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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

9. apríla 2013

Gastrocentrum Kalná nad Hronom
vám pripraví slávnostnú hostinu
podľa vašich predstáv

Úloha splnená: Naša obec je čistejšia!!!!

Každý, kto prišiel, pomohol
životnému prostrediu

KALNÁ NAD HRONOM
(Eliška Svordová) - O tom, že
aprílové počasie je vrtkavé, sa
Kalňania mohli presvedčiť aj počas uplynulého víkendu. V piatok 5. apríla večer ešte lialo ako
z krhly a zdalo sa, že práve počasie prekazí naplánovanú „očistu“
obce, ktorá sa mala konať v sobotu 6. apríla. No nakoniec sa
slniečko spoza oblakov usmialo
a s upratovaním sa mohlo začať.
Po roztopení snehovej prikrývky sa objavilo množstvo neporiadku. Mladší aj starší občania,
dokonca aj deti, si v sobotu ráno vyhrnuli rukávy a s vervou sa
pustili do boja s neporiadkom.
Vyzvané boli rôzne spoločenské a záujmové organizácie pô-

sobiace v obci, ktoré obec všemožnými spôsobmi podporuje,
či už poskytnutím finančných
príspevkov alebo poskytnutím
priestorov na ich činnosť a pod.

Ktoré zo spomenutých organizácií sa jarnej očisty zúčastnili, nie
je podstatné. Prišiel každý, kto
mal chuť niečo pre okolie a prírodu, v ktorej žije, urobiť. Oslo-

vení boli aj obyvatelia bytových
domov, ktorí takisto mali možnosť spoločne si zútulniť okolie
svojich bytov. Spolu sa brigády
zúčastnilo približne 80 ľudí a vyzbieralo sa množstvo odpadu. Je
dobre, že občania si uvedomujú
vlastnú zodpovednosť za udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia. Ostáva len dúfať,
že táto celoobecná akcia mala
a bude mať pozitívny ohlas a nasledujúci rok sa jej zúčastní ešte
viac zanietencov.
Všetkým účastníkom jarného upratovania obce Kalná nad
Hronom patrí veľké poďakovanie.
(autorka je asistentka
starostu)

Oslavy v Gastrocentre

Pripraviť vkusnú oslavu,
to je asi to najzaujímavejšie z mojej práce. Slávnostné
hostiny, či už banket, recepciu alebo raut vám s radosťou pripravíme v Gastrocentre. Samozrejme nie je pre
nás problém pripraviť takú-

to akciu aj mimo prevádzky.
Radi vám prestrieme slávnostnú tabuľu pri príležitosti narodenín, výročia sobáša
alebo stretávky s priateľmi
alebo spolužiakmi.
Libuše Poturnayová
vedúca prevádzky

Niektoré zámery obce na najbližšie obdobie

Vzniknú polyfunkčné objekty,
trhovisko aj zberný dvor
Július Furik - Ako sme už
v predchádzajúcom období informovali, objekt bývalej predajne JUVATEXTIL-u po uzatvorení
kúpnopredajnej zmluvy a následnom vklade vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností prešiel
do vlastníctva obce. Po zvážení
všetkých alternatív ďalšieho využívania uvedenej nehnuteľnosti sa dospelo k záveru, že budova
bývalej predajne bude po vydaní
búracieho povolenia asanovaná
a už sa spracováva štúdia na ďalšie
možné využitie získaných verejných priestorov obcou. Táto štúdia bude zverejnená vo všetkých
prístupných informačných tokoch
obce a tiež na obecnom úrade.

Na tomto mieste sa plánuje
s vybudovaním predajného miesta – malého trhoviska, pričom
tam bude dominovať zeleň. Prebytočný materiál získaný sanáciou
budovy sa odpredá záujemcom na
základe ich predchádzajúcej písomnej žiadosti podanej na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom.
Materiál sa odpredá za primeranú cenu a v prípade záujmu viacerých občanov o ten istý materiál, za cenu určenú licitáciou.
Po uskutočnení tohto zámeru
ďalším krokom skupiny prevádzky bude postupná sanácia ďalších
odkúpených a majetko-právne vysporiadaných rodinných domov
na ul. Červenej armády, v priesto-

roch medzi parkom s fontánou
a Stavebninami ako aj budov v objekte bývalého PD Kalná nad Hronom v Kálnici. Prebytočný stavebný materiál zo sanácií sa odpredá
obdobným spôsobom ako pri JUVATEXTIL-e.
Na pozemkoch na ul. ČA sa plánuje vybudovanie polyfunkčných
objektov s obchodnými priestormi na prízemí a bytmi na poschodí, pričom tento zámer budú môcť
podporiť alebo odmietnuť občania obce verejnou diskusiou.
V objekte bývalého PD v Kálnici sa plánuje vybudovanie zberného dvora, pálenice, ako aj kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu.

Do tohto objektu občania môžu
po predchádzajúcej konzultácii na
kontaktnom telefónnom čísle alebo na obecnom úrade až do odvolania vynášať aj stavebnú suť (železobetón, čistý betón, tehly, tvárnice, dlažba, obklady).
V žiadosti o odpredaj prebytočného materiálu je potrebné
okrem predmetu žiadosti uviesť
aj telefonický kontakt, aby žiadateľ mohol byť vyrozumený o začatí búracích prác.
Kontaktné telefónne číslo v prípade záujmu o prebytočný stavebný materiál a vývoz stavebnej suti
je: 0915 751 349.
Autor je majster
pracovnej skupiny

Odomkli Hron a otvorili vodácku sezónu

Danov splav 2013
JOZEF „JOE“ KUBOVIČ

V sobotu 6. apríla sa vodáci
z Kalnej zišli v lodenici pri príležitosti tradičného splavu Hrona,
spojeného s „odomykaním“, teda
otvorením, vodáckej sezóny. Už
5. ročník sa koná pod názvom
„Danov splav“ na počesť Daniela Lukáča, vynikajúceho človeka
a kamaráta, ktorý nás predčasne

navždy opustil. Podujatie otvoril
krátkym príhovorom Jozef Kubovič, prítomní si tichou spomienkou pripomenuli zosnulého kamaráta, potom predseda
klubu Jaroslav Fraňo symbolicky
kľúčom odomkol Hron.
Poveternostné
podmienky
v tomto roku zatiaľ veľmi neprajú vodáckym aktivitám, preto sa
v lodenici objavili iba tí najskal-

nejší. Akoby zázrakom sa však
počasie umúdrilo a doprialo
nám aj trochu jarného slniečka.
Nakoniec do lodí na vodu nasadlo osem statočných, a vydali sa
na svoju prvú tohtoročnú plavbu
po Hrone po trase lodenica Kalná – Jur nad Hronom. Účastníci splavu si užívali jarnú pohodu
na vode. Počas splavu pokrstili
aj úplne novú loď – nafukovacie
kanoe, ktoré do klubu zakúpili pred koncom roka. Tentokrát
sa nevyskytli žiadne nechcené
„kúpačky“ – vysoký stav Hrona
si žiadal zvýšenú opatrnosť. „Suchozemci“ v lodenici zatiaľ pripravili chutný tradičný fazuľový
guláš, do ktorého sa po návrate
zo splavu všetci s chuťou pustili. Po dobrom jedle nasledovalo posedenie pri spomienkach
a príprava ďalších aktivít v tejto
sezóne.

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

Kalnianski vodáci medzi
sebou radi privítajú aj nových členov, ktorí sa zaujímajú o pobyt v prírode, adrenalínové aj pokojné aktivity nielen na vode. Podrobnosti na
www.vk-hron.sk

Z kalendára Vodáckeho klubu HRON v Kalnej:
Belá, 10. - 12.5.2013
Medzinárodná plavba Dunaj
2013 – v júli
X. Granus Cup – Hronský pohár – vodácka súťaž, 14.9.2013
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
venujú 2% zo svojich zaplatených daní.

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

9. apríla 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 o činnosti KFC Kalná nad Hronom
		 za rok 2012
7. Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra
8. Informatívna správa starostu obce
9. Schválenie VZN č. 27/2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
		 o organizácii miestneho referenda v obci Kalná nad Hronom
10. Diskusia
11. Záver

