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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

15. januára 2013

Víťazi literárnej súťaže
si prevzali ceny

So starostom Kalnej nad Hronom Ladislavom Éhnom o bilancii roka 2012 a očakávaniach v roku 2013

Bytovky majú byť hotové
koncom novembra
OĽGA PREKOPOVÁ
Čo priniesol pre obec rok
2012? Čo rozhodujúce pribudlo v Kalnej nad Hronom pre
zlepšenie kvality života obyvateľov?
Rok 2012 bol pre našu obec
náročný hlavne z administratívneho hľadiska. Rozbehli sme
viacero dlhodobo plánovaných
investičných akcií ako napríklad výstavbu bytoviek, podarilo sa nám vykúpiť značnú časť
pozemkov za Novou ulicou, kde
chceme pripraviť stavebné pozemky v prvom rade pre našich
občanov, ale samozrejme, aj pre
širokú verejnosť v zmysle určených podmienok. Tiež sme sa
zúčastnili dôležitých stretnutí doma i v zahraničí kvôli výstavbe obchvatu našej obce, ktorý čaká na dobudovanie už cez
dve desaťročia, a preto nákladná
doprava prechádzajúca centrom
obce stále sužuje našich občanov. Stali sme sa členom, ale aj
administratívnym centrom, pre
miestnu akčnú skupinu V Dlani
Hrona, ktorá pozitívne vplýva na
rozvoj nášho regiónu. Podarilo
sa nám usporiadať takmer všetky pozemky v centre obce, teda
v roku 2013 nás čakajú dôležité
rozhodnutia ako ďalej...Otvorili sme nové, moderné zdravotné stredisko, kde budú umiestnené všetky ambulancie v našej
obci a navyše k nim pribudla

aj ambulancia ženského lekára.
V nej sa bude ordinovať na začiatku raz týždenne a podľa záujmu sa ordinačné hodiny upravia. Vybudovali sme kolumbárium, vysadili takmer 3000 stromov v spolupráci s OZ Magic
Team, dobudovali sa chodníky
a vjazdy na uliciach 29. augusta,
Hronskej a Júliusa Fučíka, ktorým pred dokončením chýba-

mozrejme sme podrobne sledovali všetky výsledky, ktoré boli
prezentované na rôznych fórach
a teší nás, že „naša“ elektráreň
vykázala výborné výsledky. Je to
dôležité hlavne preto, lebo z pohľadu samosprávy najdôležitejším momentom prevádzkovania
jadrovej elektrárne je bezpečnosť našich obyvateľov. V tejto
súvislosti aj v diskusiách k záve-

O centre obce budú
spolurozhodovať aj občania
jú ešte drobné stavebné úpravy.
Podarilo sa nám zorganizovať
množstvo pekných spoločenských podujatí, ktoré sa stávajú
tradíciou v našej obci. „Spravili
sme kus práce a verím, že ideme
správnym smerom“.
Obec Kalná nad Hronom
je správnym centrom Atómových elektrární Mochovce. Čo
z toho pre obec vyplýva v súvislosti s dvoma prevádzkovanými blokmi a dvoma dostavovanými blokmi Atómových
elektrární?
Áno, atómové elektrárne Mochovce ležia z väčšej časti na
území našej obce, a z toho vyplývajú aj úzke väzby medzi obcou a elektrárňou. Prevádzkované bloky 1. a 2. sa podrobili
v minulom roku záťažovým testov v súvislosti s haváriou elektrárne Fukušima v Japonsku. Sa-

rom uvedených záťažových testov sme poukázali na potrebu
riešenia mimoriadnej udalosti
aj v okolí elektrárne, čo bolo aj
prisľúbené.
Čo sa týka blokov 3. a 4.,
tie by už mali byť v štádiu spúšťania, čo sa ale – ako je všeobecne známe, odkladá skoro
o dva roky. Obec bohužiaľ tento sklz nemôže ovplyvniť, je to
vecou prevádzkovateľa a vlastníka, teda môžeme len dúfať,
že už žiadne iné problémy nenastanú.
Chcel by som ešte zdôrazniť
dobrú spoluprácu pri informovaní zo strany elektrárne, čo pomáha pri vybudovaní pozitívneho obrazu bezpečnosti prevádzkových a pripravovaných blokov
elektrárne na našom území.
Aké sú očakávania v roku
2013? Ktoré investičné akcie

čakajú na ukončenie alebo začatie v tomto roku?
V roku 2013 nás, nielen mňa
ako starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva, ale verím, že aj za pomoci aktívnych
občanov našej obce, čakajú viaceré dôležité rozhodnutia, ktoré tu po nás ostanú desaťročia.
Na verejnom zhromaždení našej obce, ktoré plánujem zvolať
už v prvej štvrtine tohto roka, by
sme si radi vypočuli názory našich občanov na centrum obce
s nosnou otázkou, čo tam chceme mať a čo nie...
Zároveň nás čaká výstavba
dvoch 12 bytoviek ktoré majú
byť hotové k 31.11.2013, plánujeme vybudovať multifunkčné
ihrisko na Ul. 29. augusta s moderným povrchom, administratívne zabezpečiť a možno aj začať realizovať vybudovanie inžinierskych sietí na najnovšiu ulicu pre takmer 30 stavebných pozemkov. Zároveň by sme chceli
vybudovať obecnú pestovateľskú
pálenicu, zberný dvor, a kompostáreň pre občanov. Tiež uvažujeme a vytvorení miesta prvého kontaktu na obecnom úrade,
kde občania budú môcť vybaviť
takmer všetko a dostanú aj určitý stupeň právneho poradenstva.
Máme viacero plánov, nápadov a vízií, o ktorých vás budeme aj v týždenníku POHRONIE
v priebehu roka informovať.

Odpady sú globálny problém 21. storočia

Inšpirácia
pre ďalšiu tvorbu
KALNÁ NAD HRONOM
(poh) – Pred vianočnými
sviatkami, 19. decembra, sa
na pôde Obecného úradu
stretli víťazi literárnej súťaže:
Prečo mám rád svoju obec so starostom Ladislavom Éhnom. Ten spolu
so šéfredaktorkou POHRONIA Oľgou Prekopovou
a riaditeľom ZŠ Petrom Liptákom hodnotil prvý ročník
tvorivého merania síl žiakov
kalnianskej Základnej školy
veľmi pozitívne. Objavili sa
talenty, ktoré pri zdokonaľovaní písania, najmä v oblas-

ti krátkych úvah, môžu dosiahnuť aj ďalšie úspechy.
Víťazkou súťaže sa stala Kristína Mlynárová pred
spoluautorkami Luciou Žindelyovou a Tímeou Borošovou. Tretí bol Róbert Almáši. Cenu starostu získal Jozef
Belluš, cenu šéfredaktorky
POHRONIA Michela Černáková. Všetci si odniesli
diplomy a knižné dary.
Literárnu súťaž vyhlásil
Obecný úrad v Kalnej nad
Hronom a redakcia regionálneho týždenníka POHRONIE.

POZVÁNKA NA PLES
Rada združenia rodičov
pri Základnej škole v Kalnej nad Hronom
Vás srdečne pozýva na

Rodičovský ples
dňa 2. 2. 2013 o 19:00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále
v obci Kalná nad Hronom.

Vstupné: 13 EUR.
V cene je zahrnuté:
prípitok, večera, kapustnica a občerstvenie.
O dobrú zábavu sa postará: DJ MARCO.
Lístky sa budú predávať v knižnici u p. Poliakovej
a v Základnej škole u p. Dulianskej.

Poďme ho spoločne riešiť
aj u nás, v Kalnej nad Hronom
IGOR GOGORA

Prvým januárom tohto roku
nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie obce č.
24/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. S ním prichádzajú viaceré zásadné zmeny
v odpadovom hospodárstve našej obce, a preto by bolo správne
si ho prečítať. Zverejnené je aj na
internetovej stránke obce www.
kalna.eu v časti obecný úrad/
Všeobecne záväzné nariadenia.
Dovoľte, aby som vám aj touto
formou priblížil zmeny a sčasti aj dôvody vypracovania tohto
nariadenia.
1. Podnikateľské subjekty v našej obci majú povinnosť separovať odpad,
2. vypracovali sme postup pri
zbere nebezpečného odpadu,
3. zber objemných odpadov veľkokapacitnými kontajnermi
a jeho zneškodnenie zabezpečí
obec na svoje náklady dvakrát
ročne – v jarnom a jesennom
období. (tzn. je koniec voľne

a celoročne prístupným veľkokapacitným kontajnerom.
Tie budú umiestnené rovnomerne po celej obci v jarnom
a jesennom období po dobu
dvoch-troch týždňov),
4. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad je každý vlastník
(užívateľ) záhrady povinný
kompostovať alebo zabezpečiť ich skompostovanie (čiže
v žiadnom prípade nevhadzovať do nádob na komunálny
odpad),
5. v jarnom a jesennom období
obec na vlastné náklady zabezpečí zber týchto odpadov.
Toto nariadenie prináša viacero zmien, ktoré sme museli vykonať zo zákona, no samozrejme je tam aj niečo navyše,
aby sa nám tu žilo spokojnejšie.
Už na strednej škole ma problematika odpadov veľmi zaujímala, preto sme so spolužiakom
spracovali aj prácu, ktorá obsahovala 8 stranový výskum. Rád
by som tento výskum zopakoval
aj v tomto roku, no výlučne na

pomery občanov v Kalnej nad
Hronom. V jednoduchosti išlo
o zisťovanie hmotnosti a druhov
odpadov, koľko ich vyprodukuje
rodina v meste a koľko na vidieku. Zmena bude tentoraz v tom,
že budeme porovnávať vyprodukovaný odpad domácností v bytoch a domoch. Na tento
dvojmesačný pokus potrebujem
12 rodín (dobrovoľníkov) ktorí sú tiež podobného názoru, že
pokiaľ slovenský priemer v produkovaní kíl odpadu na jedného človeka je 360 kg a v našej
obci je to cez 500 kg na občana,
niekde bude problém... Pokiaľ
by niekto mal záujem o bližšie
informácie a ochotu spolupracovať, prosím, kontaktujte ma
a ja sa s vami veľmi rád na túto
tému porozprávam.
Rád by som tiež upozornil
na skutočnosť, že nádoby na separovaný odpad, ktoré sú rozmiestnené po celej obci, sú určené podľa farieb na jednotlivé
komodity odpadu.
Modrá je výlučne na papier,

zelená výlučne na sklo a pokiaľ
si myslíte, že práve žltá je na
plasty..., tak máte pravdu. Vždy
ma veľmi mrzí, keď sa ľudia snažia spraviť niečo pre seba a životné prostredie, v ktorom žijeme, no keď otvorím modrý
kontajner na papier a nájdem
tam komunálny odpad, konzervu od paštéty a starú autobatériu, napadne mi, čo za človeka
to sem mohol hodiť, čo ho k tomu viedlo? Stále to nie je dosť
jasné? Robíme niekde chybu, či
určitá skupina ľudí to jednoducho neprijme nikdy, alebo len
sedeli v škole v poslednej lavici? Odpady sú seriózny problém
21. storočia, celého sveta, nielen
občanov Kalnej nad Hronom.
SevernSuzuky na samite Zeme
v Rio de Janeiro ako 12 ročné
dieťa povedala: „ ...Pokiaľ neviete, ako našu planétu chrániť,
tak ju aspoň prestaňte ničiť.“ ...
Skúste o tej vete aspoň na minútku pouvažovať... 
(autor je zástupca prednostu
obecného úradu)

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

15. januára 2013 (utorok) o 16.30 hod.
v sobášnej miestnosti Obecného úradu.

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 starostu obce
7. Schválenie aktualizovaného VZN č. 32/2012
		 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
		 na území obce Kalná nad Hronom
8. Schválenie aktualizovaného VZN č. 4/2012 O určení
		 výšky fin. príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
		 a žiakov školských zariadení so sídlom na území
		 obce Kalná nad Hronom
9. Diskusia
10. Záver

