Týždenník pohronie

10/2013

v mestách a obciach okresu Levice

19. marca 2013

Ďalšie súťažné fotografie na tému:

ČIPOVANIE PSOV, MAČIEK A FRETIEK

Do konca septembra tohto roku
vám môže pomôcť nájsť strateného psíka, alebo vypátrať majiteľa psa, ktorý spôsobil škodu
alebo niekoho pohrýzol.
Čipovanie v obci vykonáva súkromný veterinárny lekár MVDr. Ivan Uhliar po telefonickom dohovore na tel. č.
0904 059 191.
Ide o jednoduchý jednorazový zákrok vykonaný na počkanie vo forme podkožnej injek-

Obecný úrad v Kalnej nad
Hronom oznamuje občanom,
že podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z.
musia byť všetky psy, mačky
a fretky nezameniteľne označené mikročipom a ich identifikačné údaje budú vedené

cie. Cena úkonu je 10 €.
Vlastník zvieraťa je povinný
zabezpečiť identifikáciu a registráciu psa do 30. septembra
2013 (čo vykoná veterinárny
lekár pri čipovaní). Tento úkon
musí byť vykonaný aj pre všetky šteňatá do 8. týždňov veku.
V prípade, že svojho štvornohého miláčika nedáte začipovať, hrozí vám pokuta až do
výšky 370 EUR!

veľkonočné trhy

Obec Kalná nad Hronom
Vás srdečne pozýva na Veľkonočné trhy,
ktoré sa budú konať
v stredu 20. marca od 9. do 18. hod.
v kultúrno – spoločenskej sále.
Čakajú na Vás rôzne jarné a veľkonočné dekorácie.
Tešíme sa na Vás!

Obecný úrad v Kalnej nad Hronom, Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Leviciach, Okresná organizácia SMER-SD,
Okresný výbor KSS v Leviciach a Klub vojenskej histórie TEKOV
si dovoľujú pozvať Vás na oslavy

68. výročia začiatku
bratislavsko-brnianskej operácie
a oslobodenia obce Kalná nad Hronom
ktoré sa uskutočnia dňa 24. marca 2013 o14:00 hod.
pri Dome bojovej slávy v Kalnej nad Hronom.

Píšte a fotografujte na tému: Príroda Kalnej nad Hronom

Súťaž pre všetkých obyvateľov
Obec Kalná nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE
vyhlasujú už druhý ročník tvorivej literárnej súťaže. Po úspechu
vlaňajšieho literárneho merania síl žiakov ZŠ na tému: PREČO MÁM RÁD/RADA SVOJU
OBEC sa organizátori rozhodli
v súťaži pokračovať aj tento rok.
Témou 2. ročníka literárnej súťaže je na podnet starostu Ladislava Éhna ČAROVNÁ PRÍRODA KALNEJ NAD HRONOM.
Je veľmi inšpiratívna pre deti aj
dospelých, preto kritériá súťaže
platia pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce.

Vyhlasovatelia súťaže očakávajú poetické aj prozaické dielka
bez obmedzenia žánru a rozsahu. Svoje básne, úvahy, poviedky, besednice či glosy posielajte
už odteraz do redakcie POHRONIE, Pionierska 2, e-mail: redakcia@pohronie.sk.
Všetky dielka budú v POHRONÍ zverejnené, čím získajú štatút súťažnej práce. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom koncoročnom stretnutí na
pôde Obecného úradu v Kalnej
nad Hronom a zverejnené v POHRONÍ. Tešíme sa na všetky práce. Nech sa vám pri tvorbe darí.

Autorka: Antónia Zsigmondová, 14 rokov
Naša tvorivá súťaž o krásach Kalnej nad Hronom sa
potešiteľne rozbieha. Veľmi
dobrú úroveň majú literárne
práce – dnes uverejňujeme
ďalšiu súťažnú úvahu, a skvelé sú aj príspevky do našej fotosúťaže. V tomto čísle

POHRONIA má priestor
prierez fotografickou tvorbou 14- ročnej Antónie Zsigmondovej. Nezabudnite, milí Kalňania, že do našej tvorivej súťaže sa môžete zapojiť všetci, bez rozdielu veku
a bez akýchkoľvek rozdielov.
Pre úplnosť ešte raz zverejňujeme štatút súťaže.

Ďalšia skvelá práca
do našej literárnej súťaže!

v centrálnom registri spoločenských zvierat. Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov. Očipované zvieratá
bude možné kontrolovať čítačkou čipov, ktorá bude súčasťou
výbavy Obecnej polície v Kalnej nad Hronom. Čipovanie

Príďte na

Krásy Kalnej nad Hronom

Súťaž rozširujeme
aj o kategóriu:
fotografia

Aká by to bola súťaž o prírode
Kalnej nad Hronom, keby jej čarokrásne miesta a zákutia neboli zvečnené objektívom fotoaparátu!
Preto vyhlasovatelia súťaže:
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE rozširujú tvorivé meranie síl obyvateľov obce aj o kategóriu: FOTOGRAFIA.
Prijmeme a zverejníme všetky
snímky, ktoré odzrkadľujú prírodu Kalnej nad Hronom. Ak na-

snímate aj krásy dediny ako takej, potešíme sa.
Súťaž je otvorená pre všetkých
obyvateľov bez akýchkoľvek rozdielov. Privítame však, ak popri
svojom autorstve fotografií uvediete aj vek, pre prípad, že budeme robiť kategórie, aby nesúťažili
deti s dospelými.
•••
Svoje súťažné práce
posielajte poštou na adresu:
Redakcia POHRONIE,
Pionierska 2,
934 01 Levice
a e-mailom:
redakcia@pohronie.sk.

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že
z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 21. 3. 2013
bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že
z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 25. 3. 2013
bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 7:30 hod. do 11:30 hod.:

V čase od 7:30 hod. do 11:30 hod.:

Fučíka č. 1/A, 1/B, 1/C, 1/OP, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 17/BL, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/VL
Hronská č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 24, 27
Mochovská č. 1, 2, 3, 4, Slnečná č. 2/51, 2/67, 6/2
Kpt. Nálepku č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10/VE, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 19,
19/VE, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/OP
SNP č. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 19/OP, 19/01, 20, 21, 22, 23, 23/TS,
24, 25, 25/OP, 26, 28, 29, 30, 30/6, 30/VE, 31, 32, 34, 50, 328
Tekovská č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Dlhá č. 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Mierová č. 1, 4, 6, Úzka č. 6/VE, Nitrianska č. 6
Mlynská č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34
Viničná č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 25/VE, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Červenej armády č. 1, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57/ZA, 58/TS, 59, 60, 61, 62
Školská č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5,
555/VE, 570/VE, 575/VE, 6

Moja Kalná nad
Hronom: Domov
je miesto v srdci
DOMINIK FRAŇO

Kalná nad Hronom. Pri vyslovení týchto troch slov si človek môže predstaviť mnoho vecí. Niekto dedinu s pätnástimi
obyvateľmi, niekto si predstaví
len rieku Hron, ktorá tou dedinkou preteká, no a niekto sa
len pousmeje a povie si, že to
je to miesto, kde je kľud, kde
je človek izolovaný od ruchu
veľkomesta, kde sa človek príde ukľudniť a nabrať nových
síl. Áno, s tým tretím variantom sa osobne stotožňujem.
Po sedemnástich rokoch života
v tejto malebnej dedinke kúsok
od Mochoviec, či Levíc, to už
smiem subjektívne i objektívne posúdiť. Kľud tu je, ako som
spomínal, ale aj v tomto je moja
dedinka typická. Je kľudná, no
sem-tam ten kľud niečo naruší
a potom je to zas v poriadku. Je
tu kopec možností, mnoho príležitostí dať tejto dedinke šancu
ukázať, čo v nej naozaj je, a čo
sa tu spoločnými silami za tie
roky vybudovalo. Spoločne si tu
tvoríme príjemné prostredie pre
život. Samozrejme tak, ako aj
v živote nie je mnoho vecí ideálnych, inak tomu nie je ani tu.
Taktiež tu určite nájdete staré
babizne, ktoré klebetia jedna
radosť a vedia, čo ste varili skôr,
než to vôbec stihnete uvariť. Aj
tie typické deti, ktoré vám z recesie či v rámci detskej srandy
cez zimu do okna hodia snehovú guľu, či už majiteľov psov,
ktorí si svojich štvornohých ka-

mošov neustrážia, a vykonajú potrebu tam, kde by nemali. Ale sú to maličkosti, z mnohých ďalších maličkostí, ktoré
túto dedinu robia tým mojím
miestom, na ktoré nikdy nezabudnem, a budem ho nosiť vo
svojim srdci, kamkoľvek ma už
len osud zaveje. Kto by už len
mohol zabudnúť na tú nádhernú prírodu? Nič sa nevyrovná
tomu hrejivému pocitu, keď sa
započúvam chladnému vánku,
ktorý svojim letmým dotykom
pohladí každý ospalý strom,
a svojím šepotom prehovára cez
celý les, ktorý je tak podozrivo
pokojný, a pritom tak výrečný.
A vďaka tomu hravému fantómovi, ktorý si pokojne žblnkoce
a teší každú riasu, či rybu, ktoré sa v ňom zabývali, toto všetko dotvára tú skvelú atmosféru, ktorú ťažko široko-ďaleko
nájsť.
Možno v živote navštívim
mnoho skvelých miest, možno
raz budem žiť ďaleko od miesta, kde som vyrástol, a ktoré
mojej mysli privádza mnohé
skvelé spomienky, no ale domov
je predsa miesto v srdci, miesto,
kde sa človek vždy s radosťou
vráti, odhliadnuc od času, ktorý strávil inde. A viem, že nech
už budem žiť kdekoľvek, určite ma spomienky na toto skvelé
miesto znovu privedú späť. Späť
za rodinou, a za tým skvelým
pocitom, ktorý človek zažije len
tu. V Kalnej nad Hronom.
(17- ročný autor je žiak
SOŠ Kalná nad Hronom)

Komisia mládeže a športu v spolupráci s OZ Magic Team,
Vás srdečne pozýva na

Beh oslobodenia obce
Kalná nad Hronom,

ktorý sa uskutoční dňa 23. 3. 2013 t.j. v sobotu o 9:00
na sídlisku JUH. Behať sa bude v rôznych kategóriách, od našich
najmenších až po seniorov. O občerstvenie bude postarané.
Veríme, že nás prídete podporiť, zasúťažiť si, zabaviť sa a spoločne
si takouto formou uctiť tento významný pamätný deň našej obce.

