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OZNAM

Seniori z Kalnej nad Hronom oddychovali pri mori v Chorvátsku

DLHO BUDE NA ČO SPOMÍNAŤ

KALNÁ NAD HRONOM V piatok 22. augusta bolo okolo
Klubu dôchodcov v Kalnej nad
Hronom rušnejšie ako inokedy.
Kalnickí seniori, členovia ZO
– JDS s kuframi a cestovnými
taškami prichádzali a postupne
naplnili obecný autobus, ktorý
s nimi vyrážal na dovolenku do
Chorvátska. Veselá vrava v autobuse utíchla až po polnoci,
keď všetci podriemkávali a tešili sa na pobyt pri mori. V peknom rekreačnom stredisku Pakoštane nás síce privítal dážď
a prekrásna dvojdúha, no potom zasvietilo slniečko, ktoré
nás neopustilo celý týždeň. Ne-

ďaleko romantického penziónu „Danica“ na nás čakalo čisté,
teplé more s pieskovou, štrkovou aj so skalnatou plážou.
V stredu sa skupinka seniorov vybrala na výlet loďou na
ostrov Urgada. Popozerali sme
si obydlia na skalách a úzkou
cestičkou sme sa dostali na vrchol ku kostolu, odkiaľ bol pekný výhľad na more, na okolité
rekreačné strediská a ostrovy.
Ďalšia skupinka navštívila prístavné mestečko „Biograd na
moru“. Večer sme strávili spoločne pri opekačke a pri slovenských a maďarských pesničkách
do neskorých nočných hodín.

Vo štvrtok sme zorganizovali celodenný výlet – plavbu loďou na prekrásny ostrov „Kornaty“. Počas 4-hodinovej plavby
sme obdivovali okolité ostrovy
a veľkým zážitkom pre všetkých
bola plavba po šírom mori.
Spoločný obed na ostrove prišiel každému vhod. Po kúpaní
v zátoke sme sa plavili späť do
Pakoštane. Cesta loďou ubiehala rýchlo, pretože medzi seniormi bola výborná nálada. Ostatné dni sme strávili pri mori,
plávali, opaľovali sa, alebo sme
sa prechádzali v priľahlých uličkách rekreačného strediska.

V sobotu ráno sme si pobalili kufre a popoludní sme sa
vydali na cestu domov. V nedeľu nad ránom sme dorazili
domov všetci zdraví, opálení,
oddýchnutí, s peknými zážitkami. Za ne patrí veľké ĎAKUJEME výboru ZO-JDS, Obecnému zastupiteľstvu a starostovi Ladislavovi Éhnovi za autobus a v neposlednom rade Jánovi Kosnovskému a Júliusovi
Furikovi za bezpečnú jazdu do
Chorvátska a späť.
Seniori ZO-JDS
Kalná nad Hronom,
účastníci zájazdu

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. žiada občanov,
aby zlú zrozumiteľnosť alebo počuteľnosť obecného rozhlasu
nahlasovali v kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade
na t.č. 6350379 alebo na e-mail: kalnaktr@kalna.eu.
V informácii uveďte miesto (ulicu a č. domu),
kde je zlá počuteľnosť rozhlasu.

Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
Prípravky:
KFC – Šahy 0: 2 (0:2); KFC – V. Turovce 0:1 (0:1)
ObM žiaci 2. kolo
Kalinčiakovo – KFC Kalná nad Hronom 4:1 (4:0)
gól za KFC: Bajan

V. liga Východ Dorast 5. kolo
KFC Kalná n/Hronom - Svodín 0:4 (0:1)

Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci dňa 14.9.2014 o 13.30 hod.
vo Veľkom Kýre.

IV. liga Juhovýchod Muži 6. kolo
FK Kolárovo - KFC Kalná n/Hronom 2:1 (2:0)

Gól za KFC: Drienovský. Ďalší zápas odohrajú naši muži v sobotu
13. septembra o 16.00 hod. doma proti Galante.

POZVÁNKA

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov na 3. kolo
Slovenského pohára – Slovnaft cup, v ktorom privítame na svojom ihrisku
prvoligový ViOn Zlaté Moravce. Zápas sa odohrá v utorok 9. septembra
o 16.00 hod. Zároveň Vás pozývame na 7. súťažné kolo, ktoré sa odohrá
v sobotu 13. septembra o 16.00 hod. Našim súperom bude Galanta.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojím povzbudzovaním
nám dopomôžete k víťazstvám.
Vedenie KFC

Obec Kalná nad Hronom oznamuje občanom, že prijme do zamestnania

OPATROVATEĽKU PRE SENIOROV s nástupom od 1. 10. 2014.
Typ úväzku: plný úväzok. Miesto výkonu práce: Obec Kalná nad Hronom

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY OPATROVATEĽKY

V zmysle § 84 ods. 9, „zákona 448“ sa pre opatrovateľku vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných predpokladov vzdelania:
• vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
• absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady vzdelania.
Životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné posielať na adresu Obecného úradu, prípadne
emailom na centrum.pomoci@kalna.eu. Bližšie informácie: Bc. Tóthová Ivana 0948 073 770, Obecný úrad Kalná nad Hronom

BAZÁR
Združenie Miesto v dome z Levíc v spolupráci
s Obecným úradom v Kalnej nad Hronom
vám ponúka zachovalé ošatenie a hračky
zo zahraničia pre dospelých a deti v dňoch:

18. septembra 2014 (štvrtok) od 9:00 do 18:00 hod.
19. septembra 2014 (piatok) od 8:00 do 12:00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále obce Kalná nad Hronom.

Predám rodinný dom v Kalnej nad Hronom, časť Kalnica.
Informácie na t.č.: 0918 075 945.

OZNAM
MUDr. Weisová oznamuje občanom,
že v dňoch 11. a 12. septembra 2014 (vo štvrtok a piatok)
bude ambulancia z dôvodu dovolenky ZATVORENÁ!
Zastupovať bude MUDr. Faško v Starom Tekove.

BODY ZBIERALI V ŠPORTOVÝCH DISCIPLÍNACH AJ VO VARENÍ GULÁŠA

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE NAPLNIL VŠETKY OČAKÁVANIA
bol najúspešnejší Filip Lúdl.
Turnaja v minifutbale sa zúčastnilo sedem mužstiev, do finále
sa prebojovali „STAVMAT“ a
„GUMKÁČI“. Trojnásobný víťaz STAVMAT však titul tento
rok neobhájil a prvé miesto si
odniesli GUMKÁČI.
Pre najmenších pripravili pa-

Za krásneho slnečného počasia sa v piatok 29. augusta v areáli Základnej školy v Kalnej nad
Hronom už po štvrtý raz uskutočnil Športový deň obce, organizovaný Komisiou mládeže a
športu v spolupráci s OZ Magic
Team.
Hlavnými
športovými
disciplínami boli ŠTAFETA
pre jednotlivcov, ŠTVORBOJ,

ktorý pozostával zo skoku do
piesku, hodu medicinbalom,
behu na 60 m a behu na 800 m.
Športovci súťažili v štyroch kategóriách – ženy, muži, juniori a
juniorky.
Priaznivci futbalu sa mohli
zapojiť do kopania pokutových
kopov a turnaja v minifutbale.
Jedenástky si odkopalo takmer
50 strelcov, spomedzi ktorých

ni učiteľky zo škôlky „Opičiu
dráhu“, ktorú si vyskúšalo až 56
malých športovcov.
Okrem športových disciplín
sa súťažiaci mohli zapojiť aj do
súťaže vo varení gulášu, ktorú
už tradične organizoval Richard
„Maco“ Rafael. Najchutnejší guláš sa tento rok podaril pani uči-

teľkám z Materskej školy v Kalnej, ktoré si odniesli nielen prvé
miesto v hodnotení poroty, ale
aj najviac hlasov publika.
Pre všetkých návštevníkov
Športového dňa bolo zabezpečené občerstvenie, guláš, varená kukurica, cukrová vata a kolotoče, ktoré si vyskúšali nielen
tí mladší .
O hudbu sa počas celého dňa

staral jeden z najznámejších DJ-ov na Slovensku – Milan Lieskovský, ktorý sa neskôr presunul aj na Diskotéku pri tanku,
kde zábava pokračovala po celú noc.
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, a pomohli tak pripraviť ďalší príjemný Športový deň obce.
Tešíme sa na vás opäť o rok.

