Týždenník pohronie

33/2013

v mestách a obciach okresu Levice

17. septembra 2013

Obec prispieva
na prepravnú službu
občanom Kalnej nad Hronom

Píšte a fotografujte na tému: Príroda Kalnej nad Hronom

Súťaž pre všetkých obyvateľov

Obec Kalná nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE
vyhlasujú už druhý ročník tvorivej literárnej súťaže. Po úspechu
vlaňajšieho literárneho merania síl žiakov ZŠ na tému: PREČO MÁM RÁD/RADA SVOJU
OBEC sa organizátori rozhodli
v súťaži pokračovať aj tento rok.
Témou 2. ročníka literárnej súťaže je na podnet starostu Ladislava Éhna ČAROVNÁ PRÍRODA KALNEJ NAD HRONOM.
Je veľmi inšpiratívna pre deti aj
dospelých, preto kritériá súťaže
platia pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce.

Vyhlasovatelia súťaže očakávajú poetické aj prozaické dielka
bez obmedzenia žánru a rozsahu. Svoje básne, úvahy, poviedky, besednice či glosy posielajte
už odteraz do redakcie POHRONIE, Pionierska 2, e-mail: redakcia@pohronie.sk.
Všetky dielka budú v POHRONÍ zverejnené, čím získajú štatút súťažnej práce. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom koncoročnom stretnutí na
pôde Obecného úradu v Kalnej
nad Hronom a zverejnené v POHRONÍ. Tešíme sa na všetky práce. Nech sa vám pri tvorbe darí.

Súťaž rozširujeme
aj o kategóriu:
fotografia

Aká by to bola súťaž o prírode
Kalnej nad Hronom, keby jej čarokrásne miesta a zákutia neboli zvečnené objektívom fotoaparátu!
Preto vyhlasovatelia súťaže:
Obecný úrad v Kalnej nad Hronom a regionálny týždenník POHRONIE rozširujú tvorivé meranie síl obyvateľov obce aj o kategóriu: FOTOGRAFIA.
Prijmeme a zverejníme všetky
snímky, ktoré odzrkadľujú prírodu Kalnej nad Hronom. Ak na-

snímate aj krásy dediny ako takej, potešíme sa.
Súťaž je otvorená pre všetkých
obyvateľov bez akýchkoľvek rozdielov. Privítame však, ak popri
svojom autorstve fotografií uvediete aj vek, pre prípad, že budeme robiť kategórie, aby nesúťažili
deti s dospelými.
•••
Svoje súťažné práce
posielajte poštou na adresu:
Redakcia POHRONIE,
Pionierska 2,
934 01 Levice
a e-mailom:
redakcia@pohronie.sk.

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
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:
Starosta obce
Sekretariát starostu obce

Ing. Ladislav Éhn

036/6350374

Ing. Eliška Svordová

036/6395109

Prednosta OcÚ

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

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

Cenník inzercie v týždenníku Pohronie
a na internetovej stránke obce

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

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU
OBEC KALNÁ NAD HRONOM
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Kuchári a kuchárky, hláste sa!
Gastrocentrum Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 57, Kalná
nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej
pozície: kuchár - kuchárka. Dlhoročná prax nutná !
Písomné žiadosti posielajte do 25. septembra 2013 priamo na adresu
Gastrocentra Kalná nad Hronom. Informácie na tel.: 0948 396 400
Ing. Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 5. Kolo
H. Túrovce - Kalná n/Hronom1 : 10 (1 : 3)

Góly za Kalnú: Bogár 3, Bajan 3, Vrábel 2, Horňák, Izák.
Ďalšie kolo majú naši žiaci voľno.

V. liga Východ Dorast 7. kolo
V. Ludince - Kalná n/Hronom 0 : 3 (0 : 2)

Góly za Kalnú : Šípoš, Kukla, Šuranský. Ďalší zápas odohrajú
naši dorastenci dňa 21. 9. 2013 o 15.30 hod. v Zem. Olči.

Keď chcete dať vedieť o sebe a o svojom podnikaní

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:

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, Obec Kalná
nad Hronom prispieva v plnej výške na prepravnú službu občanom s trvalým pobytom v obci Kalná nad Hronom, ktorá je
poskytovaná prostredníctvom Územného spolku Slovenského
červeného kríža v Leviciach.
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná výlučne do
zdravotníckych zariadení a to fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Asistenčná a prepravná služba SČK zahŕňa:
- prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej,
- prepravu osoby na invalidnom vozíku,
- poskytnutie asistenta počas prepravy,
- sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení,
- poskytnutie zdravotníckych pomôcok počas vyšetrenia – invalidný vozík, chodítko na podporu chôdze.
Potrebu prepravnej služby je nutné si včas zarezervovať, najneskôr deň vopred na tel. číslach (na ktorých vám poskytnú aj
podrobnejšie informácie):
036/6379192 asistenti
036/6312957, 036/6307900 alebo 0903 558 911 operačné
stredisko pre sociálnu pomoc, E-mail: riaditel.lv@redcross.sk

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

Zber elektroodpadu,
nebezpečného odpadu
a nadrozmerného odpadu
Obecný úrad oznamuje občanom, že bude realizovať
zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a nadrozmerného odpadu. Konkrétny termín zberu upresníme.
Prihlasovať sa môžete v Kancelárii prvého kontaktu,
na tel. čísle 036/635 03 79 počas stránkových hodín.
Medzi elektroodpad a nebezpečný odpad patria veľké
i malé domáce spotrebiče a spotrebná elektronika ako
sú televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, videá, variče, ohrievače, pračky, elektromotory, žiarivky, batérie, staré farby a oleje. Nadrozmerným odpadom je napr. starý nábytok, koberce a pod.

V. liga Východ Muži 7. kolo
Kalná n/Hronom– Hurbanovo 2 : 1 (1 : 0)

Gól za Kalnú: Méres, R. Lackó. Ďalší zápas odohrajú naši muži
dňa 21. 9. 2013 o 15.30 hod. doma proti Marcelovej.
KFC Kalná nad Hronom

KFC Kalná si Vás dovoľuje pozvať na majstrovský futbalový zápas
V. ligy Východ medzi domácim KFC a mužstvom z Marcelovej.
Zápas sa uskutoční dňa 21. 9. 2013 o 15.30 hod. na našom futbalovom ihrisku. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.
KFC Kalná nad Hronom

BAZÁR

Združenie Miesto v dome Levice
v spolupráci s Obecným úradom v Kalnej nad Hronom
Vám ponúka zachovalé ošatenie a hračky zo zahraničia
pre dospelých a deti

17. septembra 2013 (v utorok)
od 9:00 – do 18:00 hod.
18. septembra 2013 (v stredu)
od 8:00 hod. – do 12:00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále v Kalnej nad Hronom.
Svojimi príspevkami môžete podporiť
poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí v sociálnej núdzi.

Kalnianski škôlkari už naplno prežívajú nový školský rok.

