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v mestách a obciach okresu Levice

29. apríla 2014

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 17. kolo
KFC Kalná n/Hronom - voľno

Ďalší súťažný zápas odohrajú naši žiačikovia v sobotu 3. mája o 14.00
hod. v Hontianskej Vrbici.

OČAMI ZÁHRADKÁROV

V období, keď sa ovocné stromy pripravujú na novú úrodu, keď
ich ovocinári starostlivo kontrolujú ako prezimovali a jarné kvietky
dvíhajú svoje pestré lupienky k teplým lúčom slnka, vtedy záhradkári
ožívajú a tešia sa na dni, ktoré strávia vo svojich záhradkách.
Každoročne vstupom do nového roka hodnotí Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v našej obci predchádzajúci záhradkársky rok vo vlastných
záhradkách, ale i zväzovú činnosť.
Nečakajte však, že základnú organizáciu tvorí len predseda a tajomník, prípadne výbor, ale tvoríme ju
všetci a preto sa aj na jej aktivite
podieľame spoločne. Teraz mi však
dovoľte, aby som Vás v stručnosti
poinformovala o našej organizácii,
pretože od 28. augusta 1973, kedy
záhradkárska osada bola zriadená
prešlo už niečo viac ako 40 rokov.
Za toto obdobie záhradky vymenili nejedného majiteľa a súčasní členovia už ani nevedia, ako to v tých
začiatkoch bolo.

23. augusta 1973 bola ustanovujúca schôdza Ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Z nej bola zaslaná na Republikový výbor prihláška a bol zvolený výbor: predseda Zoltán Košický, tajomník Ľudovít Németh, podpredseda: Tibor
Toldy, pokladník Alexander Sztribula, hospodár Ľudovít Andruška
predsedom revíznej komisie sa stal
František Kováč. Za okresný výbor
bol prítomný Arpád Šimon. V zápisnici sa uvádza, že organizáciu
tvorilo 70 členov. Boli to vlastníci
i nevlastníci pôdneho fondu, teda
takí, ktorí mali záhrady pri rodinných domoch, alebo boli členmi
vtedy ešte JRD i takí, ktorí žiadnu
pôdu nevlastnili.
Záhradkárska osada bolo zriadená na pozemkoch v katastrálnom území Kalná nad Hronom.
Zmluva o dočasnom užívaní pôdy
bola uzavretá 1. 4. 1975 medzi JRD
Kalná nad Hronom a Miestnou organizáciou Ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu o celkovej výmere 2,5 ha a potom 3. 8. 1976 do-

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM

datkom na 0,5 ha. Dohoda znela na
dobu 25 rokov, t.j. do 1. 4. 2000.
Žiadosť záhradkárov na pridelenie pôdy podpisovali členovia výboru zakladajúcej organizácie: páni Zoltán Košický, Tibor Toldy, Michal Szuhaj a Ladislav Turay.
V novovytvorenej záhradkárskej
osade, ktorá dostala meno „Prihronská“ bolo vytvorených celkom
67 záhradiek, ktorých rozloha bola cca 4 áre. Roky plynuli a menil sa i právny systém. Záhradkári v zastúpení už s novým výborom
sa 21.2.2001 rozhodli dať si vypracovať skutkový geometrický plán,
ktorý by znázorňoval už i postavené chatky a začalo sa s vysporiadavaním užívateľských a vlastníckych vzťahov k pôde patriacej k záhradkám. Tento proces bol veľmi
náročný na financie záhradkárov,
čas i zháňanie dokladov, dedičov
a problém robila i administratívna
byrokracia. V máji 2005 sa však na
Správe katastra v Leviciach začali
vydávať listy vlastníctva pre všetkých 67 vlastníkov záhradiek.

V. liga Východ Dorast 23. kolo
KFC Kalná n/Hronom – Zem. Olča 7:1 (4:0)

Mnohí zo zakladajúcich členov
tejto organizácie sa toho už nedožili, alebo pre zdravotné či iné dôvody sa svojich záhradiek vzdali. Prijali sme nových členov, ktorí štafetu a myšlienku záhradkárstva nesú
hrdo ďalej. Tí, ktorí sú členmi organizácie od jej začiatku a sú ešte
i dnes medzi nami, však svoje skúsenosti a dobre mienené rady odovzdávali a aj teraz odovzdávajú nezištne novým a mladším členom.
Vysoko si vážime ich bohaté celoživotné skúsenosti, poznatky
a lásku k ovocinárstvu a záhradkárčeniu. To čo sa v našich záhradkách dosiahlo, ako sa v nich cítime
je snaha a práca nás všetkých. Nedovoľme však zabudnúť na tých,
ktorí myšlienku záhradkárčenia
v našej obci začali realizovať 28.
augusta 1973.
Záhradkárstvo je zdravý životný
štýl, múdrosť aktívne oddychovať,
byť spätý s prírodou a nedevastačne využívať jej zdroje.
Mária Balážová, tajomníčka
ZO SZZ Kalná n/Hr.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM

v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

v súlade s § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
• bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka
• ovládanie práce s PC ( Word, Excel, internet)
• znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov
potrebných pre riadenie MŠ
Požadované doklady potrebné predložiť
do VK spolu s prihláškou:
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
• profesijný životopis
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na funkčné
obdobie
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č.317/2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady v zmysle § 61 ods. (7) zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Iné kritériá:
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, ovládanie
práce s PC
• znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov
potrebných pre riadenie základnej školy
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť a vyrovnaný postoj
k pracovnému zaťaženiu
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
Požadované doklady potrebné predložiť
do VK spolu s prihláškou:
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhrady
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe ( nie zápočet rokov )
• profesijný životopis
• aktuálny výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
• písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy, Školská 11,
Kalná nad Hronom
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných
údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, Školská 11, Kalná nad Hronom

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo
osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové
konanie – MŠ - neotvárať “, najneskôr do 22. 5. 2014 na adresu:
Obecný úrad, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie MŠ - neotvárať“. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený
prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.
V Kalnej nad Hronom 28. 4. 2014
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

DÔLEŽITÝ OZNAM!
Oznamujeme občanom, že dňa 2. 5. 2014 (v piatok)
a 9. 5. 2014 (v piatok) bude Obecný úrad
z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ !!!!

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej školy, Školská 11, Kalná nad Hronom

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo
osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové
konanie - ZŠ - neotvárať “, najneskôr do 22. 5. 2014 na adresu:
Obecný úrad, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň
osobného doručenia v podateľni. Termín a miesto výberového
konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najmenej 7
dní pred jeho začiatkom.
V Kalnej nad Hronom 28. 4. 2014
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

Góly za KFC: Kosiczký 2, Paštrnák 2, Šípoš 2, Dávid.
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci v sobotu 3. mája o 16.30
hod. v Zlatnej na Ostrove. Dohrávka: Naši dorastenci dohrajú vo štvrtok 1. mája o 16.30 hod. na domácom ihrisku dohrávaný zápas proti
Dvorom nad Žitavou.

V. liga Východ Muži 23. kolo
FK Marcelová - KFC Kalná n/Hronom 1:1 (0:1)
Gól za KFC: Szép

POZVÁNKA

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov na ďalší
domáci zápas odvetnej časti, ktorý sa odohrá dňa 3. mája (sobota)
o 16.30 hod. Naši muži v ňom privítajú hráčov Dolného Ohaja. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojim povzbudzovaním nám pomôžete k víťazstvu. Vedenie KFC

Výsledky zápasov 26. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Ip.Sokolec B - STK Kalná nad Hronom A 14:4

Body za Kalnú A: Hancko T. 1, Chlpík P. 1, Lipták L. 1, Lipták P. 1

STK Kalná B– STK Rybník E 4:14

Body za Kalnú B: Uhliar M. 1.5, Zsigmond A. 1.5, Lukniš L. 1

Gastrocentrum Kalná nad Hronom

NOVÉ OBEDOVÉ MENU ZA 3,30 €!
Reštaurácia Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje svoju
ponuku - každý deň Vám pripravíme viac druhov obedových
menu. Náš jedálny lístok rozširujeme o jedlá na objednávku.
Deň vopred si môžete objednať: pagáče – oškvarkové,
zemiakové, domáce knedle – 400g alebo 800 g
Mimo obedov Vám pripravíme: rodinné oslavy
firemné posedenia, rozlúčky so školou
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky
Tel. kontakt: 0948 396 400

Pozvánka na oslavy 1. mája
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry a Obec Kalná nad Hronom
srdečne pozývajú na oslavy 1. mája, ktoré sa uskutočnia
v stredu 30. apríla s týmto programom:
16:30 hod. - stavanie mája v Kálnici
17:00 hod. - stavanie mája na sídlisku Juh Pri dome bojovej slávy
18:00 hod. - vystúpenie dychovej hudby Vozokanka
19:30 hod. - vystúpenie speváka Otta Weitera
20:30 – do 24:00 hod. - diskotéka 				
O občerstvenie je postarané. Príďte, zapojte sa do májových osláv
a svojou účasťou podporte účinkujúcich.			
Tešíme sa na vás!

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM
KIOTI CK22 4X4,
výkon 22 koní, šírka traktora 110 cm.

Ponúkané práce: oranie (dvojpluh), rotavátorovanie,
kosenie (bubnová kosačka), obracanie sena, balíkovanie
sena (Wolagri R500, balíky 25-30 kg, rozmery balíka 57x62
cm), mulčovanie, posýpanie umelým hnojivom, zametanie
spevnených plôch.
Cena za 1 hodinu práce traktorom je 20 eur,
pri väčšom rozsahu prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je 12 eur,
do 20 km je 21 eur a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

