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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

25. júna 2013

Kalnianski seniori úspešní na okresných
športových hrách v Tlmačoch

Obecní poslanci rokovali aj o vlaňajšom hospodárení

Bude verejné zhromaždenie
ELIŠKA SVORDOVÁ

KALNÁ NAD HRONOM Hneď po úvodných slovách starostu obce na poslednom rokovaní Obecného zastupiteľstva
pred letnou prestávkou vo štvrtok 18. júna, zložil sľub a potvrdil prevzatie poslaneckého
mandátu už štvrtý náhradník
v poradí, Michal Hajtó. Nasledovali už tradičné interpelácie
poslancov a pripomienky občanov. Opäť zaznelo niekoľko
cenných postrehov a myšlienok, ktorými sa budú Obecný
úrad a zamestnanci obce zaoberať. Nasledovala kontrola plnenia uznesení a v rôznom žiadosti od fyzických osôb a právnických organizácií, ktoré sa týkali väčšinou požiadaviek na finančné prostriedky na usporiadanie rôznych akcií a v prípade
fyzických osôb potreby pomoci
v obzvlášť zložitej životnej situácii. Rozhodovanie poslancov
pri takýchto žiadostiach často
nie je jednoduché a ich pozí-

cia nie je závideniahodná. Rozhodnutie poslancov, ktoré sa
týka všetkých obyvateľov obce, je určite schválenie Dohody o spolufinancovaní a spoluorganizovaní hudobného podujatia Superbuli Lajcsival, ktoré sa bude konať 5. júla so začiatkom o 18:30 hod. v areáli
letiska Tekovský Hrádok. Obec
Kalná nad Hronom prispeje na
celé podujatie finančnou čiastkou vo výške 3 500 eur. Nárok
na vstupenku bude mať len ten
občan, ktorý nemá dlžoby voči
obci a spoločnosti Kalná KTR,
s.r.o. a novinkou je, že občania
budú za vstupenku platiť čiastku 1 EUR. Vstupenky bude
obecný úrad predávať 3-4 dni
pred konaním podujatia, presný
termín bude vyhlásený v miestnom rozhlase, na stránke obce
www.kalna.eu a obecnom infokanáli. V bode rôzne sa rokovalo aj o ponuke na doplnenie
stožiarov a svietidiel na tréningovom ihrisku v Kalnici, o ponuke automatického závlahové-

ho systému na futbalový štadión v Kalnici a predseda komisie
pre verejné obstarávanie (VO ),
poslanec Ing. Lúdl informoval
o priebehu VO na autobus a rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci.
Na programe bola aj výročná
správa obce za rok 2012, záverečný účet obce za rok 2012
a správa audítora spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Všetok
materiál je zverejnený na stránke obce. V ďalšom bode predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok Tibor Pálinkáš.
Plán je takisto zverejnený na
www.kalna.eu.
Starosta Ladislav Éhn informoval o pracovných cestách v Bielorusku a Bruseli, ktoré absolvoval, o pripravovaných a prebiehajúcich akciách v obci
a o pripravovanom verejnom
zhromaždení obyvateľov Kalnej nad Hronom, ktoré sa bude
konať 12. júla (v piatok) o 17:00
hod. v kultúrno-spoločenskej

sále na Nitrianskej ulici. Hlavnou témou bude Diskusia k stavebno-architektonickému riešeniu centra obce.
Nasledovalo schválenie Všeobecne-záväzných nariadení
(VZN) obce. VZN č. 10/2013
o prenajímaní obecných bytov,
zo strany obyvateľov asi najviac
očakávané, v ktorom budú jasne
definované podmienky prideľovania novopostavených bytov
v obci, bolo z dôvodu jeho nedostatočnej pripravenosti odročené na nasledujúce zasadnutie
OZ, ktoré sa bude konať 3. septembra. Poslanci schválili VZN
č. 19/2013 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami a neschválili VZN
č. 20/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, v ktorom
zmeny týkajúce sa príspevku na
stravovanie dôchodcov navrhol
Tibor Pálinkáš, hlavný kontrolór. Dané VZN ostáva v pôvodnom znení.
(autorka je asistentka
starostu)

Kalná nad Hronom na európskej konferencii o jadrovej bezpečnosti

KDE JE VOĽA, TAM JE AJ CESTA

BRUSEL – KALNÁ NAD
HRONOM - (Igor Gogora)
Konferencia s názvom Jadrová bezpečnosť v Európe, na
ktorej sa zúčastnili takmer
všetky štáty Európskej únie
(nechýbalo ani zastúpenie
zo Slovenska) sa konala 11.
a 12. júna v srdci Európskej
únie, v Bruseli. Diskutovalo sa
o viacerých dôležitých otázkach, ktoré majú v tejto súvislosti dopad na obyvateľov.
Konferenciu otvoril komisár
pre energetiku Günter Oettinger. Stručne zhrnul, čo sme sa
za posledné dva roky po udalostiach vo Fukušime naučili, na čom je nevyhnutné neustále pracovať a kam sa chceme s jadrovou energetikou
dopracovať. Počas bohatého
pracovného programu vystúpili viacerí poprední predstavitelia jadrovej energetiky ako
Gerald Hennenhofer, Fergus
O’odown, Philip Lowe, Luis Echavari, Denis Flopy, ale
aj kritici ako Jan Haverkamp
z Greenpeace, ktorí tvrdia, že
jadrová energetika má svoje
nebezpečenstvá, nie je trvalo udržateľná a je nevyhnutné
hľadať iné alternatívy. Zastúpením rôznych strán sa konferencia stala veľmi zaujímavou. Pomenovali sa viaceré
príležitosti, ale aj riziká v jadrovej energetike, ktoré by som
rád zhrnul v nasledujúcom
texte.
Jadrová energia, jadrová, alebo ak chcete atómová, elektráreň sú pre obyvateľov (nás)
žijúcich v jej okolí bežné slová. Rovnako by to malo byť
bežné pre väčšinu obyvateľov

Slovenska, ktorí platia elektrinu, pretože aj na zadnej strane
faktúry za elektrinu (aspoň tá
moja od ZSE to má) je vyznačený podiel jadrovej, vodnej
či solárnej energie s porovnaním s potrebami Slovenskej republiky. Samozrejme,
percentuálna väčšina elektri-

ny využívanej aj v našich domácnostiach pochádza z jadrovej energetiky (Mochovce,
Bohunice) a tým pádom, či
chceme alebo nie, jadrová politika ma veľké dopady hlavne
na hospodárstvo našej krajiny
(výraz našej krajiny môže byť
samozrejme trošku mätúci pri
súkromnom vlastníctve výrobných statkov...). Dve jadrové elektrárne vyrábajú takmer
55 percent z celkovej potreby
elektrickej energie Slovenskej
republiky a určite sa stretneme s rôznymi názormi na ich

bezpečnosť, vplyv na životné
prostredie a národné hospodárstvo.
Pravdou je, že pri vážnych poškodeniach jadrových elektrární dochádza k úniku radiácie a tým zničeniu životného prostredia, ktoré tam nie
je len pre ľudí, ale aj celú fau-

nu a flóru. Pretože tá sa stáva
na desiatky rokov kontaminovaným územím (Three Mile
Island v USA, 1979; Černobyľ v Ukrajine, 1986; Fukušima v Japonsku, 2011). Rovnako riziko môže vznikať pri
prevoze a uskladňovaní vyhoreného jadrového paliva,
atď. No myslíte si, že vodné,
veterné, solárne, geotermálne či iné elektrárne sú bez rizika? Myslíte si, že neovplyvňujú rastlinstvo a živočíšstvo
v okolí? Bez diskusie určite
pôsobia negatívne, no tie ne-

gatívne účinky z makro hľadiska sú minimálne tak ako
ich podiel na svetovej produkcii energie. Predstavme si,
že by niekto ako Európska komisia zakázal vyrábať energiu
z „jadra“ (čo samozrejme zatiaľ nemôže). Ľudia by museli
nahradiť výpadky týchto energetických zdrojov a možno to
trošku preženiem, no zrejme
by sme mali na každých 20km
vodných tokov vodnú elektráreň, za dedinou a na domoch
by všetci mali solárne panely
a namiesto kukurice by sme
mali veterné mlyny. Obe možnosti, jadrová energia či alternatívne zdroje, majú svoje pozitíva aj negatíva (o ktorých sa
dá diskutovať týždne), no nemali by sme robiť unáhlené
riešenia. Východiskom je veda a výskum, transparentnosť,
pravdivosť a dostupnosť informácii pre širokú verejnosť,
ktorá má právo poznať okolie,
kde žije a chce byť kompenzovaná (poistená) v prípade havárie jadrovej elektrárne. Samozrejme rozhodnutia kompetentných predstaviteľov by
mali byť založené na dlhodobých a prepojených plánoch,
správnych
informáciách
a spolupráci. Áno, spolupráci! Nielen ľudí v jednej firme,
v štáte či členovia Európskej
únie, ale rozhodujúca je spolupráca spoločenstva, ľudstva
ako takého k dosiahnutiu lepšiemu zajtrajšku pre nás a po
nás. Zrejme chcem veľa... No
hovorieva sa, kde je vôľa, je aj
cesta
(autor je zástupca prednostu
Obecného úradu)

Klub dôchodcov
dostal nový šat

KALNÁ NAD HRONOM
- Seniori z obce majú opäť
dôvod na radosť. Stará budova Klubu dôchodcov má
nový vzhľad. Po rekonštrukcii vnútorných častí dostala
novú fasádu, okná aj strechu a bude slúžiť všetkým
kalnianskym dôchodcom.
Počas letných mesiacov sú
síce priestory prázdne, ale
od septembra v nich opäť
začína život. Členovia Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska (ZO
JDS) pripravia posedenie
pri guláši, opekačku a veselú zábavu pri harmonike.
Ďalším dôvodom na radosť
je príspevok obce na prepravnú službu pre občanov
zdravotne a telesne postihnutých. Občania našej obce
bezplatne využívajú asistenčnú a prepravnú službu
Slovenského
červeného
kríža.
Veľká vďaka za to patrí
Obecnému zastupiteľstvu
a starostovi Ladislavovi Éh-

novi za to, že na dôchodcov nezabúdajú a vytvárajú
podmienky na spokojný
a šťastný život v starobe.
Seniori zo ZO JDS napriek
veľkým horúčavám nezaháľajú. Po rekonštrukcii
Klubu dôchodcov s radosťou prišli priestory poupratovať, zúčastnili sa Pikniku
v Hornej Seči a minulú
stredu boli na okresných
seniorských
športových
hrách v Tlmačoch. Tu dokázali, že nepatria do starého železa. Pretekári Gabriel
Jančo, Július Pálinkáš, a Jozef Paštrnák priniesli dve
prvé miesta (beh na 100 m
a streľba zo vzduchovky)
a tri druhé miesta (plávanie, hod granátom a hádzanie do basketbalového
koša). Všetkým trom patrí
vďaka za reprezentáciu našej ZO a vyzývam ostatných
seniorov, nielen členov ZO
JDS, aby sa pridali a začali
sa pripravovať na ďalší ročník športových hier.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
V. liga Východ Dorast dohrávka
Šahy - Kalná n/Hronom 3 : 0 (0:0)

Naši dorastenci sa v súťaži umiestnili celkovo na 8. mieste.

V. liga Východ Muži dohrávka
Kalná n/Hronom – Zlatná na Ostrove 2 : 1 (0:1)
góly za Kalnú: Zorád, Pacalaj
Naši muži sa v súťaži umiestnili celkovo na 2. mieste.
KFC Kalná nad Hronom

POĎAKOVANIE
Vedenie KFC Kalná sa chce touto cestou poďakovať
svojim fanúšikom za verné povzbudzovanie počas práve
skončenej sezóny. Zároveň sa chce poďakovať Obecnému úradu za príkladnú podporu počas roka.
A v neposlednom rade patrí veľká vďaka trénerom,
ľuďom a hráčom, ktorí sa podieľajú na chode klubu a svojou činnosťou vzorne reprezentujú našu obec. Ďakujeme.
KFC Kalná nad Hronom

Starosta obce zvoláva

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE
OBYVATEĽOV OBCE,
ktoré sa uskutoční dňa

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.

NEPREHLIADNITE!
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa,
od 24. júna do 28. júna, budú zamestnanci spoločnosti
vykonávať v obci odpočet vodomerov. Žiadame preto
občanov o sprístupnenie vodomerov na súkromných
pozemkoch (zatvorenie psov, otvorenie bránok apod.).

