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SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

Nositeľ Ceny primátora Levíc
za dlhodobé skvalitňovanie
podnikateľského
prostredia
a zvyšovanie
zamestnanosti
v meste.
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Našim úspechom
je Vaša spokojnosť

číslo 25

Víťaz súťaže firiem okresu Levice
na základe hodnotenia odbornej poroty
aj na základe hlasovania verejnosti.

Poctive a cerstve...
(12)

KONTAKT: tel.: 0907 647 381 • 0905 334 892 • e-mail: rohau@rohau.sk • www.rohau.sk

Mestský parlament mládeže urobil veľkú vec:

Levické rybníky sú zelenou oázou

(mg)

Stretli sa prví absolventi bývalej ZDŠ z roku 1968

Štyridsaťpäť rokov
ubehlo ako voda

KALNÁ NAD HRONOM (Oľga
Prekopová) – Prvý raz po 45 rokoch sa v sobotu 22. júna stretli
bývalí žiaci 9. A a 9. B triedy so
svojimi učiteľmi. Títo prví absolventi voľakedajšej Základnej deväťročnej školy (ZDŠ) zo školského
roku 1967 - 1968 majú aj v dnešnej
ZŠ stále svoje absolventské tablá.
S iniciatívou prvej spoločnej stretávky prišiel jeden z nich, Hornosečan Jozef Markuš, v SR dlhé roky
známy ako expert v oblasti jadrovej
energetiky, v ktorej pôsobí už 36
rokov. Okrem iného je podpredsedom Slovenskej nukleárnej spoločnosti, preverovateľom bezpečnosti jadrových elektrární vo svete

Iniciátor stretávky Jozef Markuš si plnil jeden zo svojich životných cieľov.

v rámci misií OSART organizovaných Medzinárodnou agentúrou
pre atómovú energiu (MAAE) so
sídlom vo Viedni a školiteľom MAAE v spojitosti s kultúrou jadrovej
bezpečnosti). V súčasnosti pracov-
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Balík obsahuje aj

ne pôsobí v spoločnosti VUJE, a.s.
na výstavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce. Pri organizovaní tejto historickej stretávky, ktorú rozbiehal
v apríli 2012, mu výrazne pomáhal
ním zostavený organizačný výbor
(OV) pozostávajúci zo spolužiakov
zastupujúcich obe triedy: z Kalnej
nad Hronom Katarína Lehotkaiová (za slob. Matušková), Jozef
Lacko, a Arpád Reider i z M. Kozmáloviec a N. Tekova Magdaléna
Letková (za slob. Kocková) a Milan
Orovnický. Organizáciou tohto
stretnutia si ako iniciátor stretávky
splnil jeden zo svojich mnohých
životných cieľov a snov.
(pokračovanie na 9. strane)
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Týždenník pohronie v mestách a obciach okresu Levice
Kalná nad Hronom, Rybník, Santovka, Iňa,
Nový Tekov, Horný Pial.

Ul. Sv. Michala 4
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• aktivujeme platené programy
• u nás uhradíte
aj servisný poplatok
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LEVICE (mg) - Mestský parlament
mládeže (MsPM) pod taktovkou Martiny Gašparovej zmenil nefunkčné a zanedbané ihrisko na Pradiarskej ulici na
nepoznanie. Umožnilo to schválenie
projektu Radšej pod košom ako v koši
v rámci programu O2 Think Big 2013,
finančná podpora spoločnosti Telefónica Slovensko a spolupráca s Nadáciou Ekopolis. „Mládežníci si urobili
prechádzku po sídliskách v Leviciach
a vybrali najviac zanedbané ihrisko na
sídlisku Rybníky 5. Ich zásluhou prešlo
rekonštrukciou, čo nebolo jednoduché.
Zvárali sa basketbalové konštrukcie,
šmirgľovali a natierali veselými farbami,“ povedala pre POHRONIE iniciátorka MsPM Martina Gašparová.
(pokračovanie na 2. strane)
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Na začiatku oddychovej zóny Levické rybníky umiestnili drevenú informačnú tabuľu.

LEVICE (op) – Pod zriadenie oddychového miesta v atraktívnom prostredí rybníkov sa podpísali iniciatívni členovia Mestského parlamentu mládeže,
ktorý pracuje pod taktovkou poslankyne levického mestského zastupiteľstva
Martiny Gašparovej.
V pondelok 1. júla zelenú oázu, ktorej
vybudovanie finančne podporila Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft, slávnostne otvorili za prítomnosti viceprimátorky Levíc Beáty Vrábelovej a Evy
Ščepkovej z Nadácie Ekopolis.
Ako povedala pre POHRONIE Martina Gašparová, Mestský parlament
mládeže už podával viaceré projekty
na vytvorenie oddychovej zóny na levických Rybníkoch, ale bez úspechu.
„Tento rok sa nám to konečne podarilo,
(pokračovanie na 3. strane)

Týždenník pohronie
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v mestách a obciach okresu Levice

2. júla 2013

Chlapci z Domova sociálnych služieb
v Bardoňove v Dome bojovej slávy

V kalnianskej škole sa stretli prví absolventi bývalej ZDŠ z roku 1968

Štyridsaťpäť rokov
ubehlo ako voda

ZAŽILI NÁDHERNÝ DEŇ

Spoločná snímka žiakov, učiteľov a starostov obcí.

(dokončenie z 1. strany)
„So spolužiakmi zo strednej aj
vysokej školy organizujem stretnutia pravidelne každých päť rokov
a mnohých „základoškolákov“ som
roky nevidel, lebo sme roztrúsení
po celom Slovensku, ba máme spolužiaka aj na Morave. Preto som
hľadal možnosti, ako dať nás, prvých absolventov kalnianskej ZDŠ,
dokopy aspoň na jedno popoludnie a zároveň som chcel, aby toto
stretnutie zanechalo veľmi dobrý
dojem a pocit v každom z účastníkov stretnutia i hostí. Aby bolo
výnimočné, jedinečné, neopakovateľné a nezabudnuteľné celou
svojou organizáciou i priebehom
a som rád, že to aj takto vyšlo. Videl som v očiach prítomných slzy
radosti i dojatia a drvivá väčšina
spolužiakov mi ďakovala, že sa takéto stretnutie uskutočnilo. Chcel
som, aby sa každý žijúci spolužiak,
pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí,
stretnutia zúčastnil. K tomuto som
ich nepriamo vyzval i nabádal aj
prostredníctvom motta stretnutia
zakomponovaného do pre každého spolužiaka (i učiteľov) osobitnej
a jedinečne pripravenej pozvánky
a ktorým bolo: „Nemám povin-

nosť, ale je tu príležitosť zúčastniť
sa nášho stretnutia po 45 rokoch,
ktorá sa už nikdy nebude opakovať
a mal by som ju snáď využiť.“
Jubilejného stretnutia sa z 9.A
triedy z pôvodne 23 žiakov zúčastnilo z 21 žijúcich spolužiakov
18 a z 9.B triedy z pôvodne 24,
a teraz 23 žijúcich spolužiakov 17.
Všetkých potešilo, že z ôsmich žijúcich učiteľov prišlo na stretnutie
sedem a ten ôsmy nebol prítomný len preto, že kontakt na neho
získali až v deň stretnutia. Taká
vysoká účasť bola aj preto, že celá
akcia sa zabezpečila sponzorsky
s dotáciou od starostov a starostiek
dotknutých obcí, ktorí sa stretávky tiež zúčastnili. Boli to starosta
Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn,
starostka Nového Tekova Silvia
Hrušková, starostka Hornej Seče
Edita Moravská a starosta Malých
Kozmáloviec Ladislav Pisch. Stretnutie sponzorsky podporili aj niektorí spolužiaci. Poďakovanie patrí
tiež majiteľom „Koliby u Šidla“
manželom Šidlovským a personálu
tohto zariadenia za príjemné a milé prostredie, chutné jedlá a dobré
vínko. „Ja ako iniciátor ďakujem
za nádherný a vzácny dar v podo-

be knihy o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi (autor Michal Kšiňan),
ktorý mi bol a stále je veľkým vzorom. Ctím si jeho výroky:Veriť, milovať, pracovať.
Jedinečné rande bývalých deviatakov, ktorí sa pred 45 rokmi stretli
z okolitých dedín (žiaci prichádzali
z 11 obcí) v kalnianskej ZDŠ a len
posledný ročník absolvovali spoločne, sa začalo návštevou tried,
obhliadkou tabiel, vyzdvihnutím
a pripnutím si pripravených menoviek, lebo bez nich by sa mnohí
nepoznali a spoločnou fotografiou
na pamiatku pod nádhernou lipou,
ktorá bola v areáli školy vysadená v roku 1967, pri jej otváraní..
V školskej jedálni ich v mene organizačného výboru privítal Jozef
Markuš. Vzápätí sa účastníkom
stretnutia prihovoril súčasný riaditeľ ZŠ v Kalnej nad Hronom Peter
Lipták. „Absolventov našej školy
môžeme za roky jej existencie počítať na stovky, ale len malá hŕstka
z nich môže povedať, že sú prví,“
zdôraznil.
Starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn si s účastníkmi stretnutia
rád oživil spomienky na staré dobré študentské časy a na „kalňanskú

Alma máter“. Ako povedal v úvode
príhovoru, škola sa v Kalnej nad
Hronom prvýkrát spomína v kanonickej vizitácii z roku 1779, čo
svedčí o tom, že aj vtedajší obyvatelia obce mali záujem o rozšírenie
vedomostí. Podčiarkol, že história
súčasnej základnej školy sa začala
písať v nových priestoroch 4. septembra 1967 a s väčšími či menšími
obmenami tento areál školy slúži
žiakom z Kalnej a zo spádových
obcí dodnes. Rád spomenul ešte
jeden dôležitý medzník v živote
školy, ktorý sa bezprostredne týka
života ZŠ, ale aj obce. „21. augusta
2002 obec delimitačným protokolom prevzala kompetencie zriaďovateľa školy do vlastných rúk. Týmto dňom a týmto aktom sa začala
písať najnovšia kapitola v dejinách
našej ZŠ,“ povedal starosta. Po ľudských slovách triednych profesorov
Jozefa Petríka a Vojtecha a Kóšu, ale
aj ďalších pedagógov si bývalí spolužiaci vypočuli doterajšie životné
príbehy každého z nich a vzdali
hold trom, ktorí zomreli.
Priateľské rozhovory pri kvalitnom pohostení prebiehali v Kolibe
u Šidla do neskorých večerných
hodín.

Po ukončení súťaží prebiehali
ukážky činnosti záchranárov,
hasičov, policajtov a kynológov.
Účastníci mohli vidieť záchranu
ranených osôb z havarovaných

áut, hasenie horiaceho auta, aj
ukážky zásahu polície. Kalňania navštívili Hasičské múzeum
a novú zoo farmu. Páčilo sa im
predstavenie Klubu vojenskej
histórie, ktorý v dobových kostýmoch predviedol šermiarske
umenie a streľbu z historických
zbraní. Mnohí si zakrývali uši
pri ranách vypálených z dela.
Pre deti boli pripravené rôzne
súťaže a snehová pláň. Zasúťažiť si mohli aj dospelí v súťaži
FIREMAN.
Organizátori každoročne pripravujú iný program, a tak sa
už kalnianski dobrovoľní hasiči
a ďalší záujemcovia z obce tešia
na ten budúcoročný.
(DHZ Kalná nad Hronom)

Kalňania na Hasičských dňoch úspešní
MARIAN MAZÁŇ

MARTIN /KALNÁ NAD
HRONOM - V sobotu 22. júna
sa vyše 40 členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
Kalná nad Hronom a spoluobčanov zúčastnilo podujatia,
ktoré organizuje Hasičské múzeum v Martine – Priekope pod
názvom Hasičské dni 2013.
Dopoludnia prebiehali hasičské súťaže s použitím modernej
a historickej techniky. Naše
hasičské družstvá dorastencov,
mužov a žien sa postavili na
štart v netradičnej súťaži s modernou technikou.
Muži získali 1. miesto. Dorastenci súťažili v kategórii muži

a umiestnili sa na 5. mieste. Aj
ženy získali 1. miesto a niektoré
z nich prešli „hasičským krstom“, muži ich vykúpali v nádrži s vodou.

Bezplatné právne služby pre občanov

Obec Kalná nad Hronom oznamuje,
že od 1. 7. 2013 začína poskytovať
svojím občanom bezplatné právne
služby formou konzultácie, prípadne
vypracovanie jednoduchých písomností

na základe osobitnej požiadavky
občanov (vypracovanie zmlúv, právne
riešenia starostlivosti o obyvateľov obce
a podobne). Kancelária advokáta sa
nachádza na Obecnom úrade.

Úradné hodiny: pondelok od 8:00
– 12:00, 13:00 – 16:00, utorok od 8:00 –
12:00,13:00 – 16:00, streda od 8:00 – 12:00,
13:00 – 16:30, štvrtok – nestránkový deň,
piatok 8:00 – 12:00.

KALNÁ NAD HRONOM
(Magdaléna
Lombárová)
- V polovici mája navštívila
Dom bojovej slávy skupina ľudí
z Domova sociálnych služieb
Bardoňovo. Zaujala ich prehliadka expozície spojená s výkladom, položili kytice padlým,
urobili si pri tanku pamiatkové
fotografie, posedeli v altánku
na brehu Hrona a úprimne
poďakovali za príjemné chvíle
v peknom prostredí. Navonok
celkom obyčajná exkurzia, ale
vo vnútri veľmi silný emotívny
zážitok. Život týchto ľudí plynul rovnako ako život každého z nás. Ale stres, nadmerná
pracovná vyťaženosť, strata
blízkej osoby, nezvládnutie rôznych životných situácií môžu
človeka dohnať do slepej uličky,
odkiaľ nevidí východisko a potrebuje pomoc iných. Niekedy
stačí chvíľa pozornosti, milé
slovo a odmenou je vďačnosť
a veľmi dobrý pocit. Lúčenie
bolo so slovami „Veľmi sa nám
tu páčilo, my ešte prídeme, ale
nevieme, kedy.“
Toto bolo motívom zorganizovania výletu do Kalnej nad
Hronom. Spolupráca so správnymi ľuďmi, ochota niektorých
Kalničanov prispieť finančnou
čiastkou na dobrú vec a projekt
bol hotový.

Ženy z jumpingu poslali pozvánku na 15. júna a pozvali
chlapov z Bardoňova na návštevu obce. Program bol jednoduchý: trojhodinový pobyt vo
wellness a opekanie pri tanku.
Zámer dopadol nad očakávanie. Chlapci si pobyt vo wellness
nevedeli vynachváliť a vodu si
do sýtosti užili. Opekanie bolo sprevádzané hrou na gitare
a spevom, ale hlavne vo veľmi
dobrej atmosfére, ktorá trvala
do neskorého popoludnia. Aj
takáto jednoduchá akcia s použitím minimálneho množstva finančných prostriedkov
urobila týmto ľuďom obrovskú
radosť, čo netajili pri odchode.
Pre organizátorov si pripravili
vlastnoručne vyrobené spomienkové predmety a lúčili sa
so slovami „Veľmi pekne ďakujeme, toto pre nás ešte nikto
nikdy neurobil.“
Touto cestou sa chcem poďakovať ženám z Jumpingu a ZUMBY a všetkým, ktorí prispeli
finančnou čiastkou. Ďakujeme
vedeniu Relaxačno – športového areálu na sídlisku JUH
v Kalnej nad Hronom za poskytnutie zľavy na vstupnom
a Obecnému úradu za poskytnutie autobusu.
(autorka je sprievodkyňa
v Dome bojovej slávy)

Starosta obce zvoláva VEREJNÉ
ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE,
ktoré sa uskutoční 12. júla 2013 (v piatok) o 17:00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále obce na Nitrianskej ul. č. 6.

Hlavnou témou bude Diskusia k stavebno-architektonickému
riešeniu centra obce.
Štúdie si môžete pozrieť na webovej stránke obce www.kalna.eu
v časti Centrum obce- verejné zhromaždenie alebo od 8.7.2013 do
12.7.2013 v Spoločenskej sále našej obce od 14:00 do 17:00 hod.

Gastrocentrum Kalná nad Hronom

MENU UŽ OD 2,20 EUR!

Gastrocentrum Kalná nad Hronom vám pripraví obedové
menu od 2,20 EUR. Naše obedové menu sa skladá z polievky, hlavného bezmäsitého jedla, rôzneho druhu šalátu a 2 dl
nápoja. Za klasické obedové menu, ktoré sa skladá z polievky,
chlebíka, hlavného mäsitého chodu, šalátu alebo kompótu
a 2 dl nápoja si u nás zakúpite za 3,30 EUR. Tešíme sa na Vás!
Libuše Poturnayová, vedúca Gastrocentra
Predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry zvoláva

zasadnutie komisie,
ktoré sa uskutoční v utorok 2. 7. 2013 o 16:30 hod.
v miestnej knižnici. Témou zasadnutia budú podujatia
plánované v letných mesiacoch.

Kde kúpite vstupenky?
Oznamujeme občanom, že vstupenky na hudobné podujatie Szuperbuli Lajcsival, ktoré sa uskutoční v piatok 5.7.2013
so zač. o 18:30 hod. v areáli letiska Tekovský Hrádok, sa
budú pre občanov obce predávať na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom od utorka 2.7.2013. Nárok na vstupenku
bude mať občan, ktorý nemá dlžoby voči obci a spoločnosti
Kalná KTR, s.r.o. Cena vstupenky je 1 EUR/osobu.

