Týždenník pohronie

22/2013

v mestách a obciach okresu Levice

DOBROČINNÝ BAZÁR

Deň detí na ihrisku v Kálnici bol pestrý a veselý

Skvelý sviatok plný zážitkov

KALNÁ NAD HRONOM
(Sylvia Poliaková) - V sobotu
1. júna sa v obci oslavoval Deň
detí. Od ranných hodín prebiehala na futbalovom ihrisku v Kálnici príprava jednotlivých stanovíšť, aby bol tento
deň čo najkrajší a plný zážitkov. Počasie prialo a po otvorení sa začali merania síl. Súťaže prebiehali v rôznych disciplínach. Deti v nich zbierali
lístky – body a tie si zamieňali
za pekné ceny. Výber cien bol
naozaj bohatý. Okrem toho sa
malí Kalňania mohli do sýtosti kolotočovať na malej reťazovke, skákať na nafukovacom

Retiazkový kolotoč lákal deti celý deň.

Foto: Roland Bogár

hrade či trampolíne , a k tomu všetkému sa mohli povoziť
aj na koníkoch. Radosť deťom
urobilo aj pomaľovanie tváre, takže za pár minút stál na
ihrisku spiderman, kostra či
krásny farebný motýľ. Pri oddychu sa súťažiaci mohli občerstviť a posilniť chutným čajom. Spokojnosť a rozžiarené
očká detí boli potešením aj pre
rodičov. Poďakovanie za skvelý deň patrí OZ Magic Team,
Gastrocentru, Dobrovoľnému
hasičskému zboru Kalná nad
Hronom a všetkým, ktorí sa
podieľali na jeho spoluorganizovaní.

Oddych v bazéne môže doplniť aj opaľovanie sa na lehátkach

KALNÁ NAD HRONOM - Po
týždňových prípravných prácach na letnú sezónu je Rela-

xačno-športový areál znovu
otvorený. Bazén a jeho okolie
bolo vyčistené horúcou parou,
po napustení bazéna bola čerstvá voda do soboty vyhriata

na 33 stupňov Celzia a bazén
je znovu k dispozícii návštevníkom. Na recepcii je možné
zakúpiť v prípade priaznivého počasia už aj 3 hodinové
vstupy a doplniť relax v bazéne o opaľovanie na lehátkach
a občerstvenie na terase baru.
V priestore vonkajšieho trávnika je osadená 17 metrov dlhá konštrukcia, ktorá je pripravená na namontovanie plachty.
Kúpajúci budú mať teda v lete
okrem slnečníkov viac priestoru na lehátka s tieňom. V areáli boli vysadené rôzne druhy
tují, ktoré budú skultúrňovať
prostredie návštevníkom.
Pre cvičiacich vo fitness boli
namaľované priestory, osadené

V. liga Východ Dorast 29. kolo
Kalná n/Hronom – Kozárovce 2 : 1 (0:0)

Góly za Kalnú: Kukla 2.
Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci v nedeľu 16. júna o 14.30 hod.
doma proti Hurbanovu.

V. liga Východ Muži 29. kolo
Bánov - Kalná n/Hronom 0 : 0

majstrovský futbalový
zápas
30. kola V. ligy Východ

medzi domácim KFC a mužstvom z Hurbanova.
Zápas sa uskutoční v nedeľu 16. júna o 17.00 hod.
na našom futbalovom ihrisku.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.

nové svietidlá, nové zrkadlá na
stenách a vhodnejšie rozmiestnenie strojov v priestore. Dúfame, že zlepšenie podmienok
vám pomôže v budovaní kondície a v dosahovaní vašich cieľov. Fotodokumentáciu pripravovanej letnej sezóny si môžete pozrieť na našej stránke
www.wellness-kalna.sk.
(autor je riaditeľ Relaxačnošportového areálu)

Ing. Ladislav Éhn

036/6350374
036/6395109

Ing. Ján Földy

036/6350373

Zástupca prednostu

Ing. Igor Gogora

036/6350375

Pokladňa, evidencia obyvateľstva

p. Anna Lipárová

036/6350376

Matrika, daň z nehnuteľností

p. Alena Hallová

036/6350377

Personálne a mzdové oddelenie

p. Klára Pokoracká

036/6350372

Účtovné a fakturačné oddelenie

Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková

036/6350378

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom

KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na

Ing. Eliška Svordová

Prednosta OcÚ

v Kultúrno-spoločenskej sále v Kalnej nad Hronom
Svojimi príspevkami môžete podporiť poskytovanie
sociálnych služieb pre ľudí v sociálnej núdzi!

POZVÁNKA

Oznamujeme občanom, že od 21.1. 2013 je na Obecnom úrade v prevádzke nová telefónna ústredňa. Hlavné číslo na Obecný úrad
ostalo nezmenené: 036/6395109. Jednotlivým zamestnancom sa však dá dovolať na ich priame čísla:
Sekretariát starostu obce

V utorok 11. júna, 9:00 – 18:00
V stredu 12. júna, 8:00 – 12:00

KFC Kalná nad Hronom

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Starosta obce

Združenie Miesto v dome v Leviciach
v spolupráci s Obecným úradom v Kalnej nad Hronom
vám ponúka zachovalé ošatenie a hračky zo zahraničia
pre dospelých a deti

Ďalší zápas odohrajú naši muži v nedeľu 16. júna o 17.00 hod. doma proti Hurbanovu.

Relaxačno-športový
areál znovu otvorený
RASTISLAV MAGNA

11. júna 2013

KFC Kalná nad Hronom

POZVÁNKA
Pozývame vás na

Hasičské dni 2013,
6. celorepublikové stretnutie
hasičov Slovenska

spojené s výstavou historickej a modernej hasičskej techniky. Akcia sa uskutoční

22. júna 2013 v Martine – Priekope.

Pre návštevníkov je pripravený program:
s účasťou záchranárskych zložiek – hasiči, polícia, vojsko,
zdravotníci, horská služba, kynológovia,
- návšteva hasičského múzea,
- súťaž s modernou technikou a s ručnými historickými hasičskými striekačkami,
- súťaže pre deti aj dospelých a iné.
Svoju účasť nahláste na t.č. 0908 680 441, aby sme mohli objednať zľavnené vstupenky dostupné len v predpredaji. Odchod autobusu je o 6:45 hod. od Obecného úradu.
Dobrovoľný hasičský zbor
Kalná nad Hronom

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch:

11. 6. 2013
bez dodávky elektriny

v čase od 07:30 hod. do 12:30 hod. ulice:
DLHÁ č. 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 18/VE, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
MIEROVÁ č. 1, 4, 6
MLYNSKÁ č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34

VINIČNÁ č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 25/VE, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
ÚZKA č. 6/VE
ČERVENEJ ARMÁDY č. 11, 1, 13, 14, 16, 17, 20,
23, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 57/ZA, 58/TS, 59, 60, 61, 62
ŠKOLSKÁ č. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 555/VE, 570/VE, 575/VE
NITRIANSKA č. 6

v čase od 11:00 hod. do 14:30 hod. ulica:
MIEROVÁ č. 19/A, 19/B, 20, 22

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

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

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

