Týždenník POHRONIE
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v mestách a obciach okresu Levice

13. januára 2015

Výsledky zápasov 11. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Rybník D - STK Kalná nad Hronom A 4:14

Body za Kalnú: Uhliar Martin 4.5/0, Gabrhel Milan 3.5/1, Lipták Ladislav 3.5/1, Nichta Pavol 2.5/2

STK Kalná nad Hronom B – STK Čajkov B 8:10

Body za Kalnú: Lukniš Lukáš 3/1, Zsigmond Árpád 2.5/2,Madarász Eugen 2/2, Mészáros Dávid 0.5/4

NOVOROČNÉ PRIANIE

ZDRAVÍME ŤA, ROK 2015!

Vítame Ťa s radosťou a láskou i keď nevieme, čo prinášaš.
Nech Boh dá, aby si nám daroval
dni, týždne a mesiace plné lásky,
dobroty a ľudskosti, aby sme boli
zdraví, spokojní.
Požehnaj, Pán Boh, našu vlasť,
daj nám pokoj a mier! Nech zavládne tolerancia a bratská láska
medzi ľuďmi, aby sme boli dobrí
a podali všetkým, ktorí to potre-

bujú, pomocné ruky. Nech každý
má teplo domova a každodenný
chlieb. Deťom radostné detstvo.
Mladým veľa radosti, prácu, lásku a uznanie za ich vedomosti.
Dospelým prácu, aby mohli uživiť
svoje rodiny. Starým a chorým trpezlivosť, aby pokojne znášali život. Dopraj im úctu, aby im nikto neubližoval, aby boli vážení.
Veď oni sú tí, ktorí veľa zla pre-

žili, a predsa sú tolerantní a dobrosrdeční.
V roku 2015 daj, aby vedenie
našej obce na čele s pánom starostom Ladislavom Éhnom splnilo všetky predsavzatia, ktoré si
dalo v prospech nás a našej milej a peknej obce. Aby sme z toho
mali radosť a spokojnosť všetci,
ktorí tu žijeme.
Nech dá Pán Boh, aby na jar

rozkvitli naše sady a parky, aby sa
tráva zazelenala, aby kvety kvitli,
aby sme sa kochali v kráse, ktorá
zdobí našu dedinu.
Nech Boh žehná všetkých dobroprajných a dobrosrdečných ľudí z našej milej obce Kalná nad
Hronom, pod vežami Atómových
elektrární, všetkých, ktorí tu žijeme. 
Magdaléna Kováčová
rodená Bajanová

Výsledky zápasov 12. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Tekovské Lužany B - STK Kalná A 0:18

Body za Kalnú: Hancko Tibor 4.5/0, Lipták Ladislav 4.5/0, Nichta Pavol
4.5/0, Uhliar Martin 4.5/0

STK Kalná B – STK Ipeľský Sokolec B 4:14

Body za Kalnú: Lukniš Nikolas 2/2, Zsigmond Árpád 2/2, Lukniš Lukáš
0/2, Madarász Eugen 0/2, Mészáros Dávid 0/4

Plán záujmových činností
v Dennom centre CPK, n. o.
14. 1. 2015 (streda)
Tréning pamäti
15. 1. 2015 (štvrtok)
Nástenný obraz - Slnečnice
16. 1. 2015 (piatok)
Nástenný obraz - Slnečnice
19. 1. 2015 (pondelok)
Pletenie košíkov
20. 1. 2015 (utorok)
Pletenie košíkov

PREDSTAVILI SA MALÍ TALENTOVANÍ TANEČNÍCI

Publikum sa teší na ďalšie vystúpenia

KALNÁ NAD HRONOM – Ešte pred vianočnými sviatkami,
12. decembra, sa v kultúrnej sále uskutočnilo prvé vystúpenie malých šikovných tanečníkov z Tanečnej školy UnLimited. Malé talenty predstavili výsledok svojho dvojmesačného tréningu pred zamestnancami obecného úradu na ich koncoročnom posedení. Za
krásne vystúpenie detičky zožali veľký potlesk a odniesli si domov
sladkú odmenu. Tanečná škola UnLimited vyučuje túto skupinu
detí priamo v Kalnej nad Hronom a je hrdá, že za taký krátky čas
boli schopné naučiť sa tanečné variácie a predviesť ich premiérovo pred publikom. Kalňania očakávajú ich ďalšie vystúpenia, ktoré
určite potešia oko diváka.
Tanečný tréning sa koná každý piatok o 16:30 hod. v telocvični
Základnej školy v Kalnej nad Hronom. Kto má záujem rozšíriť našu skupinu a poriadne si zatancovať, nech príde medzi nás!

NINKA POLIAKOVÁ, ÚSPEŠNÁ ŽIAČKA ZŠ V KALNEJ NAD HRONOM

Tešíme sa na Vás!
Kontakt: Eva Žarnovičanová – Denné centrum
– záujmová činnosť, 0948 414 322
Andrea Miklósová – rodinná asistentka
– preprava občanov, 0948 208 287
Štefan Nádaši – prepravná služba
– preprava občanov, 0948 417 766

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO
ZBERU NA I. POLROK 2015
OBEC KALNÁ NAD HRONOM

MÁ JASNO V TOM, AKO ĎALEJ
MARCELA LIPTÁKOVÁ

Urobiť dieru do sveta, o tom
sníva hádam každý. No svet je
veľký, hovorí cudzími jazykmi
a hemží sa stovkami ďalších, čo
chcú uspieť. Väčšina z nás teda
napokon na svoje sny rezignuje.
Ninka Poliaková, žiačka 9.
A triedy, je príkladom toho, že
keď sa chce, tak to ide. Sny sú
na to, aby sa plnili. Treba si veriť, predstavovať si svoje sny reálne, a ony sa naozaj stanú. Treba sa však aj postaviť na nohy
a vykročiť za tým, po čom túžime. To, čo Ninka dosiahla, je
výsledkom tvrdej práce a ctižiadostivosti.
Ninka Poliaková sa presadi-

la na celoslovenskej recitačnej
scéne ako recitátorka, ktorá postúpila z obvodného do okresného kola, vyhrala prvé miesto
v krajskom kole a postúpila do
celoslovenského kola najprestížnejšej súťaže v umeleckom
prednese, na Hviezdoslavov
Kubín.
Ninke nikdy nechýbala sebadisciplína ani odhodlanie.
Radosť z toho, čomu sa venuje, jej nedovolila ľutovať, že nemala toľko voľného času ako jej
rovesníci. Život ju za to začal
prvými úspechmi odmeňovať
už ako tínedžerku. Vďaka dramatickému krúžku, pod vedením profesorky Renáty Jurčovej, sa dostala do krajskej súťaže

mládežníckeho divadla s hrou
Mirandolína a postúpila až na
Scénickú žatvu.
Siedmeho novembra malo
premiéru predstavenie o Shakespearových sonetoch, v ktorých
mala Ninka monológ z Rómea
a Júlie. “Keď sa ma niekto spýta
na moje začiatky, ani sama neviem, kde začať. A to preto, lebo nepociťujem nejaký začiatok
alebo koniec. Odmalička som
robila to, po čom som túžila:
hra na klavíri, spevokol, súťaže v speve ľudových piesní, balet, dramatický krúžok. Vďačná
som za každú príležitosť a výzvu, s ktorou som sa na svojej
ceste stretla. V začiatkoch je dôležité sústrediť sa na rozvíjanie

svojich schopností. Konkurencia je všade, ale netreba na to
myslieť. Namiesto sledovania
druhých sa treba venovať tomu,
čo chcete, a byť v tom najlepší,”
hovorí Ninka. Komplexy vraj
netreba mať ani z toho, že človek prichádza do “veľkého mesta” z “malej dediny”.
Dôležitý je aj talent, dôsledná
a pravidelná práca na sebe. Odmenou pre tých, čo zotrvajú, je
inšpiratívna kariéra plná výziev.
Ninka Poliaková má dnes jasno,
čomu sa chce venovať po skončení základnej školy. Má konkrétne plány a ja verím, že z nej
bude úspešná herečka, ktorej
meno budeme iste vídať v titulkoch slovenských filmov.

V TOMTO ROKU VÁM GASTROCENTRUM KALNÁ NAD HRONOM PONÚKA VIAC!

GASTROCENTRUM PO NOVOM

Náš jedálny lístok sme obohatili o obedové menu na objednávku, kde Vám do 15 minút pripravíme jedlo na objednávku; napríklad. vyprážaný plnený bravčový
alebo kurací rezeň s dvoma druhmi príloh, prírodný bravčový rezeň so šunkou a vajcom, azu po
tatársky so zemiakovými lievančekmi, viedenskou roštenkou
a podobne. Toto objednávkové
menu sa skladá z polievky, jedlá
na objednávku s väčšou gramážou, čerstvej alebo sterilizovanej
zeleniny a samozrejme aj nápoja.
Za kompletné objednávkové menu zaplatíte 4,50 €.
Klasické obedové menu sa
skladá z polievky, hlavného jedlá,

šalátu alebo sterilizovanej zeleniny a 2 dl kofoly originál, hroznového nápoja alebo minerálnej vody. Za kompletné klasické menu

uhradíte 3,50 € a, samozrejme,
môžete využiť aj stravné lístky.
Naši stáli zákazníci už vedia, že
im denne pripravujeme 6 druhov

menu, kde menu 1 je pripravené
z hoväzieho mäsa, menu 2 Vám
kuchár pripraví z bravčového
mäsa a menu 3 z mäsa kuracieho.
Štvrté menu je väčšinou bezmäsité alebo múčne jedlo. Naše menu
6 obsahuje polievku, vyprážaný
syr, hranolčeky, tatársku omáčku
a nápoj podľa ponuky.
V Gastrocentre si môžete objednať aj múčniky, kysnuté žemľové knedle a naše pagáčiky
z kysnutého cesta, a to oškvarkové, zemiakové alebo miešané.
Našou prioritou je úsmev na
tvári, rýchlosť obsluhy a samozrejme Vaša spokojnosť.
Libuše Poturnayová
vedúca prevádzky
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POZVÁNKA
Predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
pozýva na

ZASADNUTIE KOMISIE,
ktoré sa uskutoční v pondelok

19. januára 2015 o 16:30 hod. v obecnej knižnici.
Hlavnou témou zasadnutia bude zostavenie plánu práce
pre rok 2015.

