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Sanitačná odstávka
Relaxačno-športového areálu

Kalnianski školáci chcú potešiť choré dieťa v Írsku a dodať mu nádej na uzdravenie

POŠTA PRE SAMKA
Rodina Gajdošová už tri roky zápasí s krutým osudom. Ich

malý Samko bojuje so zákernou rakovinou. Chlapček podstúpil mesiace chemoterapie aj
transplantáciu kostnej drene. Je-

ho rodičia si v posledných dňoch
od lekárov vypočuli ten najhorší verdikt. Ak Samkovi chemoterapia nezaberie, zostáva mu len
zopár týždňov života. Najväčší
úsmev na tvári mu dokážu vyčariť pohľadnice. Pri ich čítaní
na chorobu zabúda.
Neuveriteľný Samkov príbeh dojal a oslovil aj žiakov ZŠ
v Kalnej nad Hronom. Rozhodli sa ho potešiť vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami. Všetci
kreslili a písali, čo im sily stačili, aby sa Samko mohol tešiť na
poštára. Obálky pani učiteľky
odniesli na poštu do Nitry, kde
Slovenská pošta zriadila pre neho špeciálnu schránku.

“Držíme ti palce a pozdravujeme ťa!” odkazujú žiaci základnej školy v Kalnej nad Hronom
Samkovi do írskeho Waterfordu,
kde s rodičmi býva.
(autorka je učiteľka ZŠ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KALNEJ NAD HRONOM
v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom č. 11/IV. – k./2014/OZ zo dňa 23.9.2014
vyhlasuje voľbu

HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE KALNÁ NAD HRONOM
na deň 5. 11. 2014 (v stredu) o 17:00 hod.
v Sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Obecné zastupiteľstvo schválilo podrobnosti o vykonaní voľby Hlavného kontrolóra obce nasledovne:
• voľba Hlavného kontrolóra obce sa vykoná hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva,
• funkcia Hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, poslanca OZ, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobit. zákona,
• Hlavného kontrolóra volí Obecné zastupiteľstvo na 6 rokov, s úväzkom 50%,
• každý kandidát má právo na vystúpenie pred výberovou komisiou (poslanci OZ) v časovom rozsahu 10 minút.
Požiadavky na výkon funkcie:
• kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• morálna bezúhonnosť,
• znalosť legislatívy v oblasti samosprávy, ekonomické znalosti a znalosť problematiky v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií;
• aktívna znalosť práce s PC,
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Písomná prihláška uchádzača musí obsahovať:
• osobné údaje uchádzača (meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj - číslo mobil. telefónu),
• prihlášku s profesijným životopisom s dôrazom na prax v oblasti náplne práce Hlavného kontrolóra,
• overenú kópiu dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov členom výberovej komisie pre účely výberového konania
v súlade s §11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Písomné prihlášky do výberového konania s uvedenými náležitosťami je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke
do podateľne Obecného úradu v Kalnej nad Hronom na adresu:
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom. Obálka musí byť označená heslom
„Voľba Hlavného kontrolóra obce Kalná nad Hronom – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 21. 10. 2014 do 12:00 hod.

BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
PRE OBČANOV
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.

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.

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.

Vážení návštevníci, oznamujeme vám, že v týždni
od 6.10.2014 do 10.10.2014 (t.j. pondelok až piatok)
bude wellness bazén z dôvodu sanitačných prác
po letnej sezóne zatvorený.
Fitness a Tea Bar budú zatvorené
od 6.10.2014 do 7.10.2014 (t.j. pondelok a utorok).
Bazén bude znovu otvorený od soboty 11.10.2014
a Fitness od stredy 8.10.2014.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu.
Mgr. Rastislav Magna
Relaxačno-športový areál Kalná nad Hronom

Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
ObM žiaci 5. kolo
KFC Kalná nad Hronom – Lok 6:0 (2:0)

Góly za KFC: K. Bajan 5, V. Bajan. Ďalší zápas odohrajú naši žiaci dňa
4.10.2014 o 12.00 hod. v Hontianskej Vrbici.

V. liga Východ Dorast 8. kolo
KFC Kalná n/Hronom – Dvory n./Žitavou 7:0 (1:0)

Góly za KFC: Dávid 3, Paštrnák 2, Kukla, vl. (Vadkerti). Ďalší zápas
odohrajú naši dorastenci dňa 5.10.2014 o 12.00 hod. v Zem. Olči.

IV. liga Juhovýchod Muži 8. kolo
TJ Veľké Lovce - KFC Kalná n/Hronom 0:3 (0:1)

Góly za KFC: Pacalaj, Dávid, R. Lackó Ďalší zápas odohrajú naši muži
dňa 4.10.2014 o 14.30 hod. doma proti Horným Obdokovciam.

POZVÁNKA

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov
na 9. súťažné kolo, ktoré sa odohrá dňa 4.10.2014 (sobota)
o 14.30 hod. Našim súperom budú Horné Obdokovce.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojím
povzbudzovaním nám dopomôžete k víťazstvu.
Vedenie KFC

OZNAM
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
pozýva verejnosť na zasadnutie v stredu 1. októbra
o 16:30 hod. v obecnej knižnici .
Témami zasadnutia budú podujatia v mesiacoch
október, november a december.

KO M U N Á L N E VO Ľ BY 2014

MARCELA LIPTÁKOVÁ

MENÁ KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE:
Bočák Vojtech, Mgr., 38 r., SIEŤ
Éhn Ladislav, Ing., 57 r., SMER - SD, KSS, SMK-MKP
MENÁ KANDIDÁTOV NA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Antalová Klára, 53 r., SMK-MKP
Bátovský Pavel, 44 r., nezávislý
Bogár Roland, 38 r., nezávislý
Bogárová Magdaléna, 59 r., SMER – SD, KSS
Buranský František, Ing., 59 r., SIEŤ
Ďuriačová Eva, 45 r., SIEŤ
Guťan Michal, 30 r., nezávislý
Hajtó Michal, 52 r., OKS
Kiss Marek, 40 r., nezávislý
Kodák Boris, 39 r., PaS
Košková Timea, 41 r., SIEŤ
Kovács Ernest, 69 r., MOST – HÍD
Kúcs Tibor, 51 r., SMK-MKP
Kúdeľová Janette, 43, SIEŤ
Lacek Roman, 43 r., SIEŤ
Lombárová Zuzana, Ing., 31 r., nezávislá
Lúdl Otto, Ing., 42 r., nezávislý
Mazáň Marian, 50 r., SMS
Pokoraczkí Jozef, Mgr., 42 r., nezávislý
Sipos Jozef, 56 r., SMK-MKP
Szilvás Ondrej, 40 r., SIEŤ
Tóth Vojtech, Mgr., 72 r., SMER – SD, KSS
Václavová Denisa, 26 r., SMER – SD, KSS
Vargová Monika, Ing., 44 r., SDKÚ – DS
Zemánek Michal, Ing., 34 r., NOVA
Zummer Beňadik, 63 r., SIEŤ

