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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

26. novembra 2013

POZOR, ZMENA !

Predĺženie termínu podávania
žiadostí o byty do konca roka 2013!
ELIŠKA SVORDOVÁ

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom schválilo 12.
novembra upravené znenie
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 10/2013 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja
bývania. Toto VZN upravuje
podmienky prideľovania bytov
vo vlastníctve obce, ktoré sú financované z dotácie Minister-

stva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, z úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR a vlastných zdrojov
obce, t.j. nájomné byty s osobitným režimom uprav. zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. V zmysle uvedeného VZN bude prideľovaných
12 bytových jednotiek. Termín
na podávanie žiadostí je predĺžený – do konca roka 2013.
VZN si môžete stiahnuť z obec-

nej stránky www.kalna.eu, priečinok Obecný úrad / Všeobecne záväzné nariadenia. Žiadosť o pridelenie bytu vyplňte
v zmysle VZN a doručte ju na
adresu Obecného úradu, Červenej armády 55, 935 32 Kalná
nad Hronom. Ak ste už žiadosť
o byt podali v minulosti a neobsahuje všetky predpísané náležitosti, Obecný úrad Vás vyzve
na ich doplnenie.
Ak nespĺňate podmienky
podľa VZN č. 10/2013, stále má-

te možnosť uchádzať sa o obecný byt, pretože obec bude ďalších 30 bytových jednotiek, ktoré sú momentálne vo výstavbe,
prenajímať alebo predávať formou mesačných splátok podľa
iného VZN, na ktorom sa momentálne pracuje a v ktorom
budú menej prísne podmienky,
napríklad čo sa týka výšky príjmu domácnosti. O ďalšom postupe budeme informovať.
(autorka je asistentka
starostu obce)

Školáci posielajú príspevky do literárnej súťaže

Čarovná príroda Kalnej n. Hronom
Moja obec

Jeseň je ročné obdobie, ktoré
mnohých neláka. Z horúceho
leta nastane sychravá jeseň. Do
základnej školy cestujem autobusom a každé ráno z okna
sledujem, ako sa príroda mení.
Jesenný park vyzerá ako paleta
zlatistých farieb.
Celé okolie je zahalené opadaným lístím. Holé stromy sa pýšia
posledným suchým listom. Listy
padajú vznešeným pádom, voda
vo fontáne je veľmi chladná.
Kristína Dominová, 8. B
•••

(bez názvu)

Jeseň je čarovné obdobie plné
farieb, dozrievajúcich plodov, ale
aj zmien počasia. V obci Kalná
nad Hronom, kde chodím do
školy, sa tiež vkráda pomaly so
svojím chladným počasím. Z okna autobusu vidím ako s príchodom jesene už stromy zhodili šaty, a preto sú ulice plné opadaného lístia. Všade sú z neho krásne
farebné koberce.
Daniel Palonder, 8. B

Naša Kalná na jeseň

Kalnú nad Hronom mám veľmi rád, najmä na jeseň je ako
malebná záhrada. Má veľa miest,
ktoré rád navštevujem: les, rieku
Hron, park i tank. Preto sa ju
snažím skrášľovať a všetok voľný
čas prežívať. Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy
v rovnakom čase, ako švihnutím
čarovného prútika. Z krásneho
a teplého leta sa časom vytvorí
chladnejšie, ale o to pestrejšie
obdobie jesene. Je to vlastne príprava prírody na tuhú a chladnú zimu. S príchodom jesene sa
mení všetko vôkol nás. Znakom
jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, ktorú si spievajú pred odletom do slnečných teplých krajín.
Listy stromov najskôr zmenia
farbu zo zelenej na žltú až na
oranžovú, a potom pomaly opadajú na zem. Pre nás, školákov,
to neznamená len príchod chladnejšieho počasia, ale aj návrat do
školských lavíc po prázdninovom
oddychu.
Róbert Almáši, 8. B

Jeseň v obci

V Kalnej slnko sa už menej smeje
a zo stromov listy dole veje.
Vietor pozhadzoval všetky listy,
strom bez listov je už čistý.
Striasol na zem aj gaštany,
ležia v tráve vedľa brány.
Zbierali ich malé deti,
majú ich teraz ako smetí.
Majú už plné vrecká,
spravia niečo pre otecka.
Nôžky, bruško, hlavička,
pomôže im s tým mamička.
Eugen Madarász, 8. A
•••

Jeseň v obci

V jeseni Kalná pekná je,
všetko farbami zasypané je.
Na chodníky vietor lístie zaveje,
pod stromom sú z nich záveje.
Hron ten zrazu chladnejší je,
lístok s lístkom sa pohráva.
Vonku vetrík pofukuje,
počasie sa s nami zahráva.
Opäť je tu dažďov čas,
z postele sa nám nechce zas.
Irisa Kováčová, 8. A

Jesenná obec

Kalná, moja rodná obec,
na jeseň sa do zlata prefarbuješ.
Nepotrebuješ k tomu paletu či
štetec,
hravo to zvládneš.
Na poliach sa deti hrajú,
šarkany sa s vetrom pretekajú.
Oberačka v plnom prúde beží,
v horách už sneží.
Lastovičky kufre balia,
zubaté tekvice sa škeria.
Zásoby už v komore,
zima klope na dvere.
Laura Schniererová, 8. A

Kalná je môj domov

Teraz som veľká
a cítim vôňu lásky.
Tu hladí ma teplý slnečný lúč
i mamin úsmev jasný.
Je pre mňa všetkým,
nie je to len dom.
Kalná je môj domov,
kde rastiem a dospievam.
Laura Schniererová, 8. A

Vážení občania, dovoľte, aby sme vás požiadali o poskytnutie dobových fotografií z našej obce a okolia. Radi by sme
usporiadali výstavu fotografií s menami autorov. Obec uvažuje aj o vydaní publikácie k tejto téme, no bez vašej pomoci
to možné nie je. Budeme vďační za každú jednu fotografiu.
Môžete ich priniesť osobne do miesta prvého kontaktu, prípadne poslať na e-mail: gogora@kalna.eu, obec@kalna.eu,
podatelna@kalna.eu od 26. novembra až do odvolania.
Hovorieva sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, a tak
prikladáme názornú ukážku
(ig)

Gastrocentrum Kalná nad Hronom

OBEDOVÉ MENU za 3,30 €!

Reštaurácia Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje svoju
ponuku , každý deň Vám pripravíme 4 druhy obedového menu. Jedno menu obsahuje polievku, hlavné jedlo, šalát z čerstvej zeleniny, 2 dl nápoja a na želanie Vám pripravíme kávu.
Mimo obedov Vám pripravíme: raňajky, rodinné oslavy, firemné posedenia, stužkové slávnosti. Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky Tel. kontakt: 0948 396 400

Výsledky zápasov 7.kola MO II
v pingpongu:
Kalná A – STK Tekovské Lužany C 14:4

Body za Kalnú: Osvald D. 3.5, Heinsch P. 3.5, Lipták L. 3.5,Chlpík P. 3.5

Kalná B – STK Čajkov A 3:15

Body za Kalnú: Molnár P. 2, Uhliar M. 1

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA
KFC ZIMA 2014
Dospelí

So 25.1. 2014
Ne 26. 1. 2014 Čeľadice UT Nitra
So 1. 2. 2014 Želiezovce
Ne 2. 2. 2014 Vlčany UT Šaľa
So 8. 2. 2014 Dvory n/Ž
Ne 9. 2. 2014
So 15. 2. 2014
Ne 16. 2. 2014 ViOn. B UT Z. Moravce 14:00
So 22. 2. 2014
Ne 23. 2. 2014 Šurany UT Šaľa 14:00
So 1. 3. 2014 N. Baňa
Ne 2. 3. 2014

Cenník služieb Kalná KTR, s. r. o. platný od 15. 11. 2013
Káblová televízia, internet
Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)
12 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)
9,00 €
10,80 €
13 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)
11,00 €
13,20 €
14 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)
6,50 €
7,80 €
osoby
poberajúce
starobný
dôchodok
nad
65
rokov
s
trvalým
pobytom
15 v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti
4,00 €
4,80 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 12-15): Max. rýchlosť (download/upload): 11/2 Mbit/s, Agregácia: 1:20
Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)
16 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)
12,00 €
14,40 €
17 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)
14,00 €
16,80 €
18 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)
9,50 €
11,40 €
osoby
poberajúce
starobný
dôchodok
nad
65
rokov
s
trvalým
pobytom
19 v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti
7,00 €
8,40 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 16-19): Max. rýchlosť (download/upload): 16/5 Mbit/s, Agregácia: 1:20
Videokamera, fotoaparát
p.
Cena
Cena s DPH
č.:
bez DPH
(20%)
Natáčanie
videa
kameramanom
(1hod.
záznamu)
zákazník
s
trvalým
pobytom
v1 v Kalnej n/Hronom
16,67 €
20,00 €
videa kameramanom (1hod. záznamu) - zákazník s trvalým pobytom
v2 Natáčanie
22,00 €
26,40 €
mimo Kalnej n/Hronom
v3 Natáčanie videa kameramanom (3hod. záznamu)
dohodou
(1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom
v4 Fotenie
v Kalnej n/Hronom

13,33 €

16,00 €

v5 Fotenie (1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom mimo Kalnej n/Hronom
18,00 €
21,60 €
v6 Fotenie (3hod. fotenia)
dohodou
v7 Spracovanie, strihanie videozáznamu
dohodou
Prívesný vozík
p.
Cena bez
Cena s DPH
č.:
DPH
(20%)
p1 zapožičanie prívesného vozíka - 1 pracovný deň (od 8.00 do 16.00 hod.)
10,00 €
12,00 €
p2 zapožičanie prívesného vozíka - 2 hod. (v čase od 8.00 do 16.00hod.)
4,17 €
5,00 €
p3 zapožičanie prívesného vozíka - 24 hod.
12,50 €
15,00 €
p4 záloha za zapožičanie - zákazník s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom
0,00 €
0,00 €
záloha
za
zapožičanie
zákazník
s
trvalým
pobytom
mimo
Kalnej
nad
Hronom
p5 (platba v hotovosti !!!)
300,00 €
360,00 €
Prívesný vozík - valník s plachtou (ložná plocha 2500 x 1250mm, výška 1500mm), nosnosť 1050kg, celková hmotnosť
1300kg, brzdený, sklopná korba, počet náprav - 1
Traktor
p.
Cena bez
Cena s DPH
č.:
DPH
(20%)
práca
traktora
(orba,
kosenie,
obracanie
sena,mulčovanie)
/
1hod.
žiadateľ
t1 občan s trvalým pobytom v Kalnej n./Hronom
15,83 €
19,00 €
traktora (orba, kosenie, obracanie sena,mulčovanie) / 1hod. - žiadateľ
t2 práca
16,67 €
20,00 €
občan s trvalým pobytom mimo Kalnej n./Hronom
t3 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 10km
10,00 €
12,00 €
t4 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 20km
17,50 €
21,00 €
t5 preprava mimo Kalná nad Hronom nad 20km
dohodou
traktor Kioti, výkon 22 koní, šírka 1100mm, 4x4, uzávierka dif.

