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Týždenník pohronie

v mestách a obciach okresu Levice

19. novembra 2013

ŠTUDENTI ZO SOŠ KALNÁ NAD HRONOM DAROVALI TO NAJDRAHŠIE

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

KALNÁ NAD HRONOM /
TLMAČE - Mobilná odberová

jednotka Národnej transfúznej
služby (NTS) SR organizovala

13. novembra výjazdový odber
krvi v priestoroch Materskej
školy v Tlmačoch. Zmyslom
mobilného odberu je zapojenie čo najviac nováčikov, ktorí
pod dohľadom skúsených darcov a priateľov ľahšie prekonajú
prvotné obavy či strach. Dvadsaťtri študentov, medzi ktorými boli aj prvodarcovia a štyria
pedagógovia zo SOŠ Kalná nad
Hronom, sa rozhodlo pre tento
prospešný, bezpečný, jedinečný
humánny krok.
Tím trasfúziológov z NTS
Nitra v spolupráci s pracovníkmi SČK vytvoril príjemnú atmosféru. Pozdraviť a podporiť

darcov krvi prišli aj najstarší
škôlkári, ktorým sa už v útlom
veku takto vštepujú humánne
myšlienky. Pre všetkých zúčastnených sa hromadný odber stal
slávnosťou humanity.
Darovanie krvi je skutočným
,,darom životaˇˇ, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom po úrazoch, operáciách,
pacientom liečiacim sa na leukémiu, nádorové ochorenia,
ochorenia krvných buniek. Tí
všetci potrebujú krv. Stále platí, že krv vo všetkých jej funkciách nie je nahraditeľná a len
človek humanista a altruista
môže pomôcť.

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom

dňa 12. 11. 2013 Uznesením č. 10/IV. – i./2013/OZ schválilo

poskytnutie jednorazového
finančného príspevku
vo výške 200 EUR pre novonarodené deti
v obci Kalná nad Hronom.
Príspevok sa poskytne matke dieťaťa
narodeného v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Podmienkou poskytnutia príspevku je, že:

• dieťa sa dožije jedného mesiaca,
• trvalý pobyt matky dieťaťa je v Kalnej nad Hronom,
• matka dieťaťa požiada o príspevok do tretieho mesiaca po
narodení dieťaťa,
• matka podá žiadosť o príspevok na Obecnom úrade v Kalnej
nad Hronom, ku ktorej doloží kópiu svojho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa,
• rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči obci Kalná nad Hronom a spoločnosti Kalná KTR, s. r. o.

Výsledky zápasov 6.kola MO II
v pingpongu:
TJ Tatran Pukanec – Kalná A 8 : 10

Body za Kalnú: Osvald D. 3.5, Heinsch P. 2.5, Lipták P. 2, Hancko T. 2

Demandice – Kalná B 14 : 4

Body za Kalnú: Zsigmond Á. 1.5, Uhliar M. 1, Lukniš N. 1, Molnár P. 0.5

Starkí a invalidní dôchodcovia
dostanú od obce nákupné poukážky

Dôležité dokumenty
prineste na Obecný úrad
do 22. novembra

Obecné
zastupiteľstvo
v Kalnej nad Hronom dňa
12. novembra 2013 prerokovalo a schválilo pridelenie
nákupných poukazov v hodnote 35 EUR pre starobných
dôchodcov, predčasných starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov nad 55 rokov
s mierou poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť
70% a vyššou. Žiadame preto
predčasných starobných dô-

chodcov, aby do 22. novembra
2013 priniesli na Obecný úrad
Rozhodnutie o poberaní predčasného starobného dôchodku
a invalidných dôchodcov nad
55 rokov Oznámenie zo Sociálnej poisťovne v Leviciach, že
miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je
70% a viac. Podmienkou pridelenia poukazu je, že občan nesmie mať podlžnosti voči obci
a spoločnosti Kalná KTR, s.r.o.

Malí Kalňania dostanú
mikulášske balíčky

Obec na každý
balíček prispieva
dvoma eurami

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry schválila v tomto
roku pre každé dieťa rovnaký balíček. Obec prispieva na balíček sumou 2 € a každý záujemca si priplatí 1 €. Preto prosíme
všetkých záujemcov o balíčky, aby sa nahlasovali v obecnej knižnici vo výpožičný čas do 5. decembra. Ďakujeme !

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ZBERU
OBEC KALNÁ NAD HRONOM
November 2013
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