FIRMA REGIÓNU

levická synagóga na známke - 5. str.

... dobré meno pre dobrú priadzu ...

Upratovacie
a čistiace práce
0903 537 703
036/638 2676
ktlux@kredit.sk
www.ktlux.sk

FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže firiem okresu Levice
na základe hodnotenia odbornej poroty.

FIRMA REGIÓNU
Ročník LXIX

číslo 1

14. januára 2014

cena 0,46 €

Víťaz súťaže firiem okresu Levice
na základe hlasovania verejnosti.

Diskontná predajňa
školských a kancelárskych
potrieb
Červenej armády 22, LEVICE
(vedľa predajne KAMI)
Tel./fax: 036/622 90 65
E-mail: discont@miraoffice.sk

Nositeľ Ceny predsedu
Nitrianskeho samosprávneho
kraja pre najlepšiu malú
firmu regiónu.

www. miraoffice.sk

So starostom Kalnej nad Hronom Ladislavom Éhnom

Priority: bývanie a stred obce

Nová bytovka v Kalnej nad Hronom privíta tento rok svojich obyvateľov.

(ig)

Levická televízna spoločnosť, s.r.o.
poskytuje reklamu
za bezkonkurenčné ceny
tel: 0903 422 924
e-mail:redakcia@levickatelevizia.sk
www.levickatelevizia.sk
facebook.com/levickatelevizia.sk

(11)

NOVINKA

so službou SKYLINK

Ul. Sv. Michala 4
(Hotel Atom) Levice
Po - Pia: 8.30 - 17.00
So: 8.30 - 12.00

Filmové

Kontakt:

Hudobné

3,95 €

Všeobecné

mesačne

Získajte balíček do konca roku 2014

LEN za 9,95€ *

* cena platí pre predplatiteľov platených balíčkov

(50)

Týždenník pohronie v mestách a obciach okresu Levice

Spevácky zbor slovenských
učiteľov je svetovou špičkou
ŠTEFAN RÁCHELA

(7)

11 najobľúbenejších
maďarských programov

OĽGA PREKOPOVÁ
Vlani sa v Kalnej nad Hronom naplno rozbehla realizácia rozhodujúcich akcií tohto
volebného obdobia. Viaceré
z nich zmenia nielen kvalitu
života obyvateľov, ale aj tvár
obce. Ako z pohľadu obecných aktivít hodnotíte vlaňajší rok?
Bol to už tretí rok volebného
obdobia. Poslanci aj ja ako novozvolený starosta sme za tento čas už spoznali samosprávnu
problematiku, zorientovali sme
sa v nej. Vieme, akým spôsobom sa stavať k zámerom a cieľom. To sa už prejavilo na zviditeľnení našej práce.
(pokračovanie na 9. strane)

0903 704 381
036/381 01 55
Váš partner pre:

• aktivujeme platené programy
• u nás uhradíte
aj servisný poplatok
(6)

V súčasnosti prebiehajú prípravy významného benefičného podujatia na podporu aktivít Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Leviciach. Vo februári sa v rámci
neho uskutoční v levickej synagóge aj Benefičný koncert
Slovenského Červeného kríža.
Hlavným účinkujúcim bude
Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU). O predstavenie
zboru a o základné informácie
o účele a programe benefičného podujatia sme požiadali Petra Benčeka. Je členom i tajomníkom SZSU, súčasne podpredsedom Územného spolku SČK
v Leviciach a dlhoročným dob-

P. Benček v spoločnosti prezidentky Ligy proti rakovine E. Sirackej
a riaditeľky ÚzS SČK v Leviciach O. Szalmovej.

rovoľným spolupracovníkom
Slovenského Červeného kríža.
Napriek významu vášho
umeleckého telesa Spevácky
zbor slovenských učiteľov široká verejnosť bližšie nepo-

zná. Predstavte ho, prosím.
Spevácky
zbor
slovenských učiteľov je jedným z najvýznamnejších hudobných telies na Slovensku.
(pokračovanie na 4. strane)
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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

14. januára 2014

Vinš pre všetkých Kalňanov
do nastupujúceho roka

Vitaj, vitaj nám, rok 2014!

So starostom Kalnej nad Hronom Ladislavom Éhnom

Prioritou je bývanie
a riešenie stredu obce

(dokončenie z 1. strany)
Veľa času nám zabrala príprava väčších akcií, ktoré sa v plnom rozsahu rozbehli až v treťom roku volebného obdobia,
teda v roku 2013. Mám konkrétne na mysli výstavbu bytoviek, ktorá vlani nabrala rýchle tempo. Pravdepodobne formou zmluvy o budúcej zmluve postavený bytový dom obec
odkúpi, čo bude financované
z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania – za predpokladu, že podáme žiadosť a uspejeme s ňou. Ďalšia bytovka sa
stavia klasickým verejným obstarávaním, s výberom dodávateľa s istými parametrami. Čiže na bývanie budú k dispozícii
dve rovnocenné bytovky.
Ďalšia možnosť novej strechy
nad hlavou pre mladých sa črtá v zrekonštruovanom objekte
bývalej administratívnej budovy Hydromeliorácií, ktorá je už
tiež ukončená. To je takisto výsledok našich aktivít z minulého roka.
Myslím, že toto sú najpodstatnejšie investičné akcie, ktoré zviditeľňujú úsilie a konkrét-

nu prácu obce.
Smerom k občanom
a rozvoju Kalnej nad Hronom
sa však vlani podarilo dosiahnuť aj ďalšie ciele. A nebolo
ich málo.
K zatiaľ menej viditeľným
výsledkom patrí vykúpenie
všetkých pozemkov v strede
obce s tým, že staré budovy,
rodinné domy, ktoré tam boli, postupne likvidujeme, terén
sa upravuje. V priebehu minulého roka sa odsúhlasila štúdia na realizovanie stredu obce. Bola prezentovaná na verejnom zhromaždení vo variantnom riešení. Tam obyvatelia
a následne poslanci vybrali najvhodnejšiu variantu, ktorá sa
potom ešte dopracovala. Táto
alternatíva je záväzná a v tomto
roku budeme pokračovať v jej
uskutočňovaní. Vlani sa úspešne podarilo pripraviť lokalitu,
kde to všetko zrealizujeme.
Takisto relatívne málo viditeľné je, že okrem troch parciel
sa podarilo vykúpiť lokalitu za
Novou ulicou, smerom na Nitru, kde sa plánuje výstavba rodinných domčekov . Ide o prí-

pravu stavebných parciel, kde,
vzhľadom na veľký záujem verím, že sa podarí naplniť náš
zámer: obsadiť vyše 50 parciel.
Toto sú hlavné veci, ktoré
sa udiali vlani. Samozrejme,
okrem toho máme za sebou aj
veľa tých drobnejších. Ich vymenovanie by presiahlo rozsah
tohto článku, ktorý má priblížiť naše najdôležitejšie úspechy
v roku 2013. Len heslovite: dokončili sme a odovzdali cvičisko pre psov s tým, že je to zároveň oddychová zóna. V strede
cintoríne sme zrekonštruovali
kaplnku, čím sme tento priestor
skultúrnili. Od apríla beží prepravná služba pre obyvateľov
obce v spolupráci s Územným
spolkom SČK v Leviciach, čo sa
ujalo veľmi dobre. Ľudia službu privítali a využívajú ju. Veľa podujatí organizujú kultúrna
a športová komisia. Akcií je veľa, ale nikdy ich nie je dostatok,
vždy sa dajú ešte rozšíriť.
Začína sa posledný rok
tohto volebného obdobia.
Čo rozhodujúce v ňom čaká
obec?
Pevne verím, že väčšinu spo-

mínaných investícií a ďalších
akcií sa nám podarí ukončiť
tak, aby sme vedeli zdokumentovať, čo sme za štyri roky v tejto obci dokázali. Tak ako som
hovoril, všetky byty, ktoré boli vlani postavené, by sa mali
odovzdať, stavebné parcely by
sa mali začať odpredávať a keď
všetko dobre pôjde, ku koncu roka by sa už mohli začať aj
prvé stavebné práce. Dovtedy
musíme z našej strany pripraviť
inžinierske siete a ešte predtým
treba vybaviť veľa administratívnych prác.
Verím, že sa v tomto roku
pohne aj stred obce. Štúdia je
hotová, budeme robiť detailnejšie projekty. V prvom kroku
tam treba dotiahnuť inžinierske siete, aby sa mohli pripravovať ďalšie objekty, na základe
rozhodnutia Obecného zastupiteľstva. Ono určí priority aj
spôsob financovania tejto dôležitej investície.

Víťazi tvorivej súťaže sa pred Vianocami stretli so starostom Ladislavom Éhnom

Talentovaní literáti
a fotografi prevzali ceny

Starosta L. Éhn s víťazkou literárnej súťaže M. Kováčovou. (ig)

KALNÁ NAD HRONOM
(op) – Už druhýkrát sa pred
najkrajšími sviatkami roka konalo na pôde Obecného úradu
milé stretnutie. Po úspechu literárnej súťaže na tému: „Prečo
mám rád/rada svoju obec“ prebiehajúcej v roku 2012, sa pred
Vianocami zúčastnil vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien
víťazom, žiakom ZŠ, starosta
Kalnej nad Hronom Ladislav
Éhn. Tam vzišla myšlienka pokračovať v tvorivej súťaži každý
rok na inú tému, pretože, ako sa
ukazuje, v obci je hodne talentov. A nielen tých, čo sú zdatní
v písaní. Tvoria tu aj talentovaní
fotografi a určite aj výtvarníci.
Preto organizátori súťaže –

Obecný úrad a redakcia regionálneho týždenníka POHRONIE, vyhlásili vlani 2. ročník
merania síl. K literátom oficiálne pribudli aj súťažiaci z oblasti fotografie. Na tému dal impulz
starosta Éhn: Čarovná príroda
Kalnej nad Hronom.
Ako sa počas roka ukázalo,
téma bola veľmi fajn, pretože
sa v nej dá rôznymi umeleckými formami a smermi skĺbiť dohromady vzťah k rodnej dedine
a obdiv k jej prírodným krásam.
Toto spojenie múdro zužitkovali nielen deti, ale aj dospelí, pretože tento ročník súťaže už
mohli obosielať všetci obyvatelia
Kalnej nad Hronom, bez rozdielu veku. Súťažili deti, dospieva-

júci aj dospelí.
Súťažné práce – básne, úvahy,
krátke reflexie a fotografie zverejňoval týždenník POHRONIE
po celý rok na stránke venovanej Kalnej nad Hronom. Autori
tých najlepších sa stretli v utorok 18. decembra na Obecnom
úrade, aby prevzali ceny – diplomy a knižné dary od starostu
Kalnej nad Hronom Ladislava
Éhna a šéfredaktorky týždenníka POHRONIE Oľgy Prekopovej. Ako v úvode vyhodnotenia
povedal starosta, je rád, že v obci
dávajú o sebe vedieť talenty, ktoré - ak vydržia pri systematickej
práci a budú sa ďalej vzdelávať,
môžu v živote aj v tomto smere
dosiahnuť významné úspechy.
Je pozoruhodné, že do súťaže sa zapojili autori od 13 do 75
rokov. Dokonca víťazka literár-

nej súťaže dospelých Magdaléna
Kováčová oslavovala v ten deň
svoje životné jubileum.
Všetci sa zhodli, že v podobných aktivitách treba pokračovať. Preto tento rok organizátori súťaž znovu vyhlásia, a navyše už aj v kategórii výtvarných
prác. Tému oznámime v budúcom čísle.
Víťazi literárnej súťaže - deti: 1. Róbert Almáši, 2. Eugen
Madarász, 2. Ema Hudecová, 3.
Laura Schniererová (všetci ZŠ
Kalná nad Hronom). Dospelí:
l. Magdaléna Kováčová, 2. Juraj Maruška, 3. Dominik Fraňo (obaja SOŠ Kalná nad Hronom). Osobitná cena: Štefan
Macák. Kategória fotografie: 1.
Igor Gogora (zástupca prednostu Obecného úradu), 2. Mária
Pokoraczká.

Spoločná snímka víťazov literárnej a fotografickej súťaže. (op)

MAGDALÉNA KOVÁČOVÁ, rodená Bajanová
Prines nám dary hojnosti, Ing. Ladislavom Éhnom, aby
lásku a pokoj v ľudských srd- mali zdravie a silu starať sa
o blaho a krásu našej milovaciach.
Nech prekvitá medzi nami nej a peknej obce. Aby sa aj nadobro a ľudskosť, nech je po- ďalej rozrastala, opeknievala
daná pomocná ruka každému, a robilo nám radosť v nej žiť.
Daj Bože, aby sme si jeden
nech je bratská láska medzi
nami všetkými, ktorí žijeme tu, druhého vážili, žili ako dobrí
v našej milej a peknej dedine, a svorní spoluobčania, nápomocní jeden druhému.
v Kalnej nad Hronom.
Aby sme sa tešili stretnutiam
Prosme Boha, aby sme mali krásny a spokojný život tu, so známymi aj menej známyv našom milovanom regióne mi spoluobčanmi.
Aby sme v roku 2014 mali
Pohronia, v našej vlasti.
Daj, aby deti mali úsmev na radosť, aby nám slnko svietilo
tvári, aby boli zdravé a múdre, a dúha sa objavovala nad Hroaby mládež bola veselá a mi- nom. Aby nám na jar rozkvitli
lá. Tí, ktorí pracujú, aby mali stromy a kvety, rozzelenali sa
silu a radosť zo svojej práce. parky, aby sa z ihrísk ozývaDaj starým a chorým ľuďom li hlasy detí a vnukov. My, tu
zdravie a spokojnosť, aby ma- žijúci, aby sme boli ako bratia
li pekné slnečné dni a hojnosť a sestry.
Tak nám Pán Boh pomáhaj!
radosti.
(autorka je obyvateľka
Pane Bože, požehnaj vedenie
Kalnej nad Hronom)
obce na čele s pánom starostom

Výsledky zápasov 12. kola MO II
v pingpongu:
STK Kalná nad Hronom B – STK Mýtne Ludany B 5:13

Body za Kalnú: Uhliar M. 2, Lukniš N., Molnár P. a Zsigmond Á. po 1

STK Iňa A– STK Kalná nad Hronom A 6:12

Body za Kalnú: Lipták L. 3.5, Hancko T. 3, Heinsch P. 3, Osvald D. 2.5

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

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

Program: 1. Otvorenie a schválenie programu; 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky; 3. Interpelácie
poslancov a pripomienky občanov; 4. Rôzne; 5. Kontrola plnenia
uznesení; 6. Informatívna správa starostu obce; 7. Schválenie VZN
č. 28/2014 O prenajímaní obecných bytov; 8. Diskusia; 9. Záver

