Týždenník pohronie

4/2013

v mestách a obciach okresu Levice

5. februára 2013

Nová literárna súťaž
nielen pre žiakov ZŠ

Rodičovský ples sa vydaril – spokojní boli všetci

Kvalitné fašiangové podujatie

KALNÁ NAD HRONOM
(sp) - Rodičovský ples Základnej
školy sa konal v sobotu 2. februára v kultúrno-spoločenskej sá-

le. Na úvod zaspievali Katarína Krchová a Sylvia Poliaková,
ktorá ako predsedníčka združenia rodičov privítala staros-

tu Ladislava Éhna s manželkou,
a riaditeľa základnej školy Petra Liptáka, ktorý ples slávnostne otvoril. Slávnostnú atmosfé-

ru znásobili tanečníci z Junilevu
Levice. O hudbu a dobrú náladu
sa počas večera staral DJ-Marco, ktorý to v niektorých kolách
poriadne roztočil a veru boľavé nohy boli toho dôkazom. Na
hostí čakala chutná večera a po
polnoci bohatá tombola. Hostia
sa posilnili voňavou kapustnicou, ktorá všetkých posilnila až
do skorého rána Zábava sa vydarila a rodičovský ples vstúpil
do análov kvalitných tradičných
podujatí.
Organizátori ďakujú všetkým
sponzorom, ktorí prispeli do
tomboly peknými cenami. Aj
rodičom pomáhajúcim pri výzdobe. Vďaka patrí tiež obecnému úradu a starostovi L. Éhnovi.

Nové priame čísla na Obecný úrad
v Kalnej nad Hronom
Oznamujeme občanom, že od 21.1. 2013 je na Obecnom úrade v prevádzke nová telefónna ústredňa. Hlavné číslo na Obecný úrad
ostalo nezmenené: 036/6395109. Jednotlivým zamestnancom sa však dá dovolať na ich priame čísla:
Starosta obce
Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ

Ing. Ladislav Éhn

036/6350374

Ing. Eliška Svordová

036/6395109

Ing. Ján Földy

036/6350373

Zástupca prednostu

Ing. Igor Gogora

036/6350375

Pokladňa, evidencia obyvateľstva

p. Anna Lipárová

036/6350376

Matrika, daň z nehnuteľností

p. Alena Hallová

036/6350377

Personálne a mzdové oddelenie

p. Klára Pokoracká

036/6350372

Účtovné a fakturačné oddelenie

Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková

036/6350378

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

Čajovňa v Relaxačno-športovom areáli

V ponuke je 75 druhov čajov

Čarovná príroda
Kalnej nad Hronom
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 oča-

kávajú 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.
Vyhlasovatelia
literárnej súťaže

Príďte sa zabaviť

Dobrovoľný hasičský zbor
Kalná nad Hronom
vás srdečne pozýva na

Hasičský
batôžkový bál,
ktorý sa bude konať

Príbeh čaju sa začína pred
viac ako 4 a pol tisíc rokmi. Je
to prírodný osviežujúci nápoj
a vzhľadom k tomu, že nemá

žiadne kalórie, je to ideálny nápoj, po ktorom sa budete cítiť
dobre a vyzerať lepšie.
Náš novootvorený Tea Bar

Gastrocentrum Kalná nad Hronom

MENU stále za 3 €
Gastrocentrum Kalná nad
Hronom Vám aj v tomto roku
ponúka obedové menu za 3 eurá.
Menu, ktoré sa skladá z polievky,
hlavného chodu, prílohy ako je
šalát, kompót alebo kyslé uhorky
a 2 dcl nápoja. Tešíme sa na Vašu
návštevu! V Gastrocentre si mô-

žete objednať aj slávnostnú hostinu pri rôznych príležitostiach,
posedenie s priateľmi, ktoré pre
Vás vkusne pripravíme, aby ste
sa u nás cítili čo najlepšie.
Tel. kontakt: 0948 396 400
Libuše Poturnayová,
vedúca prevádzky

má v ponuke vyše 75 druhov čajov, dovážaných priamo
z „čajových“ krajín ako Čína,
Japonsko, India, Nepál. Ktorý druh čaju si vyberiete, je len
na vás. Profesionálne zaškolený personál vám rád pomôže
vo výbere vhodného druhu, či
už to bude čierny, zelený, bylinný, voňavý, na chudnutie alebo u detí obľúbený ovocný čaj.

Podávanie čaju v príslušnej čajovej keramike vám spríjemní
chvíle posedenia či už s priateľmi alebo rodinou.
Čaj je možné si u nás zakúpiť aj v praktických 50 g vreckách, do ktorých je čerstvo balený a vážený. Spolu s čajovou
keramikou to môže byť skvelý
darček pre vašich blízkych.
Tešíme sa na vás.

v sobotu 9. februára o 19. hod.
v kultúrno-spoločenskej sále obce Kalná nad Hronom.
Účasť prosím potvrďte
na t.č. 0908 680 441 (p. Mazáňová).

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

12. februára 2013 (utorok) o 16.30 hod.
v sobášnej miestnosti Obecného úradu.

