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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

23. apríla 2013

Študenti podporili dobrú vec

Športové talenty SOŠ medzi najlepšími v okrese Levice

Úspech bol priviesť
študentov na ihriská

Na futbalovom štadióne
v Leviciach sa 16. apríla stretli najlepší študenti - športovci okresu Levice, aby si zmera-

li sily na Majstrovstvách okresu
v ľahkej atletike žiačok a žiakov
stredných škôl. Organizátorom
podujatia bolo levické Gymná-

zium Andreja Vrábla.
Študenti Strednej odbornej
školy Kalná nad Hronom dokázali v silnej konkurencii za-

bojovať a získať v jednotlivých
disciplínach pekné umiestnenia:
Maroš Sádovský - beh na
3000 m - 2.miesto
Radoslav Petrík - skok do
diaľky - 3. miesto - 547 cm
Miloš Šedík - vrh guľou -3.
miesto
Ernest Szabo - vrh guľou - 4.
miesto
Martin Kocka - skok do výšky - 5.miesto
Radoslav Petrík - beh na
100 m - 5. miesto
David Chobot - beh na
1500 m - 9. miesto
Je obdivuhodné, že aj študenti menšej školy s nie práve ideálnymi podmienkami na
tréningy dokázali byť úspešní.
K tomu ich starostlivo vedie
učiteľka telesnej výchovy Helena Szabová. Podarila sa dobrá vec - priviesť študentov na
ihriská. Všetkým reprezentantom školy gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Žiadosť o spoluprácu – identifikácia starých mrchovísk

Pomôcť by mohli
najmä starší Kalňania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadalo Obecný úrad v Kalnej nad
Hronom o spoluprácu týkajúcu
sa predchádzaniu výskytu sneti
slezinnej – antraxu u ľudí a zvierat. Niektoré územia Slovenska
boli v minulosti postihnuté touto nákazou, pričom uhynuté

zvieratá boli zahrabávané v okolí
dedín. Pretože v posledných rokoch zmenou klímy – dažďami
a povodňami sa pôda na týchto
starých mrchoviskách odplavila
a spóry sú mimoriadne odolné
na teplo, chlad, vysušenie a dezinfekciu, pričom môžu prežívať
v pôde desiatky rokov, je reálny

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE
Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 26. apríla
bez dodávky elektriny nasledovné ulice.

V čase od 08:30 hod. do 11:30 hod.:
CES NITRIANSKA č. 1, 6
KOMENSKÉHO, J. A. č. 11 , 11/TS
LOKA ZÁHRADKÁRSKA OBLASŤ č. 100/VE, 102, 279/OP, 279/VE,
280/OP, 281/OP, 284/OP, 284/VP, 290/PR, 44, 51, 51/VE, 54, 59, 79, 80,
84, 89, 89/VE, 903, 904, 907, 908, 909, 91, 91/OP, 911, 911/VE, 912,
913, 914, 915, 915/OP, 916, 916/VE, 917, 918, 919, 919/ve, 921, 922,
924, 924/sv, 925, 926, 927, 929, 93, 930, 943, 945, 946, 946/VE, 947
NOVÁ č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24,
25, 26, 26/VE, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
NÁDRAŽNÁ č. 5, 2
SNP č. 1, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47
ČERVENEJ ARMÁDY č. 2

OSPRAVEDLNENIE
V článku o štatistickom zisťovaní podmienok domácností, ktorý sme
uverejnili na strane Kalnej nad Hronom v POHRONÍ číslo 14, došlo
k redakčnej chybe pri uvedení názvu obce. Za chybu
sa všetkým obyvateľom Kalnej nad Hronom ospravedlňujeme.
Redakcia POHRONIA

predpoklad, že výskyt antraxu sa
môže opakovať. Včasná identifikácia lokalít výskytu starých mrchovísk je základom pre identifikáciu potenciálnych nových
ohnísk tohto ochorenia.
Preto Obecný úrad žiada občanov (hlavne seniorov) o spoluprácu pri identifikácii lokalít

Vyzbieraných 218 euro
pomôže chorým
Pred sedemnástimi rokmi
odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. V piatok 12.
apríla 2013 sa v uliciach celého Slovenska objavili dobrovoľníci, ktorí svojou aktivitou
podporili dobrú vec.
Aj študenti - dobrovoľníci zo
SOŠ Kalná nad Hronom už
po ôsmy krát vyšli označení
symbolmi zbierky a s pokladničkami medzi svojich spolužiakov a hneď potom medzi

občanov do ulíc Kalnej nad
Hronom. Všetkým pripínali
na odev žltý narcis - kvietok
jari a nádeje, ktorý vyjadruje
solidaritu s osobami postihnutými zákernou chorobou.
Dobrovoľnými finančnými
príspevkami určenými na
šľachetný účel počas piatku
pribudlo do pokladničiek od
študentov a občanov Kalnej
nad Hronom 218 eur, ktoré
pomôžu onkologickým pacientom.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
Obm žiaci 16. kolo
Kalná n/Hronom – V. Túrovce 0 : 10 (0:4)

Ďalší zápas odohrajú naši žiačikovia 27.4. o 13.30 hod.
v Dolnom Piali.

V. liga Východ Dorast 22. kolo
Kalná n/Hronom– Veľký Kýr – nehralo sa.

Hostia si pomýlili termín stretnutia.
Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci 27.4. o 16.00 hod.
doma proti Strekovu.

V. liga Východ Muži 22. kolo
Podhájska - Kalná n/Hronom1 : 1 (0:0)
Gól za Kalnú :Krivočenko.

starých mrchovísk, resp. miest,
na ktorých sa v minulosti mohli
likvidovať kadavéry zvierat zahrabaním, v katastrálnom území obce.
Požadované informácie
oznámte na Obecný úrad
písomne, ústne či mailom na
obec@kalna.eu do 2. 5. 2013.

Ďalší zápas odohrajú naši muži 27.4. o 16.00 hod. v Marcelovej.
KFC Kalná nad Hronom

ZVT HRON- združenie obcí Vás pozýva :

Na otvorenie
cyklosezóny

na cyklodráhe:
Jur nad Hronom - Starý Tekov

8. mája 2013

Jur nad Hronom: ŠTART v Jurskom parku
od 10.00-12.00 h.
Dolná Seč: občerstvenie
Kalná nad Hronom: Strelnica
- streľba zo vzduchovky do 15.00 h.
Starý Tekov: CIEĽ v Bažantnici do 16.00 h.
občerstvenie - vyhodnotenie
losovanie tomboly: 1. cena – horský bicykel,
Informácie: 036/7793021, 0903247451,
valentova@jur.sk

