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Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
V. liga Východ Dorast 14. kolo
Kozárovce - KFC Kalná nad Hronom 1:2 (1:0)

Góly za KFC: Dávid 2. Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci
v sobotu 8.11. o 13.30 hod. doma proti Svätému Petru.

AJ KEĎ JESEŇ SA OBLIEKLA
DO PESTROFAREBNÉHO ŠATU, MESIAC
OKTÓBER PATRÍ ÚCTE K STARŠÍM

KALNÁ NAD HRONOM
(Helena Vargová) - Naša ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska
v Kalnej nad Hronom v spolupráci s Obecným úradom pripravila slávnostné stretnutie pri
príležitosti tohto sviatku. Hneď
na začiatku nás pozdravili deti
zo Základnej školy, ktoré každoročne pripravia pre seniorov
malé darčeky, ktoré nechýbali
ani teraz.
Prítomných dôchodcov privítala predsedníčka ZO Helena
Vargová. „Vzdávam úctu Vašim
šedinám, prajem veľa zdravia
a rodinnej pohody v kruhu najbližších,“ povedala okrem iného vo svojom slávnostnom prí-

hovore.
V podobnom duchu odznel
aj príhovor pána starostu obce
Ladislava Éhna, ktorý si našich
seniorov vysoko ctí, nájde si pre
nich čas a robí všetko preto, aby
prežívali krásnu a spokojnú jeseň života. Príkladom toho je aj
jeho nedávna návšteva penziónu a domova dôchodcov v Leviciach, kde žijú naši dôchodcovia. Spolu s predsedníčkou
ZO JDS a ďalšou členkou výboru spoločne debatovali o dianí
v našej obci. Napriek vysokému
veku im pamäť slúži a radi si zaspomínali na staré dobré časy.
Pri odmeňovaní jubilantov
na slávnostnej schôdzi nechý-

IV. liga Juhovýchod Muži 13. kolo
KFC Kalná nad Hronom – ŠK Tvrdošovce 1:0 (1:0)
Gól za KFC: Biely. Ďalší zápas odohrajú naši muži
v nedeľu 9.11. o 13.30 hod. v Čeladiciach.
Vedenie KFC

Výsledky zápasov 4. kola MO II
v stolnom tenise:
Družstevník Hronovce C
- STK Kalná nad Hronom A 3:15

Body za Kalnú: Uhliar Martin 4.5/0, Lipták Ladislav 4.5/0,
Nichta Pavol 3.5/1, Hancko Tibor 1.5/0, Chlpík Peter 1/2.

STK Kalná nad Hronom B – STK Kamenár Iňa A 12:6
Body za Kalnú: Lukniš Nikolas 3.5/0, Madarász Eugen 3.5/1,
Lukniš Lukáš 3/1, Mészáros Dávid 2/2, Thaly Karol 0/1.

Dám do podnájmu zariadenú garsónku v Kalnej nad Hronom. V prípade záujmu tel. kontakt: 0904 546 996.

MINIFUTBAL
bali slzy šťastia. Veď 90-ročný
Jozef Moravský bez akejkoľvek
pomoci predstúpil pred gratulujúcich a hrdo prevzal z rúk
predsedníčky ZO kytičku a malú pozornosť od pána starostu.
Našu najstaršiu občianku Julianu Hengeričovú a Michala Guťana členky výboru navštívili
doma. Boli dojatí našou návštevou a faktom, že na nich nezabúdame.
Po odmenení 26 jubilantov
nás svojimi pesničkami zabával známy spevák Maroš Bango s manželkou. Sálou zneli prekrásne tóny známych operných

piesní, ktoré v nás zanechali hlboké umelecké zážitky.
Naši seniori po občerstvení,
pri pohári vínka spomínali na
mladé časy a debatovali do neskorých večerných hodín. Pri
odchode bolo počuť: „Kedy sa
stretneme zas?“
Spokojnosť bolo vidieť a cítiť na tvárach všetkých prítomných, a to bola najväčšia odmena pre členov výboru ZO JDS,
ktorí toto slávnostné popoludnie pripravili.
(Autorka je predsedníčkou
ZO Jednoty dôchodcov
v Kalnej nad Hronom)

MAGIC TEAM
PREZIMUJE
NA ČELE II. LIGY

Členovia Medzinárodnej federácie bojovníkov proti fašizmu navštívili aj našu obec

Na hrôzy vojny nesmieme zabudnúť
KALNÁ NAD HRONOM
(Magdaléna Lombárová) V utorok 28. októbra navštívila našu obec 4-členná delegácia Medzinárodnej federácie
bojovníkov proti fašizmu vedená jej predsedom Vilmosom
Hantim z Budapešti. Delegáciu v našom okrese sprevádzali predseda Oblastného výboru

SZPB v Leviciach Ján Hamar
s predsedom ZO SZPB v Želiezovciach Jozefom Výbochom
a s členmi jej výboru.
Delegáciu privítal zástupca starostu Pavol Kocka za prítomnosti členov Jednoty dôchodcov Slovenska Heleny Patassyovej a Ladislava Turayho. Po diskusii o živote v obci

V sobotu 25. októbra odohralo družstvo Magic Teamu
posledný zápas jesennej časti II. ligy MUMF s družstvom
CONTROLCAR s výsledkom 7:2 ( 4:0 ). O góly sa podelili: Z. Csontos 3, Peter Ci-

a činnosti Medzinárodnej federácie bojovníkov proti fašizmu bola symbolicky odovzdaná medzinárodná štafeta ako
prejav nutnosti zintenzívniť boj
proti prejavom neofašizmu, rasizmu, nacionalizmu a antisemitizmu v prevažnej väčšine
krajín Európy, ktoré delegácia
priebežne navštevuje.
Pamiatku padlých v 2. svetovej vojne si delegácia uctila položením venca vďaky v Dome

bojovej slávy a jeho prehliadkou, kde im bol podaný odborný výklad o priebehu bojov
v našej obci a celej Bratislavsko-Brnianskej operácie.
Návšteva Domu bojovej slávy zanechala u členov delegácie
hlboký dojem s tým, že si vysoko vážia činnosť poslancov
a vedenia obce, ktorí sprístupnením a prevádzkovaním takéhoto objektu pripomínajú krutosti vojny.

Výňatok z VZN č. 17/2013

o verejnom poriadku na území obce Kalná nad Hronom
Článok XII.
Umiestňovanie plagátov
a reklamných zariadení
1. Je zakázané vylepovať plagáty a reklamné zariadenia na
verejných priestranstvách mimo stanovených plôch.
2. Vylepovať plagáty možno len na miestach k tomu určených, t.j. na výlepných plochách, na informačných tabu-

liach a vo vnútri výkladových
vitrín so súhlasom vlastníka,
alebo nájomcu zariadenia.
3. Vylepovať plagáty na iných
miestach viditeľných z verejných priestranstiev možno len
so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. Po strate aktuálnosti
plagátu je za jeho odstránenie
zodpovedný vlastník nehnuteľnosti, alebo vlastník reklamné-

ho alebo informačného zariadenia.
4. Škodu spôsobenú znečistením od vylepených plagátov
je povinná uviesť do pôvodného stavu fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila.
Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak poverená fyzická, alebo právnická osoba
na základe rozhodnutia obce

na náklady pôvodcu spôsobenej škody.
V obci Kalná nad Hronom
boli osadené nové plagátovacie plochy na týchto miestach:
- pri predajni COOP Jednota na Dlhej ulici
- na autobusovej zastávke
na Ul. Červenej armády
- pri novopostavených bytovkách na Ul. SNP v Kalnici.

gáň 2, T. Toman a P. Bátovský.
Z 10-tich zápasov 9 vyhralo
a len jeden prehralo. Zaslúžene
prezimuje na l. priečke. Držme
im palce, aby sa im rovnako
darilo aj v jarnej časti súťaže.
Pavel Bátovský

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

5. novembra 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. Voľba Hlavného kontrolóra obce Kalná nad Hronom
4. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov
5. Rôzne
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Informatívna správa starostu obce
8. Diskusia
9. Záver

