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v mestách a obciach okresu Levice

10. júna 2014

OTVÁRAME LETNÚ SEZÓNU

Deň detí: Od kolotoča a hojdačiek po nafukovací hrad

Top boli piráti a maľovanie na tvár
KALNÁ NAD HRONOM
(sp) - Deň detí sa v obci konal v sobotu 31. mája na futbalovom ihrisku v Kalnici. Po
otvorení a príhovore starostu
Ladislava Éhna sa deti rozbehli
po rôznych súťažiach, aby si
nazbierali čo najviac lístočkov tie si neskôr vymenili za ceny.
Súťažilo sa v rôznych disciplínach a oddýchnuť si mohli na
malom retiazkovom kolotoči,
hojdačke či nafukovacom hrade. Zaujímavosti čakali každú chvíľu v podobe vystúpení
- dobrovoľných hasičov či tanca Dominika Friedla. Deti však
najviac zaujali piráti a maľova-

nie tvárí. Unavené sa mohli posilniť občerstvením, ktoré pre
nich pripravilo Gastrocentrum.
Dopoludním vládla naozaj súťaživá nálada a spokojnosť detí vyžarovala z ich unavených
tváričiek. Ale tento deň sa nekončil len dopoludním; pokračoval aj večernou diskotékou
pri tanku s najznámejším slovenským DJ Milanom Lieskovským.
Poďakovanie za krásny deň
patrí Obci Kalná nad Hronom, Magic Teamu, Komisii
pre rozvoj vzdelávania a kultúry a všetkým, ktorí sa podieľali
na organizovaní a prípravách.

Mamičkám poďakovali vydareným muzikálom

Snehulienka a sedem pretekárov:
veľký potlesk
KALNÁ NAD HRONOM Sviatok všetkých mamičiek si
v obci pripomenuli 11. mája.
Slávnosť sa konala v priestoroch ZŠ. Príhovor pre všetky
matky predniesol starosta obce Ladislav Éhn. Deti sa predstavili s vydareným muzikálom
o Snehulienke a siedmich pretekároch. Vystúpenie sa páčilo

všetkým v publiku, čomu nasvedčoval aj neutíchajúci potlesk. Pred záverom podujatia
sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Peter Lipták.
Poďakoval sa účinkujúcim
deťom, pani učiteľkám, ktoré
s nimi muzikál nacvičili a poprial mamičkám k sviatku všetko dobré.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
V. liga Východ Dorast, 29. kolo
KFC Kalná n/Hronom – Kozárovce 4:2 (3:0)

Góly za KFC: Paštrnák, Šípoš, Dávid, Kukla. Posledný súťažný zápas
odohrajú naši dorastenci v sobotu 14. júna o 13.30 hod. v Kolárove.

V. liga Východ Muži, 29. kolo
Tekovské Lužany - KFC Kalná n/Hronom 0:6 (0:4)

Góly za KFC: Pánik 3, Szép, Blaško, Guťan. Posledný súťažný zápas
odohrajú naši muži v nedeľu 15. júna o 17.00 hod. v Bánove.
Vedenie KFC

Rozpis prípravných stretnutí
KFC Kalná – LETO 2014

AJ KALŇANIA BEŽALI PRE ŽIVOT
NITRA (IG) - Krásna slnečná sobota nebola takmer pre
tridsiatku bežcov z Kalnej nad
Hronom krásnou len vďaka
počasiu. Zúčastnili sme sa na
benefičnom projekte v Nitre
s názvom „Beh pre život“, ktorého celý výťažok zo štartovného a z finančných darov venuje Nadácia Tesco, organizátor
podujatia, na účet Slovenskej
nadácie srdca. Nadácia za vyzbierané financie pripraví putovný projekt pre 25 základných škôl zameraný na zdravý

životný štýl. Pred samotným
behom sme mali možnosť zmerať si tlak, cholesterol a tiež porozprávať sa o zdravom životnom štýle s rôznymi odborníkmi. Trasa behu bola dlhá 4 kilometre a čo ma veľmi teší, na tejto udalosti sa zúčastnilo hlavne
veľa detí z našej dediny, ktoré
veľmi chceli stráviť pekné spoločné chvíle a podporiť dobrú
vec. Patrí vám vďaka, ale vďaka patrí aj vašim rodičom, ktorí vás podporujú v takejto činnosti.

Všetky tri družstvá hasičov strieborné
VYŠKOVCE NAD IPĹOM
- V nedeľu 8. júna sa konalo Obvodné kolo súťaže dobrovoľných hasičských zborov
(DHZ). Hasičské družstvá pretekali v štafetovom behu na 800
m a v požiarnom útoku s vodou.
Súťaže sa celkovo zúčastnilo 11 družstiev. Za DHZ Kalná
nad Hronom súťažili 3 družstvá v kategóriách ženy, muži
a dorastenci. Po štafetovom be-

Relaxačno-športový areál je po týždňových sanitačných
a stavebných prácach od nedele 8. júna znovu otvorený verejnosti.
Týmto dňom zároveň otvárame letnú sezónu a návštevníci si môžu
zakúpiť okrem 1,5-hodinových aj 3-hodinové a 6-hodinové vstupy.
Prevádzková doba areálu je cez týždeň od 10.00 hod. do 20.30 hod.
a vo víkendové dni od 9.00 hod. do 20.30 hod.
Umelý trávnik v areáli je vyčistený a vysatý, doplnený o lehátka
so slnečníkmi a k dispozícii spolu s bazénom
na oddych počas teplých letných dní.
Bar s letnou terasou ponúka na osvieženie okrem iného
aj čapované pivo Staropramen, čapovanú kofolu
a letné miešané limonády rôznych príchutí.
Tešíme sa počas celého leta na vašu návštevu a dúfame,
že sa u nás budete cítiť dobre.
Mgr. Rastislav Magna, riaditeľ Relaxačno-športového areálu

hu boli všetky naše družstvá na
druhom mieste. O konečnom
poradí rozhodol súčet sekúnd
za štafetu a vodný útok. Muži
získali pohár za 2. miesto, ženy sa taktiež umiestnili na 2.
mieste a dorastenci skončili na
3. mieste.
Hasičským družstvám gratulujeme a v súťažnej sezóne prajeme veľa ďalších úspechov.
DHZ Kalná nad Hronom

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 časť 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.

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

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.

MÁTE PRED ŽATVOU A POTREBUJETE
MALÉ BALÍKY SLAMY?

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

