Týždenník POHRONIE
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v mestách a obciach okresu Levice

8. apríla 2014

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci, 14. kolo
KFC Kalná nad Hronom – Čaka 9:2 (4:0)

Góly za Kalnú: Oroszlány 3, Almási, Madarász, Bajan, N. Bogár, B. Bogár, Thály. Ďalší súťažný zápas odohrajú naši žiačikovia v sobotu 12. 4.
o 13.00 hodine v Jure nad Hronom.

JARNÁ BRIGÁDA V NAŠEJ OBCI

S NEPORIADKOM SA
POPASOVALI MLADÍ I STARŠÍ

KALNÁ NAD HRONOM
(Eliška Svordová) - Uplynulú sobotu 5. apríla bolo už od 8. hodiny ráno pre Obecným úradom
rušno. Dôvodom bola jarná celoobecná brigáda, ktorej v poradí už 2. ročník sa organizoval
takmer presne po roku. Počasie
upratujúcim prialo, miest čakajúcich na očistu bolo, aj keď nie
po dlhej zime, pomerne dosť.
Po rozdelení prác, vriec na odpad a pracovných rukavíc sa skupinky jednotlivcov presunuli na
miesta, ktoré si vybrali. V hojnom počte sa brigády zúčastnili členovia Jednoty dôchodcov

Slovenska, Dobrovoľný hasičský
zbor, Magic Team, členovia Rybárskeho spolku, záhradkári, kolektív Obecného úradu, členovia jednotlivých cirkví.... Mladší,
starší, dokonca aj deti sa v sobotu
popasovali s neporiadkom v našej obci.
Vyzvané boli spoločenské a záujmové organizácie v obci, ktoré
obec rôznymi spôsobmi podporuje v ich činnosti. Či už finančne, materiálne alebo poskytnutím priestorov pre ich činnosť.
Poupratovali sa cintoríny, okolie Obecného úradu, Strednej odbornej školy, park na Ulici Čer-

venej armády, okolie Klubu dôchodcov, okolie Hrona od záhradkárskej oblasti po štrkovisko, celá záhradkárska oblasť a jej
okolie.
Dennodenne chodíme po verejných priestranstvách, po
chodníkoch, pri parkoch v obci
či detských ihriskách. No v tento
deň sme sa na ne pozerali akosi
viac zblízka a zrazu sa nám zdalo, že všade vidíme neporiadok.
Pekné jarné počasie nás láka byť
viac vonku a skrášľovať si okolie svojich „prístreškov“. No naším okolím je celá obec, v ktorej
sa denne pohybujeme a žijeme.

Vážme si prostredie v ktorom žijeme a nevšímajme si ho viac len
v tento jeden deň v roku. Buďme
príkladom pre susedov, priateľov
či známych a zaujímajme sa o naše detské ihriská, cintoríny, parky,
autobusové zastávky.... Zohnúť sa
po papierik od cukríkov (aj keď
„nespadol“ nám alebo naším deťom) a hodiť ho do blízkej nádoby na odpadky, ktorých máme
v obci habadej, nie je hanba.
Znie to ako dookola omieľaná
fráza, no len spoločnými silami
toho spravíme viac.
Ostáva nám len dúfať, že táto
akcia sa stane každoročnou tradíciou a zúčastní sa jej stále viac
občanov. Všetkým zúčastneným
patrí poďakovanie od starostu
obce.
A na záver stručný sumár: brigády sa zúčastnilo asi sto občanov, odpadkami naplnili 2 veľkokapacitné kontajnery, 1 traktorovú vlečka, 1 AVIU a 1 malé nákladné auto. ĎAKUJEME!!!
P.S. Tí, ktorí ste sa brigády nezúčastnili a tento článok si len tak
čítate.... čakáme vás budúci rok 

DANOV SPLAV 2014
luprácu do budúcnosti. V hojnom počte sme vyrazili na svoju
prvú tohtoročnú plavbu po Hrone po trase lodenica Kalná – Jur
nad Hronom. Účastníci splavu
si užívali jarnú pohodu na vode,
pričom v uvoľnenej atmosfére
sa vyskytli aj nechcené „kúpačky“, ktoré sme bez väčších problémov zvládli. „Suchozemci“
v lodenici zatiaľ pripravili chutný guláš, do ktorého sme sa po
návrate zo splavu všetci s chuťou pustili. Po dobrom jedle nám
večerným koncertom na terase
vylepšila náladu vynikajúca folkrocková skupina Edo Klena &
Klenoty z „Republiky Šariš“.
Z tejto vydarenej akcie nakrúcala RTVS – redakcia Televíkendu reportáž, ktorú uvidíte v niektorom z nasledujúcich vydaní
tejto relácie.
Ak sa k nám chcete pridať, radi medzi sebou privítame aj no-

V. liga Východ Muži, 20. kolo
KFC Kalná nad Hronom – FC Veľký Kýr 2:1 (2:1)
Góly za KFC: Drienovský, Pánik

POZVÁNKA
Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov na ďalší domáci zápas odvetnej časti, ktorý sa odohrá 12. apríla (sobota)
o 15.30 hodine. Naši chlapci v ňom privítajú hráčov Kozároviec. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojim povzbudzovaním nám pomôžete k víťazstvu. Vedenie KFC

Výsledky zápasov 24. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Čajkov A - STK Kalná nad Hronom A 9:9

Body za Kalnú: A: L. Lipták 3, T. Hancko 2.5, P. Lipták 2, M. Markuš 1.5

STK Pukanec A - STK Kalná nad Hronom B 9:9

Body za Kalnú: B: M. Uhliar 3.5, P. Molnár 2.5, N. Lukniš 1.5, A. Zsigmond 1.5

POZVÁNKA
Predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry zvoláva
zasadnutie komisie v zmenenom termíne - 9. apríla (v stredu)
o 16.30 hodine v miestnej knižnici. Hlavnými témami bude
príprava podujatí v mesiacoch apríl, máj a jún 2014.

Platba prostredníctvom POS terminálu
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom oznamuje občanom, že od
13. 5. 2013 je možné uhrádzať dane, poplatok za smeti, správne
poplatky a rôzne iné poplatky okrem platby v hotovosti aj bezhotovostným spôsobom, prostredníctvom POS terminálu (platobnou kartou) v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade.

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM KIOTI CK22 4X4,

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.

vých členov, ktorí sa zaujímajú
o pobyt v prírode, adrenalínové aj pokojné aktivity nielen na
vode. Podrobnosti na www.vk-hron.sk.
Z kalendára Vodáckeho klubu
HRON v Kalnej vyberáme:
Weľkonočné wody a hory
2014

Dunajec, Bialka 8. - 11. mája
Sázava 2014 – v júli
XI. Granus Cup – Hronský
pohár – vodácka súťaž, 13. septembra
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
venujú 2 % zo svojich zaplatených daní.
Jozef „Joe“ Kubovič

Plagát roka zo SOŠ Kalná nad Hronom
Deviaty ročník výtvarnej súťaže PLAGÁT ROKA 2014 bol pre SOŠ
Kalná nad Hronom viac ako úspešný.
Súťaž vyhlasuje Odbor školstva,
mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti – Krajským kontaktným
miestom v Nitre. Súťaž sa konala pod
záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.
Do súťaže sa prihlásilo 173 žiakov
z 32 škôl NSK a vytvorili 191 prác,
v ktorých stvárnili témy: „Aj malé činy

Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci v nedeľu 13. 4. o 13.00
hodine v Nesvadoch.

Pri bezhotovostných platbách na účet obce
(dane, poplatky a pod.) je potrebné uvádzať do poznámky
svoje meno pre ľahšiu identifikáciu platby.

Odomykanie Hrona

Sobota, 5. apríla 2014 - vodáci nielen z Vodáckeho klubu HRON Kalná nad Hronom
sa zišli v lodenici pri príležitosti
tradičného splavu Hrona, spojeného s „odomykaním“ - otvorením vodáckej sezóny. Už 6. ročník sa koná pod názvom „Danov
splav“ na počesť Daniela Lukáča
– vynikajúceho človeka a kamaráta, ktorý nás predčasne navždy
opustil. Podujatie otvoril krátkym príhovorom Jozef Kubovič.
Prítomní si tichou spomienkou
pripomenuli zosnulého kamaráta, potom podpredsedníčka klubu Majka Lukáčová symbolicky
kľúčom odomkla Hron.
V tomto roku nás potešilo výborné počasie, ktoré vylákalo na
vodu aj tých „zimomravejších“.
Veľkú radosť nám urobila účasť
vodákov z priateľských klubov
z Novej Bane, Tlmáč a z Nitry,
s ktorými plánujeme užšiu spo-

V. liga Východ Dorast, 18. kolo
KFC Kalná nad Hronom – Dvory nad Žitavou
– odložené na 1. 5.

Autor Plagátu roka 2014 Norbert Kočerha.

môžu naštartovať veľké zmeny.“ a „Postavenie muža a ženy vo verejnom živote.“
Žiak 4. B triedy Norbert Kočerha
svojou prácou pod názvom „POSOLSTVO ŽIVOTA“ získal mimoriadne
ocenenia poroty – ÚSTREDNÝ PLAGÁT. Motív plagátu bol použitý ako
podklad na pozvánky i diplomy pre
ocenených študentov, dokonca aj ako
podklad na moderátorské kartičky.
Húževnatý a kreatívny Norbert na
svojich prácach pracoval pod odborným vedením svojej učiteľky Viery
Gogorovej. 
-vg-

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

15. apríla 2014 (utorok) 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. Návrh a vizualizácia nového
Domu smútku (za účasti projektantov); 5. Rôzne; 6. Kontrola plnenia uznesení; 7. Informatívna správa Relaxačno-športového areálu
Kalná nad Hronom; 8. Rozbor hospodárenia obce; 9. Prerokovanie
platu starostu obce a hlavného kontrolóra; 10. Informatívna správa starostu obce; 11. Diskusia; 12. Záver

