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X. Granus Cup – Hronský pohár 2013

Výborná atmosféra,
vysoká úroveň
na vode.
Podvečer po vyhodnotení boli vyhlásené výsledky a ocenení
pretekári, ktorým sa v súťaži darilo najlepšie. Ceny pre najlepších odovzdali za vodácku požičovňu Rio Granus JanaUrbancová a za obec Kalná nad Hronom poslanec OZ Roland Bogár.
Všetci umiestnení získali poháre, medaily a vecné ceny.
Po oficiálnej časti nasledoval
večerný program. O skvelú zábavu sa postarali gitaristi, ktorí si
hovoria “Sme v tom dvaja“ a René Lacko so skupinou DownTown Band. Medzitým sa premietali fotografie a videá z vodáckych putovaní plné zážitkov
a dobrodružstiev.

JOZEF „JOE“ KUBOVIČ
KALNÁ NAD HRONOM
- V sobotu 14. septembra bolo v lodenici Vodáckeho klubu
Hron rušno. Konal sa už X. Granus Cup – Hronský pohár. Stretli
sa tu vodáci z celého Slovenska.
Toto podujatie, ktoré zorganizovali členovia klubu na záver leta, sa teší obľube vodákov - turistov, pretože počas dňa súťažne predvedú svoje zručnosti na
vode a večer sa zabavia pri kvalitnej hudbe a videoprojekcii zo
svojich ciest a zážitkov.

X. Granus Cup – Hronský pohár je za nami. Tí, čo sa nezľakli
počasia (nakoniec až také zlé nebolo) a v zmysle hesla „neexistuje zlé počasie, iba zle vystrojení
vodáci...“ si určite prišli na svoje. Ostali v nás len zážitky a spomienky na stretnutie nabité vynikajúcou atmosférou. To všetko vďaka obetavým členom VK
Hron Kalná nad Hronom, ktorí
už tradične držia úroveň tohto
podujatia veľmi vysoko aj vďaka
výdatnej pomoci obce Kalná nad
Hronom, vodáckej požičovne
Rio Granus, vodáckeho obchodu Sun Sport a ďalších subjektov, ktoré podporili ich aktivity.
Už teraz sa tešíme na XI. Granus
Cup – Hronský pohár 2014!

Tento rok počasie preverilo
organizátorov aj účastníkov. Tí
prišli v menšom počte než obvykle kvôli nie celkom priaznivým poveternostným podmienkam. V sobotu na pravé poludnie, napriek nepríjemnému dopoludňajšiemu dažďu, s menším
oneskorením, otvoril riaditeľ pretekov Jozef Kubovič súťaž. Pretekalo sa v kategóriách C2 (kanoe)
muži, C2 mix (muž + žena), C2
mládež a K1 (kajak) muži a ženy. Všetci účastníci aj diváci sa
na brehu výborne zabávali a výdatne povzbudzovali pretekárov

nov koncipovali žiadosť, ktorú
môžu doručiť na Obecný úrad
od 2. októbra.2013 v mieste prvého kontaktu. Presný termín
ukončenia predkladania žiadostí o prenájom obecných bytov ešte nie je stanovený. Najskôr to bude niekedy v novembri tohto roku.
V prípade otázok nás
môžete kontaktovať
prostredníctvom e-mailu:
obec@kalna.eu alebo
gogora@kalna.eu
prípadne na t.č 036/639 51 09
alebo 0948 455 210

Oznamujeme občanom, že od 21.1. 2013 je na Obecnom úrade v prevádzke nová telefónna ústredňa. Hlavné číslo na Obecný úrad
ostalo nezmenené: 036/6395109. Jednotlivým zamestnancom sa však dá dovolať na ich priame čísla:
Ing. Ladislav Éhn
Ing. Eliška Svordová
Ing. Ján Földy
Ing. Igor Gogora
p. Anna Lipárová
p. Alena Hallová
p. Klára Pokoracká
Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková
p. Adriana Pirošková
Bc. Ildikó Uhrin
Mgr. Denisa Belfiová

Vestník č. 182/2013 – 18.9.2013

Výzva na predkladanie
ponúk (Podlimitná zákazka)

Názov zákazky: Pestovateľská pálenica v Kalnej nad Hronom
Druh zákazy: stavebné práce
Predpokaldaná hodnota predmetu zákazky bez DPH:
575 534,48 €
Lehota na prijatie žiadostí o súťažné podklady
je do 26. 9. 2013 do 12:00 hodiny
Lehota na predkladanie ponúk
je do 7.10.2013 do 12:00 hodiny
Celé znenie výzvy je k nahliadnutiu na stránke obce
www.kalna.eu v časti „Verejné obstarávanie“.
V prípade ďalších otázok kontaktuje
Ing. Igora Gogoru prostredníctvom
e-mailu gogora@kalna.eu alebo t.č. 0948 455 210. (Ig)

Zber nebezpečného
odpadu a elektroodpadu

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Starosta obce
Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ
Zástupca prednostu
Pokladňa, evidencia obyvateľstva
Matrika, daň z nehnuteľností
Personálne a mzdové oddelenie
Účtovné a fakturačné oddelenie
Kancelária Kalná KTR, s.r.o.
Kancelária prvého kontaktu
Kancelária právnych služieb

15627 WYP

oznam

Do pozornosti záujemcom
o prenajatie obecných bytov
V pondelok 16. septembra
Obecné zastupiteľstvo v Kalnej
nad Hronom schválilo VZN č.
10/2013 o prenajímaní obecných bytov, ktorým sa upresňujú podmienky prenajímania
obecných bytov. Toto nariadenie je k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.kalna.eu v časti Obecný úrad, Všeobecne záväzné nariadenia.
Žiadame všetkých občanov,
ktorí majú záujem o prenajatie obecných bytov, aby si uvedené nariadenie prečítali a následne podľa uvedených poky-

oznam

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s nadáciou SPP,
ktorá prispela čiastkou 7500 € na vybudovanie cvičiska
pre psíkov v priestoroch bývalej U rampy oznamuje občanom, že práce začali minulý týždeň. Rovnako sa v uvedených priestoroch doplnia štyri stĺpy verejného osvetlenia
a vybuduje rekreačno-oddychové miesto. (Ig)

036/6350374
036/6395109
036/6350373
036/6350375
036/6350376
036/6350377
036/6350372
036/6350378
036/6350370
036/6350379
036/6350371

Obec Kalná nad Hronom, oznamuje svojím občanom, že
v utorok 1. októbra od 9.00 hod. sa v obci uskutoční zber
nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Odpad môžete
v daný deň vyložiť pred dom alebo doniesť v priebehu týždňa na zberné miesta v obci (Obecný úrad, požiarna zbrojnica, „plecháč“). V prípade, že sa rozhodnete nebezpečný
odpad doniesť osobne v priebehu týždňa na v texte uvedené zberné miesta, prosíme vás, kontaktujte miesto prvého
kontaktu v pracovných dňoch a v úradných hodinách v našej obci na t. č. 6350379.
Príklady: staré oleje, televízory, všetka elektronika, autobatérie ako aj iné látky, ktoré by mohli svojim vlastnosťami
poškodzovať zdravie človeka a životné prostredie.
Zber bude vykonávať spoločnosť SITA Slovensko a.s. (Ig)

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 6. kolo
Kalná n/Hronom – mala voľno

Ďalší zápas odohrajú naši žiačikovia v sobotu
28. septembra o 13.00 hod. doma proti H. Vrbici.

V. liga Východ Dorast 7. kolo
Zem. Olča - Kalná n/Hronom 3 : 3 (1:0)

Góly za Kalnú : Šípoš 2, Dávid. Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci
v sobotu 28. septembra o 14.30 hod. doma proti Zlatnej na Ostrove.

V. liga Východ Muži 8. kolo
Kalná n/Hronom – Marcelová 2 : 1 (1:0)

Góly za Kalnú: Szép, Hajtó. Ďalší zápas odohrajú naši muži v nedeľu
29. septembra o 15.30 hod. v Dolnom Ohaji.
KFC Kalná nad Hronom

Záujemcovia, prihláste sa!
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry plánuje
v dňoch od 12. – 16. októbra v kultúrno-spoločenskej sále

výstavu ovocia a zeleniny

spojenú s ochutnávkou vína a výstavu ručných prác.
Preto prosíme všetkých záujemcov, ktorí by mali záujem
svoju úrodu, poprípade ručné práce, vystaviť, aby sa zapísali
v obecnej knižnici cez výpožičný čas.

