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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

8. októbra 2013

Wellness bazén bude
niekoľko dní zatvorený

Kalná nad Hronom nechýbala na „jadrovom“ pracovnom stretnutí samospráv v Holandsku

Výklad pravidiel v rôznych
štátoch je rôzny

IGOR GOGORA
BORSELE - GMF - organizácia združujúca obce, ktoré majú
v katastrálnom území jadrové zariadenia, mala v dňoch 3.- 4. októbra pracovné stretnutie v malom holandskom mestečku Borsele, na ktorom sme my z Kalnej nad Hronom ani zastúpenie
z okolia Jaslovských Bohuníc
nechýbali. Diskutovalo sa o viacerých dôležitých témach v oblasti jadrovej bezpečnosti, havarijného plánovania, ale aj o rôznych kompenzáciách v rôznych
formách, ktoré občania štátov

EÚ dostávajú alebo by mali dostávať z jadrových elektrární.
Polovičku dňa sme venovali
návšteve skladu rádioaktívneho
odpadu, ktorý spravuje spoločnosť COVRA. Tá nám spravila
prehliadku po zariadení, vysvetlila proces skladovania, oboznámila nás s históriou, ale aj plánmi
do budúcna v skladovaní odpadu
(tá história nebola najslávnejšia,
pretože kedysi takmer všetky štáty vyhadzovali rádioaktívny odpad na dno oceánu... ). COVRA
je štátne zariadenia Holandska,
ktoré spravuje a skladuje všetok
rádioaktívny odpad vzniknu-

tý na území Holandska. V podmienkach Slovenskej republiky
túto činnosť pre nás zabezpečuje štátna akciová spoločnosť JAVYS, a.s. 		
Legislatíva v členských štátoch EÚ platí pre všetkých, no
implementácia týchto smerníc
a nariadení je v rôznych štátoch
rôzna. Jednoducho povedané,
v tejto otázke sa EÚ riadi pravidlom „cesty na vrchol sú rôzne, no výhľad je vždy rovnaký“,
a preto sa domnievajú, že implementácia ich pravidiel a noriem
bude v každom členskom štáte
rovnaká. Nie je však jednoduché
nastaviť všeobecné podmienky
pre jadrové elektrárne bez toho,
aby nevznikali rôzne nezrovnalosti v rôznych štátoch.Obyvatelia, kultúry, ich návyky a zvyky
sú vo svete rôzne. Preto, hoci je
správne, aby si túto problematiku riadili štáty samostatne (samozrejme pri dodržiavaní limitov a pravidiel UE), vznikajú väč-

šie či menšie rozdiely. Na ne na
takýchto fórach upozorňujeme
a snažíme sa brať príklad z krajín,
ktoré sú v tejto otázke vyspelejšie.
Vždy je a zrejme aj vždy bude čo
vylepšovať. V Slovenskej republike sa z pohľadu samospráv domnievame, že havarijne plánovanie nie je stále dostatočné, chýba
prepojenosť plánov na viacerých
úrovniach a rovnako odškodnenie obyvateľov v prípade jadrovej
havárie (píšem havária, no pre
nás by to bola katastrofa) nie je
dostatočne vyriešené. Jednou zo
základných podmienok trvalého
rozvoja našej spoločnosti a civilizácia ako takej je dostatok energie, ktorá je vyrobená bezpečne
a hlavne s priaznivým dopadom
na životné prostredie. Teda vyrábať energiu a zároveň chrániť životné prostredie, kde by energia
nebola cieľom procesu, ale len
výsledkom zložitej rovnice.
( autor je zástupca prednostu
OcÚ Kalná nad Hronom)

Uzavreli vodácku sezónu,
tešia sa na ďalšiu
KALNÁ NAD HRONOM
- Členovia vodáckeho klubu
HRON sa v sobotu 5. októbra
vybrali na splav rieky spojený
so symbolickým „zamkýnaním
Hrona“ - ukončením vodáckej
sezóny. Nadviazali tak znovu po
rokoch na tradíciu z minulosti.
Konečne sa dočkali aj pekného
počasia, a tak už neostávalo nič
iné než vyraziť na vodu.
Po naložení lodí v lodenici sa
presunuli na plánované miesto
štartu v Brehoch, kde sa neočakávane vyskytovalo množstvo
iných vodákov, ktorí tvrdili, že
tiež zamkýnajú Hron. Po chvíľke dohadovania sa Kalňania
rozhodli pridať k nim a zmenili začiatok splavu na Žarnovicu. V krásnom slnečnom dni

nasadali na vodu v spoločnosti
vodákov z Novej Bane, Tlmáč,
Banskej Bystrice, Nitry. Počas
plavby v rámci nadväzovania
vzťahov rozvíjali plány na budúcu spoluprácu pri organizovaní
vodáckych aktivít v tomto regióne. Úžasné bolo, že po dlhšom

čase sa na Hrone súčasne družne plavili členovia z viacerých
klubov. Niektorí sa nezaobišli
ani bez nedobrovoľného kúpeľa, nakoniec však všetko dobre dopadlo. V skvelej atmosfére
sa doplavili do cieľa v Brehoch,
kde domáci pripravili perfekt-

né zakončenie v podobe zamknutia Hrona za prítomnosti
vodníka „Čochtana“. Potom sa
rozlúčili a Kalňania pokračovali v programe presunom do
domácej lodenice. Tu symbolicky „zamkli“ Hron aj svojím
kľúčom. Večer si pochutnali na
dobrom guláši a rozoberali zážitky z predchádzajúcej sezóny
s premietaním fotiek.
Tohoročná vodácka sezóna je
uzavretá, môžu plánovať aktivity na budúci rok. Nový kalendár
akcií klubu sa už čoskoro objaví
na ich internetovej stránke.
Ak máte záujem o pobyt
v prírode, adrenalínové
aj pokojné aktivity nielen
na vode, radi vás medzi
sebou privítame.
Podrobnosti na
www.vk-hron.sk.

V Kalnej nad Hronom súťažili mladí hasiči z okresu Levice

Body aj v predlekárskej prvej pomoci
KALNÁ NAD HRONOM
(Marian Mazáň) – V sobotu 5.
októbra sa v obci konalo okresné kolo súťaže mladých hasičov
„Plameň 2013 – jesenná časť“.
Chlapci a dievčatá absolvovali terénny beh, počas ktorého na
jednotlivých stanovištiach strieľali zo vzduchovky, viazali uzly, hádzali kriketovou loptičkou,
museli zostreliť terče prúdom zo
džberovej striekačky. Rozhodcovia preskúšali ich vedomosti

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 8. kolo
Kalná n/Hronom – mala voľno

Ďalší zápas odohrajú naši žiaci v sobotu
12. októbra o 12.00 hod. doma proti Tekovským Lužanom.

V. liga Východ Dorast 10. kolo
Sv. Peter - Kalná n/Hronom 1 : 2(1:1)

Góly za Kalnú : Dávid 2. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci
v sobotu 12. októbra o 14.30 hod. doma proti Chotínu.

V. liga Východ Muži 10. kolo
Kalná n/Hronom– H. Vrbica 0 : 1 (0:1)
Ďalší zápas odohrajú naši muži v nedeľu
13. októbra o 14.30 hod. v Komjaticiach.
KFC Kalná nad Hronom

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

Kalňania zamkli Hron spolu s ďalšími vodákmi

JOZEF „JOE“ KUBOVIČ

Od pondelka 14. októbra do piatku 18. októbra bude
wellness bazén z dôvodu sanitačných prác pred zimnou sezónou
zatvorený. Fitness a Tea bar budú otvorené podľa bežných
otváracích hodín počas celého týždňa.
Bazén bude znovu otvorený od soboty 19. októbra.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Rastislav Magna, Relaxačno-športový areál Kalná n. Hronom

o hasiacich prístrojoch a členovia SČK preverili schopnosť poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Súťaže sa zúčastnilo 11 kolektívov v dvoch kategóriách.
Za DHZ Kalná nad Hronom
pretekalo mladšie aj staršie hasičské družstvo. Mladší žiaci
skončili na 5. mieste a starší žiaci na 4. mieste. Súťaž sa ukončila tradičným hasičským gulášom.
(DHZ Kalná 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

8. októbra 2013 (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. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
		 a podmienkach Materskej školy Kalná nad Hronom
		 za školský rok 2012/2013
6. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie poskytujúcej
		 sociálnu prácu v obci
7. Informatívna správa starostu obce
8. Diskusia
9. Záver

