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Na Krahuliach sa lyžovalo super

Lyžiari a sánkari ešte budú mať šancu
Katarína Bogárová
Sobota, 16. február, 7:15 h. Tí,
čo mali chuť si zalyžovať, nasadajú do autobusu, smer Krahule. Po asi hodinke sme v cieli. Aj
keď nás privítala hmla, upravený svah a fakt, že sme boli medzi
prvými návštevníkmi, náladu
nepokazilo. Lyžovalo sa výborne a malí lyžiari si vyskúšali prvé kroky s inštruktorom. Po rozplynutí hmly sa naplno ukázala
krása Krahúľ. Za skvelú lyžovačku ďakujeme Komisii mládeže
a športu, ktorá zájazd zorganizovala. V blízkej budúcnosti (asi
o dva týždne) si niečo podobné zopakujeme. Všetci lyžiari aj
sánkari sú srdečne vítaní.

Naša Kalná nad Hronom:

Pekná a moderná
dedina na dolnom
Pohroní

Hasiči plesali na batôžkovom bále

Dobrá nálada vydržala až do rána
MARIAN MAZÁŇ

V sobotu 9. februára sa v kultúrno – spoločenskej sále členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) zišli na Hasičskom batôžkovom bále.
Pozvanie prijali aj starosta
Ladislav Éhn s manželkou a zástupca starostu Pavol Kocka
s manželkou.
Napriek tomu, že sa tento rok
bálu zúčastnilo menej hostí, zábava sa vydarila a trvala až do
rána. K dobrej nálade prispelo
aj mnoho tombolových cien,
preto sa chceme poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí nám
ich venovali.
(DHZ Kalná nad Hronom)

Nová literárna súťaž nielen pre žiakov ZŠ

Čarovná príroda Kalnej nad Hronom

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.

Predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
Vás pozýva na

zasadnutie komisie,
ktoré sa bude konať dňa 27. 2. 2013 o 16:30 hod.
v obecnej knižnici s nasledovným programom:

1. Príprava pietnej spomienky pri príležitosti oslobodenia
našej obce.
2. Príprava slávnostného otvorenia Zdravotného strediska.

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 nasnímate 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.

Spomienka
Dňa 23.2.2013 si pripomíname 1. výročie
smrti nášho drahého manžela, otca a starého
otca p. Jána Maďara z Kalnej nad Hronom.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s manželmi a vnúčatá Davidko, Dominika a Tvoje slniečko Nelka.
Dedko, chýbaš nám!

Naša Kalná nad Hronom
je 800. ročná obec, leží na
pravej strane Hrona. Keď
prejdete cez Hlavnú ulicu,
t.j. Ulicu Červenej armády,
máte výhľad na veľa pekných vecí. Pretože v našej
obci sa stále niečo buduje
a upravuje.
Od 1. januára sa otvorilo nové zdravotné stredisko
na Nitrianskej ceste. Máme
z neho veľkú radosť. Môžeme pri čakaní na zdravotníckych pracovníkov, na
všeobecnú, zubnú a detskú
lekárku, posedieť v príjemnom prostredí. Vedľa zdravotného strediska je lekáreň,
kvetinárstvo, obchod s medovými produktmi a Gastrocentrum – jedáleň pre
miestnych aj pocestných.
Celkovo – keď prejdete
cez našu dedinu, všade sú
vybudované chodníky, pred
bytovkami sú parkoviská
pre autá. Obec je čistá, pekne usporiadaná. Sú tu pekné fontány, kvetinové záhony, detské ihrisko. Máme aj
Wellness centrum, moderné
a hojne navštevované. Za toto všetko vďaka predošlému
vedeniu obce na čele s Jozefom Havlíkom a súčasnému
starostovi Ladislavovi Éhno-

vi s jeho kolektívom.
Sme vďační aj za obnovenie Domu bojovej slávy
s tankom z 2. svetovej vojny
a menami tunajších obyvateľov, ktorí padli pri ťažkých
oslobodzovacích
bojoch
na Pohroní a priamo v obci. Vďaka za pekný obecný
úrad a prívetivý prístup zamestnancov k obyvateľom
kalnej nad Hronom.
Rímskokatolícky kostol je
z roku 1733. Vybudovali ho
Hunyadiovci, pretože obec
bola ich majetkom. Rímskokatolícka fara je pôvodne
kaštieľ posledného z rodu,
grófa Ondreja Hunyadiho,
ktorý nemal priamych dedičov a kaštieľ v roku 1902 aj
s 50 hektármi pozemkov daroval pre tunajšiu faru.
Vážime si novodobé vybudovanie obce, preto ešte
raz vďaka za peknú, modernú, čistú a pokojnú dedinu
všetkým, ktorí sa o to, aj za
dobré spolunažívanie obyvateľov po stránke národnostnej, pričinili. Sme radi, že nadväzujúc na dielo
našich predkov môžeme žiť
v jednej z najmodernejších
obcí v dolnom Pohroní.
Magdaléna Kováčová, rodená Bajanová

