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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

12. marca 2013

Prvé príspevky do fotosúťaže!

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva schvaľovali tri VZN

Onedlho slávnostne otvoria
zdravotné stredisko
ELIŠKA SVORDOVÁ
KALNÁ NAD HRONOM –
Program Obecného zastupiteľstva bol opäť bohatý, aj keď sa
konalo len po troch týždňoch.
Po tradičných interpeláciách
nasledoval bod rôzne, v ktorom poslanci dlhšie diskutovali o odpredaji bytov v bývalom
Kultúrnom dome ich nájomcami, o poskytnutí finančných
prostriedkov Centru voľného
času v Leviciach, ktoré navštevujú aj deti z Kalnej nad Hronom, poskytnutí finančných

prostriedkov na zakúpenie jumping trampolín na hodiny jumpingu pre ženy v obci, ktoré
o tento druh športu prejavili záujem, či o vybudovaní parkoviska pri Klube dôchodcov.
Ďalej bol poslancom predložený rozbor hospodárenia obce za rok 2012, ktorý vzali na
vedomie. Vypočuli si správu
o činnosti Relaxačno – športového areálu na sídlisku JUH,
správu o činnosti Obecnej polície a správu Hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti - všet-

ky správy hodnotili rok 2012.
Starosta Ladislav Éhn informoval prítomných o blížiacich sa
oslavách oslobodenia obce. Tie
budú spojené so slávnostným
otvorením zrekonštruovaného
Zdravotného strediska a uskutočnia sa 24. marca (v nedeľu)
so začiatkom o 14. hodine slávnostným kladením vencov pri
Dome bojovej slávy.
Bol predložený návrh na VZN
o miestnom referende a schválené boli tri VZN (z toho dve novelizované a jedno úplné nové),

VZN č. 20/2013 O pravidlách
prideľovania dotácií z rozpočtu
obce, VZN č. 26/2013 O poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Kalná nad Hronom z rozpočtu obce a VZN č.
17/2013 O verejnom poriadku
na území obce Kalná nad Hronom. Tieto všeobecne záväzné
nariadenia budú v najbližších
dňoch zverejnené na stránke
obce www.kalna.eu v priečinku
Obecný úrad/VZN.
(autorka je asistentka
starostu)

Urobme spolu pokus: Koľko odpadu produkuje štvorčlenná rodina v byte a v dome?

KTO NIČ NESKÚŠA, NIČ NEZISTÍ
Čo všetko z odpadu sa dá vyseparovať?
IGOR GOGORA
V predchádzajúcich číslach
POHRONIA som sľúbil, že
spravíme jednoduchý projekt
zameraný na produkciu komunálneho a separovaného odpadu, a tak dovoľte aby som ho
trošku podrobnejšie priblížil.
•••
Pomôcky: 5x vermikompostér, 2,5 kg dážďoviek, 10 setov
na separovanie pre domácnosti ( papier, sklo, plasty) viď. obr.
č.1, váha, pero, zošit
Pracovný postup: Každá ro-

dina bude po dobu dvoch mesiacov separovať vyprodukovaný odpad, ktorý pred vyhodením do zberných nádob obce
odváži a zapíše do zošita. Odpad sa bude separovať na sklo,
papier, plasty a ostatný komunálny odpad, v domácnostiach
aj na BIO odpad. Po dvoch mesiacoch separovania a váženia
odpadu sa celý pokus vyhodnotí a rozanalyzuje.
Cieľ projektu: Zistiť, koľko
odpadu produkuje 4 členná rodina v byte a v dome, porovnať
rozdiely. Zistiť množstvo odpa-

du, ktoré dokážeme vyseparovať z celkového množstva odpadu. Spropagovať separovanie
odpadu, ochrana ŽP,
Záver: Vyhodnotenie výsledkov projektu, naplnenia cieľov
a ich prezentácia na Obecnom
zastupiteľstve.
V prípade, že by ste sa chceli zapojiť do toho pokusu, alebo ho vylepšiť, tak ma, prosím,
kontaktujte. Veľmi rád s každým túto problematiku prediskutujem.
(autor je zástupca
prednostu Obecného úradu)

Najväčšie upratovacie práce
v priebehu roka prebiehajú v našej obci na jar a na jeseň. V tomto období sa každý pustí do prípravných prác v záhradách, na
dvoroch rodinných domov, okolo bytových domov a práve jarné
obdobie je spojené aj s upratovaním súvisiacim s Veľkonočnými
sviatkami. Z tohto dôvodu obec
už tradične plánuje rozmiestne-

vynášaných na skládku tuhého
komunálneho odpadu. Pritom
VZN obce o verejnom poriadku
ukladá občanom bioodpad kompostovať vo vlastných záhradách.
Ak občan takúto možnosť nemá,
bioodpad nech pripraví oddelene od TKO a obec zabezpečí jeho odvoz a likvidáciu tak, ako je
popísané ďalej.
Rozmiestňovanie a pravidelné
vyprázdňovanie veľkoobjemových kontajnerov sa uskutoční

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE KOMISIE
Vážení občania,
dovoľte aby som Vás pozval na

zasadnutie
Komisie mládeže a športu,
ktoré sa uskutoční

v stredu 13. marca o 16.30 hod.
v sobášnej sieni obecného úradu.

Komisia mládeže a športu v spolupráci s OZ Magic Team,
Vás srdečne pozýva na

Beh oslobodenia obce
Kalná nad Hronom,

ktorý sa uskutoční dňa 23. 3. 2013 t.j. v sobotu o 9:00
na sídlisku JUH. Behať sa bude v rôznych kategóriách, od našich
najmenších až po seniorov. O občerstvenie bude postarané.
Veríme, že nás prídete podporiť, zasúťažiť si, zabaviť sa a spoločne
si takouto formou uctiť tento významný pamätný deň našej obce.

POZOR – odstávka vody

v termíne od 11. marca 2013 do
12. apríla 2013. Po tomto období budú kontajnery k dispozícii
občanom len na základe ich žiadosti a za úhradu v zmysle VZN
o správnych poplatkoch.
Pretože práve v tomto období prebiehajú aj práce spojené
so strihaním stromov a kríkov,
obec zabezpečí odvoz pripravených konárov a vyhrabanej starej trávy s ďalšími bioodpadmi
každý pondelok.

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že
z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 18. 3. 2013
bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že
z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach
distribučnej sústavy budú dňa 19. 3. 2013
bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

Nitrianska č. 1, 6, Komenského č. 11, 11/TS
LOKA Záhradkárska oblasť č. 100/VE, 102, 279/OP, 279/VE, 280/OP,
281/OP, 284/OP, 284/VP, 290/PR, 44, 51, 51/VE, 54, 59, 79, 80, 84, 89,
89/VE, 903, 904, 907, 908, 909, 91, 91/OP, 911, 911/VE, 912, 913, 914,
915, 915/OP, 916, 916/VE, 917, 918, 919, 919/VE, 921, 922, 924, 924/
VE, 924/SV, 925, 926, 927, 929, 93, 930, 943, 945, 946, 946/VE, 947
Nová č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35
Nádražná č. 2, 5
SNP č. 1, 1/VE, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47
Červenej armády č. 2

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, 23, 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

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

v Kalnej, píše 36 ročná obyvateľka Kalnej Mária Pokoraczká a pripája päť zaujímavých fotografií. Ďakujeme.

Roman Gogora - predseda komisie mládeže a športu

Začína sa jarné upratovanie
nie veľkoobjemových kontajnerov na svojom území. Hlavným
dôvodom je likvidácia odpadu
predpísanými spôsobmi, t.j. odvozom na skládku TKO (tuhého
komunálneho odpadu), samozrejme okrem odpadu určeného
na separovanie. Pretože pri jarných a jesenných upratovacích
prácach vzniká najviac bioodpadu, niektorí občania práve tento
odpad nesprávne umiestňujú do
veľkoobjemových kontajnerov

Veľmi rada by som sa aj ja
zapojila do fotosúťaže so svojimi prácami. Snímky vznikli počas potuliek prírodou

Hlavným bodom programu bude Beh oslobodenia obce
Kalná nad Hronom 2013 a pingpongový turnaj.

Čo patrí do veľkoobjemových kontajnerov a čo nie

JULIUS FURIK

Krásy Kalnej nad Hronom

V čase od 7:30 hod. do 12:00 hod.:

Termíny ďalších odstávok
prinesieme v budúcich číslach!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
oznamuje občanom, že v stredu 13. marca v čase
od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude odstávka vody
na uliciach: Dlhá, Mlynská, Krátka, Mieru,
Červenej armády (čiastočne) a 29. augusta.

