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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

1. októbra 2013

Zber nebezpečného odpadu
a elektroodpadu

Akcia striedala akciu - deti sa tešili

V kalnianskej ZŠ
sa stále niečo deje
PETER LIPTÁK

nú z príspevku Združenia rodičov.

Svetový deň mlieka
v školách

V stredu 25. septembra si žiaci ZŠ v Kalnej nad Hronom pripomenuli Svetový deň mlieka
v školách. Pozreli si zábavnonáučný film o mlieku a mliečnych výrobkoch a tiež o ich
dôležitosti pre zdravie človeka. Súčasťou dňa bola aj ochutnávka mliečnych výrobkov (jogurtov, mlieka a syrov), ktoré
sponzorsky zakúpilo Združenie
rodičov.

Výstava tekvíc

Aj tento rok boli tekvice pestré. Tučné, štíhle, veľké, ma-

Spolupráca s políciou

lé, strašné, hrôzostrašné aj veselé. Až 28 detí so svojimi rodičmi ukázalo svoje umenie
a tretí septembrový týždeň vy-

stavili svoje výtvory na obdiv
všetkým. Teraz strašia v areáli
ZŠ v Kalnej nad Hronom. Žiaci
dostali sladkú odmenu zakúpe-

Vo štvrtok 19. septembra
v dopoludňajších hodinách sa
žiaci v spolupráci s Dopravným inšpektorátom PZ Levice
zúčastnili policajnej akcie, ktorej cieľom bola kontrola dodržiavania dopravných predpisov
u vodičov motorových vozidiel
na ulici ČA v Kalnej nad Hronom. Ohľaduplní vodiči odchádzali nielen bez pokuty, ale aj
s úsmevom a malým darčekom
od žiakov 4. A, ktorí vodičom
zaželali veľa šťastných kilometrov bez nehody.
(autor je riaditeľ ZŠ)

Už v utorok 1. októbra
Obec Kalná nad Hronom
oznamuje občanom, že
v utorok 1. októbra od 9.00
hod. sa v obci uskutoční
zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Odpad
môžete v tento deň vyložiť pred dom alebo doniesť
v priebehu týždňa na zberné
miesta (Obecný úrad, požiarna zbrojnica, „plecháč“).
V prípade, že sa rozhodnete
nebezpečný odpad doniesť
osobne v priebehu týždňa
na zberné miesta uvedené

v texte, kontaktujte, prosím
vás, miesto prvého kontaktu
v pracovných dňoch a úradných hodinách v našej obci
na t.č. 6350379.
Príklady: staré oleje, televízory, všetka elektronika,
autobatérie ako aj iné látky,
ktoré by svojimi vlastnosťami mohli poškodzovať
zdravie človeka a životné
prostredie.
Zber bude vykonávať spoločnosť SITA Slovensko a.s.
(Ig)

Pozvánka na zasadnutie komisie
Predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry pozýva na zasadnutie
komisie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra o 16:30 hod. v miestnej knižnici. Témami zasadnutia budú podujatia plánované v jesenných
a zimných mesiacoch (posedenie so seniormi, návšteva divadla, výstava
ovocia a zeleniny, návšteva výstavy vín, Vianočný koncert, Mikuláš,
Vianočné trhy, Silvester).

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 7. kolo
Kalná n/Hronom – H. Vrbica 13 : 0 (5:0)

Góly za Kalnú: Bogár 4, Bajan 4, Madarás 2, Almáši 2, Izák.
Ďalšie kolo majú naši žiaci voľno.

V. liga Východ Dorast 9. kolo
Kalná n/Hronom– Zlatná na Ostrove 13 : 0(4:0)

Góly za Kalnú : Šípoš 3, Dávid 3, Koszický, Kukla, Šuranský, Almási 2,
Švec, Čardáš. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci v nedeľu
6. októbra o 12.00 hod. vo Svätom Petre.

V. liga Východ Muži 9. kolo
Dolný Ohaj - Kalná n/Hronom1 : 0 (0:0)

Ďalší zápas odohrajú naši muži v sobotu 5. októbra o 14.30 hod.
doma proti H. Vrbici.

Záujemcom o nájomné byty:

Spresnené podmienky
prenajímania obených bytov
V pondelok 16. septembra
Obecné zastupiteľstvo v Kalnej
nad Hronom schválilo VZN č.
10/2013 o prenajímaní obecných bytov, ktorým sa upresňujú podmienky ich prenajímania. Uvedené nariadenie je
k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.kalna.eu
v časti Obecný úrad, Všeobecne
záväzné nariadenia.
Žiadame všetkých občanov,
ktorí majú záujem o prenajatie obecných bytov, aby si toto
nariadenie prečítali a následne

podľa uvedených pokynov koncipovali žiadosť, ktorú môžu
doručiť na Obecný úrad od 2.
októbra v mieste prvého kontaktu. Presný termín ukončenia
predkladania žiadostí o prenájom obecných bytov ešte nie je
stanovený. Najskôr to bude niekedy v novembri tohto roku.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: obec@kalna.eu
alebo gogora@kalna.eu, prípadne na t.č 036/63 95109 alebo
0948 455 210
Ig

KFC Kalná nad Hronom

KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na majstrovský futbalový zápas
V. ligy Východ medzi domácim KFC a mužstvom z H. Vrbice. Zápas
sa uskutoční dňa 5. októbra o 14.30 hod. na našom futbalovom
ihrisku. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.
KFC Kalná nad Hronom

Záujemcovia, prihláste sa!
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry plánuje
v dňoch od 12. – 16. októbra v kultúrno-spoločenskej sále

výstavu ovocia a zeleniny

spojenú s ochutnávkou vína a výstavu ručných prác.
Preto prosíme všetkých záujemcov, ktorí by mali záujem
svoju úrodu, poprípade ručné práce, vystaviť, aby sa zapísali
v obecnej knižnici cez výpožičný čas.

Prosba za starých ľudí, za deti, mládež a za ľudí s dobrými úmyslami

Aby sme si ctili jeden
druhého, aj seba samých

Pane Bože, neopúšťaj nás.
Prosíme Ťa, daj každodenný
chlieb hladujúcim.
Daj bývanie a teplo tým, ktorí nemajú strechu nad hlavou.
Ochraňuj deti, aby im neubližovali a aby nehladovali.
Daj rodinám pokoj a lásku.
Vykynož zo sŕdc ľudí závisť
a nenávisť.

Daj chorým silu a trpezlivosť.
Daj, aby starých ľudí ctili
a milovali, lebo oni veľa pracovali za našu rodnú zem.
Daj malým deťom spokojné
a radostné, bezstarostné detstvo.
Mládeži veľa radosti a pekné dni. Prácu, aby vedeli využiť

svoje vedomosti v prospech nás
a našej milovanej vlasti.
Požehnaj dobrosrdečných ľudí, ktorí pomáhajú odkázaným
na pomoc a radu v tomto neľudskom svete.
Daj, aby každý dával a cítil
aspoň málo lásky, aby sme boli ľudia s dobrým úmyslom a srdeční k svojim blízkym.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na riadne zasadnutie

Daj, aby sa medzi nami rozrastala láska, dobrota a úcta
voči každému.
Daj Boh, aby to tak bolo!
Panna Mária, matka Božia,
patrónka Slovenska, ochraňuj
a požehnaj nás!
Magdaléna Kováčová,
rod. Bajanová, obyvateľka
Kalnej nad Hronom

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 zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

8. októbra 2013 (utorok) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

