Týždenník POHRONIE

36/2014

v mestách a obciach okresu Levice

7. októbra 2014

Sanitačná odstávka
Relaxačno-športového areálu

Ôsmaci a deviataci v Divadle Andreja Bagara v Nitre

Vzhliadli inscenáciu Sudcove starosti

doby, keď ženy nosili veľké nariasené sukne, veľké účesy a rôzne ozdobné klobúky. Bol to vtipný príbeh manželských peripetií

medzi mužom a ženou. Príjemnú, uvoľnenú a humornú náladu vytvárali herci svojimi vtipnými dialógmi a ich občasnou

improvizáciou, ktorú vedeli naozaj veľmi dobre zakomponovať
do deja. Diváci sa smiali, tlieskali, a vytvárali tak tú pravú divadelnú atmosféru. Pôsobivým
správaním dávali najavo svoju
spokojnosť a pozitívnymi ohlasmi to, že pre nich vystúpenie nebolo len stratou času, ale príjemným kultúrnym zážitkom.
Myslím si, že ak má človek možnosť navštíviť divadlo, tak by to
mal využiť. Preňho je to oddych a pre hercov je určite radosť
hrať, keď je plná sála ľudí, ktorí
prišli len kvôli ich predstaveniu.
(autorka je žiačka
9. ročníka)

Úspech našich malých hasičov

Prví na súťaži PLAMEŇ 2014
PLÁŠŤOVCE (dhz) - V sobotu 4. októbra sa v Plášťovciach
konala jesenná časť hasičskej súťaže Plameň 2014. Pretekalo sa
v behu a v iných disciplínach,
napríklad v streľbe zo vzduchovky, či v hode kriketovou loptičkou. Teoretická časť preskúšala
vedomosti o hasiacich prístrojoch a o poskytnutí prvej pomoci. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev v 2 kategóriách. Z DHZ
Kalná nad Hronom si zasúťažili

dve 5-členné družstvá. V kategórii mladších žiakov sa zmiešanému družstvu dievčat a chlapcov nepodarilo splniť jednotlivé
disciplíny bez trestných minút
a skončili na 5. mieste. Zmiešané
družstvo starších žiakov zaváhalo iba pri hode kriketovou loptičkou. Boli najlepší v streľbe a aj
ostatné disciplíny splnili bez získania trestných minút. V súťaži
sa umiestnili na 1. mieste. Gratulujeme!

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.

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka kandidátom na starostu a poslancov možnosť

VYSIELANIA POLITICKEJ REKLAMY NA INFOKANÁLI.
Predvolebná kampaň sa začína 29.10. o 7:00 hod. a končí 13.11. o 7:00 hod.

Cenník: videoprezentácia - výroba a zostrihanie: 50 eur; textová + grafická prezentácia – výroba: 25 eur; vysielanie – 30 eur za celú kampaň

Viac informácií na kalnaktr@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 6. kolo
H. Vrbica - KFC Kalná nad Hronom 0:7 (0:2)
Góly za KFC: K. Bajan 4, V. Bajan, Izák, vl.
Ďalší zápas majú naši žiaci voľno.

V. liga Východ Dorast 10. kolo
Zem. Olča - KFC Kalná n/Hronom 1:1 (1:1)

Gól za KFC: Kukla. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci dňa
11.10.2014 o 14.30 hod. doma proti Kmeťovu.

IV. liga Juhovýchod Muži 9. kolo
KFC Kalná n/Hronom – OTJ H. Obdokovce 1:1 (0:1)
Gól za KFC: Drienovský. Ďalší zápas odohrajú naši muži dňa
12.10.2014 o 14.30 hod. vo Volkovciach.
Vedenie KFC

POĎTE NA MUZIKÁL
TISÍCROČNÁ VČELA
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry a Obec
Kalná nad Hronom Vás srdečne pozývajú na muzikál
„Tisícročná včela“ do divadla Andreja Bagara v Nitre
v piatok 14. novembra o 18:30 hod. Odchod autobusu
je o 16:30 hod. spred obecného úradu. Je potrebné sa
nahlásiť a zároveň zaplatiť vstupné do 14. októbra. Zapísať sa môžete v obecnej knižnici cez výpožičné hodiny.
Vstupné za muzikál je 20 eur .

KO M U N Á L N E VO Ľ BY 2014

NITRA / KALNÁ NAD
HRONOM (Iris Kováčová) Žiaci 8. a 9. ročníka sa vo štvrtok
23. septembra zúčastnili večerného divadelného predstavenia
v nitrianskom divadle Andreja Bagara. Bol to príjemne prežitý, vtipný divadelný večer. Hra
z konca 18. a začiatku 19. storočia, z obdobia viktoriánskeho
Anglicka, mala názov Sudcove
starosti. Išlo o výtvarne dobovú,
kostýmovo výpravnú inscenáciu
so známymi piesňami, v ktorých
bol situačný, ako aj konverzačný,
humor postavený na hravom
príbehu a hereckej ľahkosti. Pri
jej sledovaní sme sa preniesli do

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

