Týždenník pohronie
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v mestách a obciach okresu Levice

5. marca 2013

Ďalší zaujímavý príspevok
do literárnej súťaže

Kalňania v sobotu lyžovali na Krahuliach

Prevetrali si hlavy a zrelaxovali
ALENA CHLPAČOVÁ

V sobotu 2. marca sa viac ako
40 obyvateľov Kalnej nad Hronom zúčastnilo zájazdu do lyžiarskeho strediska Krahule.
Obec opustili ráno o štvrť na
osem a vydali sa plní pozitívnych očakávaní v ústrety skvelej
lyžovačke.
Svah bol výborne upravený
a počasie skutočne prialo. Bol
to naozaj krásny slnečný deň
ako stvorený na lyžovanie.

Všetci si skvele oddýchli od
bežných starostí, prevetrali si
hlavy a vynikajúco zrelaxovali.
Účastníci sú Komisii mládeže a športu nesmierne vďační za
organizáciu tohto zájazdu a najmä za to, že všetkým 12 zúčastneným deťom umožnili rozvíjať
ich lyžiarsky potenciál a zašantiť
si na snehu.
Dúfajú, že aj v najbližšej lyžiarskej sezóne sa budú môcť
zúčastniť takého skvelého zájazdu, aký bol uplynulú sobotu.

V obecnej knižnici bude 11. marca DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ		

Kto príde v ten deň,
nemusí platiť členský poplatok
SYLVIA POLIAKOVÁ

Obecná knižnica v Kalnej
nad Hronom sídli pri hlavnej
ceste v centre obce pri fontáne. V septembri a októbri 2011
prešla menšou rekonštrukciou.
Vymaľovali sa všetky miestnosti, teda sú svetlejšie, a vymenili
podlahy, čo dotvorilo celkový
vzhľad miestností. Knižnica má
tri miestnosti, chodbu a sociálne zariadenie. Vľavo od vchodu je miestnosť, v ktorej nájdete rozprávky v slovenskom jazyku, v maďarskom jazyku, povesti, poéziu a prózu, ale aj literatúru pre mladých či literatúru

ako povinné čítanie pre žiakov.
V tejto miestnosti je zriadený
aj detský kútik doplnený vkusnými stolíkmi a stoličkami. Malé deti majú túto miestnosť najradšej, pretože sa tu môžu pohodlne posadiť a listovať v rozprávkových knižkách, poprípade si aj niečo nakresliť. V ďalej
miestnosti je beletria v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku. Sem chodia najmä ženy,
ktoré sa radi unášajú romantickými príbehmi či detektívkami.
V tretej miestnosti sa nachádza
náučná literatúra, ktorá je rozdelená podľa druhu. Nájdete
v nej literatúru o zdraví, kráse,

Spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o.
oznamuje svojim zákazníkom
a ďalším občanom obce Kalná nad Hronom
zmenu otváracích hodín nasledovne:

Pondelok:
6:30 – 11:00 12:00 – 18:30
Utorok:
6:30 – 11:00 12:00 – 18:30
Streda:
6:30 – 11:00 12:00 – 18:30
Štvrtok:
6:30 – 11:00 12:00 – 18:30
Piatok:
6:30 – 11:00 12:00 – 18:30
Sobota:
7:00 – 13:00
Nedeľa:
zatvorené
Veríme, že aj naďalej budete s našimi službami spokojní!

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce
na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa

15. 3. 2013

bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 7:30 hod. do 11:30 hod.:

29. Augusta č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/VE, 5, 6, 7, 8, 9
Holubia č. 1, 2, 3
Červenej armády č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 41/A,
41/B, 42

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

Nitrianska č. 5
Komenského č. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nová č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Záhradná č. 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/VE, 12, 13, 13/VE,
Školská č. 7, 8, 9, 18

Termíny ďalších odstávok
prinesieme v budúcich číslach!

psychológii, filozofiu, náboženstvo, ateizmus, literatúru o prírode, o našom krásnom Slovensku , tiež rôzne slovníky, príručky, knihy o varení, poľovníctve, hubách aj rastlinách atď.....
Obecná knižnica je dobre vybavená knihami všetkých žánrov.
Všetci, ktorí sem chodia, si majú z čoho vyberať a spríjemniť si
svoj voľný čas.
Výpožičný čas v obecnej knižnici je:
pondelok:
12:00- 17:00 hod.
streda: 
10:00- 16:00 hod.
štvrtok: 
12:00 – 17:00 hod.
Členský poplatok na jeden rok
je:

dospelí: 
0,66 centov
deti do 15 rokov:  0,33 centov
V obecnej knižnici sa koná raz ročne „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ a to v marci,
ktorý je tradične mesiacom knihy. Každý, kto v tento deň obecnú knižnicu navštívi, má na celý
rok členský poplatok zadarmo
a na návštevníkov čaká veľa nových kníh. Knihy sa dokupujú
aj priebežne počas roka. Tento
rok bude deň otvorených dverí
v pondelok 11. marca od 9. do
17. hod. Čakáme a tešíme sa na
všetkých, ktorí v knižnici ešte
neboli. Neváhajte a príďte si po
literatúru, ktorá vás zaujme.

Krásy Kalnej nad Hronom
V tejto obci majú ľudia stále dôvod
na úsmev vďaka nikdy neutíchajúcej
rieke Hron, ktorá cez dedinu preteká,
a prináša tak medzi obyvateľov zvláštne
puto priateľstva a spolupráce.
JURAJ MARUŠKA
Keďže pochádzam z hornatého prostredia, kde som
strávil celé svoje detstvo,
Kalná nad Hronom mi prišla úplne iná a veľmi zaujímavá. Otvorený priestor a zelené pláne ma uchvátili natoľko, že som tu už tretí rok
a veľmi som si zamiloval tunajšiu prírodu.
Kalná nad Hronom sa hlavne
vyznačuje krásnym prostredím neďaleko moderného
mesta Levice.
V tejto malebnej dedinke sa
človek dokáže vymaniť z pazúrov každodenného stresu, ktorému sme vystavení
v dnešnom uponáhľanom
svete.
V Kalnej nad Hronom sa
uchovalo čaro bezproblémového života na dedine, ale aj
napriek tomu je stále v centre diania. Celá dedinka sa

rozkladá v susedstve krásneho Tekova, ktorý sa dlhé
roky považuje za klenot Slovenska. V tejto obci majú ľudia stále dôvod na úsmev,
vďaka nikdy neutíchajúcej
rieke Hron, ktorá cez dedinku preteká, a prináša tak
medzi obyvateľov zvláštne
puto priateľstva a súdržnosti. Samozrejme dôvodov na
úsmev je oveľa viac, vďaka milému pánovi starostovi, ktorý sa o našu dedinku
dlhé roky stará a dozerá na
ňu pevnou rukou, aby všetko fungovalo tak, ako má.
Verím, že aj v nasledujúcich
rokoch si Kalná nad Hronom poradí so všetkými
problémami, ktoré sa jej postavia do cesty, a tak prispeje k šťastnému a mierumilovnému
spolunažívaniu
všetkých občanov.
(autor má 17 rokov,
je z Horných Hámrov)

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KALNÁ NAD HRONOM
Výbor DHZ v Kalnej nad Hronom zvoláva

výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 9. marca o 18. hodine
v kultúrno-spoločenskej sále obce.

Členský príspevok na rok 2013 je 2 EUR. Vaša účasť je nutná!
DHZ Kalná nad Hronom

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

5. marca 2013 (utorok) 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. Rozbor hospodárenia obce za rok 2012
7. Správa o činnosti Relaxačno – športového areálu za rok 2012
8. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2012
9. Správa Hlavného kontrolóra
10. Informatívna správa starostu obce
11. Schválenie VZN č. 20/2013 O pravidlách prideľovania dotácií
		 z rozpočtu obce
12. Schválenie VZN č. 26/2013 O poskytovaní sociálnej pomoci
		 obyvateľom obce Kalná nad Hronom z rozpočtu obce
13. Schválenie VZN č. 17/2013 O verejnom poriadku
		 na území obce Kalná nad Hronom
14. Diskusia
15. Záver

