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Predstavitelia cirkví sa stretli s predstaviteľmi obce

Od nežnej revolúcie po prvýkrát
PAVOL KOCKA

KALNÁ NAD HRONOM –
Prvýkrát od nežnej revolúcie
sa v stredu 6. novembra uskutočnilo stretnutie predstaviteľov
Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v. a Reformovanej kresťanskej cirkvi na Sloven-

sku v budove Obecného úradu
za účasti starostu obce, jeho zástupcu a predsedu komisie pre
kultúru a vzdelávanie pri OZ.
Hlavným bodom stretnutia bolo organizačné a technické zabezpečenie Ekumenického adventného koncertu v kostole reformovanej cirkvi, kto-

rý sa bude konať 14. decembra
o 15:00 hod. (Podrobnosti budú
zverejnené v nasledujúcich číslach a v obecnej káblovke).
V priebehu stretnutia sa prehodnotili ďalšie kroky spolupráce všetkých cirkví v obci s obecným zastupiteľstvom a spoločné
riešenia niektorých problémov

vzájomného spolužitia občanov
rôzneho vierovyznania.
Účastníci pozitívne zhodnotili význam tohto stretnutia, pretože sa prvýkrát od nežnej revolúcie stretli za spoločným stolom predstavitelia cirkví a predstavitelia obce.
(autor je zástupca starostu)

Príspevok do fotosúťaže

Takto vidí jeseň Mária Pokoraczká
z Kalnej nad Hronom

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
V. liga Východ Dorast 15. kolo
KFC Kalná n/Hronom – Kolárovo 1:4 (1:0)

Gól za Kalnú: Dávid. Našim dorastencom sa skončila jesenná časť súťažného ročníka. Momentálne sa nachádzajú na veľmi peknom 5.
mieste so ziskom 22 bodov. Ďalší súťažný zápas odohrajú až v marci
2014, kedy sa začne odvetná časť súťaže.

V. liga Východ Muži 15. kolo
KFC Kalná n/Hronom – Bánov 0 : 0

Nášmu A mužstvu sa taktiež skončila jesenná časť súťažného ročníka. Momentálne sa nachádzajú na peknom 5. mieste so ziskom 27
bodov. Ďalší súťažný zápas odohrajú až v marci 2014, kedy sa začne
odvetná časť súťaže.
KFC Kalná nad Hronom

POĎAKOVANIE

Vedenie KFC Kalná nad Hronom sa spolu s hráčmi chce touto
formou poďakovať svojim verným fanúšikom za ich podporu a príkladné povzbudzovanie počas jesennej časti súťažného ročníka. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj počas
odvetnej časti a my sa zas posnažíme svojou hrou a dobrými výsledkami Vám opäť prinášať radosť. Zároveň sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri organizácií domácich
zápasoch (p. prevádzkarke, hospodárom, usporiadateľom,
kameramanom a našim trénerom) za ich obetavú prácu.
ĎAKUJEME

Výsledky zápasov 5.kola MO II
v pingpongu:
Rybník F – Kalná A 9 : 9

Body za Kalnú: Gabrhel M 3.5, Heinsch P. 2.5, Lipták P. 2, Hancko T. 1

Kalná B – Hronovce C 11:7

Body za Kalnú: Zsigmond Á. 4.5, Uhliar M. 3, Lukniš N. 3, Lukniš L. 0.5

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU
OBEC KALNÁ NAD HRONOM
November 2013
plasty
28.11.

RAŇAJKY V GASTROCENTRE

Gastrocentrum Kalná nad Hronom
rozširuje svoju ponuku o raňajky !
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STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na riadne 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

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

V našej prevádzke Vám ponúkame aj raňajky,
na ktoré vieme pripraviť rôzne druhy vaječných jedál,
výrobky z údenín, osúchy, desiatové polievky a našou
špecialitou budú aj plnené toasty.
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov
4. Rôzne
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy
		 Kalná nad Hronom za školský rok 2012/2013
7. Plánovaný rozpočet Gastrocentra Kalná nad Hronom
		 na rok 2014 a návrh na zvýšenie tržieb v roku 2014
8. Úpravy rozpočtu obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra
		 na I. polrok 2014
10. Informatívna správa starostu obce
11. Schválenie VZN č. 10/2013 o prenajímaní obecných bytov
12. Diskusia
13. Záver

