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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

15. apríla 2014

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 15. kolo
Jur n./ Hronom - KFC Kalná nad Hronom 1:1 (0:1)
Gól za Kalnú: Horňák
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši žiačikovia v sobotu
19. 4. o 13.30 h. doma proti Horným Turovciam.

V. liga Východ Dorast 21. kolo
Nesvady - KFC Kalná nad Hronom 0:0

VEĽKONOČNÉ TRHY PRILÁKALI VEĽA ĽUDÍ

SYMBOLY JARNÝCH SVIATKOV

Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci v sobotu
19. 4. o 16.00 hod. doma proti Veľkým Ludinciam.

V. liga Východ Muži 21. kolo
KFC Kalná nad Hronom – FK TJ Lokomotíva Kozárovce
2:0 (0:0)
Góly za KFC: Blaško, Biely
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši muži v sobotu
19. 4. o 16.00 hod. v Hurbanove.

Výsledky zápasov 24. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Kalná A – STK Iňa A 13:5

Body za Kalná A:: T. Hancko 3.5, L. Lipták 3.5, P. Lipták 3.5, P. Chlpík 2.5

STK Mýtne Ludany B - STK Kalná B 14:4

Body za Kalná B: A. Zsigmond 2, L. Lukniš 1, D. Mészáros 1

KALNÁ NAD HRONOM
(Sylvia Poliaková) - Veľkonočné trhy sa konali v pondelok
7. apríla v kultúrno-spoločenskej sále. Predajcovia ponúkali

vlastnoručne vyrobené symboly jarných sviatkov. K nim patrí
rôzna dekorácia pripomínajúca
prebúdzajúcu sa prírodu aj tradičné maľované kraslice, vtáči-

ky či zajkovia. Nezabudnuteľné
boli aj medovníčky v tvare vajec, lienky či usmiatej slnečnice.
Potešili postavičky zo šúpolia
a veľa krásnych maličkostí, kto-

ré skrášlia naše domovy a navodia tú pravú atmosféru Veľkej noci. Všetkých návštevníkov
čakalo chutné občerstvenie, za
ktoré patrí vďaka Gastrocentru.

AKO SME PRIPÍNALI NARCISY

Jedenásty apríl 2014 patril
opäť žltým jarným kvetom –
narcisom. Bol to deň, keď boli
slová naozaj zbytočné. Nehovorili sa veľké slová, neočakávali
veľké gestá, ľudia svoju podporu a pochopenie vyjadrili ľubovoľným finančným príspevkom a vytvorili tak reálny „balík“ pomoci, ktorý Liga proti
rakovine vráti spoločnosti späť
v podobe podpory a organizovania verejno-prospešných
projektov a programov a konkrétnej pomoci ľuďom s onkologickým ochorením.
Už 18. ročník zbierky s názvom Deň narcisov sme podporili aj my, deti, rodičia, pedagógovia a ostatní zamestnanci Materskej školy a Základnej
školy v Kalnej nad Hronom.
Vyjadrili sme tak spolupatričnosť a solidaritu s ľuďmi postihnutými rakovinou.
Hneď ráno, ako deti prichá-

dzali do materskej školy, sme
ich vítali pri pekne vyzdobenom stole brošničkami žltých
narcisov - kvietkov jari a nádeje. V základnej škole pokladnička v sprievode troch usmia-

tych dobrovoľníčok
Laury,
Noémi a Evy putovala z triedy
do triedy, z pavilónu do pavilónu, príspevok pribúdal a pokladnička oťažievala pod ťarchou mincí. Neskôr, keď slnieč-

ko ohrialo ostrý jarný vzduch
sa škôlkari s pokladničkou vybrali do ulíc našej dediny, aby
každý, kto chcel, mal možnosť
vhodiť do pokladne ľubovoľný
príspevok a pridať sa k veľkej
rodine prispievateľov „narciskov“. Peniažky do pokladničky štrngali a aj šušťali a my sme
sa tešili, že sme súčasťou tohto
úžasného projektu.
Deň narcisov má však zvláštnu moc. Stačilo tak trochu „zaloviť“ vo svojich vreckách, peňaženkách a podľa ich hĺbky
niečo z nej venovať do modrej pokladničky. A naozaj v
tento deň boli ľudia opäť štedrí. Všetci, ktorí ste sa za dobrovoľný príspevok nechali obdariť žltým kvetom ľudskosti, pomohli ste k vyzbieraniu celkovej sumy do pokladničky materskej a základnej školy 443
eur. Všetkým vám ĎAKUJEME!
Dagmar Hajtóová

VÝKUP
PAPIERA

Za najlepšie ceny!

KEDY: 23.4.2014 ČAS: 17:00
KDE: Pred obecným úradom
4kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1kg = 0,05€ (výkup)
Vykupujeme všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných
obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
KARTÓNY NEVYKUPUJEME!
V menšom množstve vám ich bezplatne odoberieme.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni
1ha 80-ročného lesa. Chráňme prírodu spoločne.

Ďurkova 9, 949 01 Nitra,
Slovenská republika
T: +421 (0) 37 6345 100
www.gwr.sk

Špecialisti na mobilnú
skartáciu dokumentov
a výkup zberových materiálov
Jednoducho. Spoľahlivo. Eticky.

AJ FUTBALISTI KFC PRISPELI K ČISTOTE OKOLIA NAŠEJ OBCE

Pozbierali 60 vriec odpadu
V sobotu 5. apríla sa uskutočnilo v našej obci jarné upratovanie verejných priestranstiev ako aj priľahlého okolia.
Do tejto akcie sa zapojilo viacero spoluobčanov a organizácií združených v obci. Svojou

účasťou chceli prispieť aj futbalisti nášho KFC, avšak z dôvodu zápasových povinností sa
ho nemohli zúčastniť.
Všetko si však vynahradili
uplynulú stredu, kedy sa aj oni
rozhodli svojou snahou pri-

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.

spieť k čistote okolia našej obce.
Rozhodli sa vyčistiť 5 km
úsek začínajúci sa od odbočky
na horáreň Mochovce po železničný viadukt Mochovce. Tohto upratovania sa dokopy zúčastnilo 34 hráčov zo všetkých
vekových kategórií, či už žiaci,
dorastenci a muži, ktorých dopĺňali ich tréneri spolu s vedením KFC.
Našim futbalistom sa podarilo vyzbierať 60 plastových
vriec, čím nepochybne prispeli
aj oni k celkovej čistote a vzhľa-

du Kalnej nad Hronom.
Vedenie KFC ďakuje všetkým hráčom a trénerom, ktorí
sa tohto upratovania zúčastnili. Svojim prístupom prispeli k
utuženiu športového kolektívu
a obci sa za príkladnú podporu odvďačili svojou účasťou na
jarnom upratovaní. Naši futbalisti opäť raz dokázali, že im záleží na našej obci a aj do budúcna sa budú aktívne podieľať na
podobných aktivitách organizovaných obcou.

Vedenie KFC

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

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. Prerokovanie návrhu na začatie poskytovania
		 sociálnej služby rodinného asistenta
6. Rôzne
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Informatívna správa Relaxačno-športového areálu
		 Kalná nad Hronom
9. Rozbor hospodárenia obce
10. Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra
11. Informatívna správa starostu obce
12. Diskusia
13. Záver

