Týždenník pohronie

45/2013

v mestách a obciach okresu Levice

10. decembra 2013

Ekumenický adventný koncert v kostole
Reformovanej kresťanskej cirkvi

Kalnianski darcovia krvi prevzali zlaté a diamantové Jánskeho plakety

Pocta šľachetným dobrodincom
LEVICE / KALNÁ NAD
HRONOM (Alena Bátovská)
- Navonok nenápadní, skromní, no svojimi činmi ľudia s veľkým srdcom.
Presne takí sú dvaja páni, Juraj Kúdela a Pavel Bátovský z
Kalnej nad Hronom. Sú mnohonásobní darcovia krvi, najvzácnejšej tekutiny a práve takýmto spôsobom prispievajú k
záchrane ľudských životov. Za
tento humánny čin ich 6. decembra ocenil Územný spolok
SČK v Leviciach Jánskeho plaketou.

Zľava: J. Kúdela, O. Szalmová, P. Bátovský

Juraj Kúdela si prevzal diamantovú plaketu za 80 odberov
krvi a Pavel Bátovský zlatú plaketu za 40 odberov krvi. Keďže ocenených bolo viac, bolo to
veľmi príjemné stretnutie darcov spojené s večerou a hudbou.
Určite je medzi nami viac im
podobných, len o nich nevieme. Ja som poukázala na dvoch
z nich a som presvedčená, že
budú v tejto ušľachtilej, a pre
nich tak samozrejmej, činnosti
pokračovať. Veď nabudúce pomôžu možno práve vám.

TENTO OZNAM NEPREHLIADNITE!

PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRINY

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy,
budú dňa 16. 12. 2013 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:30 hod. do 12:30 hod.:

29. AUGUSTA č. 2, 3, 4, 21, 22; MIEROVÁ č. 19/A, 19/B, 20, 22; RUŽOVÁ č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ČERVENEJ ARMÁDY č. 43
Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy,
budú dňa 17. 12. 2013 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. :

HOLUBIA č. 1, 2, 3; ČERVENEJ ARMÁDY č. 25, 25/BL, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 41/A, 41/B, 42

Masáže v Relaxačno-športovom areáli

Doprajte si oddych
počas sviatkov

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Obecný úrad žiada všetkých občanov, ktorí ešte neuzatvorili nové
zmluvy o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 19/2013, aby sa
dostavili na Obecný úrad do Kancelárie prvého kontaktu počas úradných hodín, najneskôr do konca roka 2013. Doterajšie podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd (vrátane ceny) sa nemenia, v súvislosti s prijatím hore uvedeného VZN však vznikla občanom ako producentom odpadu povinnosť uzatvoriť zmluvu s obcou ako odberateľom odpadu. VZN je k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.
kalna.eu v priečinku Obecný úrad/Všeobecne záväzné nariadenia.

Nová tradícia
v predvianočnom období

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s Reformovanou
kresťanskou cirkvou, Evanjelickou cirkvou a Rímsko-katolíckou cirkvou Vás srdečne pozývajú na Ekumenický adventný koncert v sobotu 14. decembra o 15. hod. v kostole
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalnej nad Hronom.
Program:
1.Privítanie – Szatmáry Zsuzsanna, Ladislav Éhn
2.Vystúpenie spevokolu Harmónia
3. Príhovor – Ján Jančo, Ev. cirkev a.v.
4.Vystúpenie spevokolu, Ev. cirkev a.v.
5. Príhovor – Alexander Staník, Rímsko-katolícka cirkev
6. Vystúpenie – deti z Erka, RKC
7. Príhovor – Szatmáry Zsuzsanna, Ref. cirkev
8. Vystúpenie spevokolu, Ref. cirkev
9. Záverečné slovo – Ladislav Éhn, starosta
10.Spoločné modlitby
11.Spoločná modlitba – Otče náš
12. Požehnanie
13. Záverečná pieseň – Tichá noc
Po prvý raz sa v Kalnej nad Hronom organizuje ekumenický koncert reformovanej cirkvi, rímsko-katolíckej cirkvi a
evanjelickej cirkvi. Tento nápad vznikol spontánne medzi
cirkevnými predstaviteľmi a obcou. Bude to ďalšia obecná
tradícia. Ospravedlňujeme sa za chybné informácie v minulotýždňovom ozname. Za pochopenie ďakujeme.

Výsledky zápasov 9.kola MO II
v pingpongu:
STK Kalná nad Hronom A - TJ Hronovce C 14:4

Body za Kalnú: Lipták P. 4.5, Osvald D. 4.5, Hancko T. 3, Chlpík P. 2

STK Kalná nad Hronom B – STK Ip. Sokolec B3:15
Body za Kalnú: Uhliar Martin 3

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU
OBEC KALNÁ NAD HRONOM
December 2013
plasty

Radi by sme vám dali do pozornosti, že od uplynulého
týždňa je v našom areáli k dispozícii masérka a jej služby.
Masáž je úžasný spôsob ako zredukovať mentálny stres
a napätie. Prostredníctvom dotykov, vône a hudby môžete
zažiť relaxáciu a uvoľnenie aj u nás. Doprajte si počas sviatkov
oddych a objednajte sa buď u nás na recepcii alebo priamo
na tel. čísle 0907 234 742.
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ostatné
komodity
19.12.

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

10. decembra 2013 (utorok) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

DOBROČINNÝ BAZÁR

Združenie Miesto v dome z Levíc v spolupráci s Obcou Kalná nad Hronom Vám ponúka
zachovalé ošatenie a hračky zo zahraničia pre deti a dospelých. Bude sa konať v dňoch:

10. decembra 2013 (v utorok) 9:00 – 18:00 hod.
11. decembra 2013 (v stredu) 8:00 – 12:00 hod.

v Kultúrno-spoločenskej sále obce na Nitrianskej č. 6.
Svojimi príspevkami môžete podporiť poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí v núdzi!

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. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a úpravy rozpočtu r. 2013
7. Plán práce Obecného zastupiteľstva a Komisií
		 pri Obecnom zastupiteľstve na rok 2014
8. Informatívna správa starostu obce
9. Schválenie aktualizovaného VZN č. 20/2013
		 O pravidlách prideľovania dotácií z rozpočtu obce
10. Diskusia
11. Záver

