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Beh oslobodenia,
kladenie vencov aj tradičná
zábava pri tanku
Hasiči priniesli z Lipoviny za plný fúrik medailí

Ženy získali zlato aj striebro
BÁTOVCE / KALNÁ NAD
HRONOM (DHZ) - V sobotu
4. mája sa v priestoroch vodnej nádrže Lipovina konal 2.
ročník Hasičskej súťaže dvojíc.
Dobrovoľný hasičský zbor Kalná nad Hronom reprezentovali
štyri dvojice.
Súťažiaci vystrojení prilbou,
opaskom, rukavicami a s dýchacím prístrojom na chrbte vytvárali hadicové vedenie,
vynášali nádobu s tekutinou
po schodoch na hrádzu, museli odtlačiť „zavadzajúce“ auto.
Jednou z disciplín bolo aj prenášanie figuríny vážiacej 60 kg.

Odvahu a chuť súťažiť preukázali najmä ženy.
Súťaž bola netradičná, veľmi náročná a preverila silu, výdrž a fyzickú kondíciu súťažiacich. Osme miesto si vybojovala zmiešaná (manželská) dvojica Lucia a Andrej Zdychavskí.
Súťažili v kategórii muži. Dávid
Král a Maroš Mazáň sa umiestnili na 10. mieste. Cenu za 1.
miesto v kategórii ženy získali
Nikoleta Ambrózayová a Jana
Ambrózaiová. Zuzana Jankoveová a Lenka Berkešová skončili na 2. mieste. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Obm žiaci 18. kolo
Kalná n/Hronom – Veľké Ludince 0 : 5 (0:4)

Ďalší zápas odohrajú naši žiačikovia 11. mája o 14.00 hod.
doma proti Šahám.

V. liga Východ Dorast 24. kolo
Kolárovo - Kalná n/Hronom2:0 ( 0:0)
Dohrávka: Komjatice – Kalná n/Hronom 5:1 (1:1)

Obdivovali aj zbierku
hasičských áut

KALNÁ NAD HRONOM
/ TRENČÍN (DHZ) - V piatok 3. mája ráno nás budilo hrmenie a na oblohe sa ukazovali čierne mraky. Rozpršalo sa,
no ani to neodradilo takmer 30
dobrovoľných a mladých hasičov, aby išli na výlet na 11.
Medzinárodnú výstavu hasičskej a záchranárskej techniky
v Trenčíne.
Vystavené bolo vybavenie
profesionálnych hasičov, oble-

Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci 11. mája o 16.30 hod.
doma proti Zem. Olči.

V. liga Východ Muži 24. kolo
Kalná n/Hronom– Čaka 0 : 0

Dohrávka : Kalná n/Hronom – Komjatice 4:0 (2:0)
góly za Kalnú: M. Lackó 2, Pacalaj, Hegedus

čenie, technika i najmodernejšie hasičské autá. Nielen deti,
ale aj dospelí obdivovali bohatú zbierku modelov hasičských
áut. Nachádzali sa v nej modely
od veteránov až po najnovšie.
Počas dňa prebiehali ukážky
práce hasičských záchranárskych jednotiek. Niektorí z nás
si užili výhľad na Trenčín z vysunutej plošiny hasičského auta. Po nakúpení suvenírov sme
sa spokojní vracali domov.

Na výstave MLADÝ TVORCA sa zaskveli aj Kalňania

Návštevníci obdivovali
práce talentov zo SOŠ
rili účastníkov výstavy svojimi
schopnosťami a netradičnou
tvorbou. Medzi zvedavých návštevníkov zavítal a o ich tvorbu
sa zaujímal aj minister školstva
Dušan Čaplovič, ktorého zaujala práca mladých ľudí.
Podujatie malo veľa sprievodných akcií, v ktorých dostali študenti možnosti ukázať
svoje schopnosti a zároveň sa
mohli inšpirovať a porovnať so
žiakmi iných škôl,
K mnohým návštevníkom podľa usporiadateľov ich bolo
vyše 57 000 - sa dostali infor-

POZVÁNKA
KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný prípravnýzápas medzi futbalistami FC Nitra a reprezentáciou Malajzie do 23 rokov. Zápas sa uskutoční v utorok
7. mája o 17.00 hod. na našom futbalovom ihrisku.
KFC Kalná nad Hronom

ZVT HRON- združenie obcí Vás pozýva:

Na otvorenie
cyklosezóny

na cyklodráhe:
Jur nad Hronom - Starý Tekov

8. mája 2013

občerstvenie - vyhodnotenie
losovanie tomboly: 1. cena – horský bicykel,
Informácie: 036/7793021, 0903247451, valentova@jur.sk

mácie o študijných a učebných
odboroch z prvej ruky a mož-

no mnohým pomôžu v orientácii na ceste životom.

Hodina literatúry v divadle
kove, má ešte vždy čo povedať
dnešným ľuďom.
Dobové kostýmy, zvyky, reč
postáv voviedli študentov do
Kocúrkova, v ktorom videli svadby, verbovačky, voľby
i pohreby a tiež ako sa chaos,
rozvrat, lenivosť a zápecníctvo

Ďalší zápas odohrajú naši muži najprv v stredu 8. mája o 10.00 hod.
v Tvdošovciach (odchod autobusu o 08.00 hod.). a následne
12. mája o 16.30 hod. v Tlmačoch.

Jur nad Hronom: ŠTART v Jurskom parku
od 10.00-12.00 h.
Dolná Seč: občerstvenie
Kalná nad Hronom: Strelnica
- streľba zo vzduchovky do 15.00 h.
Starý Tekov: CIEĽ v Bažantnici do 16.00 h.

Študenti SOŠ Kalná nad Hronom na Chalupkovej hre Rok v Kocúrkove

NITRA / KALNÁ NAD
HRONOM (SOŠ) - Študentov
tretieho ročníka a nadstavbárov zo SOŠ Kalná nad Hronom
bravúrne výkony hercov Divadla Andreja Bagara v Nitre presvedčili, že slovenská klasika,
Chalupkova hra Rok v Kocúr-

odbehnutí dostane jednorazový vstup do plavárne.
Následne vás komisia pre
rozvoj vzdelávania a kultúry
pozýva o 19:30 hod. na pietny akt kladenie vencov obetiam druhej svetovej vojny
a na oslavy víťazstva nad fašizmom, ktoré sa uskutočnia
pri Dome bojovej slávy. Po
ukončení vás srdečne pozývame už na tradičnú zábavu
pri tanku.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom

Kalnianski hasiči na výstave

NITRA / KALNÁ NAD
HRONOM - V dňoch 18.20. apríla sa na Agrokomplexe v Nitre konala 21. prezentačná výstava žiakov stredných
odborných škôl Mladý tvorca,
ktorú organizačne zastrešuje
Ministerstvo hospodárstva SR.
Každá zo zúčastnených škôl
sa snažila predstaviť verejnosti
svoje zameranie. Študenti SOŠ
Kalná nad Hronom už tradične
svojou vkusne upravenou expozíciou vyvolali záujem okoloidúcich návštevníkov. Budúci
aranžéri, fotografi, grafici oča-

Komisia mládeže a športu
v spolupráci s Magic Teamom
vás srdečne pozývajú na Beh
oslobodenia v Kalnej nad
Hronom, ktorý sa uskutoční
v utorok 7. mája, teda dnes
o 16:30 hod. na sídlisku Juh.
Súťažiť sa bude o zaujímavé
ceny v nasledovných kategóriách: žiaci materskej škôlky,
žiaci ročníkov 1 - 4, žiaci ročníkov 5 - 9, dorastenci, dospelí a seniori. Každý účastník po

šíria z rodiny do spoločnosti.
Veselohra pobavila a poukázala na hodnoty, ktorým ani
150 rokov nič nevzalo na aktuálnosti. Návšteva predstavenia
ideálne doplnila klasické vyučovanie, umožnila študentom
bližšie spoznať slovenskú dra-

matickú tvorbu.
Po divadelnom predstavení
študenti zamierili na Agrokomplex, kde si prezreli prezentácie
stredných škôl - medzi nimi
aj prezentáciu SOŠ Kalná nad
Hronom, v rámci akcie Mladý
tvorca.

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

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

