Týždenník POHRONIE

25/2014

v mestách a obciach okresu Levice

1. júla 2014

NANUKY V GASTROCENTRE
Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje
svoju ponuku o zmrzliny a nanuky!

NÁROČNÝ VÍKEND NAŠICH HASIČOV

VIAC SA DARILO ŽENÁM

Dve družstvá mužov a družstvo žien z Dobrovoľného hasičského zboru Kalná nad Hronom
prežili náročný víkend. Na súťažiach sa smola striedala so šťastím.
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

- V sobotu 28. júna sa v krásnej
prírode pod horami konala súťaž v hasičskom športe. Požiarne
útoky s vodou vykonávali muži
a ženy v kategórii šport aj klasika. Keďže každý mal iba jeden
pokus, súťaž bola o to napínavej-

šia. Našim družstvám sa v prvej
časti súťaže nedarilo. Až v klasickej kategórii sa im útoky vydarili. “B“ družstvo mužov a ženy získali poháre za 3. miesto.
KOZÁROVCE - V nedeľu 29. júna sa konal 21. ročník

pohárovej súťaže „O striebornú
prúdnicu Pohronia“. Naše družstvá sa zúčastnili aj tejto súťaže. Muži neboli úspešní, ale ženy si domov priniesli pohár za
3. miesto.
DHZ Kalná nad Hronom

Je čas leta, letných prázdnin a dovoleniek a aj my Vám ponúkame
ochladenie nanukom alebo lahodnou zmrzlinou. Svoju ponuku
rozširujeme o chladené nápoje, či už jemné minerálne vody, džúsy alebo nápoje s príchuťou. Tešíme sa na Vás, lebo kompletné
menu je stále iba za 3,30 €!
Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

Rozpis prípravných stretnutí
KFC Kalná – LETO 2014
5. júla 2014
12. júla 2014
12. júla 2014
19. júla 2014
27. júla 2014
Spoločná fotografia v Kláštore pod Znievom.

Vyhlasovanie výsledkov v Kozárovciach.

GENERÁLNY PARDON

Od 1. 6. do 31. 8. 2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že si nebude uplatňovať náhradu škody
a sankcie voči vlastníkom nehnuteľností, ktorí neoprávnene odoberajú vodu z verejného vodovodu, alebo
nemajú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. doposiaľ uzatvorený zmluvný vzťah. Podmienkou uplatnenia generálneho pardonu je uzatvorenie
písomnej Zmluvy o dodávke vôd z verejného vodovodu v období od 1.6.2014 do 31.8.2014, v niektorom zo
zákazníckych centier.

BEZPLATNÉ
PRÁVNE SLUŽBY
PRE OBČANOV

Obec Kalná nad Hronom oznamuje, že od 1. 7. 2013
poskytuje svojím občanom bezplatné právne
služby formou konzultácie, prípadne vypracovanie
jednoduchých písomností na základe osobitnej
požiadavky občanov (vypracovanie zmlúv, právne riešenia
starostlivosti o obyvateľov obce a podobne).
Kancelária advokáta sa nachádza na Obecnom úrade.

ÚRADNÉ HODINY:
pondelok od 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,
utorok od 8:00 – 12:00,13:00 – 16:00,
streda od 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30,
štvrtok – nestránkový deň,
piatok 8:00 – 12:00.

Ing. Ladislav Éhn
Ing. Eliška Svordová
Ing. Ján Földy
Ing. Igor Gogora
p. Anna Lipárová
p. Alena Hallová
p. Klára Pokoracká
Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková
p. Adriana Pirošková
Bc. Ildikó Uhrin
Mgr. Denisa Belfiová

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM
KIOTI CK22 4X4,

036/6350374
036/6395109
036/6350373
036/6350375
036/6350376
036/6350377
036/6350372
036/6350378
036/6350370
036/6350379
036/6350371

MÁTE PRED ŽATVOU A POTREBUJETE
MALÉ BALÍKY SLAMY?

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.

17:00
16:00
18:00
17:00
17:00

POZVÁNKA DO OSTRIHOMU

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Starosta obce
Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ
Zástupca prednostu
Pokladňa, evidencia obyvateľstva
Matrika, daň z nehnuteľností
Personálne a mzdové oddelenie
Účtovné a fakturačné oddelenie
Kancelária Kalná KTR, s.r.o.
Kancelária prvého kontaktu
Kancelária právnych služieb

KFC - Palárikovo
KFC „B“ – Dukovany
KFC „A“ – Dukovany
KFC – Vráble
Slovenský Pohár

Zarezervujte si kapacitu mini balíkovača už teraz (25 - 30 kg
balíky, rozmery balíka - ø57x62 cm). Cena dohodou.
Tel.č.: 0948 165 445, e-mail: zahrada@kalnaktr.sk,
web: www.kalnaktr.sk

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry a Obec Kalná
nad Hronom vás srdečne pozývajú na kúpalisko v Ostrihome
v sobotu 5. júla. Odchod autobusu bude o 8. h spred obecného
úradu. Poplatok za autobus je pre dospelých 1 euro.
Prihlásiť sa môžete v obecnej knižnici vo výpožičnom čase.
Deťom do 18 rokov sa lístok prepláca do výšky 10 eur.

Keď chcete dať o sebe vedieť

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 riadkov 2 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

