Týždenník POHRONIE

43/2014

v mestách a obciach okresu Levice

25. novembra 2014

OZNAM
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom Vás srdečne pozývajú na

Vianočné trhy do Bratislavy
v nedeľu 7. decembra 2014.

Odchod autobusu bude o 11:00 hod. spred obecného
úradu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárií prvého
kontaktu. Poplatok za autobus je 1,- €.

Príspevok do literárnej a výtvarnej súťaže
Kalná nad Hronom – obec pod vežami Atómových elektrární

NÁŠ STAROSTA ROZUMIE
ĽUĎOM, OBCI AJ ELEKTRÁRNI

MAGDALÉNA KOVÁČOVÁ, rodená BAJANOVÁ

Naša obec Kalná nad Hronom vznikla v roku 1208. Založili ju naši predkovia na pravom brehu dolného toku Hrona. Za tých vyše 800 rokov tu
vznikla krásna, moderná dedina, už skoro krásne a moderné mestečko.
Už vyše 30 rokov sa nad dedinou týčia veže Atómových
elektrární Mochovce. Sme na
to hrdí, že práve naša lokalita bola vybratá pre stavbu takého dôležitého objektu. Po
geologických prieskumoch
sa zistilo, že je to seizmogra-

ficky bezpečné miesto. Aj z
ekologického hľadiska je to
bezpečné miesto pre umiestnenie takého mohutného a v
dnešnej dobe dôležitého objektu.
Ja ako bývalá pracovníčka
generálneho dodávateľa výstavby EMO, pražskej Škody,
kde som pracovala ako administratívna pracovníčka v rokoch 1988-1993, do odchodu do dôchodku, som hrdá,
že som tam mohla pracovať.
Medzi nami, ktorí sme tam
pracovali od nás, z okolia i celého Slovenska aj medzi našimi českými bratmi, čo riadili
túto mohutnú stavbu, pano-

vali dobré medziľudské vzťahy. Vážili si nás, náš prístup k
práci. Ja som bola vyznamená
diplomom „Najlepšia pracovníčka“.
Naša dedina, aj keď je v prvom ochrannom pásme, je
krásne vystavaná, upravená,
má krásne, čisté ulice a verejné priestranstvá. V tomto roku boli aj zvonka upravené
kostoly – katolícky, evanjelický aj reformovanej cirkvi.
Vďaka patrí bývalému aj terajšiemu vedeniu obce za to,
že skrášlili našu obec Kalnú
nad Hronom, obec pod vežami Atómových elektrární. Táto skutočnosť dala pod-

net môjmu vnúčikovi Paľkovi
Kováčovi, žiačikovi II. A triedy tunajšej Základnej školy,
aby nakreslil mochovské veže.
Nie je to bežná vec, je to niečo, čo inde nemajú.
Vďaka za peknú obec patrí
terajšiemu vedeniu obce na
čele s pánom starostom Ladislavom Éhnom. Prajeme
mu veľa elánu a zdravia, aby
ešte veľa rokov mohol zveľaďovať svoju rodnú obec pod
vežami Atómových elektrární, kde kedysi pracoval. Má
úctu a priazeň medzi obyvateľmi obce.
(autorka je obyvateľkou
Kalnej nad Hronom)

Keď chcete dať o sebe vedieť

Cenník inzercie v týždenníku Pohronie
a na internetovej stránke obce
Od 1. apríla 2012 nadobudlo
účinnosť aktualizované Všeobecne – záväzné nariadenie
(VZN) č. 15/2012 Obce Kalná
nad Hronom, v rámci ktorého
bol v Obecnom zastupiteľstve
schválený nasledovný:
Cenník za inzerciu
v samosprávnych novinách
týždenníka Pohronie:
Cenník komerčnej plošnej
inzercie:
1/2 strany 
150 EUR,
1/4 strany 
75 EUR,
1/8 strany 
40 EUR,
1/16 strany 
20 EUR,
1/32 strany 
10 EUR.
Zľavy pri opakovaniach v po

sebe nasledujúcich číslach: pri
opakovaní 10 x (10%-ná zľava).
Cenník za reklamný článok:
1/4 strana 
40 EUR
1/8 strana 
25 EUR
Cenník ostatnej inzercie:
1/16 občianska inzercia (blahoželanie a pod.) 
10 EUR
1/16 ostatná inzercia nekomerčná 
15 EUR
1/32 občianska inzercia (blahoželanie a pod.) 
5 EUR
1/32 ostatná inzercia nekomerčná 
7 EUR
Uzávierka prijímania inzercie je vždy vo štvrtok do 15:00
hod.! Inzeráty priečiace sa etike sa nezverejňujú. Za vecný
obsah inzerátov Obecný úrad

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.

nezodpovedá. Uvedené ceny
môžu byť znížené alebo odpustené v prípadoch hodných
osobitného zreteľa (smútočné
oznámenia, oznámenia vo verejnom záujme a pod.) starostom obce.

Cenník za využitie
reklamného priestoru
na internetovej stránke
obce www.kalna.eu:
Cenník plošnej reklamy:
na hlavnej stránke

30 EUR/mesiac

(1 EUR/deň),
v priečinku „Firmy v obci“

15 EUR/mesiac

(0,50 EUR/deň),

Cenník inzercie v priečinku
„Inzeráty“:
občianska (typu kúpim –
predám, okrem inzerátov do
rubriky nehnuteľností) max. 10
riadkov
1 EUR/týždeň
do rubriky nehnuteľností (predaj, prenájom, kúpa, výmena – domy, byty, pozemky...)
max. 10 riadkov2 EUR/týždeň
komerčná riadková inzercia
(max. 10 riadkov)

2 EUR/týždeň
V rámci plošnej reklamy na
stránke obce prijímame iba
graficky spracovaný reklamný
inzerát – Obecný úrad neposkytuje službu výroby takéhoto
inzerátu!!!! Eliška Svordová

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

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Starosta obce

Ing. Ladislav Éhn

036/6350374

Ing. Eliška Svordová

036/6395109

Ing. Ján Földy

036/6350373

Zástupca prednostu

Ing. Igor Gogora

036/6350375

Pokladňa, evidencia obyvateľstva

p. Anna Lipárová

036/6350376

Matrika, daň z nehnuteľností

p. Alena Hallová

036/6350377

Personálne a mzdové oddelenie

p. Klára Pokoracká

036/6350372

Účtovné a fakturačné oddelenie

Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková

036/6350378

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Kancelária prvého kontaktu

Bc. Ildikó Uhrin

036/6350379

Kancelária právnych služieb

Mgr. Denisa Belfiová

036/6350371

Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ

OZNAM
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom aj v tomto roku schválila pre
každé dieťa rovnaký mikulášsky balíček. Obec prispieva
na balíček sumou 2,-€ a každý záujemca si priplatí 1,- €
na dieťa. Platí pre deti do 15 rokov. Preto prosíme všetkých
záujemcov o balíčky, aby sa nahlasovali v kancelárií prvého
kontaktu a to do 4. decembra. Ďakujeme!

ORANIE MALOTRAKTOROM
Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o ponúka službu - oranie
malotraktorom 4x4, výkon 22 koní, šírka traktora 110 cm.
Cena za 1 hodinu práce malotraktorom je 20 eur (Kalničania 19 eur), pri väčšom rozsahu prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je 12 eur,
do 20 km je 21 eur a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

Výsledky zápasov 7. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Kalná A – voľno
STKTekovské Lužany B – STK Kalná nad Hronom B 3:15
Body za Kalnú: Zsigmond Árpád 4.5/0, Madarász Eugen 4/0,
Mészáros Dávid 3.5/1, Lukniš Lukáš 3/1.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom po voľbách
do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, ktoré sa uskutoční dňa

1. decembra 2014 (pondelok) o 17.00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále obce na Nitrianskej ul. č. 6.

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky
		 a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
		 v Kalnej nad Hronom a odovzdanie osvedčení o zvolení
		 starostovi obce a poslancom novozvoleného
		 Obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať
		 a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva a určenie sobášiacich
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce,
		 voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver

POĎAKOVANIE
„Dotĺklo srdce, zastavil sa čas.....“
Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí sa dňa 17.11.2014 prišli rozlúčiť
s našim drahým zosnulým – manželom,
otcom, starkým, p. Františkom Horňákom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 76 rokov.
Ďakujeme pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Éhnovi a Zboru pre občianske záležitosti za dôstojnú rozlúčku.
Taktiež ďakujeme za úprimné slová sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, synovia a dcéra s rodinami a vnúčatá

