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Kolaudácia prvého bytového domu

Na jar sa nasťahujú nájomníci

Prvý bytový dom je už po kolaudácii.

KALNÁ NAD HRONOM
(ig) - Kolaudácia prvého bytového domu SO.02 (12 bytových
jednotiek) sa konala v piatok
29. novembra.

Na prehliadke sa zúčastnili
zástupcovia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Levice, Regionálneho úradu verejného zdravot-

níctva z Levíc, stavebný úrad aj
stavebný dozor obce Kalná nad
Hronom. Účastníci si detailne
prešli celý bytový dom a dohodli sa na dokončení ukončo-

vacích prác (položenie plávacích podláh, osadenie zárubní,
namaľovanie zábradlia). Celú
stavbu realizovala spoločnosť
ViOn a.s. za cenu 540 000 €.
Následne obec plánuje požiadať Štátny fond rozvoja bývania o nenávratnú dotáciu a vzápätí o výhodný úver na 30 rokov. Ten však obec nezaťaží,
pretože to bude splácať z nájomného od nových nájomcov.
To znamená, že ak obec uspeje pri podávaní žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov, výstavba
týchto nájomných bytov bude
bez kapitálových výdavkov na
strane obce (ak nerátame kúpu
pozemku pod bytovkami, ktorý obec kúpila od HDM a.s. za
sumu 14 €/m2). Priame náklady na výstavbu tohto bytového
domu sa pohybujú na úrovni
15 000 €. Žiadosti o pridelenie
nájomných bytov je možné podať do konca tohto kalendárneho roka a nasťahovanie nájomníkov by malo prebehnúť
niekedy vo februári respektíve
v marci 2014.

Školáci z Kalnej spoznali českú a taliansku kuchyňu

Chutila im aj ryba s cestovinou
tencie kuchára Júliusa Šajgala,
ktorý pripravoval ryby aj v zahraničí. Žiaci sa dozvedeli o vitamínoch v použitých potravinách aj zloženie rybacích filetov. Malí stravníci jedlo aj výzdobu jedálne počas Dňa me-

dzinárodnej kuchyne ocenili.
Projekt pod taktovkou Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov podporený Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu pomohol uskutočniť riaditeľ
školy Peter Lipták.

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci
s Reformovanou kresťanskou cirkvou,
Evanjelickou cirkvou a Rímsko-katolíckou cirkvou
vás srdečne pozývajú na

Ekumenický adventný koncert
v nedeľu 14. decembra o 14:00 hod.

v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Kalnej nad Hronom.
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom
vás srdečne pozývajú na

oslavy Mikuláša
v sobotu 7. decembra o 15:00 hod.
v kultúrno – spoločenskej sále.

Pre deti sú pripravené medovníčky, ktoré si môžu
samy vyzdobiť, a vianočný punč.
Teší sa na Vás Mikuláš a jeho pomocníci.
Zároveň vás v nedeľu 8. decembra pozývame
do kultúrno-spoločenskej sály obce na
adventné popoludnie s týmto programom:
16:00 hod. vystúpenie operného speváka Maroša Banga
17:30 hod. vystúpenie operetného speváka
Józsefa Egriho z Maďarska

Pozor, zmena!
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a obec Kalná nad Hronom
vás pozývajú na

Vianočné trhy do Bratislavy
v nedeľu 15. decembra.
Odchod autobusu je už o 14. 00 hod. spred obecného úradu.
Zapísať sa môžete v obecnej knižnici cez výpožičný čas.

Príďte na vianočné trhy
Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s Gastrocentrom
už tradične každý rok organizujú

v kultúrno-spoločenskej sále

vianočné trhy.
Tento rok to bude

v pondelok 16. decembra od 9:00 hod – do 17:00 hod.
Príďte a potešte seba či svojich blízkych sladkým
medovníčkom, vianočnou dekoráciou či príjemnou
atmosférou blížiacich sa Vianoc.
Ako občerstvenie podávame vianočný punč a sladký koláč.

Výsledky zápasov 8.kola MO II
v pingpongu:

Šikovný tím kuchárov...

KALNÁ NAD HRONOM –
Medzi vybranými školami Nitrianskeho kraja, ktoré sa zúčastnili projektu Dní medzinárodnej kuchyne v školskom
stravovaní, bola aj ZŠ v Kalnej
nad Hronom.

Školáci vo štvrtok 21. novembra mohli konzumovali
brokolicovú krémovú polievku a rybací paprikáš s cestovinou, čo bola neobvyklá príloha
k rybe. Obed pripravili pracovníčky školskej jedálne za asis-

TJ Hontianske Trsťany E – Kalná A 9:9

Body za Kalnú: Lipták L. 4.5, Heinsch P. 1.5, Markuš M.1.5, Hancko T. 1.5

STK Iňa A – Kalná B 3:15

Body za Kalnú: Uhliar M. 4.5, Lukniš N. 4.5, Molnár P. 2.5,
Zsigmond Á. 2.5, Lukniš L. 1

...a spokojní malí stravníci.

Školáci posielajú príspevky do literárnej súťaže

Čarovná príroda Kalnej n. Hronom
Príroda v Kalnej
nad Hronom

Príroda Kalnej je naša matka,
ktorá nás všetkých
neustále láska.
V náručí nás drží pevne,
odísť sa nám veru nechce.
Je tu les i rieka,
v ktorej pláva rybka.
V lese behá veverica,
červenajú sa jej líca.
Lákajú nás teplé lúče,

váľame sa v zlatých listoch
tešíme sa z jesene.
Iba ráno, tmavé ráno
nemáme ho rady,
musíme do školy vstávať,
nemôžeme sa zabávať.

V našej obci vládne
ticho, mier,
vietor ukazuje nám smer.
Kalná i jej príroda je krásna
donúti nás pozerať sa.
Nina Poliaková, 8. A

Moja obec – môj domov

Domov je ako farebné lístie,
čo zafarbí našu tvár,
keď v jeseni priletí k nám
a dá nám požehnanie na cestu.
Domov je ako vánok,
čo pohladí našu tvár
a dá nám najavo svoju oddanosť
nežnými slovami.
Je tu najmä v chladnej
a tuhej zime života
a otvára nám náruč sladkých kvetov.
Kvetov domova.
Ema Hudecová, 8. A

Moja rodná obec

Slniečko ukazuje zúbky svoje,
zasvietilo i na okno moje.
Tam, kde ukrýva sa moja tvár,
je moja obec, môj rodný kraj.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

Pozri na zelenú lúku,
na kvety biele ako múku.

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

Vidíš tú krásu?
Ten nádherný kraj?
Tu žijem, rastiem a svet spoznávam.
Nina Poliaková, 8. A

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

