Týždenník pohronie

23/2013

v mestách a obciach okresu Levice

18. júna 2013

Kalnianskym dobrovoľným hasičom sa na päty lepila smola

Postup do krajského kola unikol
útoku spätný tlak vody roztrhol savicu a chlapci skončili
na 2 mieste. Prvé miesto a postup do Topoľčianok si vybojovalo družstvo z Kozároviec.
Ani mužom sa nedarilo.
Umiestnili sa na 6. mieste.
Súperi mali rýchlejšie nohy
a viac športového šťastia.

MARIAN MAZÁŇ
DOLNÝ PIAL / KALNÁ
NAD HRONOM - V sobotu 15. júna sa v Dolnom Piali konala Okresná súťaž Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) 2013. Dobrovoľní hasiči z Kalnej nad Hronom sa

Ešte v ten istý večer sa k dorastencom a mužom pridalo
súťažné družstvo žien. Všetci
sa zúčastnili Nočnej pohárovej súťaže DHZ Dyčka. Smola kalnianske družstvá stále
neopustila, ani jedno nebolo
úspešné.
DHZ Kalná nad Hronom

Zaujal ma článok z minulého týždňa týždenníka Pohronie
ohľadom histórie obce a chcel
by som aj ja troškou prispieť príbehom, ktorý poznám z rozprávania môjho otca a svokry Lenky Drappanovej (rod. Levickej).
Hlavným hrdinom je jej brat
Štefan Levický, ktorý sa stal súčasťou oslobodenia našej obce
počas 2. svetovej vojny.
V tom čase 19-ročný Štefan
býval s rodičmi v Kalnici. Väčšina občanov počas fronty našla
útočisko v okolitých dedinách,
nakoľko v obci stála fronta. Rodina sa uchýlila v Loku. Bola zima a cez zamrznutý Hron prešla
hliadka Sovietskej armády. Prá-

V. liga Východ Muži 30. kolo
Kalná n/Hronom – Hurbanovo 3 : 0 (0:0)

Bola jasná noc a sneh ju ešte viac zvýrazňoval. Sovietski prieskumníci boli oblečení
v bielych maskáčoch, ale Štefan
bol v civile a v tmavom oblečení,
čo bol jasný cieľ. Po zaznení slova „halt“ dobre vycvičení a skúsení sovietski prieskumníci hodili granát a rozpŕchli sa. Štefan
neznalý bojov zostal stáť. Granát
nenašiel svoj cieľ a tak nemecký strážnik spoza stromu pustil
paľbu zo svojho samopalu. Guľky zasiahli stojaceho mládenca.
Náboje boli takzvané dum-dum,
ktoré trhajú vnútro tela.
Štefan ešte žil, tak ho vypočúvali ako špióna. Zraneného
ho na konskom povoze previezli do poľnej nemocnice v Beši.
Po operácii svoj boj o život pre-

posledný majstrovský
futbalový zápas

V. ligy Východ medzi domácim KFC a mužstvom
zo Zlatnej na Ostrove. Zápas sa uskutoční v nedeľu
23. júna o 17.00 hod. na našom futbalovom ihrisku.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a zároveň
sa rozlúčiť s úspešnou sezónou nášho mužstva.

hral. Pochovaný bol na cintoríne
v Beši. Po rokoch, na žiadosť jeho sestry, bolo telo exhumované
a uložené na večný odpočinok
v Kalnici, jeho rodnej obci.
Týmto skutočným príbehom
by som chcel dať úctu a spomienku v mojich očiach hrdinovi tej doby, ktorý sa stal obeťou,
pre náš lepší zajtrajšok.
Autor je obyvateľ obce
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Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

KFC Kalná nad Hronom

KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na

Ing. Ladislav Éhn

Prednosta OcÚ

Góly za Kalnú: Gabaš, Pacalaj, Sléher. Ďalší zápas odohrajú naši muži
v nedeľu 23. júna o 17.00 hod. doma proti Zlatnej na Ostrove.

POZVÁNKA

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:
Sekretariát starostu obce
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Góly za Kalnú : Šuriansky. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci
v nedeľu 23. júna o 14.30 hod. v Šahách.

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Starosta obce
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V. liga Východ Dorast 30. kolo
Kalná n/Hronom – Hurbanovo1 : 1 (0:0)

Málo známy hrdina
ve v tento deň sa rodina vrátila
domov. Vojaci vošli do ich príbytku a prehovorili Štefana, aby
išiel s nimi do Levíc, ako svedok dosvedčiť, že boli na nepriateľskom území a poskytol
im informácie o umiestnení fašistov v obci. Štáb Sovietskych
vojsk sa nachádzal v Leviciach.
Po prísľube, že ho donesú späť
domov, otec súhlasil. Na druhý deň v noci, po vypočutí, sa
prieskumná skupina aj so Štefanom vracala späť do obce. Na
ceste domov ich prepadla zosilnená nemecká hliadka, ktorá sa
dozvedela o ich predošlej návšteve. Nemecký štáb sa práve v ten
osudný deň presťahoval, o čom
prieskumná skupina nevedela
a vošli im priamo do rany.
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Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom

súťažných disciplín: štafety
8 x 50 m a požiarneho útoku
s vodou zúčastnili v kategórii dorastenci a muži. Dorastenci bojovali o prvé miesto
a o postup do krajského kola. Žiaľ, ani takýmto súťažiam
sa niekedy nevyhnú technické problémy. Počas vodného

Pri oslobodzovaní Kalnej nad Hronom stratil mladý život Štefan Levický

Štefan Macák
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TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že
v stredu 19. júna od 8:00 do 12:00 hod. bude v celej obci

odstávka vody z dôvodu čistenia vodovodných potrubí.

KFC Kalná nad Hronom

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 zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

18. júna 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. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva
4. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Rôzne
7. Výročná správa obce za rok 2012
8. Záverečný účet obce za rok 2012
9. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2012
		 a stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
11. Informatívna správa starostu obce
12. Schválenie VZN č. 10/2013 o prenajímaní obecných bytov
13. Schválenie VZN č. 19/2013 o užívaní verejnej kanalizácie
		 a nakladaní s odpadovými vodami
14. Schválenie VZN č. 20/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
15. Diskusia
16. Záver

