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Hľadali riešenia ako spojiť sily v celom Nitrianskom kraji

Dobrovoľní hasiči sa zapájajú
do významného projektu
ERNEST KOVÁCS

NITRA – V sobotu 19. októbra sa v aule univerzity Konštantína Filozofa uskutočnilo pracovné stretnutie funkcionárov
ministerstva vnútra, Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)
a Dobrovoľnej požiarnej ochrany
(DPO) s členmi orgánov okresných výborov DPO a funkcionármi Dobrovoľných hasičských
zborov Nitrianskeho kraja.
Cieľom pracovnej porady bolo predstavenie projektu celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Nitrianskeho
kraja. Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky pri predstavení tohto projek-

tu vysvetlil zámer ako úspešne
začleniť jednotky Dobrovoľných
hasičských zborov do konkrétnej zásahovej činnosti v spolupráci s jednotkami HaZZ a orgánmi samosprávy v regióne celého Nitrianskeho kraja.

Zdôraznil rozhodujúce požiadavky, ktoré musia vykonať
štátne orgány, orgány samosprávy i Dobrovoľné hasičské zbory,
aby spolupráca všetkých týchto zložiek bola efektívna, účinná
a prospešná pre občanov SR.

Podpredseda vlády a minister
vnútra SR informoval aj o časových horizontoch plnenia jednotlivých úloh, aby tento projekt mohol úspešne naštartovať
a mohol úspešne plniť úlohy,
ktoré stanovuje zákon o ochrane pred požiarmi a zákon NR
SR o integrovanom záchrannom
systéme.
Na tejto pracovnej porade,
ktorej záver bol venovaný diskusii prítomných funkcionárov, sa
zúčastnili aj členovia okresného
výboru v Leviciach a členovia
Dobrovoľného hasičského zboru v Kalnej nad Hronom Ernest
Kovács a Peter Ďuriš, ktorí získali cenné informácie o ďalších
úlohách DHZ pri zapojení sa do
tohto projektu.

Kampaň „Odstráň obezitu“ v materskej škole

Slniečko z mrkvy, úsmevy
z papriky a uhoriek
DAGMAR HAJTÓOVÁ

KALNÁ NAD HRONOM –
V stredu 16. októbra sme sa pri
príležitosti Svetového dňa výživy
zapojili do Kampane „Odstráň
obezitu“, ktorej cieľom je špecificky vybranými programami znížiť
počet ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a s obezitou aj u detí
ako aj zníženie výskytu rizikových
faktorov týchto ochorení. V našej materskej škole bolo cieľom
zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity, zvýšenie povedomia
o rozsahu a povahe zdravotných
problémov spôsobených nadváhou, zvýšenie celospoločenského
povedomia o vhodnej výžive a pohybových aktivitách ako prevencii
nadváhy a obezity.
Hneď od rána, ako deti prichádzali do materskej školy, si v tvorivých kuchynkách pripravovali zdravé dobroty. Navliekaním
hrozienok, banánov, jabĺčok na
špajdle vznikali v detských rúčkach zdravé lízatká a všakovaké
iné zdravé maškrty, ktoré chutili
oveľa viac ako čokoláda. Neskôr

svoju tvorivosť a zručnosť využili
deti pri výrobe Ovocníčkov z papiera, lepidla, farbičiek a iného
materiálu, ktoré budú po celý rok
pripomínať dôležitosť vitamínov
pre zdravie.
Na desiatu v školskej jedálni
čakalo prekvapenie, ktoré pripra-

vili pani kuchárky a pani vedúca.
Z chlebíkov sa usmievalo slniečko z mrkvy a usmiata tvárička
z uhorky a papriky. A ako výborne chutili tieto usmievavé chlebíčky spolu s mliečkom! Takto posilnení sme si vyskúšali rýchlosť, pohotovosť a šikovnosť v zdolávaní

prekážok v športovej opičej dráhe.
Spoločná rozcvička na obľúbenú
pieseň Keď chceš zdravý byť, slalomový beh, preskakovanie prekážok, lezenie, chôdza po kladinke,
či váľanie sudov na žinenke, boli pohybové aktivity, ktoré spestrili tento deň a prispeli v boji pro-

ti obezite. Ako prevenciu nadváhy sme pripravili v chodbových
priestoroch pre rodičov nástenku,
z ktorej sa mali možnosť oboznámiť s rizikami, spojenými s obezitou. Pre deti sme vybrali premietanie kresleného filmu Nespokojný
stravník, ktorý deti neskôr repro-

dukovali a vymýšľali voľné pokračovanie tohto príbehu. A potom
chutný zeleninový nákyp k obedu so zemiakmi, s výborným zeleninovým šalátom a odpočinok
s peknou samozrejme „zdravou
“ rozprávkou po aktívnom dni.
Osvieženie počas dňa zabezpečili biošťavy z vlastnej produkcie
od Fiala – Vitalita s r.o. zo Svodína, ktorý dováža ovocie a ovocné šťavy do našej materskej školy
počas celého roku. Zaradenie čerstvo pripravených štiav do pitného
režimu je ten najjednoduchší spôsob, ako prispieť k zdraviu, kráse,
sviežosti, dobrej nálade a všeobecnému prospechu.
Správne návyky zdravého spôsobu života si deti formujú už
v útlom veku. Súboj s obezitou
je súboj na dlhé trate. Zvíťazí len
ten, kto má trpezlivosť a pevnú
vôľu, kto si princípy správnej životosprávy osvojí už v detstve. V dospelom veku sa potom stanú úplnou samozrejmosťou, príjemnou
a neodmysliteľnou potrebou každého dňa.
Autorka je riaditeľka MŠ

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry schválila plán práce
na mesiac november a december 2013 nasledovne:
16. novembra – muzikál „Ôsmy svetadiel“
Nová scéna Bratislava zapísať sa môžete v obecnej knižnici vo výpožičný čas s uhradením za vstupenku .
7. decembra - Mikuláš
Komisia schválila tohto roku pre každé dieťa rovnaký balíček. Obec
prispieva na balíček sumou 2,- € a každý záujemca si priplatí 1,-€ .
8. decembra – Maroš Bango - vystúpenie operného speváka
o 16:00 hod.
Jozsef Egri - vystúpenie operetného speváka z Maďarska
14. decembra – Ekumenický koncert o 15:00 hod. v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalnej nad Hronom.
16.decembra – Vianočné trhy – v kultúrno-spoločenskej sále
obce
31.decembra – Silvester
Komisia bude organizovať aj zájazd na vianočné trhy,
ktorých miesto a deň budú priebežne uverejnené.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 11. kolo
KFC Kalná n/Hronom– V. Ludince 4:3 (2:2)

Góly za Kalnú: Bajan 2, Madarás, Horňák. Naši žiaci týmto zápasom
ukončili jesennú časť súťaže. Po deviatich zápasoch figurujú na veľmi
peknom druhom mieste zo ziskom 22 bodov a skóre 59:14.

V. liga Východ Dorast 13. kolo
KFC Kalná n/Hronom– Rybník 1:1 (0:0)

Gól za Kalnú: Dávid. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci
dňa 2.11.2013 o 13.30 hod. v Kozárovciach.

V. liga Východ Muži 13. kolo
Nesvady - KFC Kalná n/Hronom 4 : 0 (1:0)

Ďalší zápas odohrajú naši muži dňa 2.11.2013 o 13.30 hod.
doma proti T. Lužanom.
KFC Kalná nad Hronom

KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na majstrovský futbalový zápas
V. ligy Východ medzi domácim KFC a mužstvom z T. Lužian. Zápas
sa uskutoční dňa 2.11.2013 o 13.30 hod. na našom futbalovom
ihrisku. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.
KFC Kalná nad Hronom

Poďte na muzikál
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
vás srdečne pozýva na muzikál

Ôsmy svetadiel
16. novembra (sobota) o 19. hod.

Nová scéna Bratislava. Vstupné: 22 €
Odchod autobusu je o 15 : 00 hod. spred obecného úradu.
Prihlásiť sa môžete v obecnej knižnici
vo výpožičný čas uhradením za vstupenku.

RAŇAJKY V GASTROCENTRE

Gastrocentrum Kalná nad Hronom
rozširuje svoju ponuku o raňajky !

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
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:
Starosta obce
Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ
Zástupca prednostu
Pokladňa, evidencia obyvateľstva
Matrika, daň z nehnuteľností
Personálne a mzdové oddelenie
Účtovné a fakturačné oddelenie
Kancelária Kalná KTR, s.r.o.
Kancelária prvého kontaktu
Kancelária právnych služieb

Ing. Ladislav Éhn
Ing. Eliška Svordová
Ing. Ján Földy
Ing. Igor Gogora
p. Anna Lipárová
p. Alena Hallová
p. Klára Pokoracká
Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková
p. Adriana Pirošková
Bc. Ildikó Uhrin
Mgr. Denisa Belfiová

036/6350374
036/6395109
036/6350373
036/6350375
036/6350376
036/6350377
036/6350372
036/6350378
036/6350370
036/6350379
036/6350371

V našej prevádzke Vám ponúkame aj raňajky,
na ktoré vieme pripraviť rôzne druhy vaječných jedál,
výrobky z údenín, osúchy, desiatové polievky a našou
špecialitou budú aj plnené toasty.
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky
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