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Do Kalnej nad Hronom prišiel Mikuláš s posilami

Darčekom sa tešili všetky deti
KALNÁ NAD HRONOM
(Sylvia Poliaková) - Sobota 7.
decembra bola studená a veterná. Veru, kto bol vonku,
mal čo robiť, aby si udržal klobúk na hlave. Ani zlé počasie
však neodradilo Mikuláša navštíviť Kalnú nad Hronom. Prišiel aj s pomocníkmi, a to hneď
s niekoľkými anjelmi a čertom.
Všetky deti spozorneli, keď začuli zvonec. V ich zvedavých
tváričkách bolo vidieť nedočkavosť, zvedavosť, ale aj strach.
Niektoré s horlivosťou zarecitovali básničky, zaspievali pes-

ničky, no iné sa na Mikuláša ani

nepozreli. Tie zachraňovali milé

mamičky, ktoré si pripomenuli detstvo a s radosťou dobrému
dedovi s bielou bradou a červenou čiapkou zaspievali aj zarecitovali. Za odmenu dostali deti
sladký balíček, ale ten si už odnášali s radosťou. Medzitým sa
mohli občerstviť detským punčom či zdravým ovocným šalátom. Najviac ich však lákalo
zdobenie medovníčkov podľa
vlastnej fantázie s farebnou penou a farebnými cukríkmi. Mikuláš im všetkým poprial pekné
Vianoce a prisľúbil, že o rok príde zas.

U nás vianočné
prázdniny s deťmi

Gastrocentrum Kalná nad Hronom vás srdečne pozýva na
slávnostný obed alebo večeru. Zároveň vás pozývame aj na posedenie pri čaji, káve a horúcej čokoláde.
Gastrocentrum bude otvorené dňa 2. a 3. januára 2014 od 8.00
do 19.00 hodiny. Poseďte s priateľmi, vaše deti zabavíme rozprávkami.
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

Adventné popoludnie plné emócií

Nech sú Vianoce každý deň v roku

Maroš Bango s manželkou

Egri József

KALNÁ NAD HRONOM
(Sylvia Poliaková) – Adventné
popoludnie sa konalo v kultúrno-spoločenskej sále v nedeľu
8. decembra.
Prvým hosťom bol Maroš
Bango s manželkou Alexandrou. Prítomných previedli krásnym vianočným časom
od adventu po Vianoce. Zazneli vianočné piesne Ave Mária,
Biele Vianoce, Čas vianočný ,
aj najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc. Svoje vystúpenie ukončili želaním krásnych
sviatkov pokoja a lásky s pros-

bou pre všetkých, aby Vianoce
boli každý deň v roku. Na rezkejšiu nôtu vystúpil ďalší hosť,
Egri József z Budapeštianskeho
operného divadla. Predviedol
známe operetné piesne z muzikálov. Po ukončení vystúpení
nasledovalo fotenie sa s hosťami. Každý sa mohol občerstviť
chutným pagáčom. Za spoluprácu organizátori ďakujú Gastrocentru. Dúfajú, že nabudúce budú všetky miesta obsadené a publikum prežije spoločné
chvíle, ktoré prítomných obohatia o krásne zážitky.

Cez sviatky oddychujte v Relaxačno-športovom areáli

Pohoda pri šálke kvalitného čaju
RASTISLAV MAGNA

Všetkým našim návštevníkom prajeme príjemné a ničím
nerušené prežitie vianočných
a koncoročných sviatkov. Budeme radi, ak si aj počas tohto
obdobia nájdete cestu k nám,
oddýchnete si vo wellness bazéne, spálite prijaté vianočné

kalórie v našom fitness, alebo
s priateľmi či rodinou strávite
čas pri šálkach kvalitného čaju.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Otváracia doba Relaxačnošportového areálu počas sviatkov: 24. a 25. december 2013 –
zatvorené; 31. december 2013
a 1. január 2014 – zatvorené.
Ostatné dni, vrátane víken-

dov, je otvorené podľa bežných
otváracích hodín. Pondelky
sú sanitačné dni, bazén je za-

tvorený a fitness s kaviarňou
sú otvorené od 14.00 hod. do
20.30 hod.

V Relaxačno-športovom areáli je k dispozícii masérka

Odbúrajte stres a napätie
KALNÁ NAD HRONOM
(Rastislav Magna) - Radi by
sme vám dali do pozornosti, že
od uplynulého týždňa je v našom areáli k dispozícii masérka a jej služby. Masáž je úžasný

spôsob ako zredukovať mentálny stres a napätie. Prostredníctvom dotykov, vône a hudby
môžete zažiť relaxáciu a uvoľnenie aj u nás. Doprajte si počas sviatkov oddych a objed-

najte sa buď u nás na recepcii alebo priamo na tel. čísle
0907 234 742.
(autor je riaditeľ
Relaxačno-športového
areálu v Kalnej nad Hronom)

Víťazi tvorivej súťaže prevzali pred Vianocami ceny

Čarovná príroda Kalnej nad Hronom
KALNÁ NAD HRONOM
(op) – Na prahu vianočných
sviatkov, v utorok 17. decembra,
sa na pôde Obecného úradu
stretli najlepší autori celoročnej
tvorivej súťaže na tému: ČAROKRÁSNA PRÍRODA KALNEJ
NAD HRONOM. Súťaž pripravil Obecný úrad v Kalnej spolu
s redakciou regionálneho týždenníka POHRONIE. Literár-

ne a fotografické talenty súťažili
v kategóriách: tvorba detí, tvorba dospelých a fotosúťaž. Súťažné práce, ktoré zaujímavým
spôsobom odrážajú tému tohoročného merania síl, boli v priebehu celého roka 2013 zverejňované v týždenníku POHRONIE,
na strane Kalnej nad Hronom.
A kto si v utorok 17. decembra prevzal ceny? V kategórii

detskej literárnej tvorby obsadili medailové pozície títo žiaci ZŠ v Kalnej nad Hronom: 1.
Róbert Almáši, 2 Eugen Madarász, 2. Ema Hudecová a 3. Laura Schniererová. Medzi dospelými zvíťazila Magdaléna Kováčová pred Jurajom Maruškom
a Dominikom Fraňom (obaja
SOŠ Kalná).
Osobitnú cenu si odniesol

Štefan Macák za pôsobivý pravdivý príbeh Málo známy hrdina. Cenu za 1. miesto medzi
autormi fotografií prevzal Igor
Gogora, 2. skončila Mária Pokoraczká.
Diplomy a knihy víťazom
odovzdali Ladislav Éhn, starosta Kalnej nad Hronom a Oľga
Prekopová, šéfredaktorka POHRONIA.

Výsledky zápasov 10. kola MO II
v pingpongu:
STK Demandice A – STK Kalná nad Hronom A 15:3
Body za Kalnú: Lipták L. 1, Lipták P.1, Markuš M.1

STK Tekovské Lužany B – STK Kalná nad Hronom B4:14

Body za Kalnú: Uhliar M. 4.5, Zsigmond Á. 4.5, Molnár P. 3.5, Lukniš N. 1.5

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Obecný úrad žiada všetkých občanov, ktorí ešte neuzatvorili nové
zmluvy o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 19/2013, aby
sa dostavili na Obecný úrad do Kancelárie prvého kontaktu počas
úradných hodín, najneskôr do konca roka 2013. Doterajšie podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd (vrátane ceny) sa nemenia, v súvislosti s prijatím hore uvedeného VZN však vznikla občanom ako producentom odpadu povinnosť uzatvoriť zmluvu s obcou ako odberateľom odpadu. VZN je k nahliadnutiu na internetovej
stránke obce www.kalna.eu v priečinku Obecný úrad/Všeobecne záväzné nariadenia.

