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v mestách a obciach okresu Levice

12. februára 2013

Urobte niečo pre svoje zdravie
a zájdite na šálku do Čajovne

Napojenie domácností na verejnú kanalizáciu nahláste do konca týždňa

Obecný úrad skontroluje
pripojenosť ľudí
IGOR GOGORA
Väčšina z nás určite vie, že
v obci máme splaškovú kanalizáciu, ktorá odvádza odpadové vody z domácností a podnikov do
čističky odpadových vôd. Tá ich
následne vyčistí a recipientom
opäť čistej vody je rieka Hron.
V Levickom okrese patríme medzi jednu z mála obcí, ktorá svojim občanom poskytuje aj túto
službu. Pravdou však je, že nie
všetky domácnosti majú privedenú prípojku kanalizácie pred
plot (takmer 85 % domácností

je pokrytých), a teda sa nemôžu
pripojiť. Aj preto obecné zastupiteľstvo zahrnulo do rozpočtu
obce na rok 2013 vypracovanie
poslednej etapy projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie a rekonštrukcie čističky
odpadových vôd.
Podľa § 23 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach: vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo poze-

mok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, v našom prípade s obcou.
To znamená, že obec pristúpi ešte tento týždeň ku kontrole pripojenosti ľudí. Preto žiadame občanov, ktorí sa napojili
na obecnú kanalizáciu a neboli
to nahlásiť na obecný úrad, nech
tak vykonajú do konca týždňa.
Nie je to spravodlivé a ani fér vo-

či tým občanom, ktorí to poctivo
prihlásili. Budeme veľmi vďační,
ak si túto povinnosť splníte dobrovoľne do konca tohto týždňa
(teda do 15. 2. 2013) a my nebudeme zisťovať vaše dôvody, prečo ste tak neurobili už pred rokmi. Pokiaľ však nezareagujete
ani na túto výzvu, budeme musieť prikročiť k správnemu konaniu.  Každá prípojka bola zameraná kamerovým systémom,
a preto zistenie, kto je pripojený
a kto nie je, už len administratívny úkon. 
(autor je zástupca
prednostu Obecnéhoúradu)

Plesali aj mladí z OZ Magic Team

Potlesk pre mužské
Labutie jazero

DENISA BELFIOVÁ
KALNÁ NAD HRONOM –
Nultý ročník plesu občianskeho združenia (OZ) Magic Team sa konal v piatok 8.februá-

ra. V kultúrno-spoločenskej sále sa stretli členovia tejto čarovnej skupiny a ich pozvaní priatelia, známi, ale aj zástupcovia
obce. Všetkých plesajúcich privítal a príjemnú zábavu im po-

prial Igor Gogora. Mikrofónu
sa potom ujal Štefan Jankove,
ktorý sprevádzal celým fašiangovým večerom.
Hostia si pochutili na zabíjačkových dobrotách a kapustnici pripravených v Kolibe u Šidla, za čo Magic team majiteľom srdečne ďakuje.Veľká vďaka patrí tiež štedrým sponzorom za bohatú tombolu.
O zábavu sa postaral Dj Oli
J, no najmä organizátori s originálnym programom. Mužská
časť Magic teamu sa pochlapila Labutím jazerom a vtipnými scénkami z každodenného
života. Všetci členovia si pripravili aj spoločné vystúpenie,
v ktorom ukázali nielen svoje
tanečné schopnosti, ale hlavne

kreativitu a skvelé nápady. Vyvrcholením večera bolo však
jednoznačne vystúpenie legendárnej kapely ModernTalking
v podaní Jakuba Hajta a Juraja
Pacalaja. Chlapci roztancovali celú sálu a pre veľký úspech
svoj koncert v budúcnosti určite zopakujú.

Niečo málo o čaji
Čaj vzniká spracovaním
listov čajovníka. Medzi krajiny známe produkciou čaju
patria Čína, India, Nepál, Japonsko, Srí Lanka a ďalšie.
Listy čajovníka sú dlhé od
3 do 25 cm a široké medzi
1-10 cm. Zbierajú sa väčšinou
niekoľkokrát do roka. Ďalšie
spracovanie sa deje rôznymi
spôsobmi, tak vznikajú rôzne druhy čaju. Základným
faktorom je stupeň oxidácie
(fermentácia).
Naše telo je zvnútra neustále atakované voľnými radikálmi (srdcové choroby,
mŕtvica, rakovina, obezita,
starnutie). Jednou z ciest boja
proti nim je pravidelné pitie
čaju, pretože je to významný
zdroj antioxidantov !

Náš 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 s priateľmi alebo s rodinou.
Čaj je možné si u nás zakúpiť aj v praktických 50 g vreckách, do ktorých je čaj čerstvo balený a vážený.
Nájdite si teda čas pre každodennú šálku čaju, a urobte
tak niečo pre svoje zdravie.

Poďte sa lyžovať!

Komisia mládeže a športu pozýva občanov v sobotu 16. februára na lyžovanie do lyžiarskeho strediska Ski Krahule. Doprava je
zdarma, ceny Ski pasov celodenný dospelý 18€, deti 13€, poldenný dospelý

13€, deti 10€, rodinný 2+1
43€, 2+2 48€. Odchod autobusu je o 7.15 h spred OU
a 7:30 z autobusovej zastávky pri ubytovni Sýpka. Prihlásiť na lyžovačku sa môžete u p. Poliakovej v miestnej
knižnici.

Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom
Vážení spoluobčania !
Ak máte v rodine vy alebo
niekto z vašich známych deviatakov, určite sa v týchto dňoch
intenzívne a zodpovedne zamýšľate nad tým, na ktorú strednú školu poslať prihlášku. Možno vám poskytnutím informácií
pomôžeme vo vašom rozhodnutí.
Sympatická škola lokálneho typu s dlhoročnou úspešnou
tradíciou Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom ponúka
v školskom roku 2013-2014 tieto možnosti štúdia v študijných
i učebných odboroch :
študijné štvorročné
odbory končiace
maturitou
 grafik digitálnych médií
– pre žiakov, ktorí majú záujem o prácu s počítačmi a chcú
sa naučiť programovať a komunikovať v rôznych počítačových
programoch

 pracovník marketingu –
odbor, v ktorom sa žiaci naučia
úspešne manažovať podniky či
agentúry
 fotograf - študijný štvorročný odbor, prvý a zatiaľ jediný na Slovensku, ktorý odborne pripraví žiakov na lukratívne
povolanie
 grafik tlačových médií –
odbor, v ktorom sa žiaci naučia
graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, naučia sa ovládať
nové grafické techniky
 informačné systémy
a služby – študijný odbor zameraný na evidovanie, triedenie
a uchovávanie informácií tak,
aby ich bolo možné efektívne
využívať v praxi
učebné trojročné
odbory končiace
výučným listom
 aranžér – odbor, v ktorom
nájdu uplatnenie žiaci s estetickým cítením a kreativitou, môžu

sa vypracovať v oblasti moderného dizajnu a aranžovania
 fotograf – pre žiakov, ktorí
radi fotografujú a chcú sa zdokonaliť v ovládaní fotografických techník
 predavač – odbor, ktorého
absolventi majú široké uplatnenie v oblasti obchodu a služieb
 po vyučení dvojročné denné nadstavbové štúdium pre
tých, ktorí si chcú doplniť vzdelanie maturitou
Ideálnou možnosťou pre žiakov SOŠ Kalná nad Hronom je
získanie maturitného vysvedčenia a zároveň aj výučného listu, čo je obrovskou výhodou pri
vstupe do pracovného pomeru.
Všetky odbory sú manuálne nenáročné, pritom zaujímavé a populárne.
Škola starostlivo sleduje potreby spoločnosti a týmto potrebám prispôsobuje a modernizuje aj svoje zameranie v študijných i učebných odboroch tak,

aby absolventi školy našli svoje
uplatnenie na domácom alebo
európskom trhu práce a tí najlepší i v štúdiu na vysokých školách.
Výhodou pre miestnych žiakov je dostupnosť, pre žiakov
z okolia zosúladený cestovný
poriadok autobusov s trvaním
vyučovania.
Novinkou pre žiakov prvého
ročníka je sada zošitov, ktorú
dostane každý žiak, ktorý nastúpi do 1. ročníka zadarmo.
Vážení rodičia a žiaci, príďte sa presvedčiť, o našej ponuke sa môžete dozvedieť viac. Radi vás privítame a poskytneme
podrobnejšie informácie.
Kontakt:
Stredná odborná škola,
Ul. mieru 23,
Kalná nad Hronom
tel. 036/6395215
e-mail: soskalna@inmail.sk
www.soskalna.sk

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

12. februára 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.		 Správa o hospodárení Gastrocentra za rok 2012,
		 za január 2013 a plánovaný rozpočet na rok 2013
7.		 Informatívna správa starostu obce
8.		 Schválenie aktualizovaného VZN č. 20/2013
		 o pravidlách prideľovania dotácií z rozpočtu obce
9.		 Diskusia
10.		 Záver

