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Wellness bazén bude
niekoľko dní zatvorený

Veterinárna ambulancia sa včlení do budovy kotolne

Hotovo majú zahlásiť
do polovice novembra

KALNÁ NAH HRONOM
(ig) - Práce na vostavbe veterinárnej ambulancie do budovy
kotolne, ktorá vykuruje okolité
byty, sa už začali. Výber dodávateľa bol uskutočnený podľa
zákona o verejnom obstarávaní, do súťaže sa prihlásili štyri
spoločnosti. Maximálna cena
projektu bola stanovená projektantom na 89 139,93 EUR
bez DPH. Spoločnosť Hydromeliorácie a.s. išla do súťaže s cenou 65 541, 12 EUR bez
DPH a 25 dní a súťaž vyhrala.
V prípade ideálnych podmienok a žiadnych nepredpokladaných problémov by mali byť
práce ukončené v polovici novembra tohto roku.

Od pondelka 14. októbra do piatku 18. októbra bude
wellness bazén z dôvodu sanitačných prác pred zimnou sezónou
zatvorený. Fitness a Tea bar budú otvorené podľa bežných
otváracích hodín počas celého týždňa.
Bazén bude znovu otvorený od soboty 19. októbra.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Rastislav Magna, Relaxačno-športový areál Kalná n. Hronom

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
ObM žiaci 9. kolo
Kalná n/Hronom –Tek. Lužany 2:3 (1:1

Góly za Kalnú : Bajan 2. Ďalší zápas odohrajú naši žiaci
vo štvrtok 17. októbra o 15.00 hod. v Kalinčiakove.

V. liga Východ Dorast 11. kolo
Kalná n/Hronom – Chotín 2 : 2(0:1)

Góly za Kalnú : Dávid, Kukla. Ďalší zápas majú
naši dorastenci voľno.

V. liga Východ Muži 11. kolo
Komjatice - Kalná n/Hronom1 : 1 (0:0)

Gól za Kalnú: Méres. Ďalší zápas odohrajú naši muži
v sobotu 19. októbra o 14.00 hod. doma proti Čake.
KFC Kalná nad Hronom

Jeseň v Kalnej nad Hronom

KFC Kalná si vás dovoľuje pozvať na majstrovský futbalový zápas
V. ligy Východ medzi domácim KFC a mužstvom z Čaky. Zápas sa
uskutoční v sobotu 19. októbra o 14.00 hod. na našom futbalovom ihrisku. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte.
Zároveň vedenie KFC oznamuje širokej verejnosti, že na tomto
domácom zápase bude predstavené nové futbalové logo klubu
KFC Kalná nad Hronom, ktoré sa bude nachádzať v klubovni na
futbalovom štadióne.. KFC Kalná nad Hronom

Keď chcete dať o sebe vedieť

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:

pozvánka
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
pripravila

od 12. do 16. októbra
v kultúrno-spoločenskej sále

výstavu ovocia
a zeleniny
spojenú s ochutnávkou vína
a výstavu ručných prác.
Tešíme sa na vás!

BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
PRE OBČANOV

Obec Kalná nad Hronom oznamuje, že od 1. 7. 2013 poskytuje svojím
občanom bezplatné právne služby formou konzultácie, prípadne
vypracovanie jednoduchých písomností na základe osobitnej
požiadavky občanov (vypracovanie zmlúv, právne
riešenia starostlivosti o obyvateľov obce a podobne).
Kancelária advokáta sa nachádza na Obecnom úrade.

Úradné hodiny:
pondelok od 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,
utorok od 8:00 – 12:00,13:00 – 16:00,
streda od 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30,
štvrtok – nestránkový deň,
piatok 8:00 – 12:00.

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 riadkov 2 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

