Nevidzany

Kultúrnejšia kultúra
Získali sme dotáciu na rekonštrukciu
Náš kultúrny dom prechádza rekonštrukciou. Tí,
ktorí ste niekedy navštívili
náš kultúrny dom, alebo
ste si niekedy prenajali tieto priestory iste chápete,
že našou prioritou sa stala
rekonštrukcia príslušenstva
kultúrneho domu.
Na základe získanej dotácie z Ministerstva ﬁnancií SR
a so spoluúčasťou ﬁnancií z
rozpočtu obce, sme sa rozhodli začať s postupnou re-

V mesiaci október sa
naši dôchodci duchovne
obohatili počas Mariánskej akadémie, ktorú pre
nich pripravil vdp. Mgr.
Ladislav Kováč za účasti
speváckej skupiny Lipa
z Veľkých Vozokán. Po
duchovnom zážitku obec
dôchodcov ako i účinkujúcich pozvala na malé
občerstvenie.

www.nevidzany.ocu.sk

Vianoèná radosś, ktorá sprevádza

Ježišov príchod na svet, nech sa pre Vás
stane zdrojom skutoèného pokoja, nádeje
a lásky v tomto sviatoènom èase
i po celý nový rok 2016

praje kolektív
obecného úradu v Nevidzanoch

Privítali sme Mikuláša
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Ako prví privítali Mikuláša pásmom básničiek
a pesničiek tí najmenší.
Detičky z materskej školy.
Všetky deti sa snažili a keď
ešte aj pani učiteľky trošičku pomohli, tak to zvládli
samozrejme na jednotku
za čo ich Mikuláš odmenil
sladkým balíčkom. Sladké
prekvapenie mal Mikuláš
pripravené aj pre našich
seniorov.

konštrukciou. V
prvej etape sme
vykonali rekonštrukciu a opravu sociálnych
zariadení, ktoré
po štyridsaťročnom používaní
boli viac než
v havarijnom
stave.
Vymenili sme všetky rozvody vody , kanalizačné odpady, dlažby a obklady stien
a zhotovili novú stropnú
konštrukciu. Po rekonštrukcii elektroinštalácie prišli na

rad nové omietky.
Po osadení sanitárnych
oddeľovacích stien a novej
sanity dostali sociálne zariadenia, ako i celý rekonštruovaný priestor nový moderný
vzhľad.
Rekonštrukcia pokračovala vytvorením nového vstupu do sociálnych zariadení
priamo zo sály kultúrneho
domu a následné vytvorenie
výdajne hotových jedál, ktoré sa bude využívať pri prenájme kultúrneho
domu na rodinné a
spoločenské akcie.
Veríme že daná
re k o n š t r u k c i a v
budúcom období
prispeje k širším
možnostiam využívania nášho stánku
kultúry.
Dovoľte mi veľmi
pekne poďakovať

Spoločenská
kronika
Narodili sa
30.09.
Nina Krčmárová č.s. 115
16.10.
Viktória Hercová č.s. 69
Jubilanti
75. roční:
Helena Kráľová, č.s. 171
Emília Zaťková, č.s. 224
80 roční:
Emil Šabík, č.s. 36
Manželstvo uzavreli:
07.11.
Mgr. Petra Ághová
a Ing. Milan Zuzula
14.11.
Mgr. Diana Danielová
a Jaroslav Hanták
22.11.
Šabíkoví

Srdečne
blahoželáme!

Navždy nás opustili
všetkým občanom, ktorí
neváhali a podali pomocnú
ruku pri prípravných prácach
a tiež tým, ktorí pomohli
pri upratovaní kultúrneho
domu po takejto rozsiahlej
rekonštrukcii.
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20.11.
Jozef Lapacík, č.s. 87

