Týždenník POHRONIE

23/2014

v mestách a obciach okresu Levice

17. júna 2014

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
Finálový turnaj žiakov v Novom Tekove
KFC Kalná nad Hronom – KŠK Levice 0:0,
na penalty 2:3
O 3. miesto KFC Kalná nad Hronom
– Hronské Kľačany 1:4 (0:2)

HASIČI SI V NOČNEJ SÚŤAŽI
PREVERILI SCHOPNOSTI
KALNÁ/DYČKA - V sobotu 14. júna sa v Dyčke konal X.
ročník súťaže o Putovný pohár
primátora mesta Vráble. Je to
nočná súťaž, ktorej sa každoročne zúčastní veľa hasičských
družstiev. Tento rok sme mali
možnosť vidieť spolu 47 vodných útokov v troch kategóriách: športová, klasická a Magirus. DHZ Kalná nad Hronom
reprezentovali dve družstvá
mužov. Dve hodiny po polnoci sa na štart postavilo družstvo
súťažiace v športovej kategórií.
Po vodnom útoku na časomie-

re svietili čísla 16,31 sekúnd (ľavý prúd) a 17,84 sekúnd (pravý prúd). Výsledným časom
17,84 sekúnd sa umiestnili na
7. mieste. V tejto kategórií súťažilo 21 družstiev. Po pol tretej nadránom prišlo na rad naše
družstvo v klasickej kategórii.
S časom 25,19 sekúnd skončili
na 6. mieste. Tu súťažilo 9 družstiev. Hoci vyhodnotenie súťaže
bolo o pol štvrtej ráno a domov
sme sa vrátili unavení až na svitaní, už teraz sa tešíme na ďalší
ročník tejto súťaže.
DHZ Kalná nad Hronom

NAKONIEC DÔSTOJNE ŠTVRTÍ
nených šancí z oboch strán
a kvalitných výkonov brankárov
stretnutie skončilo zmierlivou
remízou 0 : 0. O postupe nášho
súpera do finále rozhodli pokutové kopy v pomere 4 : 2.
V stretnutí o tretie miesto sa
na našom výkone prejavil neúspech zo semifinále a individuálne chyby, ktoré súper vedel
využiť na skórovanie. Stretnutie
skončilo 4 : 1 pre Hronské Kľačany. Strelcom nášho gólu pek-

nou hlavičkou bol Thály.
Obsadili sme nepopulárne 4.
miesto, ale už naša účasť vo finálovej štvorici je úspechom.
Za najlepšieho brankára turnaja vyhlásili nášho Fera Horňáka.
Chlapci v semifinále ukázali,
že za rok a pol od počiatočných
vysokých prehier prešli kus tréningovej cesty po finálový turnaj, kvalitatívne narástli nielen
futbalovo, ale i osobnostne.

V. liga Východ Dorast 30. kolo
Kolárovo - KFC Kalná nad/Hronom 3:2 (0:2)

Góly za KFC: Paštrnák, Šípoš. Naši dorastenci skončili celkovo na
peknom piatom mieste.

V. liga Východ Muži 30. kolo
Bánov - KFC Kalná nad Hronom 2:0 (1:0)
Naši muži skončili celkovo na prvom mieste
a vybojovali si postup do IV. ligy.
Vedenie KFC

Rozpis prípravných stretnutí
KFC Kalná – LETO 2014
5. júla 2014
12. júla 2014
19. júla 2014
27. júla 2014

KFC - Palárikovo
KFC – Kozárovce
KFC – Vráble
Slovenský Pohár

17:00
17:00
17:00
17:00

GENERÁLNY PARDON

FUTBAL: ŽIACI PREŠLI KUS TRÉNINGOVEJ CESTY

NOVÝ TEKOV (IB) - Žiaci KFC Kalná nad Hronom po
úspešnej dlhodobej súťaži dôstojne reprezentovali náš futbalový klub i obec Kalná nad Hronom vo finálovom turnaji o víťaza MO Levice vo futbale starších žiakov konanom v sobotu
14. júna v Novom Tekove.
V semifinále turnaja naši
chlapci narazili na viac než zdatného súpera KŠK Levice. Vo vyrovnanom stretnutí nepreme-

Celkovo naši žiačikovia skončili na štvrtom mieste.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený náš František Horniak.

Prajeme im veľa pracovitosti
i ďalších úspešných futbalových
i životných zážitkov.

Náš klub a obec reprezentovali: Hráči: Horňák F., Bogár
B., Chabada, Oroszlány, Horňák J., Izák, Almáši, Izák, Madarász, Bajan K., Bogár B., Trgiňa, Thály, Mačaj Marek, Rafael,
Vrábel, Bajan V., Šováň, Bertók.
Tréneri: Béreš, Janíček. Vedúca: Chabadová.

Od 1. 6. do 31. 8. 2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že si nebude uplatňovať náhradu
škody a sankcie voči vlastníkom nehnuteľností, ktorí
neoprávnene odoberajú vodu z verejného vodovodu, alebo nemajú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. doposiaľ uzatvorený zmluvný
vzťah. Podmienkou uplatnenia generálneho pardonu
je uzatvorenie písomnej Zmluvy o dodávke vôd z verejného vodovodu v období od 1.6.2014 do 31.8.2014,
v niektorom zo zákazníckych centier.

OZNAM
Obec Kalná nad Hronom, oznamuje svojim občanom, že od 9. júna do 9. júla 2014 sa budú uskutočňovať stavebné práce
na stavbe s názvom „LE-Kalná Ul. SNP2x12BJ-VN,TS,NN“. Investorom stavby je Západoslovenská distribučná, a.s. Je to prívod
elektrickej energie k novým bytovým domom na Ulici SNP. Pri stavebných prácach dôjde k rozkopávke ulíc Hronská a časti Ulice
SNP. Nakoľko v obci máme vybudované takmer všade vjazdy do rodinných domov, dôjde k podkopávaniu týchto vjazdov a nie
k ich rozkopávke. V prípade akýchkoľvek otázok, námietok, či pripomienok neváhajte kontaktovať Obecný úrad, t.č. 6350375.

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
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

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM
KIOTI CK22 4X4,

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

MÁTE PRED ŽATVOU A POTREBUJETE
MALÉ BALÍKY SLAMY?

výkon 22 koní,
šírka traktora 110 cm.

Ponúkané práce: oranie (dvojpluh), rotavátorovanie,
kosenie (bubnová kosačka), obracanie sena, balíkovanie
sena (Wolagri R500, balíky 25-30 kg, rozmery balíka
57x62 cm), mulčovanie, posýpanie umelým hnojivom,
zametanie spevnených plôch.
Cena za 1 hodinu práce traktorom je 20 eur,
pri väčšom rozsahu prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je
12 eur, do 20 km je 21 eur a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 13 ods. 4a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

18. júna 2014 (streda) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

PROGRAM:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov
4. Rôzne
5. Schválenie príspevku na službu Rodinného asistenta
6. Informatívna správa o činnosti DHZ za rok 2013
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Schválenie záverečného účtu obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra
		 na II. polrok 2014
10. Zhrnutie záverov zo zasadnutia Stavebnej komisie
11. Informatívna správa starostu obce
12. Diskusia
13. Záver

POĎAKOVANIE

Zarezervujte si kapacitu mini balíkovača už teraz (25 30 kg balíky, rozmery balíka - ø57x62 cm). Cena dohodou.
Tel.č.: 0948 165 445, e-mail: zahrada@kalnaktr.sk,
web: www.kalnaktr.sk

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal
si všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko,
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Tebe každý deň.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorí na poslednej ceste v utorok 10. júna odprevadili drahého zosnulého
Michala Martinovského a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

