná žena, slečna
Magda Bajanová z Kalnej. Pra-

Starosta L. Éhn s víťazkou literárnej súťaže M. Kováčovou.

covala ako mzdová, finančná,
všeobecná a materiálová účtovníčka, viedla evidenciu odberateľov, písala faktúry a okrem
toho všetko, čo bolo potrebné.
Kanceláriu mala v bývalej obchodnej predajni na Ulici A.
Bernoláka v Leviciach. Po obchode zostal v kancelárii ešte aj
zasklený veľký výklad.
Dnes, keď sú občania zvyknutí na dodávku vody až do
kuchyne či do kúpelne, je ťažké
pochopiť, že v tej dobe zavede-

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry

Plán práce na rok 2014
Zasadnutie komisie 13.01.2014
Divadlo - podľa programu
marec
Pietna spomienka dňa oslobodenia obce 24.3
Zasadnutie komisie 01.04.2014
apríl
Veľkonočné trhy
1. májové oslavy stavanie mája 31.04.2014
- plechová dychvá hudba + Weiter + disco
Pietna spomienka ukončenie 2. svetovej vojny 07.05.2014
+ vatra + disco
máj
Deň matiek
Návšteva Viedne ( Schönbrunn)
Mariánska púť
Medzinárodný deň detí 31.05.2014 + disco dj Milam
Lieskovský
Farský deň
jún
Hodová zábava 28.06.2014 - p. Máziková + p. Senci
Ostrihom návšteva baziliky
Zasadnutie komisie 01.07.2014
12.07.2014 Banská Štiavnica - Historický jarmok
júl
19.07.2014 Turecká - Majstrovstvá vo varení bryndzových
hakušiek
Kúpalisko Ostrihom
28.08.2014 Pietna spomienka SNP - vatra + disco
august
Kúpalisko Ostrihom
Športový deň obce
15.09.2014 Mariánska púť Šaštín
september
Divadlo - podľa programu
Výstava ovocia a zeleniny
Zasadnutie komisie 01.10.2014
október
Posedenie zo seniormi -mesiac úcty k starším
Divadlo - podľa programu
november
Divadlo - podľa programu
Mikuláš
december
Ekumenický adventný koncert
Vianočné trhy
*
Silvester
Priebežné zvolávanie komisie podľa programu
*
a plánovaných podujatí
Plán práce na rok 2013 je otvorený
január

(ig)

nie prípojky z verejného vodovodu, vybudovanie vodomernej šachty a montáž vodomeru
boli spájané s množstvom nových poznatkov, nových informácií a nových nepoznaných
skúseností - napríklad s upozornením pred ochranou pred
zamŕzaním vodovodných výtokov v zimnom období. Na tieto otázky museli vedieť odpovedať nielen montéri strediska, ale aj slečna Magda, ktorú
v tej dobe poznal takmer každý majiteľ domu v Leviciach.
Podchytiť evidenciu odberateľov a poskytnúť im informácie
od samého začiatku využívania vodovodov v Leviciach, ale
aj po obciach, bolo veľmi dôležité a aj toto bolo súčasťou jej
práce.
Z vtedajších pracovníkov ešte

žijú traja. Okrem slečny Magdy
Bajanovej, teraz pani Kováčovej, je to Ladislav Senderák,
vedúci čerpacej stanice v Leviciach, a ja, ako autor článku.
Pri stretnutí pani Magda Kováčová z Kalnej spomínala:
„Bol to dobrý pracovný kolektív. I keď život prinášal mnoho
nového a pre obyvateľov v tej
dobe nepoznaného, dobre sme
vychádzali so spolupracovníkmi i s občanmi – budúcimi odberateľmi vody z verejného vodovodu.“
Ladislav Senderák, dnes 88
ročný dôchodca z Levíc, rodák
zo Spiša, často spomína na začiatky levického vodovodu a na
desiatky rokov, ktoré prežil ako
vedúci strojník na čerpacej stanici. „V prvých rokoch si občania mesta ešte iba zvykali na
vodu z verejného vodovodu.
Odber bol najčastejšie iba inštaláciou jedného výtokového
kohútika na stene v chodbe alebo u rodinných domov na dvore pri vodomernej šachte. Studne stále boli považované za stabilný zdroj vody.“
Pripájame sa s Ladislavom
Senderákom aj ku gratulantom
k životnému jubileu pani Magde Kováčovej a prajeme veľa
zdravia a tvorivých síl do ďalších rokov života.

marec
apríl
máj

jún
júl

august
september
október
december
*
*
*

ktorý sa uskutoční

v sobotu 1. 2. 2014
so začiatkom o 19:00 hod.

v kultúrno-spoločenskej sále obce.
Vstupné je 13 eur.
O prípitok, večeru, občerstvenie
a kapustnicu je postarané.
O hudbu k tancu sa postará
DJ – MARCO.
A určite nebude chýbať
TOMBOLA!
Lístky sa dajú zakúpiť v Obecnej knižnici u p. Poliakovej
a v Základnej škole u p. Dulianskej.

Výsledky zápasov 13. kola MO II
v pingpongu:
STK Kalná nad Hronom A – STK Ip. Sokolec B 1:17
Body za Kalnú: Osvald Dominik 1,

STK Rybník E - STK Kalná nad Hronom B 15:3

Body za Kalnú: Uhliar Martin 2, Zsigmond Árpád 2, Lukniš Lukáš1

Gastrocentrum Kalná nad Hronom

OBEDOVÉ MENU za 3,30 €!

Reštaurácia Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje svoju
ponuku , každý deň Vám pripravíme 4 druhy obedového menu. Jedno menu obsahuje polievku, hlavné jedlo, šalát z čerstvej zeleniny, 2 dl nápoja a na želanie Vám pripravíme kávu.
Mimo obedov Vám pripravíme: raňajky, rodinné oslavy, firemné posedenia, stužkové slávnosti.
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky
Tel. kontakt: 0948 396 400
Magda Bajanová, vydatá Kováčová v roku 1961.

Komisia mládeže a športu
január
február

RODIČOVSKÝ
PLES,

Plán práce na rok 2014
Zasadnutie komisie - plán práce na rok 2014 (8.1.2014)
Lyžovačka - Krahule 8.2.2014
Olympiáda v Soči - premietanie online hokeja
Zasadnutie komisie - 5.3.2014
Priateľský futbalový zápas Slovenskej reprezentácie (ak
bude atraktívny súper)
Návšteva Zoo-Zlín (cez prázdniny)
Beh oslobodenia - 1.5.2014
Cykloturistika-ZVT Hron - Otvorenie sezóny (8.5.2014)
Premietanie online zápasov z MS v hokeji (štvrťfinále,
semifinále, finále)
Tesco beh pre život 24.5.2014
1. júna Medzinárodný deň detí
Turistika - opekačka na Zobore
Plážový volejbal
Letný pokrový turnaj
Plážový futbalový turnaj
Turistika
Zasadnutie komiesie - 23.7.2014
Športový deň obce - 23.8.2014
Cykloturistika-ZVT Hron - Zatvorenie sezóny (29.8.2014)
Návšteva kina CineMax v Nitre
Športový deň pre nešportovcov (bowling, šípky, kalčeto)
Vianočný pokrový turnaj - 20.12.2014
Priebežné zvolávanie komisie podľa programu
a plánovaných podujatí
Plán práce na rok 2014 je otvorený
Priebežná návšteva kina CineMax v Nitre

