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FIRMA REGIÓNU

... dobré meno pre dobrú priadzu ...

SVETOVÝ LÍDER
V OBLASTI
FILTRÁCIE VZDUCHU

Nositeľ Ceny primátora Levíc
za dlhodobé skvalitňovanie
podnikateľského
prostredia
a zvyšovanie
zamestnanosti
v meste.

Ročník LXVIII

Našim úspechom
je Vaša spokojnosť

číslo 11

26. marca 2013

cena 0,46 €

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

Levický Leaf je najväčším závodom
skupiny Cloetta / Leaf v Európe

OKNÁ • DVERE
REPLIKY HISTORICKÝCH
STOLÁRSKYCH VÝROBKOV
PROTIPOŽIARNE UZÁVERY
GARÁŽOVÉ BRÁNY
SCHODY • NÁBYTOK

Významný
zamestnávateľ:
už 670 pracovníkov
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KONTAKT: tel.: 0907 647 381 • 0905 334 892 • e-mail: rohau@rohau.sk • www.rohau.sk

V Kalnej nad Hronom krajské oslavy 68. výročia oslobodenia

Memento pre budúce generácie
ac 9
Vi str.
na
Veniec vďaky k Domu bojovej slávy položili poslanec NR SR Milan Halúz (vpravo) a predseda NSK Milan
Belica.
Foto: (op)
(47)

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

KALNÁ NAD HRONOM
(Oľga Prekopová) – Krajské
oslavy začatia Bratislavsko-brnianskej operácie vojsk 2. Ukrajinského frontu pod velením
maršála R.J. Malinovského, ktorá znamenala oslobodenie mnohých miest a obcí Nitrianskeho
kraja, sa konali pri Dome bojovej slávy v nedeľu 24. marca popoludní. Po štátnej hymne a spomienkovej básni, za zvukov čestných delostreleckých sálv na pravej strane Hrona, položili k pamätnej tabuli vence vďaky delegácie Oblastného výboru SZPB,
Okresnej organizácie SMER –
SD v Leviciach, Okresného výboru KSS v Leviciach, Obce Kalná
(pokračovanie na 9. strane)

Rudolf Bakker

LEVICE - Závod Leaf Slovakia, významný producent cukroviniek pôsobiaci v levickom
priemyselnom parku na Géni,

sa v súčasnosti nachádza v druhej etape svojho rastu. „Po výstavbe a úspešnom spustení
výrobných a baliacich liniek
sme teraz vo fáze zapĺňania
prázdnych výrobných priestorov technológiami dovezenými
z našich sesterských spoločností. Súčasne neustále vylepšujeme našu stratégiu bezpečnosti,“
povedal pre POHRONIE staronový riaditeľ Rudolf Bakker.
Veľkou zmenou je aj to, že
v Leafe Slovakia v roku 2012
prebehlo úspešné zlúčenie
dvoch veľkých spoločností –
(pokračovanie na 3. strane)

Týždenník pohronie v mestách a obciach okresu Levice
Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Santovka,
Iňa, Nový Tekov, Horný Pial.

Unikátne dielo nesie veľkonočné posolstvo

Kalná nad Hronom

Drevorezba Poslednej večere
VEĽKÝ LAPÁŠ (svl) – Unikátnu drevorezbu vytvoril
umelecký rezbár Peter Šrank
z Veľkého Lapáša v okrese
Nitra. Z topoľového dreva vyrezal podobizeň Krista a jeho
dvanástich apoštolov počas
poslednej večere. Všetky po-

V školskom roku 2013/2014 prijíma žiakov
do 1. roèníka v odboroch:

- grafik digitálnych, tlaèových médií
- fotograf
´ systémy a služby
- informacné
- pracovník marketingu
- aranžér, predavac´

stavy sú vyhotovené v životnej
veľkosti a dielo je jediným na
Slovensku, ktoré vytvoril jeden
autor. „Existuje súbor trinástich sôch, z ktorých každá má
iného autora. Na tom diele to je
cítiť, nepôsobí ako jeden celok,
vidno, že každá socha má iný

´

rukopis,“ tvrdí Šrank. Súsošie
bude počas obdobia Veľkej noci
umiestnené v parku pri kostole
vo Veľkom Lapáši. Práve v kostole prišiel umelec na myšlienku
vytvoriť poslednú večeru. „Zo
dňa na deň som v lete zostal
(pokračovanie na 3. strane)

Milí naši čitatelia,
s úctou Vám želáme rodinnú pohodu, radosť zo
sviatočných stretnutí s blízkymi i priateľmi, aby
tohoročná Veľká noc patrila k najpríjemnejším
dňom Vášho života.

Bližšie info na www. soskalna.sk alebo u vých. poradcu ZŠ

Redakčný kolektív POHRONIA

SME DOBRÍ, PRETO MÁME VÝSLEDKY!

(40)

Vymeňte svoju Cslink kartu
na Skylink VČAS!

Porovnanie služieb

Skylink

cslink

Slovenské a české programy
Platené programy
(filmy, dokumenty, šport, detské programy)
Programy v HD kvalite
Certifikácia karty
v IRDETO prijímačoch
Stabilita s dekódovaním
programov
Úhrada servisného
poplatku na predajni
Akciové HD komplety
Cena karty výmena LEN 24 € - cena zahŕňa servisný poplatok na rok
a na skúšobnú dobu získate aj všetky platené programy.

Ul. Sv. Michala 4
(Hotel Atom) Levice
Po - Pia: 8.30 - 17.00
So: 8.30 - 12.00

(31)

Kontakt:

0903 704 381
036/381 01 55
Váš partner pre:

• aktivujeme platené programy
• u nás uhradíte
aj servisný poplatok
(6)

11/2013

Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

26. marca 2013

Veľkonočné tvorivé dielne v MŠ

V Kalnej nad Hronom krajské oslavy 68. výročia oslobodenia

Memento pre budúce generácie
(dokončenie z 1. strany)
nad Hronom a Klubu vojenskej
histórie Tekov. Pamiatke osloboditeľov sa poklonil poslanec
NR SR Milan Halúz s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom. Slávnostné vence k pamätnej tabuli
pri Dome bojovej slávy pri príležitosti 68. výročia oslobodenia
Kalnej nad Hronom položili starosta Ladislav Éhn a jeho zástupca Pavol Kocka.
Ako povedal v hlavnom prejave nitriansky župan Milan Belica, táto vojenská operácia Červenej armády, ktorá sa začala ráno
25.marca 1945, znamenala nielen definitívne oslobodenie Kalnej nad Hronom a susedných obcí na pravej strane Hrona, ale aj
ostatných miest a obcí Nitrianskeho kraja. Slobodu priniesla

Pietnu úctu padlým hrdinom vzdali aj starosta Kalnej nad Hronom
Ladislav Éhn a jeho zástupca Pavol Kocka.
Foto: (op)

prelomový smer tejto operácie
ČA bol zvolený úsek od Kalnej
po Starý Tekov a Žemliare.
Ráno 25.marca 1945 zavyli
prvé salvy kaťuší a zahrmeli delostrelecké batérie rozmiestnené na okolí Levíc. Začala sa 55

Začiatok Bratislavsko-brnianskej operácie v marci 1945 prežili aj
Ernest Dohány (vľavo) a László Turay. „V tom roku padol deň oslobodenia 25. marec na Kvetnú nedeľu ako teraz,“ povedal L. Turay.
Ich rodinu evakuovali do Loku, rodina E. Dohányho prečkala oslobodzovacie boje v Kalnej nad Hronom.
Foto: (op)

i značnej časti Slovenska, vrátane
oslobodenia hlavného mesta SR,
Bratislavy.
Bratislavsko-brnianska operácia mala hlavný smer Levice-Nitra-Bratislava-Brno a za hlavný

minútová delostrelecká príprava na útok. Veľmi prudké boje sa rozpútali pri Novom Tekove a to na prístupoch k Mochovciam a k M. Kozmálovciam. Ťažké boli aj boje o samotnú obec

Kalná-Kálnica. I tu za podpory 10-12 tankov a samohybných
diel, sa fašistické vojská niekoľko krát pokúšali o protiútok. Išlo
im o udržanie kontroly nad cestou vedúcou do Nitry. Do večerných hodín v prudkých zrážkach
s vojakmi ČA sa Nemcom darilo držať časť obce Kalná. Až po
dobudovaní pontónového mosta
v Kalnej i na ďalších miestach na
Hrone, keď na pravú stranu rieky
prišli prvé tanky a časť delostrelectva, aby priamo podporili svoju pechotu, začal sa najväčší protiútok nemeckých vojsk na Kalnú, ktorý sa vojakom ČA podarilo zastaviť. Ráno 26. marca prešli
cez Hron i ďalšie tanky a Nemci
začali z Kalnej a okolia ustupovať
smerom na Rohožnicu a ďalej na
Vráble a Nitru. No prudké a krvavé boje prebiehali v tom čase
i pri Tekovských Lužanoch, H.
a D. Pialom, Čake.
Bezprostredne po započatí
Bratislavsko -brnianskej operácie sa dočkali slobody občania
35 obcí a mesta Želiezovce v Levickom okrese, ležiacich na pra-

vej strane Hrona. Oslobodenie
v týchto dňoch nastalo i pre obyvateľov Banskej Bystrice, Žiaru
nad Hronom, Kremnice, Novej
Bani, Zlatých Moraviec, Nitry,
Vrábel, Šurian, Nových Zámkov,
Štúrova, Komárna a v polovici
apríla 1945 front na krátku dobu
zastal na prístupoch do Čiech.
„Takýmto výsledkom končila
úvodná časť Bratislavsko-brnianskej operácie vojsk 2.Ukrajinského frontu a po dňoch krutých bojov zavítala sloboda do Nitrianskeho kraja. Bola to zdrvujúca
porážka hitlerovských vojsk na
úseku od Levíc po Brno, čím vojská 2. Ukrajinského frontu pod
velením R.J.Malinovského významnou mierou prispeli k definitívnej porážke fašizmu,“ uzavrel svoj prejav Milan Belica.
Po doplňujúcom historickom
expozé o Bratislavsko-brnianskej
operácii z úst predsedu ÚR SZPB
P. Sečkára a hymnickej piesni speváckeho zboru Harmónia
starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn poďakoval prítomným za účasť na piestnej slávnosti krajského rázu a pozval ich na
otvorenie zdravotného strediska.

Hlavný prejav predniesol nitriansky župan M. Belica. (op)

Kalnický dobrovoľný hasičský zbor
vyhlásil vojnu plávajúcemu odpadu
MARIÁN MAZÁŇ
SOŇA KOCKOVÁ
KALNÁ NAD HRONOM,
VEĽKÉ KOZMÁLOVCE - V sobotu 23. marca sme sa vo veľkom
počte zúčastnili čistenia okolia
rieky Hron a priehrady vo Veľkých
Kozmálovciach. Naša aktivita bola reakciou na reportáž z Televíznych novín Markízy zo 17. marca
(http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/archiv/na-rieke-hron-plava-

V akcii...

sokujuce-mnozstvo-smeti.htm)
o katastrofálnom stave životného
prostredia na rieke Hron a v okolí
priehrady. Zvýšená hladina rieky
po intenzívnych dažďoch zaplavila priehradu odpadom z nelegálnych smetísk z celého stredného Slovenska. Okrem toho, že je
vodné dielo domovom rôznych
živočíšnych a rastlinných biotopov, má aj podstatný bezpečnostný význam. Slúži ako zásobáreň
technickej vody pre Jadrovú elek-

tráreň Mochovce. Na tento kalamitný stav sme sa rozhodli s dobrovoľníkmi z levického okresného koordinačného centra hnutia
NOVÁ VÄČŠINA (Daniel Lipšic) promptne reagovať. Chceli sme spoločnými silami predísť
tomu, aby sa toto plávajúce smetisko presunulo po rieke Hron až
do našej obce.
Obecným autobusom sme sa
v skorých ranných hodinách prepravili až k hati vodného diela.
Ani chladné a veterné počasie
nás neodradilo od nášho zámeru
uskutočniť túto dobročinnú aktivitu. Organizátori brigády zo Slovenské rybárskeho zväzu - mestskej organizácie Levice nás po príchode srdečne privítali a vyjadrili
potešenie nad takouto početnou
skupinou dobrovoľníkov. Poučili
nás o bezpečnosti počas brigády,
dali nám základné organizačné
pokyny a poskytli nám materiálové vybavenie na zber odpadu. Na
vyčistenie nám pridelili úsek pod
pravou hrádzou v smere toku rieky nad haťou. Terén bol skalnatý,

pri krajoch podmočený a bahnitý, preto sme museli dávať veľký
pozor, kam stúpame, čo bolo pod
vrstvou odpadu veľmi náročné
odhadnúť. Odpad sme hneď separovali a organizátori ho priebežne odnášali na zberný dvor.
Počas zberu panovala dobrá nálada, odhodlanie a chuť pridať ruku
k dielu v boji s naplaveným odpadom.
Na poslednej fotografii je zachytená nami vyčistená časť po
3,5 hodinovej intenzívnej práci
v kurze od telesa vodného diela
smerom k mestu Tlmače. V boji
s odpadom sme sa rozhodli bojovať aj v katastri Kalnej nad Hronom a k účasti chceme týmto vyzvať aj ostatné združenia a organizácie pôsobiace v obci.

(Autormi sú predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Kalnej nad Hronom a členka Dobrovoľného hasičského zboru v Kalnej nad Hronom a predsedníčka
okresného koordinačného centra
hnutia NOVÁ VÄČŠINA (Daniel
Lipšic) v Leviciach)

„Šibi, ryby, mastné ryby,
polievačka nemá chyby“
DAGMAR HAJTÓOVÁ
S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky
a s nimi tradičné zvyky vinšovačiek, ktoré začínajú na
Kvetnú nedeľu a pokračujú oblievačkami na Veľkonočný pondelok. Hoci Veľká
noc stále patrí k obľúbeným
sviatkom roka, tradičné zvyky sa už niekoľko rokov z domácností pomaly vytrácajú.
U nás v materskej škole sme
celý uplynulý týždeň venovali veľkonočným zvykom a tradíciám nášho regiónu. Z rozprávania i v praktických činnostiach, v tvorbe časopisu ,
či obrázkovo pojmovej mapy
sa deti dozvedeli, prečo práve
voda, korbáče, či maľované
vajíčka sú symbolom Veľkej
noci a aké boli zvyky našich
predkov v tieto sviatky.
Ozajstnú veľkonočnú atmosféru sme zažili v stredu 20. marca popoludní na
tvorivých veľkonočných dielňach, na ktoré sme pozvali aj
rodičov, starých rodičov, súrodencov a všetkých tých, ktorí
radi tvoria. Pravú veľkonoč-

nú atmosféru sme si navodili prednášaním šibačkových
vinšov a spevom veľkonočných piesní.
Každoročne sa deti tešia
na chvíle strávené s rodičmi
v materskej škole , keď si spolu vytvoria niečo pekné. I tento rok vo všetkých triedach od
najmenších, až po predškolákov sa deti a pani učiteľky
náležite pripravili. Vyzdobili
triedy, pripravili malé dielne,
nakúpili a pripravili dostatok
tvorivého materiálu. A tak
sa mohlo začať. Maľovanie
a zdobenie vajíčok rôznymi
technikami, zdobenie voňavých veľkonočných perníkov,
zhotovovanie
veľkonočného kuriatka z vlny, zajačikov
z papiera, či dokonca ovečiek
z pukancov. Deti a rodičov
zaujala aj pobavila výroba
veľkonočných ozdobných reťazí strihaním a navliekaním,
zhotovovanie papierových košíčkov a tanierikov servítkovou technikov, či výroba rôznych obrázkov s veľkonočnou
tematikou z prírodných, ale aj
iných materiálov.

Otvorili zdravotné
stredisko
KALNÁ NAD HRONOM
(op) – Vynovené ambulancie
všeobecného lekára, detského
lekára, stomatológa a začiatkom apríla aj odborného ženského lekára sú k dispozícii
pacientom.
Zrekonštruované zdravotné
stredisko na Nitrianskej ulici
v nedeľu 24. marca slávnostne
otvorili.

Pásku na zariadení, ktorého
rekonštrukcia finišovala vlani na sklonku roka v náklade
135 000 eur, prestrihli spolu
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
a starosta Kalnej nad Hronom
Ladislav Éhn.
Súčasťou komplexu, na poschodí ktorého je kultúrnospoločenská sála, je aj lekáreň.

Pásku na zdravotnom stredisku prestrihli zľava predseda NSK Milan Belica a starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn. Foto: (ig)

POZVÁNKA
KFC Kalná si vás v sobotu 30. marca o 15. hod. dovoľuje pozvať na prvý domáci zápas odvetnej časti V. ligy
Východ, muži medzi domácimi KFC Kalná n/Hronom
a mužstvom Zlatná na Ostrove. Veríme, že nás prídete
podporiť v hojnom počte.
Michal Guťan, KFC Kalná nad Hronom

