Týždenník pohronie

16/2013

v mestách a obciach okresu Levice

30. apríla 2013

Príďte v predvečer 1. mája!

Kalnianski dobrovoľní hasiči majú posily

Hneď v prvej súťaži získali
dobré umiestnenie

KALNÁ NAD HRONOM
(DHZ) - V apríli sa rady Dobrovoľného hasičského zboru
rozšírili o sedem nových členov, mladých hasičov.
V sobotu 27. apríla sa vo Veľkých Ludinciach začala tohtoročná súťažná sezóna. Konala sa obvodná súťaž hasičských
družstiev mládeže pri príležitosti osláv sv. Floriána.
Na štart sa postavilo súťažné
družstvo v novej zostave. Táto
súťaž bola previerkou pripravenosti mladých hasičov a naše zmiešané družstvo chlapcov a dievčat získalo pohár za
4. miesto.
Prajeme im veľa nových zážitkov a v súťažení veľa úspechov.

2. ročník Jarného stolnotenisového turnaja v Kalnej nad Hronom

Priateľsky, ale v bojovnom
duchu a plnom nasadení
IGOR GOGORA

Prvomájové oslavy
Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Komisiou pre rozvoj vzdelávania a kultúry vás v utorok 30. apríla pozýva na
prvomájové oslavy s nasledovným programom:
18:30 hod.
stavanie mája na detskom ihrisku v Kalnici
19:30 hod.
stavanie mája na sídlisku JUH
od 19:00 hod. diskotéka pri tanku

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
Obm žiaci 17. kolo
D. Pial – Kalná n/Hronom 6 : 0 (3 : 0)

Ďalší zápas odohrajú naši žiačikovia dňa 4. mája o 14.00 hod.
doma proti V. Ludinciam.

V. liga Východ Dorast 23. kolo
Kalná n/Hronom– Strekov 0 : 0

Ďalšie zápasy odohrajú naši dorastenci dňa 1. mája o 14.00 hod.
v Komjaticiach a 4. mája o 14.00 hod. v Kolárove.

V. liga Východ Muži 23. kolo
Marcelová - Kalná n/Hronom 2 : 1 (1:0)
gól za Kalnú: Zorád.

POZVÁNKA

KALNÁ NAD HRONOM V sobotu 20. apríla sa konal 2.
ročník Jarného stolnotenisového turnaja, ktorý organizovala
Komisia mládeže a športu pri
Obecnom úrade. Organizátori
sa snažili nadviazať na úspešný 1. turnajový ročník z vlaňajšieho roka, ale vzhľadom na
príjemné počasie a práce v záhradkách sa prihlásilo len 16
športovcov.
Súťažilo sa v troch kategóriách. Všetky zápasy sa niesli
v priateľskom, športovom, ale
bojovnom duchu.
Víťazi jednotlivých
kategórií:
Neregistrovaní hráči: 1.
MartinUhliar; 2. Lukáš Lukniš;
3. Štefan Malček.
Registrovaní hráči: 1. Matúš
Mikle (STK Mýtne Ludany); 2.

KFC Kalná si vás dovoľuje pozvať na dohrávku majstrovského domáceho zápasu v stredu 1. mája o 16.30 hod.
medzi domácimi KFC Kalná n/Hronom a mužstvom
Komjatíc a na následne na riadne kolo v sobotu 4. mája
o 16.30 hod. medzi domácimi KFC a mužstvom Čaky.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.
KFC Kalná nad Hronom

ZVT HRON- združenie obcí Vás pozýva :

Na otvorenie
cyklosezóny

Milan Gabrhel (STK Kalná nad
Hronom); 3. Peter Lipták Peter
(STK Kalná nad Hronom).
Štvorhry: 1. Matúš Mikle –
Milan Gabrhel; 2. Lukáš Kalina

– Peter Molnár; 3. Matej Markuš – Tibor Hancko.
Víťazi boli ocenení pohármi,
medailami, diplomami a zľavovými kupónmi pre nákup špor-

tových potrieb. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.
Tí, ktorí prišli, určite neoľutovali. Organizátori ďakujú
všetkým za účasť.

na cyklodráhe:
Jur nad Hronom - Starý Tekov

8. mája 2013

POZVÁNKA
Predseda Komisie mládeže a športu Roman Gogora
zvoláva

Daruj krv, zachrániš život!
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
a Obecný úrad Nový Tekov, v spolupráci
s Národnou transfúznou službou v Nitre
Vás srdečne pozývajú na

MÁJOVÚ KVAPKU 2013
dňa 16. mája 2013 od 8.00 do 12.00 hod.

v priestoroch KD v Novom Tekove.
Predbežný záujem potvrďte na OÚ Nový Tekov
(036/638 71 21) alebo u p. Želiarovej (0918 528 263).
Každý darca obdrží potvrdenie do zamestnania,
občerstvenie a malý darček.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

zasadnutie
Komisie mládeže a športu,
ktoré sa uskutoční

v pondelok 6. mája (v pondelok) o 16:30 hod.
v Sobášnej miestnosti Obecného úradu
v Kalnej nad Hronom.
Program zasadnutia:

1. Úvod
2. Projekt výchovy mladých futbalistov v Kalnej nad Hronom
3. Medzinárodný deň detí
4. Tesco beh pre život 25. mája
5. Premietanie online MS hokeja
6. Turistika
7. Diskusia
8. Záver.

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

