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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

21. mája 2013

oznam

Píšte a fotografujte na tému: Príroda Kalnej nad Hronom

Súťaž pre všetkých obyvateľov
Obec Kalná nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE
vyhlasujú už druhý ročník tvorivej literárnej súťaže. Po úspechu
vlaňajšieho literárneho merania síl žiakov ZŠ na tému: PREČO MÁM RÁD/RADA SVOJU
OBEC sa organizátori rozhodli
v súťaži pokračovať aj tento rok.
Témou 2. ročníka literárnej súťaže je na podnet starostu Ladislava Éhna ČAROVNÁ PRÍRODA KALNEJ NAD HRONOM.
Je veľmi inšpiratívna pre deti aj
dospelých, preto kritériá súťaže
platia pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce.

Vyhlasovatelia súťaže očakávajú poetické aj prozaické dielka
bez obmedzenia žánru a rozsahu. Svoje básne, úvahy, poviedky, besednice či glosy posielajte
už odteraz do redakcie POHRONIE, Pionierska 2, e-mail: redakcia@pohronie.sk.
Všetky dielka budú v POHRONÍ zverejnené, čím získajú štatút súťažnej práce. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom koncoročnom stretnutí na
pôde Obecného úradu v Kalnej
nad Hronom a zverejnené v POHRONÍ. Tešíme sa na všetky práce. Nech sa vám pri tvorbe darí.

Súťaž rozširujeme
aj o kategóriu:
fotografia

Aká by to bola súťaž o prírode
Kalnej nad Hronom, keby jej čarokrásne miesta a zákutia neboli zvečnené objektívom fotoaparátu!
Preto vyhlasovatelia súťaže:
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE rozširujú tvorivé meranie síl obyvateľov obce aj o kategóriu: FOTOGRAFIA.
Prijmeme a zverejníme všetky
snímky, ktoré odzrkadľujú prírodu Kalnej nad Hronom. Ak na-

snímate aj krásy dediny ako takej, potešíme sa.
Súťaž je otvorená pre všetkých
obyvateľov bez akýchkoľvek rozdielov. Privítame však, ak popri
svojom autorstve fotografií uvediete aj vek, pre prípad, že budeme robiť kategórie, aby nesúťažili
deti s dospelými.
•••
Svoje súťažné práce
posielajte poštou na adresu:
Redakcia POHRONIE,
Pionierska 2,
934 01 Levice
a e-mailom:
redakcia@pohronie.sk.

POPLATKY AJ
PLATOBNOU KARTOU
Obecný úrad v Kalnej nad
Hronom oznamuje občanom, že od 13. mája je možné uhrádzať dane, poplatok
za smeti, správne poplatky
a rôzne iné poplatky okrem

platby v hotovosti aj bezhotovostným
spôsobom,
prostredníctvom POS terminálu (platobnou kartou),
v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
Obm žiaci 20. kolo
Plášťovce - Kalná n/Hronom14 : 0 (10:0)

Ďalší zápas odohrajú naši žiačikovia v sobotu 25. mája o 14.20 hod. doma proti Tekovským Lužanom.

V. liga Východ Dorast 26. kolo
Sv. Peter - Kalná n/Hronom2:1 ( 1:0)

Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci v sobotu 25. mája o 17.00 hod.
doma proti Zlatnej na ostrove.

V. liga Východ Muži 26. kolo
Kalná n/Hronom mala voľno.

Ďalší zápas odohrajú naši muži v nedeľu 26. mája o 17.00 hod.
v Bešeňove.
KFC Kalná nad Hronom

Poďte na Tesco beh pre život!
Komisia mládeže a športu
vás srdečne pozýva na charitatívne podujatie s názvom

Tesco beh pre život.

Uskutoční sa v sobotu 25. mája v Nitre.
Odchod autobusu bude o 8:30 hod. spred obecného
úradu v Kalnej nad Hronom. Je nutné sa vopred
(do 21. mája) zaregistrovať u Ing. Igora Gogoru.
Pri malom záujme zo strany občanov
bude toto podujatie zrušené.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na pokračovanie zasadnutia

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

22. mája 2013 (streda) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rôzne
6. Informatívna správa spoločnosti Kalná KTR, s.r.o. za rok 2012
7. Informatívna správa starostu obce
8. Diskusia
9. Záver

Spomienka
„Láska nezomiera, ľudia áno. Nechajte ma ísť....
Najviac mi dokážete lásku, keď ma necháte žiť
vo svojich srdciach, mysliach a dobrých skutkoch.“

Stribula Alex. Sandor 9. 5. 2013
Lúči sa manželka, syn s rodinou
a dcéra s rodinou.

