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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

11. marca 2014

Centrum pomoci Kalná, n.o.:

Aj doma sa dokážeme
o seniorov postarať

Predstavenie ponuky služieb Centra pomoci Kalná, n.o. na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov.
Zľava: Bc. Ivana Tóthová, Ing. Ladislav Éhn, Mgr. Soňa Kocková a Helena Vargová.

Soňa Kocková
V utorok 4. marca so súhlasom Obecného zastupiteľstva
vznikla nezisková organizácia
Centrum pomoci Kalná, n.o.,
ktorej jediným zakladateľom je
naša obec. Poslaním organizácie je vykonávať sociálnu prácu
a prevenciu, poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc i sociálne služby odkázaným skupinám
ako sú: seniori, občania s ťažkým
zdravotným postihnutím, deti,
dospelí a rodiny vyžadujúce krízovú intervenciu. Na jej čele stojí Bc. Ivana Tóthová, ktorá je jej
riaditeľkou a zároveň sociálnou
pracovníčkou obce.
V počiatkoch sa nezisková organizácia bude zameriavať prevažne na poskytovanie terénnych služieb seniorom, nakoľko sa z hľadiska početnosti jedná o najväčšiu sociálnu skupinu
v našej obci. Myšlienka zabezpečiť starostlivosť o seniorov v domácom, prirodzenom prostredí vyšla z iniciatívy starostu obce Ing. Ladislava Éhna. Sám je
zástancom názoru, aby naši se-

niori prežili jeseň života doma,
v Kalnej nad Hronom a zotrvali vo svojich domovoch za užívania komplexu kvalitne poskytovaných terénnych služieb. Aj
v domácom prostredí je možné
poskytovať služby podobné službám v zariadení, len s tým rozdielom, že sa budú vykonávať v domácnosti seniora. Chceli by sme
zabezpečiť portfólio služieb od
opatrovania až po rehabilitáciu,
všetko, čo si bude vyžadovať individuálny stav seniora. Takýmto
pokrokovým zmýšľaním sa naša
obec zaradila k celosvetovému
trendu systematického odstraňovania modelu inštitucionálnej
starostlivosti v špecializovaných
ústavných zariadeniach.
V našej obci sa už poskytujú
niektoré sociálne služby, ako je
opatrovateľská služba, vývarovňa
s jedálňou a rozvozom stravy pre
dôchodcov i prepravná a sprievodcovská služba. K úspešnej realizácii týchto služieb prispievajú
vyškolené obecné opatrovateľky,
pracovný tím miestneho Gastrocentra a pracovníci Územného
spolku Slovenského červeného

OZNAM Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.

ZMENA ORGANIZÁCIE
PRÁCE ODČÍTANIA
SPOTREBY VODY

Na základe prebiehajúcich organizačných zmien v súvislosti so
systémom trás a odčítania spotreby vody dochádza z našej strany
k nutnej zmene personálneho zastúpenia odčítačov v jednotlivých
regiónoch z dôvodu logistiky odčítania vodomerov.
Touto cestou vás chceme požiadať o spoluprácu s našimi
zamestnancami, ktorí budú potrebovať pomoc s organizáciou
práce, najmä vyhlásením konkrétneho termínu odčítania obecným
rozhlasom, z dôvodu následne dôveryhodnejšej komunikácie
odčítačov s občanmi ako aj z dôvodu bezpečnosti samotných občanov.
Každý odčítač bude vybavený identifikačným preukazom našej
spoločnosti s osobnými údajmi a kontaktnými telefónnymi číslami, na
ktorých je možné overiť identitu odčítača, prípadne ďalšie informácie
súvisiace s výkonom jeho práce.
Odčítanie vodomerov v obci Kalná nad Hronom bude s platnosťou
od 1.1.2014 vykonávané dvakrát ročne,
v mesiacoch marec a september.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

kríža v Leviciach. Členovia Jednoty dôchodcov vykonávajú pre
svojich osamelých, dlhodobo
chorých alebo ležiacich členov
tzv. návštevnú službu. Dobrovoľníci z občianskeho združenia
Magic Team pomáhajú seniorom
pri upratovaní, odhŕňaní snehu
a pri iných sezónnych prácach vo
dvoroch a záhradách.
Okrem týchto existujúcich služieb pre seniorov chceme ponuku
Centra pomoci Kalná, n.o. rozšíriť o služby tzv. rodinných asistentov. Rodinní asistenti budú seniorov na požiadanie pravidelne
navštevovať, robiť im spoločnosť
na prechádzkach, sprevádzať ich
na úradoch, u lekára, zabezpečovať im nákupy, lieky od lekára
a z lekárne, upratovať domácnosti, dvory i záhrady, asistovať im
pri sebaobsluhe a hygiene, robiť
im drobné opravy, štiepať drevo, kosiť a vykonávať iné činnosti, o ktoré budú mať seniori záujem. Pre opatrovateľov z radov
rodinných príslušníkov chceme
zabezpečovať odľahčovaciu službu. V rámci sociálnej prevencie
chceme pre seniorov organizovať

Výsledky víkendových zápasov
mužstiev Kalnej nad Hronom
V. liga Východ Dorast 16. kolo
KFC Kalná n/Hronom - Marcelová 2:1 (1:0)

otvorené debaty s odborníkmi na
tému napr. šmejdi, predaj z dvora, bezpečnosť a pod.
V budúcnosti sa budeme snažiť o to, aby boli osamelým, chorým seniorom a tým, ktorí majú
skúsenosti s pádom, zakúpené
monitorovacie náramky, ktoré
budú stlačením signalizovať potrebu pomoci. Centrom tiesňového volania by bola kancelária
obecnej polície. Tak by sme zabezpečili seniorom bezpečnosť
a istotu pomoci v krízových situáciách a v chorobe. Rozmýšľame aj o zriadení denného stacionára tzv. “materskej škôlky pre
dôchodcov“. Denný stacionár
ponúka krúžkovú a klubovú činnosť, spoločenské hry, čitáreň,
rehabilitáciu a masáže, stravovanie, oddych, relaxáciu a pod. Slúži na to, aby počas pracovnej činnosti rodinných príslušníkov bolo o seniora postarané po fyzickej stránke, aby mal zabezpečený
spoločenský kontakt a rozvíjali
sa jeho záujmy.
Momentálne prebiehajú návštevy seniorov v domácnostiach,
monitorujeme ich stav, zisťujeme
ich potreby, želania a ponúkame
im vhodné služby na základe ich
individuálnych potrieb.
Týmto vyzývame všetkých
občanov Kalnej nad Hronom,
aby sa v prípade sociálnych
problémov, krízy alebo núdze
obrátili na sociálnu pracovníčku, ktorá im poskytne adekvátne poradenstvo, pomoc alebo
konkrétnu službu.
Kontaktné miesto:
Centrum pomoci Kalná, n.o.
Obecný úrad – kancelária prvého kontaktu
Bc. Ivana Tóthová
Tel: 036/6350379, 0948 073 770

Góly za Kalnú: Kosiczký 2
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši dorastenci 15. marca
vo Veľkých Lovciach.

V. liga Východ Muži 16. kolo
Okoličná na Ostrove - KFC Kalná n/Hronom 1 : 0 (0:0)
Ďalší súťažný zápas odohrajú naši muži dňa 15. marca
o 15.00 hodine doma proti Svätému Petru.

Vedenie KFC Kalná nad Hronom pozýva svojich fanúšikov na prvý domáci zápas odvetnej časti, ktorý sa odohrá v sobotu 15. marca o 15.00 hodine. Naši chlapci v ňom privítajú lídra tabuľky Svätý
Peter. Veríme, že nás prídete podporiť v hojnom počte a svojim povzbudzovaním nám pomôžete k víťazstvu. Vedenie KFC

Výsledky zápasov 20. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Tekovské Lužany C - STK Kalná nad Hronom A 2:16

Body za Kalná A: Gabrhel M. 4.5, Lipták L. 4.5, Lipták P. 3.5, Osvald D. 3.5

STK Čajkov A - STK Kalná B 9:9

Body za Kalná B: Uhliar M. 3.5, Lukniš N. 2.5, Molnár P. 2, Zsigmond A. 1

MATERSKÁ ŠKOLA , Ul. Školská 11, KALNÁ NAD HRONOM
oznamuje rodičom

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2014 – 2015
v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční :
v utorok 18. marca 2014 v čase od 14,00 do 17,00 hod.
v budove materskej školy.

Miesto a termín podávania žiadostí: Žiadosť o prijatie dieťaťa na
školský rok 2014/2015 dáva zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ
(tlačivo žiadosti vydáva riaditeľka) v čase od 1. marca do 31.marca
2014. Písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (je súčasťou žiadosti) odovzdá rodič najneskôr do konca marca
riaditeľke materskej školy.
Podmienky prijímania detí: Do materskej školy sa spravidla prijímajú
deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Pri vyššom počte prihlásených detí ako je možné prijať, prednostne sa prijímajú deti: a) ktoré dovŕšili piaty rok veku a v nasledujúcom
školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku; b) s odloženou
povinnou školskou dochádzkou; c) s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou; d) s trvalým pobytom v obci Kalná nad Hronom; e) ktoré neboli prijaté v školskom roku 2013 / 2014 do materskej
školy pre nedostatok miesta; f) ktoré majú v materskej škole staršieho
súrodenca a v rodine nie je dieťa mladšie ako tri roky; g) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu; h) ktoré dovŕšili tri roky
k 1. septembru príslušného kalendárneho roka; i) deti zamestnaných
zákonných zástupcov.
Ak je počet prihlásených detí vyšší ako je možné prijať, v zmysle § 28
ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008 riaditeľka rozhodne v spolupráci so
zriaďovateľom o prijatí resp. neprijatí do materskej školy.

Autorka článku je člen
správnej rady neziskovej
organizácie

Vážení žiadatelia o nájomné byty,
Komisia pre prideľovanie nájomných bytov oznamuje všetkým
žiadateľom o nájomné byty v obci Kalná nad Hronom, že dňa
12. 3. 2014 predloží všetky žiadosti na Obecnom zastupiteľstve, kde
sa definitívne schváli zoznam úspešných žiadateľov a byty sa pridelia
konkrétne. Zároveň Vám oznamujeme, že od 13. 3. 2014 až do konca
mesiaca, bude na úradnej tabuli vyvesený zoznam žiadateľov, ktorým
bol nájomný byt pridelený. Žiadatelia o nájomné byty, ktorým
Obecné zastupiteľstvo schváli žiadosť, dostanú vyrozumenie písomne
s pokynmi ako sa bude postupovať ďalej. 
(Ig)

Poďte do divadla

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM
Pozvánka na zasadnutie

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 riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

12. marca 2014 (streda) o 16.30 hod.

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom

v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

srdečne pozývajú na muzikál

Program: 1. Otvorenie a schválenie programu; 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky; 3. Interpelácie
poslancov a pripomienky občanov; 4. Rôzne; 5. Kontrola plnenia
uznesení; 6. Správa Komisie pre prideľovanie bytov; 7. Výročná správa Gastrocentra za rok 2013; 8. Informatívna správa Obecnej polície
za rok 2013; 9. Správa Hlavného kontrolóra; 10. Informatívna správa
starostu obce; 11. Schválenie VZN č. 29/2014 O Obecnej polícii Kalná nad Hronom; 12. Schválenie VZN č. 8/2014 O nájme a prenájme
obecných nebytových priestorov; 13. Diskusia; 14. Záver.

MATA HARI

v divadle Nová scéna v Bratislave
v sobotu 12. apríla so začiatkom o 19. hod.
Prihlásiť sa môžete v obecnej knižnici u p. Poliakovej
cez výpožičný čas. Vstupné je 15 eur.

