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OZNAM

Stretnutie, ktoré potešilo
a je prísľubom do budúcnosti

Dva roky trvá partnerstvo
Evanjelických zborov z Kovačice v Srbsku a Kalnej nad Hronom. Za ten čas prebehli viaceré
stretnutia, návštevy detí sú pravidelné v čase leta, keď sa vracajú z letných táborov.
V dňoch 12. až 14. septembra zavítala k nám skupina, ktorá mala pestré vekové zloženie.
Najmladší mal sedem rokov. Po
srdečnom zvítaní hostí v našej
obci na pôde Obecného úradu prijal starosta Ladislav Éhn
aj so svojim zástupcom Pavlom
Kockom. Krátka história ob-

ce a súčasnosť v športe, kultúre,
investíciách, ale aj informácie
o Atómovej elektrárni Mochovce boli obsahom ich príhovorov.
V Leviciach sme v piatok
stihli prezrieť vynovenú synagógu a zoznámiť sa jej minulosťou i prítomnosťou a tiež s obyvateľmi Levíc, ktorí boli židovskej národnosti.
V levickom Evanjelickom
zbore sme sa zoznámili so „starým“ kostolom i novým. A potom už sme mierili do rodín,
kde boli naši hostia ubytovaní.
Pre množstvo rozličných tém

v žiadnej rodine nebola dodržaná večierka. Bolo nielen veľa
spomienok na stretnutie spred
dvoch rokov, ale aj „udalosti
dňa“ boli témou rozhovorov.
Sobotné dopoludnie bolo
venované Seniorátnemu dňu
v Jabloňovciach. V tamojšom
chráme pri službách Božích poslúžili obidva spevokoly z Kovačice a farár Martin Bajza zvestoval Božie slovo.
Popoludňajší program bol
venovaný prehliadke historického jadra Banskej Štiavnice.
Napriek daždivému počasiu bo-

li naši hostia očarení históriou
a tiež zachovanými pamiatkami. Pravdaže, dôležité miesto
mal Evanjelický chrám, ktorý
má úžasnú akustiku a je spojený
s príbehom Andreja Sládkoviča
a jeho Maríny.
Nedeľu sme venovali bohoslužbám a priestor dostali aj
diakonická práca v zbore, starostlivosť o chorých a návštevy
starších. A tiež bola predstavená duchovná práca v Kovačici.
Ženský spolok predstavila jeho
predsedníčka. V jej príhovore
zazneli slová, ako si udržiavajú kroje a všetky zvyky, napriek
pestrosti zastúpenia slovenských krajov medzi obyvateľmi
Kovačice. Zborový farár Martin
Bajza pripomenul nielen históriu, ale aj súčasnosť zboru. Ženský a miešaný spevokol spestrili
program dopoludnia i popoludnia. Podvečer sme sa lúčili a želali si slovami piesne: Zbohom
si dajme, ktože vie, či zídeme sa
zas. Budúcnosť vždy skrytá je
v tme a tma tá ťaží nás. Však sú
nebesá nad nami, preto: dovidenia a ruka Božia je s nami: S Bohom! Dovidenia!
Srdečné objatia boli sprevádzané aj slzami dojatia z nových priateľstiev a nových zážitkov. Pravdaže zaznelo úprimné
pozvanie na návštevu do Kovačice.
Ján Jančo

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.

OZNAM O VÝSTAVÁCH
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
plánuje v dňoch

3. a 4.októbra

v kultúrno-spoločenskej sále

VÝSTAVU OVOCIA A ZELENINY
A VÝSTAVU RUČNÝCH PRÁC.

Preto prosíme všetkých, ktorí by mali záujem svoju úrodu,
poprípade ručné práce, vystaviť, aby sa zapísali v obecnej
knižnici cez výpožičný čas.Všetkým vopred ďakujeme!

OZNAM OBECNEJ KNIŽNICE
Prosíme čitateľov obecnej knižnice,
ktorí majú požičané knihy viac ako tri mesiace,
aby ich vrátili späť. Vrátiť ich môžete cez výpožičný čas.
Za pochopenie ďakujeme.

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.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Obec Kalná nad Hronom oznamuje občanom, že prijme do zamestnania

Pozvánka na riadne zasadnutie

OPATROVATEĽKU PRE SENIOROV

Obecného zastupiteľstva

Typ úväzku: plný úväzok. Miesto výkonu práce: Obec Kalná 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

s nástupom od 1. 10. 2014.

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

v Kalnej nad Hronom

23. septembra 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. Plnenie rozpočtu obce k prvému polroku 2014
		 a úprava rozpočtu
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Zhrnutie záverov zo zasadnutia Stavebnej komisie
8. Informatívna správa starostu obce
9. Diskusia
10. Záver

