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Ľubomír Lőrincz

kandidát na starostu obce Santovka
(105)
Smer-SD a KDH

Ročník LXIX

číslo 41
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Ing. Štefan Mišák

cena 0,46 €

kandidát na primátora mesta Levice

(104)

(95)

So starostom Kalnej nad Hronom L. Éhnom

Tieto štyri roky
boli v obci
obdobím zmien
OĽGA PREKOPOVÁ

Kalná nad Hronom je jednou z nemnohých obcí, kde sa
chce presťahovať čoraz viac ľudí zblízka i zďaleka. Je logické,
že chcú ísť tam, kde sa žije dobre. Určite to súvisí aj so zmenami, ktorými prešla obec v ostatných štyroch rokoch.
Zosumarizovať obdobie štyroch rokov v živote človeka je
možno otázkou niekoľkých minút, no urobiť sumár dosiahnutých cieľov, možno i nezdarov a neraz množstva problémov v živote jednej obce je pomerne ťažký oriešok. Keď si vizuálne predstavíme našu obec,
Kalnú nad Hronom, ľahko vyčíslime budovy či objekty, ktoré boli novovybudované alebo
zrekonštruované. Keď však „zalovíme“ hlbšie v pamäti, nejde
len o stavby, ktoré sa za tento
čas pohli dopredu. Ide aj o neustále zlepšovanie, alebo lep-

(104)

šie povedané: snahu o neustále
zlepšovanie informovanosti občanov o dianí v obci, o zvyšovanie transparentnosti jej hospodárenia, o snahu pomôcť občanom nielen materiálne, ale aj
prístupom k nim, zlepšovaním
a rozširovaním služieb Obecného úradu. Ide o vyššiu zainteresovanosť občanov na obecnom
dianí aj prostredníctvom video(pokračovanie na 9. strane)

(101)

Priority:
• transparentné hospodárenie mesta
• zdravé a čisté mesto
• bezpečné mesto
• mesto pre spoločenský život
(kultúrny aj športový)

1

Týždenník POHRONIE v mestách a obciach okresu Levice
(95)

Vážení voliči,

som konateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti IDO
EET – Levické strojárne už bezmála 15 rokov. V zložitej
dobe zamestnávame v priemere 150 pracovníkov, ktorí
majú stabilné zamestnanie so slušným pravidelným
príjmom a sociálnymi benefitmi.
Ako poslanec by som sa chcel podieľať aj na rozhodnutiach
mesta, a prispieť tak k stabilite a reálne dosiahnuteľným
cieľom pre naše mesto.
Kandidát za čokoľvek alebo kohokoľvek má väčšinou
sklony sľubovať, sľubovať, sľubovať...
Ja môžem sľúbiť len jedno jediné. Všetky oblasti
spoločenského a kultúrneho života nášho mesta budú
vždy navrhované a realizované za mojej podpory, v súlade
s reálnymi možnosťami nášho mesta a vždy v prospech
občana, ktorý v ňom žije a pracuje.
A ešte jedno snáď, môj hlas bude vždy hlasom mojím
reprezentujúc vôľu a záujmy občanov v prospech vecí
a nie hlasom „niekoho iného“.

(61)

Týždenník POHRONIE

41/2014

v mestách a obciach okresu Levice
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Výsledky víkendových zápasov
našich mužstiev
V. liga Východ Dorast 15. kolo
KFC Kalná n/Hronom – Sv. Peter 1:1 (1:0)
Gól za KFC: Kukla.
Našim dorastencom sa jesenná časť skončila.
Obsadili v nej krásne 4. miesto s 26 bodmi a skóre 41:20.

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú BEZ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE v uvedené dni nasledovné ulice:

19.11.2014 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod.

CES NITRIANSKA č. 1, 5, 6; DLHÁ č. 10, 11, 12, 13, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; KOMENSKÉHO J.A. č. 1, 10, 11, 11/TS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MIEROVÁ č. 1, 4, 6; MLYNSKÁ č. 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 34, 5, 6, 7, 8, 9; NOVÁ č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9;
NÁDRAŽNÁ č. 5; ZÁHRADNÁ č. 10, 11, 11/VE, 12, 13, 13/VE, 17/-, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9; ÚZKA č. 6/VE; ČERVENEJ ARMÁDY č. 11, 2, 224/7,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57/ZA, 58/TS, 59, 60, 61, 62; ŠKOLSKÁ č. 18, 7, 8, 9

20.11.2014 v čase od 8:15 hod. do 13:15 hod.

FUČÍKA J. č. 1/A, 1/B, 1/C, 1/OP, 11, 12, 15, 16, 17, 17/BL, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/VL, 4, 6, 7, 8
HRONSKÁ č. 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; LOKA ZÁHRADKÁRSKA OBLASŤ č. 100/VE, 102, 279/OP, 279/VE,
280/OP, 281/OP, 284/OP, 284/VP, 290/PR, 44, 51, 51/VE, 54, 59, 79, 80, 84, 89, 89/VE, 904, 907, 908, 909, 91, 91/OP, 911, 911/VE, 912, 913, 914,
915, 915/OP, 916, 916/VE, 917, 918, 919, 919/VE, 921, 922, 924, 924/SV, 925, 926, 927, 929, 93, 930, 943, 945, 946, 946/VE, 947;
MOCHOVSKÁ č. 1, 2, 3, 4, 4/PC, 896/32; NÁLEPKU Kpt. č. 1, 10, 10/VE, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 19, 19/VE, 2/38, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/OP,
3, 4, 5, 6, 7, 9; SLNEČNÁ parc. č. 2/51, 2/64, 2/66, 2/67, 2/87, 6/2; SNP č. 1, 1/VE, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 19/01, 19/OP, 2, 20, 21, 22, 23, 23/TS,
24, 25, 25/OP, 26, 28, 29, 30, 3/327, 30/6, 30/VE, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 74/231/11, 75, 9/CT, 328;
TEKOVSKÁ č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; LOKA PD č. 1/VO

24.11.2014 v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod.

29. AUGUSTA č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/VE, 5, 6, 7, 8, 9; HOLUBIA č. 1, 2, 3; ČERVENEJ ARMÁDY č. 25, 25/BL, 25/VE,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35/OP, 36, 41/A, 41/B, 42, 655; DLHÁ č. 35

Tanečná škola
UnLimited
Tanečná škola UnLimited pod vedením Ediny Tóthovej ponúka
možnosť deťom vekovej kategórie
4 až 15 rokov prihlásiť sa na hodiny tanca v štýle disca a hip-hopu.
Tanečný kurz bude prebiehať v telocvični Základnej školy v Kalnej
nad Hronom jedenkrát týždenne
vždy v piatok o 16.30 hodine.
Cena : 15 Eur/mesiac

NAŠE 5. NARODENINY!

Milí návštevníci, dňa 16. 11. 2014 (nedeľa) oslávi
naše zariadenie 5. narodeniny od spustenia prevádzky. Všetkým našim návštevníkom za toto obdobie sa
chceme poďakovať za doterajšiu vernosť a budeme
radi, keď nás navštívite aj v tento, pre nás sviatočný
deň. Pre deti do 12 rokov bude v sprievode dospelých
vstup do wellness bazéna v tento deň zdarma, pre všetkých našich návštevníkov bude po celý deň pripravená
ochutnávka vybraných druhov kvalitných čajov a pre
každého máme
pripravený malý darček.
Tešíme sa na
vás!

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom
dňa 5. novembra 2014

prerokovalo a schválilo pridelenie nákupných poukazov v hodnote 35 EUR
pre starobných dôchodcov, predčasných starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov
nad 55 rokov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 70 % a vyššou.
Žiadame preto predčasných starobných dôchodcov, aby do 21. novembra 2014 priniesli
na Obecný úrad Rozhodnutie o poberaní predčasného starobného dôchodku a invalidných
dôchodcov nad 55 rokov Oznámenie zo Sociálnej poisťovne v Leviciach, že miera poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 70% a viac.
Podmienkou pridelenia poukazu je, že občan nesmie mať podlžnosti voči obci
a spoločnosti Kalná KTR, s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo
Hlavného kontrolóra obce na roky 2015 – 2020!
Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom dňa 5. novembra 2014 spomedzi ôsmich
prihlásených záujemcov o túto funkciu v súlade so Zákonom o obecnom zriadení
č. 369/1990 Zb. zvolilo za Hlavného kontrolóra obce Ing. Mariána Slobodníka
z Kalnej nad Hronom s účinnosťou od 1.1.2015.

Príspevok pri narodení dieťa schválený
aj na rok 2015!
Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom dňa 5.11.2014 Uznesením č. 12/V. – k./2014/OZ
schválilo poskytnutie jednorazového finančného príspevku

vo výške 200 EUR
pre novonarodené deti v obci Kalná nad Hronom.
Príspevok sa poskytne matke dieťaťa narodeného v období
od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Podmienkou poskytnutia príspevku je, že:
• dieťa sa dožije jedného mesiaca,
• trvalý pobyt matky dieťaťa počas narodenia dieťaťa je v Kalnej nad Hronom,
• matka podá žiadosť o príspevok na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom, ku ktorej doloží
kópiu svojho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa,
• rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči obci Kalná nad Hronom
a spoločnosti Kalná KTR, s.r.o.

IV. liga Juhovýchod Muži 14. kolo
Slovan Čeladice - KFC Kalná n/Hronom 1:2 (1:1)
Góly za KFC: Bogár, Mikla.
Ďalší zápas odohrajú naši muži
dňa 16.11.2014 o 13.30 hod. doma proti Galante.

POZVÁNKA

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich
fanúšikov na dohrávku 7. súťažného kola,
ktoré sa odohrá dňa 16.11.2014 (nedeľa) o 13.30 hod.
Našim súperom bude FC Slovan Galanta.
Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte
a svojim povzbudzovaním nám dopomôžete k víťazstvu.
Vedenie KFC

Výsledky zápasov 5. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Kalná nad Hronom A – STK Čajkov B 14:4

Body za Kalnú: Lipták Ladislav 4.5/0,Uhliar Martin 3.5/1,
Chlpík Peter 2.5/2, Osvald Dominik 2.5/1, Lipták Peter 1/0

STKMýtne Ludany B – STK Kalná B 13:5

Body za Kalnú: Lukniš Nikolas 3/1,Madarász Eugen 1/3,
Mészáros Dávid 1/3, Lukniš Lukáš 0/4

OZNAM
Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. oznamuje občanom
možnosť prijímať hlásenia obecného rozhlasu formou
SMS správy alebo e-mailu.
Kto má záujem dostávať hlásenia obecného rozhlasu
cez SMS alebo cez e-mail, stačí, aby poslal svoje meno,
priezvisko a ulicu, kde býva,
SMS-kou na 0907 042 862
alebo na e-mail: kalnaktr@kalna.eu.
Taktiež je možnosť vypočuť si kedykoľvek hlásenie rozhlasu
na stránke www.kalna.eu

POHRONIE

SAMOSPRÁVNE NOVINY

11. novembra 2014
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SO STAROSTOM KALNEJ NAD HRONOM LADISLAVOM ÉHNOM

Tieto štyri roky boli v obci obdobím zmien

(dokončenie z 1. strany)
záznamov z rokovaní Obecného
zastupiteľstva vysielaných prostredníctvom obecného infokanálu. Lebo verejný záujem by
mal byť odlíšený od súkromného záujmu a a obec Kalná nad
Hronom je toho príkladom.
Snahou vedenia obce a celého
poslaneckého zboru bolo počas týchto štyroch rokov neustále rozmýšľať nad tým, akou formou občanom tá ktorá aktivita
pomôže pri zlepšovaní komfortu ich života v tejto obci. Jasným
dôkazom toho sú napríklad
žiadosti o byty či stavebné pozemky od občanov, ktorí síce nie
sú našimi obyvateľmi, no veľmi
často pri zdôvodňovaní svojej
žiadosti uvádzajú práve fakt, že
by sa im život v našej obci páčil.
„Dobrá poloha obce (pri azda
najväčšom
zamestnávateľovi
nielen v Levickom okrese, Atómových elektrárňach Mochovce) a jej vybavenosť“ sú častým
dôvodom snahy stať sa občanom Kalnej nad Hronom.
Poďme po poriadku. Za
tieto štyri roky bolo v obci zrekonštruovaných a vybudovaných nemálo objektov. Ktoré to
boli konkrétne?
Zámer odkúpenia budovy súčasného Gastrocentra bol už od
začiatku jasný: poskytovanie
stravovania hlavne dôchodcom
z našej obce, ale aj ostatným občanom v nej žijúcim či pracujúcim v okolí. Gastrocentrum
umožňuje zvýhodnené stravovanie pre dôchodcov (obec ho
poskytuje formou dotácie) a berie na zreteľ hlavne tých, ktorí
poberajú nízke dôchodky. Veľkou výhodou je aj rozvoz stravy pre tých, ktorí nemajú možnosť a „silu“ stravovať sa priamo
v Gastrocentre. Aj keď začiatky a samotný rozbeh boli ťažké
a zdĺhavé, v súčasnosti je to už
fungujúca prevádzka so svojimi
stálymi a hlavne spokojnými zákazníkmi.

cia sa tento vklad vo výsledkoch?
Obec podporuje v podstate
všetky druhy športovej činnosti, ktoré v nej fungujú. Či už sú
to naši futbalisti KFC Kalná nad
Hronom, ktorí ako možno jedni
z mála odohrávajú svoje futbalové zápasy a trénujú na kvalitnom ihrisku, návštevníci zápasov majú k dispozíciu novú modernú tribúnu a futbalový tím
je podporovaný aj finančne. Aj
vďaka týmto dobrým podmienkam sa našim chlapcom podarilo prebojovať do 4. ligy a veríme, že budú v reprezentácii obce stále napredovať. To, že obec
nezabúda na športové koníčky
občanov, neustále dokazuje aj
podpora plážového volejbalu,
ktorého ihrisko na sídlisku JUH
takisto prešlo rekonštrukciou,
podpora našich pinpongistov, či
vybudovanie čerstvo odovzdaného multifunkčného ihriska
pri kotolni taktiež na sídlisku
JUH. Vďaka nemu sa majú deti a študenti zo sídliska konečne kde „vyblázniť“. Na regeneráciu síl je k dispozícii Relaxačno-športový areál na sídlisku JUH
s plavárňou, fitkom, službami
masérky a útulným barom s čajovňou. Areál je ďalšou príspevkovou organizáciou obce. Na
štadióne KFC v Kalnici máme
tiež Relaxačný areál, síce menších rozmerov, no takisto s vysokou návštevnosťou; je v ňom
vírivka a fínska sauna.
Obec v súťažiach v rámci okresu Levice aj mimo neho
vzorne reprezentujú členovia
DHZ pod úspešným vedením
Mariána Mazáňa. Rovnako robí
Kalnej nad Hronom dobré meno spevokol Harmónia, ktorý
pozdvihuje úroveň slávnostných
podujatí konaných v obci.
Nezabúdame ani na psíčkarov, pre ktorých bolo aj vďaka
podpore z Nadácie SPP vybudované pri Hrone cvičisko pre
psov a v objekte kotolne vo for-

Slávnostné otvorenie kolumbária na cintoríne v Kalnej nad Hronom
v roku 2012.

Sociálne cítenie sa prejavilo takisto v rekonštrukcii Zdravotného strediska, ktoré sa kvôli
pomerne zlej polohe premiestnilo do obecnej viacúčelovej budovy na Nitriansku ul. č. 6, bolo kompletne zrekonštruované
a plne prispôsobené modernému stredisku so 4 ambulanciami
( všeobecný lekár, detský lekár,
stomatológ a gynekológ).
Pozitívnymi zmenami prešli Materská aj Základná škola.
To, že myslíme aj na našich
najmenších, ktorí budú snáď raz
našimi pokračovateľmi v budovaní obce, sme dokázali už pri
výstavbe detských ihrísk. Máme ich dve, s veľmi dobrým vybavením, v oboch častiach obce.
Veľký záujem navštevovať škôlku v Kalnej nad Hronom primäl
obec dobudovať prístavbu k Materskej škole (MŠ), ktorou sa oddelila hracia časť detí od spacej
časti a takisto sa podľa požiadaviek hygieny vyriešila problematika jedálne pri MŠ. S pomocou
obce sa toto leto počas prázdnin podarilo zrekonštruovať inžinierske siete v pavilóne A a B
v areáli Základnej školy.
Obec vzorne podporuje
šport masový aj súťažný. Vra-

me novostavby bola otvorená
a v súčasnosti je už vyše roka
v prevádzke ambulancia zverolekára MVDr. Uhliara.
Vedeniu obce slúži ku cti,
že má v úcte novodobú históriu a pamätné míľniky oslobodzovania v roku 1945.
Práve potreba uchovania faktov z konca 2. svetovej vojny
v tomto regionálnom priestore nás v septembri 2012 viedla
k znovuotvoreniu stálej expozície Domu bojovej slávy za účasti
zástupcov veľvyslanectiev Ukrajiny a Ruskej federácie, predstaviteľov zákonodarnej moci, Nitrianskeho samosprávneho kraja,
štátnej správy a samosprávy, za
účasti mládeže a obyvateľov obce. Tu vystavené exponáty zostanú trvalými artefaktmi prípravy a začatia Bratislavsko-brnianskej operácie 2. ukrajinského frontu pod velením maršala
Malinovského, ktorá sa začala
v Kalnej nad Hronom. Obsahovým zameraním vnútornej expozície je orientácia na oslobodzovanie okresu Levice a obce
Červenou armádou.
Čo sa podarilo za tieto štyri roky pre seniorov?
Úctu k starším a ich šedi-

nám v Kalnej nad Hronom neprejavujeme len v mesiaci úcty k starším – v októbri, keď sa
všetci členovia Jednoty dôchodcov zídu na spoločnom posedení s pripraveným programom,
občerstvením a drobnými darčekmi, počas ktorého sú ocenení jubilanti. Obec seniorom vy-

obnovila kaplnku na cintoríne
v Kalnej, v zadnej časti cintorína je vybudované kolumbárium,
ktoré bolo otvorené a požehnané predstaviteľmi miestnej Rímsko – katolíckej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a.v. v roku 2012.
Schválila sa tiež moderná verzia

Oslavy výročia SNP v obci.

jadrila vďaku aj obnovením ich
spoločnej „základne“, spoločného miesta ich stretnutí - Klubu dôchodcov. Ten bol takisto
zrekonštruovaný zvonka (nová strecha, okná a fasáda) ale
aj zvnútra (rekonštrukcia sociálnych zariadení a inštalovanie
kuchynskej linky už boli dávno
potrebné). Chceme, aby sa aj naši starší občania stretávali v peknom, útulnom a modernom
prostredí. Máme však aj starších
a bezvládnych občanov, ktorí
potrebujú našu pomoc. Po diskusiách v zastupiteľstve sme sa
rozhodli nebudovať domov dôchodcov, ale starostlivosť seniorom poskytovať v ich prirodzenom rodinnom prostredí. V prípade záujmu samozrejme obec
pomáha (aj finančne) s umiestnením v takom zariadení, ale
z minulosti máme skúsenosti, že
záujem je minimálny, v Kalnej
už bolo prevádzkované takéto
zariadenie. V súčasnosti pomoc
odkázaným sa dostáva formou
opatrovateľskej služby v ich rodinnom prostredí a službou rodinného asistenta. Poskytovateľom je Centrum pomoci Kalná,
nezisková organizácia obce, ktorá vznikla v tomto roku a má ešte pred sebou mnoho smelých
plánov. Táto organizácia v maximálne možnej miere zamestnáva našich občanov na poskytovanie uvedených služieb.
Tvár obce významne zmenila rekonštrukcia Domu služieb, nové miesta na parkovanie aj dôstojná obnova pietnych miest v obci. Nový Dom
smútku chystáte v budúcom
volebnom období?
Ďalší objekt obce – Dom služieb, už takisto potreboval vnútornú rekonštrukciu a to hlavne
obnovu elektroinštalácie, ktorá bola stará a spôsobovala nemalé problémy vrátane výpadku
osvetlenia, techniky a vykurovania. Zásah si už pýtali aj staré sociálne zariadenia, podlahy, vnútorné omietky. Sídli tam Obecná
polícia, knižnica a obec tam má
prenajaté nebytové priestory.
S postupným pribúdaním občanov a súčasným trendom mať
v rodine neraz dve autá vyvstala
problematika nedostatku parkovacích miest a to hlavne na sídlisku JUH, preto boli práve na
tomto sídlisku vybudované dve
nové parkovacie miesta, jedno
parkovisko pri pošte a kapacita
parkoviska sa rozšírila aj pri cintoríne v časti obce Kalnica. Keď
sme už spomenuli cintoríny, našou snahou je, aby aj tieto miesta
pamiatky našich zosnulých boli
čo najdôstojnejšie. Preto obec

štúdie nového Domu smútku,
ktorého výstavba nás čaká pravdepodobne v budúcom roku. Na
oboch cintorínoch boli obnovené brány, oplotenie a osadené
nové kríže, ktoré hrdo čnejú nad
týmito miestami.
Čo sa obci podarilo v oblasti bývania?
Potreba bývania pre mladých
neustále rezonovala na rokovaniach obecného zastupiteľstva
a po dlhých mesiacoch schvaľovania, vybavovania, výstavby
a napojenia na inžinierske siete boli v lete v roku 2014 odovzdané tri bytové jednotky, ktoré už obýva 42 rodín, na ulici
SNP, v hornej časti obce. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť riešenie problematiky bezpečného prechodu medzi dvoma časťami našej obce, ktorá
bola témou mnohých rokovaní
zastupiteľstva a stretnutí s príslušnými orgánmi, na ktorých zo
strany kompetentných odzneli
len argumenty, prečo sa to nedá.
Do budúcnosti to musí byť maximálna priorita a je potrebné
použiť všetky možnosti na presadenie optimálneho riešenia.
Takisto vzrástol záujem občanov o individuálnu výstavbu, preto obec vykúpila od súkromných vlastníkov pôdu, ktorú
zmenou územného plánu zahrnula do intravilánu obce a plánuje tam po vybudovaní potrebných inžinierskych sietí a rozparcelovaní pozemkov pripraviť asi 50 stavebných pozemkov
s veľkosťou 8-10 árov pre výstavbu rodinných domov v priestore
za Novou ulicou.
Pokiaľ ide o životné prostredie?
Nezabúdame ani na túto oblasť. Podpora separovaného zberu a výsadba stoviek okrasných
stromov v celej obci a pri Kolibe smerom na Levice je toho dôkazom.
Samospráva v Kalnej je čoraz bližšie k občanovi. Pre zvýšenie občianskeho komfortu
poskytujete aj služby výnimočné, ktoré takmer nikde inde
nemajú. Čo všetko sem možno
zahrnúť?
Áno, rozšírili sme služby
Obecného úradu. Vznikla Kancelária právnych služieb, ktorá
poskytuje bezplatné právne poradenstvo občanom a pomoc
s vybavovaním záležitostí na súdoch, exekútorských úradoch,
bankách a podobne. Kancelária
prvého kontaktu hneď pri vstupe do Obecného úradu pomôže
občanovi zorientovať sa na úrade, poskytne kopírovanie či skenovanie dokumentov, pomoc

s vypĺňaním tlačív a podobne.
Poskytovanie takéhoto typu služieb je pre Obecné úrady ojedinelé, a práve nimi sa chceme ako
samospráva priblížiť k občanovi.
Občanom pravidelne poskytujeme príspevky či už spomenutou dotáciou na stravovanie,
ale aj Vianočnými poukazmi pre
dôchodcov v hodnote 35 eur,
príspevkom pri narodení dieťaťa vo výške 200 eur, príspevkom
pri kolaudácii novostavby rodinného domu 600 eur.
V obci sa takmer stále niečo deje. Kalná je na pulze diania.
Každoročne sa organizuje
Medzinárodný deň detí a Športový deň obce, ktorých súčasťou sú rôzne atrakcie ako kolotoč (tento rok to bola veľká reťazovka), trampolína, skákací
hrad, súčasťou je aj stánok s občerstvením a súťaž vo varení gulášu. Pre malých výhercov súťaží sú pripravené drobné ceny.
Už tradičné sú letné diskotéky
pri tanku, stavanie mája či silvestrovský ohňostroj.
Dobré vzťahy udržujeme aj
s predstaviteľmi cirkví v obci,
ktoré podporujeme finančne
prípadne pomocou pri organizovaní akcií, ktorých sú usporiadateľmi.
Do obce sme nakúpili novú
techniku (HON, nákladné auto
Renault Mascot, kontajnernosič.... ) a po dlhšom zvažovaní
nám do vozového parku pribudol aj zánovný autobus zn. NEOPLAN, ktorý budeme využívať
na zájazdy organizované kultúrnou komisiou, či pre futbalistov, alebo na žiadosť rôznych
záujmových skupín pôsobiacich
v obci. Starý autobus, ktorý obec
vlastní, však tiež ešte nepôjde
do starého železa. Je využívaný
na prevoz detí do školy a škôlky z časti obce Kalnica do Kalnej, ktorí túto prepravu privítali
a s radosťou ju využívajú.
V obci je už dlhé roky požiadavka na trhové miesto, ktoré je
v súčasnosti len provizórne – na
parkovisku pri pošte. Preto obec
pre tieto účely odkúpila budovu
bývalého Juva textilu, ktorá susedí s Obecným úradom, zbúrala ju a na jej mieste vznikne nové
trhové miesto.
Čoraz viac je dôležitá informovanosť občanov. Ako ju
zabezpečujete?
Informovanosť
občanov
o dianí v obci sa za posledné
roky významne zvýšila, máme
predplatenú stranu v týždenníku Pohronie, máme novú verziu
obecnej stránky, ktorá je pravidelne, dá sa povedať, denne,
aktualizovaná, obecný infokanál, ktorý slúži na textové oznamy, ale aj videozáznamy z kultúrnych akcií organizovaných
v obci, či záznamy zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Novinkou je aj možnosť zasielania
oznamov miestneho rozhlasu
formou sms-iek občanom, ktorí o túto službu prejavia záujem.
Úspešne sa rozširuje oblasť
pôsobenia obecnej spoločnosti - Kalná KTR, s.r.o., ktorá poskytuje služby káblovej televízie a internetu takmer pre všet-

kých občanov obce. Pre obecný
úrad poskytuje aj mnoho iných
služieb, napríklad prevádzku PC
siete, zálohovanie údajov, inštaláciu rôznych programov, prevádzku e-mailov, stránky obce,
nakrúcanie a spracovanie záznamov z OZ, či obecných akcií
a ich prenos na infokanáli; fotografovanie, správu a údržbu bezpečnostných alarmov v obecných objektov a v neposlednom
rade aj drobné poľnohospodárske práce malotraktorom, ktoré si najmä v jesennom období
objednávajú do svojich záhrad aj
občania obce. V zimnom období
sú nápomocní obecným zamestnancom aj pri údržbe miestnych
komunikácií.
Bude sa meniť aj centrum
obce?
Centrum obce prešlo takisto
veľkou zmenou. Je naplánovaný
rozsiahly projekt s názvom Revitalizácia centra obce, na realizáciu ktorého bolo potrebné vykúpiť staré rodinné domy, väčšinou neobývané, zbúrať ich a vytvoriť tak priestor pre nový zámer.
Tých nových dôležitých
zámerov a strategických cieľov
presahujúcich jedno volebné
obdobie je v obci okrem revitalizácie jej centra viac. O niektorých sme hovorili aj v tomto hodnotiacom článku. Bolo
by teda namieste, aby ten, kto
inicioval nové impulzy a pozitívne zmeny, mal šancu ich aj
dokončiť . Ináč povedané, kto
zasial, nech aj žne. Súhlasíte?
Má to logiku, čo hovoríte. Je
skutočne pravdou, že veľké investície v nejednom prípade
presiahnu štyri roky, a treba ich
doviesť do záveru až v ďalšom
volebnom období. To sa týka aj
spomínanej revitalizácie centra
obce, ktorá patrí k strategickým
investíciám. Pravdou je však aj
to, že o výsledku komunálnych
volieb, teda aj o tom, kto dotiahne kľúčové rozvojové akcie
v Kalnej nad Hronom do záveru, rozhodnú voliči v komunálnych voľbách v sobotu 15. novembra.
Bilancia končiaceho sa štvorročného volebného obdobia
v našej obci, tak ako som ju načrtol aj v tomto rozhovore, je,
verím tomu, pre občanov a pre
obec pozitívna. Dokázali sme
spolu uskutočniť veľa zmien,
ktoré som si predsavzal vo svojom volebnom programe, preto považujem svoju starostovskú misiu za tieto štyri roky za
naplnenú a úspešnú. To mi dáva zároveň morálne právo kandidovať znova na post starostu Kalnej nad Hronom s vedomím, že skúsenosti z týchto štyroch rokov, dosiahnuté výsledky
a reálne ambície dokážem spolu
s občanmi opäť pozitívne zhodnotiť pre ďalší posun našej obce
dopredu, aby sa nám tu všetkým
čoraz lepšie žilo.
Preto Vám, vážení spoluobčania, všetkým úprimne ďakujem
za doterajšiu spoluprácu, pozývam Vás v sobotu 15. novembra k volebným urnám a verím
vo Vašu múdru a zodpovednú
voľbu.
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