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Nevidzany
Slávnosté otvorenie zrekonštruovaného KD

Nevyužité pivničné priestory kultúrneho domu sa
dajú aj takto zrekonštruovať.
Za iniciatívu ďakujeme skupinke nadšencov športu.
Od 1.mája 2016 našli piv-

Začiatkom tohto roku
sme slávnostne otvorili
zrekonštruované priestory
nášho kultúrneho domu za
prítomnosti ministra práce sociálnych vecí a rodiny
SR JUDr. Jána Richtera, poslanca NRSR Mgr. Mariána
Kéryho a prednostky okresného úradu Zlaté Moravce
ničné priestory Kultúrneho
domu v Nevidzanoch nové
využitie. Po mesiaci trvajúcich prácach na prerábkach
sa 30.apríla konalo za prí-

tomnosti starostky obce
Nevidzany p. Kristíny Bónovej slávnostné otvorenie novej posilňovne. Ľudia z Nevidzian a z okolia
tak môžu svoj voľný čas
využiť zrelaxovaním
a cvičením. Posilňovňu majú v pláne využívať v rámci tréningu
aj futbalisti miestneho
ŠK Nevidzany. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zúčastnili murárskych a maliarskych
prác a rovnako aj sponzorom pri zakúpení stojov na cvičenie. Podstatná
časť zdrojov na ﬁnancovanie
pochádzala z výťažku z hodového plesu.
Ing. Pavol Baláž

Deň matiek
Tradičné oslav y
prvého mája – nevidzianski mládenci sa
pochlapili a pre nevidzianske dievky postavili máj, ktorý bolo
vidieť široko-ďaleko
/výška 26 m/, vínkom
prispela spoločnosť
H2G sídliaca u nás v
obci dobrý guláš pre
spoluobčanov pripravilo naše poľovné
združenie.
Všetkým občanom
ktorí poskytli svoju
pomoc pri organizovaní akcie veľmi pekne
ďakujeme.
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Mgr. Zity Koprdovej. Celá akcia sa niesla v dobrej nálade
až do skorého rána spojenej
s príjemnou hudbou a chutnými zabíjačkovými dobrotami z obecnej zabíjačky.
S rekonštrukciou kúltúrneho domu pokračujeme, v
tomto roku sa nám podarila
rekonštrukcia vestibulu kultúrneho domu.
Tešíme sa, že prevedená
rekonštrukcia už prináša
svoje ovocie a zo strany občanov je záujem o prenájom
priestorov kultúrnehodomu
na rodinné akcie a dokonca
na svadobné hostiny / svadobná hostina organizovaná po 30 rokoch /

Spoločenská
kronika
Jubilanti:
70 rokov

Viliam Hruška
Margita Šabíková
80 rokov

Mária Rapavá
Narodili sa:
24.03. Viktrória Bucková
25.03. Tomáš Frajková
Manželstvo uzavreli:
07.05.
Mgr. Alena Striešková
a Tibor Schwarz
21.05.
Ing. Jana Spišáková
a Peter Dubeň

„Mamičky ďakujeme za lásku a starostlivosť“
Naše poďakovanie umocnili a programom potešili deti
z našej materskej školy a náš spevácky zbor Nevädza.

Pozvánka na pripravované akcie
16.7.2016 - NEVIDZIANSKY GULÁŠIK - ďalší ročník súťaže vo varení gulášu, spojený so zábavným popoludním
nie len pre deti
23.7.2016 – FARFEST 2016 – farský festival popoludnie
plné duchovných zážitkov hudby a zábavy
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Srdečne
blahoželáme!

Navždy nás opustili

Júlia Ághová
Vladimír Kiš

