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27. mája 2014

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
V. liga Východ Dorast, 27. kolo
KFC Kalná n/Hronom - voľno

Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci
31. mája o 17.00 hod. v Rybníku.

V. liga Východ Muži, 27. kolo
KFC Kalná n/Hronom – voľno

Kalná nad Hronom – obec pod vežami atómových elektrární

Tvorivá autorská súťaž

Obec Kalná nad Hronom a redakcia regionálneho týždenníka
POHRONIE po úspechu dvoch
tvorivých autorských súťaží vyhlásili aj 3. ročník. V ňom si môžu merať sily mladí i skúsenejší literáti, výtvarníci aj fotografi.
Všetci na spoločnú tému: Kalná
nad Hronom – obec pod vežami
Atómových elektrární Mochovce. V osobitných kategóriách budú súťažiť deti a dospelí. Žánre
(v literárnej tvorbe) ani techniky
(vo výtvarnej tvorbe a fotografii)
nerozhodujú. Dôležitý je dobrý
nápad a jeho kvalitné, no najmä
osobité, spracovanie so zreteľom
na uhol autorovho pohľadu.
Jednoducho povedané: šan-

Autor: Viktória Havajová 4.A (10 r.)

ce na víťazstvo má každé dielko,
do ktorého autor vloží svoje srdiečko. Štatút súťažnej práce zís-

ka každá, ktorá bude zverejnená
v regionálnom týždenníku POHRONIE.

POZVÁNKA

Svoje dielka posielajte na adresu: redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, alebo e-mailom: redakcia@pohronie.sk.
Čakáme na ne každý deň.
Výsledky súťaže budú verejne
vyhlásené a ceny víťazom odovzdané pred záverom roka.
Dnes prezentuje svoju tvorbu v kategórii fotografie Viktória
Havajová zo 4.A (10 r.).
Dielka do výtvarnej súťaže poslali Tomáško Pokoraczký (7),
žiak 1. ročníka ZŠ v Kalnej nad
Hronom a Peťko Pokoraczký (8),
žiak 2. ročníka ZŠ v Kalnej nad
Hronom.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie práce.

ObFZ Levice Juhovýchod, žiaci, 21. kolo: KFC Kalná nad Hronom – 1. FC Kalinčiakovo 2000 1 : 1 (1 : 1)
Zostava domácich: F. Horňák, B. Bogár, Šováň, Oroszlány, Vrábel, Izák, Madarász, Almáši, K. Bajan, M. Bogár. J. Horňák. Striedali: Chabada, Thály, Máčaj.
Martin. Strelec gólu: K. Bajan. Tréner: Béreš. Vedúca: Chabadová.
Do stretnutia naši chlapci išli s ambíciou potvrdiť postup do baráže o majstra okresu, ktorá sa odohrá 14. júna v Novom Tekove. Úlohu splnili, bod im postačuje k definitíve. Stretnutie sa hralo za slnečného počasia na zle pripravenej premočenej, miestami bahnitej hracej ploche. Naši chlapci nezopakovali
výkon z predchádzajúceho kola, venovať musia väčšiu pozornosť príprave a sústredeniu sa na zápas, pokiaľ chcú byť na úrovni úspešnosti a víťazstiev.
Hostia prišli s vyložene obrannou taktikou s prehusteným priestorom pred vlastným pokutovým územím. Len ojedinele ohrozovali našu bránku. Hra našich postrádala presnosť v prihrávke, aktívny pohyb do lopty a ucelenosť herného prejavu. Hostia sa ujali vedenia po zbytočnom faule F. Horňáka, nedôslednosti v bránení Izákom pri trestnom kope a dobrom zakončení hlavou hosťujúceho Kováča. Aj napriek obdržanému gólu sme zbrane nezložili a v 33.
min. zápasu po tečovanej strele sme vyrovnali K. Bajanom. V druhom polčase hostia ešte viac sa zamerali na bránenie, náš tlak s blížiacim sa koncom narastal, ale gólový efekt aj napriek možnostiam nepriniesol. Chlapcom treba zagratulovať k postupu a držať im palce v baráži. Ďalší súťažný zápas odohrajú
naši žiačikovia v sobotu 31. mája o 14.30 hod. vo Veľkých Ludinciach.
IB

VÝZVA PRE OBČANOV
Vyzývame všetkých občanov Kalnej nad Hronom,
ktorí majú záujem vyviezť stavebný odpad (betóny, tehly,
stavebnú suť atď...) do okolia bývalej ošipárne v Kalnici,
aby tak vykonali do konca mesiaca máj v tomto roku.
Po uvedenom dátume už nebude možné vyvážať žiaden
odpad do týchto priestorov, nakoľko odpad
bude vyvezený a spracovaný.

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 €, do 20 km je 21 € a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov
na posledný domáci zápas odvetnej časti, ktorý sa odohrá 31. mája
(sobota) o 17.00 hod. Naši muži v ňom privítajú hráčov z Nesvád.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte
a svojim povzbudzovaním nám pomôžete k víťazstvu. Vedenie KFC

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka

na mimoriadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

27. mája 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. Riešenie problematiky rozvodov TÚV a ÚK na sídlisku JUH
4. Rôzne
5. Záver

