Týždenník pohronie

31/2013

v mestách a obciach okresu Levice

3. septembra 2013

oznam

Občianske združenie V dlani Hrona,
v zastúpení Ing. Ladislavom Éhnom - predsedom združenia, dňa 1.8.2013 podpísalo zmluvu s Nitrianskym
samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, na podporu
Implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja vo výške 14 500,00 EUR.

Predsedníctvo Občianskeho združenia V dlani Hrona vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie
Integrovanej stratégie miestneho rozvoja
podporenej z dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Kód výzvy: OZVDH/NSK2/2013V01. Termín trvania výzvy: od 19.8. do 6.9.2013
Všetky informácie týkajúce sa výzvy získate v kancelárii OZ V dlani Hrona, Červenej armády 55, 935 32 Kalná na Hronom.

Starosta obce Kalná nad Hronom
oznamuje občanom, že pôvodný termín konania

Obecného zastupiteľstva
3. septembra 2013 sa mení na
10. septembra 2013 (v utorok) o 16:30 hod.
Program zasadnutia bude zverejnený
tri dni pred jeho konaním.

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU
OBEC KALNÁ NAD HRONOM
September 2013
plasty

Píšte a fotografujte na tému: Príroda Kalnej nad Hronom

25.9.

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.

Keď chcete dať vedieť o sebe a o svojom podnikaní

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

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

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE!

Zber elektroodpadu,
nebezpečného odpadu
a nadrozmerného odpadu

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 10. septembra 2013
bez dodávky elektriny nasledovné ulice.

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.
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BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
PRE OBČANOV

Obec Kalná nad Hronom oznamuje, že od 1. 7. 2013
začína poskytovať svojím občanom bezplatné právne
služby formou konzultácie, prípadne vypracovanie
jednoduchých písomností na základe osobitnej
požiadavky občanov (vypracovanie zmlúv, právne
riešenia starostlivosti o obyvateľov obce a podobne).
Kancelária advokáta sa nachádza na Obecnom úrade.
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.

!

Zber obnoseného šatstva

!

Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať v obci Kalná nad Hronom (na
Obecnom úrade)
v termíne od 19.8.2013 do 10.9.2013
v spolupráci s neziskovou organizáciou
Pomocný Anjel.
Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci
možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené,
nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky
zabalili osobitne a označili.

V čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.:
29. AUGUSTA č. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 24, 24/TS, 24/ZA, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34
DLHÁ č. 14, 15, 16, 18, 18/VE, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
KRÁTKA č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
MIEROVÁ č. 19/A, 19/B, 20, 22
MLYNSKÁ č. 25
RUŽOVÁ č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ÚZKA č. 1, 2, 8, 9
ČERVENEJ ARMÁDY č. 43

papier
1 100 l
kont.
25.9.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás
nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

!

Zber obnoseného šatstva

!

Predám rodinný dom v Kalnej nad Hronom,
v časti obce Kalnica. Kontakt: 0918 075 945.

