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Medzinárodná plavba Dunaj 2013

Kalnianski vodáci na letnom
dovolenkovom splave
z vodnej hladiny. Videli napríklad baziliku v Esztergome, veľkú dunajskú zákrutu obklopenú
horami, Visegrád. Plavbu ukončili v sobotu 20. júla v Leányfalu
vo Vadkacsa kempe.
„Opäť máme za sebou krásny
splav, plný zážitkov, multilingválnej komunikácie (vďaka medzinárodnej účasti). Prialo nám
aj počasie, i keď predchádzajúce
povodne sa podpísali pod neuveriteľné množstvo komárov.
Ani tie však nedokázali narušiť
vynikajúcu atmosféru, ktorú
sme si medzi sebou vytvorili.“

JOZEF „JOE“ KUBOVIČ
Vodáci z Kalnej aj v tomto roku zorganizovali letný dovolenkový splav v spolupráci s maďarskými kamarátmi. Tentokrát to
bola plavba v ramenách Dunaja
v oblasti Szigetköz a potom po
Dunaji cez Komárno, Štúrovo až
do Leányfalu. Od soboty 13. júla
do soboty 20. júla tak zdolali po
vode asi 180 km.
V sobotu 13. júla, po príchode
do campu v Dunakiliti, vodáci
postavili stany a vybrali sa na
okružnú plavbu v okolí. Takto
sa oboznamovali s prekrásnym
prostredím Szigetközu, ktoré sa
spolu so slovenskou sústavou ramien nazýva aj „vnútrozemskou

Najbližšie organizujeme
v spolupráci s obcou Kalná nad
Hronom a firmou Rio Granus
naše najväčšie podujatie v roku:
X. Granus Cup – Hronský pohár
– vodácka súťaž, stretnutie vodákov 14.-15.9.2013
Ak vás zaujíma naša činnosť
a chceli by ste sa k nám pridať,
neváhajte a kontaktujte nás, radi
medzi sebou privítame aj nových
členov, ktorí sa zaujímajú o pobyt v prírode, adrenalínové aj
pokojné aktivity nielen na vode.
Podrobnosti na
www.vk-hron.sk .

deltou Dunaja“. Používali maďarské „megakanoe“, ktoré sú väčšie
ako naše lode a na veľkú vodu,
akou je napríklad Dunaj, sú
vhodnejšie. V priestore ramien
sa Kalňania plavili až do pondelka, využijúc aj služby miestnych
sprievodcov, ktorí odhalili aj
inak skryté zákutia. V utorok sa
z obce Ásványráró postupne cez
staré koryto Dunaja dopádlovali
na hlavný tok a po takmer 50 km
plavby ( najdlhšia etapa) pristáli
v Komárne. Tu nocovali u kamarátov, v príjemnom prostredí
lodenice KTK Komárno. Ďalšie
dni si kalnianski vodáci užívali
plavbu po Dunaji, lemovanom
štrkovými plážami. Kochali sa
výhľadmi, ktoré sa naskytajú iba

V. liga Východ Dorast 2. kolo
Kalná n/Hronom – Veľké Lovce 3 : 1 (3:0)

Góly za Kalnú : Koszický 2, Kukla. Ďalší zápas odohrajú naši
dorastenci dňa 17.8.2013 o 16.30 hod. v Šahách.

V. liga Východ Muži 2. kolo
Sv. Peter - Kalná n/Hronom 0 : 0

Ďalší zápas odohrajú naši muži dňa 17.8.2013 o 17.00 hod.
doma proti Bešeňovu.
KFC Kalná nad Hronom

Súťaž pre všetkých obyvateľov
Vyhlasovatelia súťaže očakávajú poetické aj prozaické dielka
bez obmedzenia žánru a rozsahu. Svoje básne, úvahy, poviedky, besednice či glosy posielajte
už odteraz do redakcie POHRONIE, Pionierska 2, e-mail: redakcia@pohronie.sk.
Všetky dielka budú v POHRONÍ zverejnené, čím získajú štatút súťažnej práce. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom koncoročnom stretnutí na
pôde Obecného úradu v Kalnej
nad Hronom a zverejnené v POHRONÍ. Tešíme sa na všetky práce. Nech sa vám pri tvorbe darí.

Súťaž rozširujeme
aj o kategóriu:
fotografia

Aká by to bola súťaž o prírode
Kalnej nad Hronom, keby jej čarokrásne miesta a zákutia neboli zvečnené objektívom fotoaparátu!
Preto vyhlasovatelia súťaže:
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE rozširujú tvorivé meranie síl obyvateľov obce aj o kategóriu: FOTOGRAFIA.
Prijmeme a zverejníme všetky
snímky, ktoré odzrkadľujú prírodu Kalnej nad Hronom. Ak na-

snímate aj krásy dediny ako takej, potešíme sa.
Súťaž je otvorená pre všetkých
obyvateľov bez akýchkoľvek rozdielov. Privítame však, ak popri
svojom autorstve fotografií uvediete aj vek, pre prípad, že budeme robiť kategórie, aby nesúťažili
deti s dospelými.
•••
Svoje súťažné práce
posielajte poštou na adresu:
Redakcia POHRONIE,
Pionierska 2,
934 01 Levice
a e-mailom:
redakcia@pohronie.sk.

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Oznamujeme občanom, že od 21.1. 2013 je na Obecnom úrade v prevádzke nová telefónna ústredňa. Hlavné číslo na Obecný úrad
ostalo nezmenené: 036/6395109. Jednotlivým zamestnancom sa však dá dovolať na ich priame čísla:
Starosta obce

Ing. Ladislav Éhn

036/6350374

Ing. Eliška Svordová

036/6395109

Ing. Ján Földy

036/6350373

Zástupca prednostu

Ing. Igor Gogora

036/6350375

Pokladňa, evidencia obyvateľstva

p. Anna Lipárová

036/6350376

Matrika, daň z nehnuteľností

p. Alena Hallová

036/6350377

Personálne a mzdové oddelenie

p. Klára Pokoracká

036/6350372

Účtovné a fakturačné oddelenie

Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková

036/6350378

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, Obec Kalná
nad Hronom prispieva v plnej výške na prepravnú službu
občanom s trvalým pobytom v obci Kalná nad Hronom,
ktorá je poskytovaná prostredníctvom Územného spolku
Slovenského červeného kríža v Leviciach.
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná výlučne do
zdravotníckych zariadení a to fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Asistenčná a prepravná služba SČK zahŕňa:
- prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej,
- prepravu osoby na invalidnom vozíku,
- poskytnutie asistenta počas prepravy,
- sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom
zariadení,
- poskytnutie zdravotníckych pomôcok počas vyšetrenia –
invalidný vozík, chodítko na podporu chôdze.
Potrebu prepravnej služby je nutné si včas zarezervovať, najneskôr deň vopred na tel. číslach (na ktorých vám poskytnú
aj podrobnejšie informácie):
036/6379192 asistenti
036/6312957, 036/6307900 alebo 0903 558 911 operačné
stredisko pre sociálnu pomoc
E-mail: riaditel.lv@redcross.sk

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom

Píšte a fotografujte na tému: Príroda Kalnej nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE
vyhlasujú už druhý ročník tvorivej literárnej súťaže. Po úspechu
vlaňajšieho literárneho merania síl žiakov ZŠ na tému: PREČO MÁM RÁD/RADA SVOJU
OBEC sa organizátori rozhodli
v súťaži pokračovať aj tento rok.
Témou 2. ročníka literárnej súťaže je na podnet starostu Ladislava Éhna ČAROVNÁ PRÍRODA KALNEJ NAD HRONOM.
Je veľmi inšpiratívna pre deti aj
dospelých, preto kritériá súťaže
platia pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce.

Obec prispieva
na prepravnú službu
občanom Kalnej nad Hronom

POZVÁNKA
KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na majstrovský futbalový zápas V. ligy Východ medzi domácim KFC a mužstvom
z Bešeňova. Zápas sa uskutoční dňa 17. 8. 2013
o 17.00 hod. na našom futbalovom ihrisku.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.
KFC Kalná nad Hronom

POZVÁNKA NA ZÁJAZD
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom vás srdečne pozývajú na

zájazd do Čierneho Balogu
na Čiernohronskú železnicu

v sobotu 17. augusta.
Odchod autobusu je o 7:30 hod. spred obecného úradu.
Mládež do 18 rokov v sprievode dospelého. Deťom a mládeži do
18 rokov hradí obec vstupné do výšky 10 eur na dieťa.
Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade
v kancelárií prvého kontaktu.

A MagyarKözösségPártjaHelyiSzervezeteKálnán
2013 augusztus16-án, PÉNTEK
19:00 óraikezdettel a tanknálmegrendezi a

„Lassanbúczúzik a nyár“

C.találkozót, melyremindenkitszívesenmeghív a Rendezőség. Kultúrműsorésfrissítőkbiztosítva. Zene: MM TRIO
MO- Strany maďarskej komunity v Kalnej nad Hronom
Dňa 16. augusta2013 o 19:00 hodine
usporiada pri tanku stretnutie

„Pomaly sa lúči leto“

na ktoré Vás srdečne pozývajú organizátori.
Kultúrny program a občerstvenie je zabezpečené.
Hudba: MM TRIO

