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NANUKY V GASTROCENTRE
Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje
svoju ponuku o zmrzliny a nanuky!

MUŽI KFC KALNÁ NAD HRONOM
VYHRALI V. LIGU VÝCHOD

To, čo bolo na začiatku len
snom, sa stalo skutočnosťou.
V nedeľu 15. júna sa odohralo
posledné kolo súťažného ročníka
2013/2014 V. ligy Východ Muži.
Po tomto kole sa KFC Kalná nad
Hronom stala oficiálne víťazom
súťaže. Svoj postup si zabezpečila
už dve kolá pred koncom súťaže.
Naši muži odohrali v súťaži
celkovo 30 zápasov s bilanciou 18
výhier, 4 remízy a 6 prehier s celkovým skóre 65:21. Zo ziskom 58
bodov sa stali právom víťazmi V.
ligy a priamo postúpili do IV. ligy. Po jesennej časti strácalo naše KFC priepastných 10 bodov na
vedúci Svätý Peter, ale zlepšenou
hrou a aj vďaka zaváhaniu ostatných mužstiev postupne zmazalo
toto manko a od 21. kola sa stalo lídrom tabuľky. Pritom si postupne budovali dostatočný náskok pred ostatnými mužstvami
a už nikoho nepustili pred seba. Mužstvo pod vedením trénera Jožka Belfiho predvádzalo počas celého ročníka útočný futbal,
čoho výsledkom je najvyšší počet

strelených gólov založený na dobre organizovanej obrane (najmenej inkasovaných gólov). V našom mužstve sa nachádzali výlučne naši odchovanci a domáci hrá-

či doplnení o skúsených hráčov,
ktorí skvele zapadli do kolektívu.
Futbal je kolektívnym športom, a preto aj tento úspech je
kolektívnym dielom všetkých
tých, ktorí sa nejakým spôsobom
podieľali na tomto historickom
postupe či už priamo alebo nepriamo. Veľké ĎAKUJEM patrí
Obecnému úradu Kalná nad
Hronom na čele so starostom
obce Ladislavom Éhnom spolu
s obecným zastupiteľstvom, ktorí
nás počas celého ročníka príklad-

ne podporovali a verili nám. Ďalej patrí poďakovanie výkonnému výboru KFC za ich obetavú
prácu a ochotu vytvárať priateľské prostredie za vytúžením cie-

ľom. V neposlednom rade patrí
veľká vďaka naším skvelým fanúšikom, ktorí nás verne povzbudzovali na všetkých zápasoch či
už doma alebo vonku. Bez vás by
sme sa nedostali tam, kde sme teraz. To najdôležitejšie poďakovanie patrí však našim hráčom na
čele s trénerom a realizačným tímom, ktorí toto všetko vybojovali svojimi skvelými výkonmi na
ihrisku a postarali sa historický
míľnik v športovej kronike našej
obce.

Na záver nám dovoľte vyjadriť
presvedčenie, že aj v novej súťaži
t.j. v IV. lige nám zachováte svoju
priazeň a my vám zas sľubujeme,
že v každom zápase budeme hrdo bojovať za naše KFC a budeme
vzorne reprezentovať našu obec
a pôjdeme príkladom našim mládežníkom.
O postup sa zaslúžili: Tréner
Jozef Belfi. Realizačný tím: František Lackó, Juraj Pacalaj st., Richard Rafael. Masér: Peter Havetta. Výbor KFC: Tibor Soboňa,
Eugen Čornák, Tibor Ďuriač, Michal Svorda. Hráči: Marek Hrnčiar, Richard Lackó, Andrej Zdychavský, Martin Hajtó, Vladimír
Drienovský, Michal Guťan, Roderik Szép, Štefan Blaško, Ivan Bogár, Marek Lackó, Andrej Mikla,
Roman Gogora, Marek Biely, Juraj Pacalaj, Jozef Pánik, Attila Hegedus, Tibor Sléher, Milan Méres,
Filip Lúdl, Gabriel Kosiczký, Marek Ďuriač, Viktor Tóth, Igor Gogora, Miroslav Sakoš, Ľudovít
Pintér a Zoltán Čontoš.

Vedenie KFC

Je čas leta, letných prázdnin a dovoleniek a aj my Vám ponúkame
ochladenie nanukom alebo lahodnou zmrzlinou. Svoju ponuku
rozširujeme o chladené nápoje, či už jemné minerálne vody, džúsy alebo nápoje s príchuťou. Tešíme sa na Vás, lebo kompletné
menu je stále iba za 3,30 €!
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

POZVÁNKA NA HODOVÚ ZÁBAVU
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry a Obec Kalná nad Hronom
Vás srdečne pozývajú na hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu
28. júna o 18:00 hod. pri tanku. Do tanca Vám bude hrať skupina Erb a
ako hosť vystúpi o 19:30 hod. speváčka Eva Máziková. O občerstvenie je
postarané. Tešíme sa na Vašu účasť!

MÁTE PRED ŽATVOU A POTREBUJETE
MALÉ BALÍKY SLAMY?

TATRY 2014: ŽIACI Z KALNEJ NA ZAUJÍMAVEJ EXKURZII V ROHÁČOCH

Spoznali jednu z najkrajších
oblastí Slovenska
V dňoch 11. až 13. júna absolvovalo 36 žiakov siedmeho
až deviateho ročníka ZŠ v Kalnej nad Hronom exkurziu do
Západných Tatier – Roháče so
zameraním na geografiu, telesnú a športovú výchovu a turis-

tiku.
Žiaci postupne navštívili obec Klín, kde videli sochy Krista (9 m vysoká, rozpätie ramien 7 m) a pápeža Pavla II. s prekrásnym výhľadom
na Oravskú priehradu a sce-

nériu pohoria Západných Tatier. Oravskú priehradu, Slanický ostrov a ostrov plný čajok
si prezreli počas plavby z lode
Orava. V obci Habovka, v penzióne Kamzík, mali rodinné
prostredie, výborné ubytovanie
a ešte lepšiu stravu.
Na druhý deň cesta Kalňanov viedla pod zjazdovku Zverovka, kde na nich už čakal zástupca riaditeľa Horskej služby
Západných Tatier Rasťo Šroba.
Po úvodných informáciách začal výstup k Roháčskemu vodopádu (výška 23 m) a k rozhľadni, z ktorej bol pekný výhľad
na Roháčske jazerá. Poobede
žiaci zregenerovali ubolené telá v Thermal parku Orava, kde
využili i tobogán či vlnový ba-

zén. Večer v penzióne čakali
chutné bryndzové halušky.
Tretí deň dopoludnia bola
na programe návšteva Múzea
oravskej dediny, kde žiaci absolvovali praktické stanovištia
a sami si overili zručnosti práce drotára, hrnčiara, tkáča, rezbára, oboznámili sa s históriou
Oravy a života obyvateľstva tejto prekrásnej časti Slovenska.
Popoludní navštívili Oravský
hrad s jeho vyše 600 schodmi,
históriou a zaujímavosťami.
Z okien hradu sa pokochali výhľadom do údolia rieky Orava.
Žiaci prežili pekné tri dni,
získali nové poznatky a spoznali jednu z najkrajších oblastí
Slovenska, Západné Tatry – Roháče. 
IB

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

SPOMIENKA
Uplynul rok, čo ma navždy opustil môj milovaný
manžel Ján KMECZ.
Spomína manželka s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Hoci odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na
Teba zostanú navždy v nás“.
25. júna 2014 uplynie rok, kedy nás navždy opustil náš drahý
otec a starý otec Štefan NAGY.
S láskou a vďakou za všetko spomínajú dcéry s rodinami.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

„Prežili sme v tejto škôlke kus
detského života, učili sa, hrali,
spali, bola naša robota.“ Tak znela pieseň z úst našich detí, keď
prechádzali miestnosťami materskej školy tesne pred rozlúčkovou
slávnosťou.
Áno, 20. jún 2014 patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili
s materskou školou. Spolu s pani
učiteľkami si pripravili pre rodičov, deti a ostatných hostí pekný
program, ktorý sa začal predstavením budúcich prvákov a pokračoval kyticou básní, piesní,
krátkych scénok a tančeka, ktoré
potešili nás všetkých.
Po príhovore pani riaditeľky,
odovzdaní Osvedčení o absolvo-

vaní predprimárneho vzdelávania a krásnej knižky na pamiatku, ako spomienky na čas strávený v materskej škole, poďakovaním za rodičov, prišlo prekvapenie nielen pre deti . Do pekne
vyzdobenej triedy vstúpil za jasotu detí náš “známy žonglér Alex“,
ktorý si pre deti a rodičov pripravil show v podobe rôznych atraktívnych vystúpení a súťaží, ktorá
nás všetkých rozveselila, pobavila, niektorých aj vyskúšala zo
zručnosti, šikovnosti a hlavne odvahy. Bolo to krásne. Rodičia držali palce svojim deťom, deti za
neustáleho pokrikovania fandili
svojim rodičom a všetci sme sa tešili, že sa nám to vydarilo a aspoň

malú chvíľu sme boli všetci deťmi
- škôlkármi. Po hodinovej zábave
so žonglérom Alexom sme sa presunuli do triedy k pekne prestretému stolu. Malé tortičky s balónikmi a menami každého budúceho prváka, veľká torta, ktorá
kopírovala naše detské ihrisko,
slávnostný prípitok so želaním
veľa šťastia, zdravia dopĺňali slávnostnú atmosféru rozlúčky. Krátke rozhovory s rodičmi, hra, diskotéka a medzitým posilnenie sa
hot- dogmi, ktoré pre nás pripravovali mamičky a ockovia, a k tomu škôlka plná radosti a detského
smiechu.
Ani sme sa nenazdali, po mesiacoch plných radostí, ale aj sta-

rostí, je tu koniec školského roka.
Deň čo deň, krok za krokom sme
pripravovali našich škôlkárov na
zvládanie a prekonávanie prvých
životných prekážok, učili ich osamostatňovať sa a nájsť si svoje
miesto medzi rovesníkmi, aby sa
vedeli popasovať s prvými hádankami, rozriešiť jednoduchú úlohu, aby dostali vždy odpoveď na
každú otázku „prečo?“.
Touto cestou ďakujem svojim
kolegyniam učiteľkám, ktoré sa
celý rok snažili odovzdať deťom
kus zo seba a trpezlivo a v láske
tak pripravovali všetky naše detičky na vstup do života.
Ďakujem rodičom, že nám zverili svoje krehké poklady, dôvero-

vali nám a pripravili také chutné
občerstvenie na rozlúčkovú slávnosť. Všetkým srdečne ďakujeme a našim budúcim prváči-

kom želáme len a len veľa krásnych a úspešných chvíľ strávených v škole. Držíme Vám palce,
PRVÁCI!
Dagmar Hajtóová

