Týždenník POHRONIE

21/2014

v mestách a obciach okresu Levice

3. júna 2014

RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL
BUDE UZAVRETÝ

Keď chcete dať vedieť o sebe a o svojom podnikaní

Cenník inzercie v týždenníku Pohronie
a na internetovej stránke obce
Od 1. apríla 2012 nadobudlo
účinnosť aktualizované Všeobecne – záväzné nariadenie
(VZN) č. 15/2012 Obce Kalná
nad Hronom, v rámci ktorého
bol v Obecnom zastupiteľstve
schválený nasledovný:
Cenník za inzerciu
v samosprávnych novinách
týždenníka Pohronie:
Cenník komerčnej plošnej
inzercie:
1/2 strany 
150 EUR,
1/4 strany 
75 EUR,
1/8 strany 
40 EUR,
1/16 strany 
20 EUR,
1/32 strany 
10 EUR.
Zľavy pri opakovaniach v po

sebe nasledujúcich číslach: pri
opakovaní 10 x (10%-ná zľava).
Cenník za reklamný článok:
1/4 strana 
40 EUR
1/8 strana 
25 EUR
Cenník ostatnej inzercie:
1/16 občianska inzercia (blahoželanie a pod.) 
10 EUR
1/16 ostatná inzercia nekomerčná 
15 EUR
1/32 občianska inzercia (blahoželanie a pod.) 
5 EUR
1/32 ostatná inzercia nekomerčná 
7 EUR
Uzávierka prijímania inzercie je vždy vo štvrtok do 15:00
hod.! Inzeráty priečiace sa etike sa nezverejňujú. Za vecný
obsah inzerátov Obecný úrad

nezodpovedá. Uvedené ceny
môžu byť znížené alebo odpustené v prípadoch hodných
osobitného zreteľa (smútočné
oznámenia, oznámenia vo verejnom záujme a pod.) starostom obce.

Cenník za využitie
reklamného priestoru
na internetovej stránke
obce www.kalna.eu:
Cenník plošnej reklamy:
na hlavnej stránke

30 EUR/mesiac

(1 EUR/deň),
v priečinku „Firmy v obci“

15 EUR/mesiac

(0,50 EUR/deň),

Cenník inzercie v priečinku
„Inzeráty“:
občianska (typu kúpim –
predám, okrem inzerátov do
rubriky nehnuteľností) max. 10
riadkov
1 EUR/týždeň
do rubriky nehnuteľností (predaj, prenájom, kúpa, výmena – domy, byty, pozemky...)
max. 10 riadkov2 EUR/týždeň
komerčná riadková inzercia
(max. 10 riadkov)

2 EUR/týždeň
V rámci plošnej reklamy na
stránke obce prijímame iba
graficky spracovaný reklamný
inzerát – Obecný úrad neposkytuje službu výroby takéhoto
inzerátu!!!! Eliška Svordová

ObFZ Levice, žiaci juhovýchod, 22. kolo:

Družstevník Veľké Ludince - KFC Kalná nad Hronom 1 : 2 (1:1)
Zostava hostí: Horňák F., Bogár B., Chabada, Oroszlány, Horňák, Izák, Almáši, Madarász, Bajan K., Bogár M., Trgiňa. Striedali: Thaly, Máčaj Marek, Máčaj Martin, Krnčan, Bertók, Rafael, Vrábel. Strelci gólov: Oroszlány, Chabada. Tréner: Béreš. Vedúca: Chabadová.
Úvod zápasu sa niesol v duchu našej hernej prevahy, našich hrubých chýb v obrane a šancí domácich. Výsledkom bol gól už v 10. min.
v našej bránke. Po preskupení hráčov v našich obranných radoch sa obranná činnosť mužstva zlepšila. V 20. min. zápasu, po viacerých
našich šanciach, Oroszlányim sme vyrovnali. V druhom polčase sa nám zaslúžene podarilo po peknom lobe Chabadu dať zaslúžený víťazný gól. Do konca zápasu sme mali prevahu, ale gól sme už nedokázali dať. Chlapci odohrali dobrý druhý polčas s víťazným zápasovým koncom. 
IB

Platba prostredníctvom POS terminálu
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom oznamuje občanom, že od 13. 5. 2013 je možné uhrádzať
dane, poplatok za smeti, správne poplatky a rôzne iné poplatky okrem platby v hotovosti
aj bezhotovostným spôsobom, prostredníctvom POS terminálu (platobnou kartou)
v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade.
Pri bezhotovostných platbách na účet obce
(dane, poplatky a pod.) je potrebné uvádzať do poznámky
svoje meno pre ľahšiu identifikáciu platby.

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 €, do 20 km je 21 € a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

Návštevníkom Relaxačno-športového areálu oznamujeme,
že z dôvodu veľkej sanitácie je relaxačný bazén mimo prevádzky
od pondelka 2. 6. do piatka 6. 6. Fitness a bar sú mimo prevádzky
od pondelka 2. 6. do utorka 3. 6. Relaxačný bazén bude dostupný
verejnosti od soboty 7. 6., fitness a bar od stredy 4. 6. Pred návštevou nášho zariadenia po odstávke si radšej otvorenie overte na
našej webovej stránke www.wellness-kalna.ak.
Za porozumenie ďakujeme!
Mgr. Rastislav Magna

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci, 22. kolo
Veľké Ludince - KFC Kalná nad Hronom 1:2 (1:0)

Góly za KFC: Oroszlány, J. Chabada.
Naši žiačikovia skončili celkovo na peknom druhom mieste
a postúpili do baráže o postup do regionálnej III. ligy.
Baráž sa odohrá v sobotu 14. júna od 09.00 hod. v Novom Tekove.
Veríme, že prídete podporiť našich žiačikov v ťažkých zápasoch.

V. liga Východ Dorast, 28. kolo
Rybník - KFC Kalná nad Hronom 3:1 (2:1)

Gól za KFC: Dávid.
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci
v sobotu 7. júna o 17.00 hod. doma proti Kozárovciam.

V. liga Východ Muži, 28. kolo
KFC Kalná n/Hronom – ŠK Nesvady 6:0 (4:0)

Góly za KFC: Pánik, M. Lackó, Szép, Mikla, Drienovský, Blaško.
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši muži v nedeľu 8. júna
o 17.00 hod. v Tekovských Lužanoch.
Vedenie KFC

