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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

14. mája 2013

oznam

V jarnej časti súťaže mladí hasiči nádejne

STÁLE INTENZÍVNE TRÉNUJÚ

TEKOVSKÉ LUŽANY /
KALNÁ NAD HRONOM
(DHZ) - V stredu 8. mája sa
v Tekovských Lužanoch konala jarná časť okresnej súťaže
mladých hasičov pod názvom
Plameň 2013. Súťažiaci z Kalnej nad Hronom skončili na
5. mieste.
Aj keď ďalšia časť súťaže bude až na jeseň, chlapci a dievčatá nebudú oddychovať.
Aj naďalej budú intenzívne
trénovať požiarny útok s vodou, aby sa mohli zúčastniť pohárových súťaží a reprezentovať
náš Dobrovoľný hasičský zbor.

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.

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

Poďte na Tesco beh pre život!

V nedeľu budú oslavy DŇA MATIEK

Komisia mládeže a športu
vás srdečne pozýva na charitatívne podujatie s názvom

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
vás srdečne pozýva na oslavu

Tesco beh pre život.

Uskutoční sa v sobotu 25. mája v Nitre.
Odchod autobusu bude o 8:30 hod. spred obecného
úradu v Kalnej nad Hronom. Je nutné sa vopred
(do 20. mája) zaregistrovať u Ing. Igora Gogoru.
Pri malom záujme zo strany občanov
bude toto podujatie zrušené.

„Dňa matiek“,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. mája o 15. hod.
v kultúrno-spoločenskej sále obce.
Slávnostný program pripravený pre všetky mamičky
predvedú deti zo Základnej školy
v Kalnej nad Hronom.

POPLATKY AJ
PLATOBNOU KARTOU
Obecný úrad v Kalnej nad
Hronom oznamuje občanom, že od 13. mája je možné uhrádzať dane, poplatok
za smeti, správne poplatky
a rôzne iné poplatky okrem

platby v hotovosti aj bezhotovostným
spôsobom,
prostredníctvom POS terminálu (platobnou kartou),
v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade.

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
Obm žiaci 19. kolo
Kalná n/Hronom – Šahy B1 : 4 (0:2)

Dohrávka: Jur n/Hronom – Kalná n/Hronom 3 : 0 kont.
Ďalší zápas odohrajú naši žiačikovia
17. mája o 17.00 hod. v Plášťovciach.

V. liga Východ Dorast 25. kolo
Kalná n/Hronom – Zem. Olča 2:1 (0:0)

Góly za Kalnú: Koszický 2
Dohrávka: Kalná n/Hronom – Nová Dedina 0:3
Ďalší zápas odohrajú naši dorastenci
19. mája o 14.30 hod.vo Svätom Petre.

V. liga Východ Muži 25. kolo
Tlmače - Kalná n/Hronom0 : 1(0:0)

Gól za Kalnú : Zorád
Dohrávka: Tvrdošovce - Kalná n/Hronom 0:0
Ďalšie kolo majú naši muži voľno.

Daruj krv, zachrániš život!
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
a Obecný úrad Nový Tekov, v spolupráci
s Národnou transfúznou službou v Nitre
Vás srdečne pozývajú na

MÁJOVÚ KVAPKU 2013
dňa 16. mája 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
v priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove.
Prineste si so sebou: občiansky preukaz, kartu poistenca

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 13 ods. 4a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

14. mája 2013 (utorok) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rôzne
6. Informatívna správa spoločnosti Kalná KTR, s.r.o. za rok 2012
7. Informatívna správa starostu obce
8. Diskusia
9. Záver

