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Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

13. mája 2014

PREVERIL NÁS SPARTAN RACE
preliezanie atď..), a tým teda samotný beh je oveľa atraktívnejším.
Na štartovnej listine boli viaceré známe osobnosti a rovnako
mali zastúpenie všetky štáty V4.
Všetko začalo podpísaním reverzu
o zodpovednosti (inak z toho papiera behal mráz po chrbte), a keďže sme mali štart naplánovaný na
pravé poludnie, mohli sme si vychutnať krásne počasie, navštíviť
rôzne stánky a tešiť sa s priateľmi
zo spoločného dňa. Pretek preveril naše fyzické zdatnosti, a keďže sme tam išli ako tím, ukázali
sme, že radi pracujeme aj v kolektíve. Nepretekali sme na čas, pretek sme si chceli hlavne užiť, zdraví sa vrátiť a tešiť sa zo spoločných
úspechov. No aj napriek tomu sme
skončili okolo 400. miesta s pomedzi 3500 súťažiacich. Nabudúce k našim cieľom pridáme aj dosiahnutie dobrého času  uvidíme... Dovoľte, ešte by som veľmi
rád poďakoval všetkým zúčastneným kamarátom, ktorí išli s nami
v tento deň, podporili nás a spra-

BRATISLAVA (Igor Gogora)
- Športové podujatie s výstižným
názvom Spartan race sa uskutočnilo v sobotu 10. mája pri Zelenej Hôrke (neďaleko vysielača

Kamzík). Tentokrát sme na ňom
nechýbali ani my. Tento pretek je
založený na behu cez prekážky či
už prírodné alebo umelo vytvorené (šplhanie, prenášanie zaťažia,

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

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

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)
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

vili nám vynikajúcu atmosféru...
Bol to krásny deň, ďakujeme...
Keď už sme takto športovo naladení, dovoľte mi ešte pár slov aj na
tému šport ako taký. Čo to vlastne šport je? Je to fenomén, ktorý
sa z nás vytráca, alebo je to nástroj
na dosiahnutie hesla „v zdravom
tele zdravý duch“. Rozhodnutie je
na nás, no je to trošku paradox súčasnosti. Napriek tomu, že kedysi
nebolo na výber veľa možností ako
tráviť čas aktívne ľudí športovalo
viac. V súčasnosti, keď tu máme
rôzne športy s rôznymi pomenovaniami (niektorým ani nerozumiem) a s rôznym zameraním, ľudí to zaujíma čoraz menej... Hovoríte - rýchla doba? Telefóny či sociálne siete... Myslím si, že doba je
taká rýchla, akú si ju každý jeden
z nás spraví... Pohyb nám bol prirodzene daný. Potrebujeme ho, či
už kvôli telu alebo duchu, a preto
by sme sa mali venovať sebe trošku
viac. Nezabúdajte, že cesta k víťazstvu je väčšinou krajšia ako víťazstvo samotné...

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

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

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
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

Mladí hasiči
na súťaži „Plameň“

KOZÁROVCE (DHZ) - V sobotu 10. 5. sa v Kozárovciach
konalo okresné kolo hasičskej súťaže Plameň. Súťaže sa
zúčastnilo 5 družstiev dievčat a 6 družstiev chlapcov. Naše zmiešané družstvo súťažilo v kategórii chlapci. Po štafetovom behu s prekážkami sa držalo na treťom mieste.
Disciplínu CTIF sa však chlapcom a dievčatám nepodarilo
splniť bez trestných sekúnd, ani v kratšom čase ako ostatným družstvám a skončili na konci tabuľky.

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.

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 riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

13. mája 2014 (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 a pripomienky občanov
4. Rôzne
5. Informatívna správa spoločnosti Kalná KTR, s.r.o. za rok 2013
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Zhrnutie záverov zo zasadnutia Stavebnej komisie
8. Informatívna správa starostu obce
9. Diskusia
10. Záver

SPOMIENKA
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas.
Mal si rád život, my Teba a Ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom
živote a veľký vo svojej láske a dobrote“.
Dňa 16. mája 2014 uplynie rok,
čo nás opustil náš milovaný DEDKO
– p. Ladislav Pecze z Kalnej nad Hronom. Venujme mu tichú spomienku!

