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Vážení spoluobèania, dovo¾te mi, aby som Vás na zaèiatku nového roku 2016 pozdravil a poïakoval.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj zaèiatok nových plánov,
predsavzatí a urèenie si nových cie¾ov, ktoré by sme poèas nastávajúceho roka 2016 chceli uskutoèni v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj èas obzretia sa spä a zhodnotenie toho, èo sme
uplynulý rok zažili, vykonali èi nestihli urobi. Život èloveka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné
a šastné. A na tom je potrebné stava, rozvíja veci zaèaté a nebá sa prekážok, ktoré urèite poèas
nástupnej cesty prídu.
uskutočniť kúpu pozemku až po potok s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Lovčica - Trubín. Ide približne o 13000 m2. Finančné prostriedky na kúpu tohto pozemku by sme chceli získať
predajom iného pozemku.
V roku 2015 sme sa snažili zlepšiť a spríjemniť život našich
obyvateľov.
Na nový traktor Zetor sme zakúpili snežný pluh na čelo traktora a zadnú radlicu. Zakúpili sme nový posypávač pre zimnú
údržbu ciest.
Havarijný stav Domu smútku nás prinútil okamžite zrekonštruovať celú strechu, vymeniť vstup s podhľadmi z hliníka
za fasádny, rekonštrukciou prešlo aj sociálne zariadenie
a následne sme vymaľovali interiér tejto budovy.
Zakúpili sme novú zastávku pri cintoríne.
Bývalá budova obecného úradu pod kostolom bola zbúraná
pre zlú statiku.
V novembri bol skolaudovaný „Polyfunkčný objekt pri obecnom úrade“. V objekte sa nachádzajú priestory, ktoré sa prenajímajú na kozmetické a kadernícke služby. Veľká sála
s kuchyňou, odkladacími a skladovacími priestormi, sociálnym
zariadením, ktoré sa prenajímajú na rôzne podujatia ako sú
svadby, oslavy, kary, školenia. Do interiéru sály sme dali vyrobiť
70 ks stoličiek a 18 stolov.
V materskej škole bola položená dlažba pod detský vláčik,
do kuchyne bol zakúpený kuchynský robot, vymenilo sa 20 svietidiel a vymenili sa vchodové dvere.
Pri základnej škole sa dokončilo parkovisko. Zakúpili sa záhradné postavičky, aby skrášlili priestor pred budovou. V interiéri zborovne bola vymenená podlaha.
Firma Strabag, s.r.o. nám zrekonštruovala 100 m kanalizácie
v časti Franovka o priemere 1000 mm v ceste a následne celú
dĺžku miestnej komunikácie preasfaltovala.
V časti obce Trubín - Ivancov vŕšok, sme dali preasfaltovať
miestnu komunikáciu v dĺžke 360 m.
Obetiam druhej svetovej vojny sa vybudoval nový pomník
na cintoríne.
Po uzavretí sceľovania parciel v k.ú. Trubín môžeme dať
zamerať pozemok pod MŠ a za dohodnutú sumu 1,5 € za m2

V roku 2015 sme dali vypracovať projekt „Zberný dvor“, ktorý
bude v areáli PD Lovčica - Trubín. Skládka bioodpadu za cintorínom bola zrušená a ruší sa aj bývalý zberný dvor, ktorý sa nachádzal v strede obce. Odpady, ktoré sú uverejnené v zozname
sa budú sústreďovať v novom zbernom dvore. V časti obce Trubín s názvom Agačina je povolená skládka na odpad s kódom
200203 Zemina a kamenivo.
Pri vstupe do obce bol osadený nový stĺp verejného osvetlenia.
Chcel by som podotknúť, že 20 % z pracovného času na obecnom úrade riešime neprimerané požiadavky neprispôsobivých
občanov. Tento čas by sa dal využiť oveľa lepšie a efektívnejšie
v prospech Vás občanov.
Milí spoluobčania, prajem Vám šťastlivý rok 2016. Veľa
energie, síl, entuziazmu a pracovné úspechy sa určite
dostavia. Spoločne vytvárajme pohodu v rodinách,
v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi
našej obce. K tomu všetkému Vám želám pevné zdravie!
Rudolf Námešný,
starosta obce
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Aby sme neostali nič dĺžni tomu práve nastavajúcemu, tak
sme i počas najúprimnejších želaní dobrého zdravia, šťastia
a úspechov, stiskov rúk, bozkov a objatí v tej „nádhernej kanonáde“ pokračovali. Nuž čo by sme to boli za babrákov, keby sme
pri takej vzácnej príležitosti nespravili poriadny rámus.

Nový rok
Tak sme sa teda dožili, sme o rok starší.
Ten starý sme vyprevadili ako sa naozaj
patrí, tradiènou nákupnou horúèkou a ve¾kolepým ohòostrojom.
Keď oslavovať, tak nech to počuť široko - ďaleko. Mňa však
zaujalo to obligátne prianie zdravia, ktoré máme vždy prvé na jazyku, keď ide o novoročné želanie sebe, blízkym, známym.
Veď čo poslúži človeku k dobrému zdraviu? Dobrá strava,
kvalitné nápoje, čistý vzduch? S tým možno len súhlasiť, ale
pozrime sa dobre okolo seba, koľko chorých a vystresovaných
ľudí žije v našej blízkosti, koľko zvierat a vtákov trpí pre naše
avantúry. Sú to naše vzťahy a neúcta k sebe, k prírode, ktorá
nás živí, k zvieratám, bez ktorých by sme tu dnes dávno neboli.

Pozrime sa na tie hory odpadkov, všade tam , kam človek vstúpi,
rozbité odpadové koše, lavičky, čarbanice a nápisy vandalov,
ktorí si nevážia prácu poctivých ľudí a ich zmysel pre poriadok
a čistotu. Patríme k obciam, kde sa za posledných desať rokov
urobil až neuveriteľne veľký kus práce v záujme zlepšenia
a bezpečnosti životného prostredia, zvolili sme si starostu, ktorý
už dokázal výrazne zmeniť vzhľad ale i ráz oboch časti obce.
Ak mu nedokážeme pomôcť, tak aspoň neprekážajme v užitočnej práci. Zvolili sme si poslancov, aby presadzovali a podporovali nie svoje, ale naše spoločné záujmy, tak sa viac zaujímajme o dianí v obci.
Zdravie si nemožno kúpiť, môžeme si ho však premárniť alebo zničiť a podobne je to i zo zdravými medziľudskými vzťahmi,
ako i so zdravou obcou. Sme o rok starší, skúsenejší ale so
zlobou, závisťou, bezohľadnosťou sme si žiaľ stále neporadili
a to napriek tomu, že ju praktizuje menšina. Všetko základné sa
deje v rodine, všetko podstatné sa zomelie doma, zdravá rodina
je jediná hodnota, ktorá nám zabezpečí životaschopnú budúcnosť, usilujme sa spoločne túto hodnotu naplniť. Prijmite od nás,
členov Klubu dôchodcov pri OU v Lovčici-Trubíne, úprimné
prianie dobrého zdravia do každej rodiny, pokoja a pohody
počas celého roku 2016.

Ako je už dobrým zvykom zaèiatkom nového roku bilancova ten predchádzajúci,
rok 2015, robím to aj teraz.
Hneď v úvode musím oboznámiť našich občanov, že takmer všetky akcie
robilo občianske združenie za aktívnej
spolupráci s obecným úradom v zastúpení pána starostu.
Prvá kultúrna akcia v novom roku bol
maškarný ples s romantickým názvom
„Loď lásky“ dňa 24.1.2015 s krásnou
výzdobou a kostýmami usporiadateľov
na danú tému. Vďaka patrí všetkým,
ktorí sa postarali o toto krásne kultúrne
podujatie. Rok 2016 začíname naše
aktivity znovu týmto úspešným projektom.
Keďže občianske združenie robí podujatia len z 2%
z daní, ktoré venujú naši prispievatelia, znovu sme v období február, marec a apríl
hľadali medzi našimi občanmi nových prispievateľov 2%
z daní a verte, že to nie je
jednoduché. Za túto prácu
patrí vďaka hlavne členom
OZ HELP L-T.
30.4.2015 mládenci postavili máj pred obecným úradom a potom v Trubíne, kde
sme v našich priestoroch pripravili občerstvenie. Pri príležitosti MDD sme sa podieľali
na peknom súťažnom popoludní v ŠRP Resla.

Počas letných mesiacov naši členovia vyrobili v našich priestoroch za Jednotou liatinovú pec, ktorá sa dá využívať
na pečenie pizze, chleba, mäsa, klobás,
zemiakov... pri rôznych kolektívnych
posedeniach. 25.júla 2015 sme už tradične usporiadali súťaž vo varení gulášu a posedenie pri živej hudbe. Koncom
novembra sme zorganizovali úspešnú
výstavu ručných a remeselníckych prác
spojenú s prezentáciou historických fotografií, ktoré nám zapožičali naši občania. A už tradične sme zakončili rok

19.decembra pri vianočnom stromčeku
v Trubíne pri punči, horúcej čokoláde,
varenom víne a zákuskoch. Akciu a celý rok sme ukončili ohňostrojom. Na záv e r by s o m s a chcel po ďakova ť
obecnému úradu, členom OZ , ale aj
všetkým občanom, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní týchto podujatí
a tiež tým, ktorí 2% z daní prispeli, aby
vôbec OZ mohlo robiť niečo pre Vás,
našich občanov.
Štefan Horvát,
predseda OZ
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ROK 2015 v ZŠ K. Bieleka
Rok 2015 sa skončil. Stal sa
minulosťou, na ktorú môžeme
v ZŠ K. Bieleka hrdo spomínať. Bol úspešným rokom
pre viac ako štyridsiatku žiakov i pre päť pedagógov.
Vo výchovno-vzdelávacej
oblasti žiaci úspešne zvládali
a osvojovali si učivo, aj s pomocou nadštandardnej didaktickej techniky. Každá zo
štyroch tried je vybavená interaktívnym setom - tabuľou,
dataprojektorom, notebookmi,

Zeme, Marec - mesiac knihy boli v našej škole práve takýmito celoškolskými zážitkovými aktivitami, do ktorých sa
zapojili žiaci všetkých tried.
Podporovať nadanie a talent žiakov sa snažíme aj ich
z ap áj a ní m s a do súťaží
v rámci regiónu. V roku 2015
sa v súťažiach podarilo obstáť viacerým žiakom. Agátka
Balúnová získala druhé miesto v obvodnom kole súťaže
„ R oz pr á v k ov é vretienko“

m Tekvièky so škriatkom

počítačmi a tieto pomáhajú
skvalitňovať a modernizovať
vyučovací proces.
K zvýšeniu úrovne vyučovacieho procesu pomáha aj
neustále sa vzdelávanie pedagogického zboru. V roku
2015 ukončili vzdelávanie
v národnom projekte „Aktivizujúce metódy výchovy“ dve
vyučujúce. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a získané
edukačné audiovizuálne diela
okamž ite začali využívať
v praxi.
No nielen využívanie informačných technológií je nosno u č as ťo u v z delá v ania
a výchovy v našej škole. Snažíme sa žiakov učiť pútavo,
moderne, zážitkovo. Preto
sme aj v minulom roku do vyučovacieho procesu zaraďovali tematické zážitkové dni,
ktoré sa u žiakov tešia veľkej
obľube. Zdravá výživa, Deň

a postúpila do kola krajského,
Tobiáško Horvát v tej istej súťaži získal v silnej konkurencii
žiakov okresu tretie miesto.
Druháčka Sárika Kršiaková
vybojovala prvé miesto v súťaži „Mám svojich starkých
rád“. Jej práca zaujala porotu
a nám i svojim starým rodičom urobila veľkú radosť. Žiac i š t v r té ho ro č níka sa

zúčastnili súťaží Na bicykli
bezpečne a Súťaž mladých
záchranárov v Žiari nad Hronom. Aj keď bez umiestnenia,
no predsa len dôstojne reprezentovali svoju školu.
V uplynulom roku sme sa
snažili učiť žiakov nielen
v triedach a laviciach, ale aj
pomocou exkurzií a zážitkov
mimo školy. Preto sa žiaci naučili veľa o vesmíre práve
v Hvezdárni a planetáriu
v Žiari nad Hronom, minulosť
skúmali na školskom výlete
v Šašove, o koňoch sa učili na
Bolfom majeri, pravidlá cestnej premávky si osvojovali
na Detskom dopravnom ihrisku, plávať sa učili na plaveck o m v ý cvi ku v Žia ri n ad
Hronom a starať sa o domáce
zvieratká od spolku drobnochovateľov v obci. Sme presvedčení o tom, že práve
takéto netradičné formy vyučovania sa natrvalo vpíšu
do hláv i srdiečok žiakov.
Lásku k ľudovým tradíciám
podporujeme už veľa rokov
v spolupráci s Pohronským
osvetovým strediskom v Žiari
nad Hronom. Niekoľkokrát
za rok nám p. Soboslayová
pripravuje tvorivé dielničky,
v ktorých žiaci vytvárajú hračky a dekorácie tak, ako ich kedysi vytvár ali naše staré
mamy. V tomto roku sme
do vyučovania zaradili aj vý-

chovný koncert akordeonistu,
ktorý deťom priblížil tento hudobný nástroj.
Športové aktivity žiakov,
okrem hodín telesnej výchovy, rozvíjame rôznymi činnosť a m i . V r oku 2 015 sme
dvakrát absolvovali cvičenie
v prírode, športovali sme
v rámci Dňa detí a v turnaji
málotriednych škôl vo vybíjanej a futbale získali naše
družstvá nádherné druhé
miesta.
m

Milí občania, sme radi, že
sa s Vami môžeme stretávať
aj na nádherných akciách Mesiac úcty k starším a Deň
matiek. Vždy sa snažíme potešiť Vás pekným programom
i malými darčekmi. Tento rok
sme pre Vás pripravili aj vianočné tvorivé dielne v KD Trubín a veríme, že tým, ktorí nás
navštívili, sa páčili. Ďakujeme
za Vašu podporu a ústretovosť.
Naše poďakovanie patrí aj
Obci Lovčica-Trubín za starostlivosť, podporu a pomoc
v oblasti materiálnej a finančnej. Mnoho aktivít školy sa
uskutočňuje najmä vďaka tejto podpore. Veľké ďakujem
patrí aj rodičom a všetkým,
ktorým osud našej školy nie je
ľahostajný.
Tak teda takýto bol rok 2015
v našej škole. Je tu rok nový,
plný zvedavých otázok našich
žiakov, očakávaní a pre nás
pedagógov plný výziev a snahy opä ť nie čo d osiahnuť
a opäť čo najviac odovzdať
ďalším generáciám žiakov.
Želajme si teda spoločne
veľa zdravia, síl, porozumenia, aby sme takto o rok znova
mohli bilancovať úspechy
a zážitky nás všetkých.
Mgr. Zuzana Mihálová
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Èo robíme v materskej škole?
Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ko¾ko èasu trávi diea v materskej škole? Je to približne sedem až desa hodín denne. Preto by vás urèite zaujímalo, èo vaše diea v materskej škole celé dni robí.
Keď sa opýtate svojho dieťaťa, jeho odpoveďou väčšinou je: hral som sa. A tak to
naozaj je.
Deti predškolského veku sa
naozaj potrebujú veľa, veľa
hrať. Ale okrem toho sú zve-

ko skutočná a významná ako
je pracovná činnosť pre dospelých. Úlohou učiteliek preto je,
a by s a hr a nev ytrácala
z predškolskej edukácie, aby
sa deti učili pre ne tým najprirodzenejším spôsobom,

a krátkodobé, majú veľký význam pre nadobúdanie sociálnych zručností a dozrievanie
dieťaťa, pretože sa deti učia
prijímať a rešpektovať druhého a na druhej strane aj oni
očakávajú, že budú prijímané
a rešpektované.
A keď toto všetko stihneme,
odrazu sú štyri hodiny a treba
ísť domov, ale tešíme sa, že
sa opäť stretneme a budeme
sa spolu hrať.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým pedagogickým
aj nepedagogickým zamestnancom našej materskej školy Zvedavé slniečko za ich
prácu, aj vám všetkým, ktorí
našu materskú školu podporujete za to, že spoločne
vytvárame pre naše deti podnetné prostredie, do ktorého
sa všetci radi vraciame.
Magdaléna Škopcová

„Buïte zdraví moji milí.“
Vyšiel Pa¾o o polnoci na priedomie, ako krá¾,
hrdý, že má v svojej moci silvestrovský arzenál.
Zavolal si synov, vnukov, pekelný nastražil stroj
a odpálil vlastnou rukou novoroèný ohòostroj.
davé a zaujímajú sa o svet
okolo seba. Práve materská
škola je tým miestom, kde sa
deti môžu hrať, ale zároveň sa
aj veľa naučia, je tým miestom, kde sa z „maláčika“ stáva predškolák.
Preto je hlavnou náplňou
práce detí v materskej škole
hra. Deti pri nej strávia väčšinu dňa a má pri ich rozvoji nena hr a di t eľ n é
m ies to.
Poskytuje deťom uspokojenie
a radosť, napĺňajú si v nej
svoje potreby, uvoľňujú napätie, získavajú vedomosti, skúsenosti, zručnosti. V hre deti
získavajú aj sociálne zručnosti vo vzájomnom kontakte
s učiteľkou a vrstovníkmi.
Učia sa rešpektovať druhého, rozdeliť sa, byť zodpovedný za svoje správanie, riešiť
konflikty. Pre dieťa predškolského veku je hra aj dorozumievacím prostriedkom. Hra
je priestorom pre celkový rozvoj dieťaťa. Je pre deti rovna-

ktorým je hra v celej svojej
rozmanitosti.
Preto sa deti u nás veľa hrajú a pri hre sa naučia niečo
o ročných obdobiach, počasí,
niečo o zvieratkách, rastlinkách a chrobáčikoch, niečo
o vesmíre a o Zemi, niečo
o doprave a o ľudskom tele,
učia sa počítať, poznávajú farby, hrajú sa s písmenkami
a so slovami, veľa behajú
a cvičia, jazdia na koníkoch,
aby mali pevné svaly.
Spoločne spievame a tancujeme, veľa čítame a rozprávame sa, deti sa učia ako sa
správať ku kamarátom, ako
urobiť druhému radosť. Aj kamaráti a rovesnícka skupina
sú veľkou výhodou materskej
školy.
Deti v predškolskom veku
prirodzene vyhľadávajú druhé
deti ako partnerov do hry. Kamarátov si môže dieťa vyberať samé a hoci sú kamarátstva
v tomto veku často povrchné

Nech vedia aj v Bruseli, že my nie sme uchá,
len vtedy sme veselí, keï sa riadne búcha,
ukážeme aj tým v Prahe, nie sme predsa škroby
hoci hlúpe, ba i drahé je to naše hoby.
Pre tých èo sú trocha hluchí, žijú sa by v oáze,
mám kvalitné delobuchy, aby boli v obraze,
poèu to až tam v Hliníku, dokonca i v Prochoti,
pred tým treskom niet úniku , to mi najviac lichotí.
Rakety a svetlice, rany ako z dela,
strelcov plné ulice, pohodièka skvelá,
zem sa trasie, nebo kvíli:
„Buïte zdraví moji milí.“
Odkaz pre Pa¾ov - ostrostrelcov:
Neviem èo vám bije v hrudi, no obec je „dojatá“,
splašili ste dobrých ¾udí a nevinné zvieratá.
D. Kliment
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Holubári v našej obci

Idú vo¾by

Základná organizácia chovate¾ov poštových holubov v Lovèici - Trubíne vznikla v roku

Idú vo¾by, budú hody, piva bude ako vody,

1 960. V minulom roku to bolo 55. výroèie organizácie holubárov v našej obci.
Sme organizovaní v Oblastnom združení Zvolen ako
jedna z najväčších základných organizácií, ale hlavne,
ako jedna z najúspešnejších.
V minulom roku obsadil náš
člen Ján Pavla 1. miesto v súťaži starých holubov z 80 členov nášho OZ Zvolen. V prvej
desiatke skončili ešte Peter
Líška, Ján Beňadik, Knopp +
Ivanec a Jozef Bojo. A pritom
to bola jedna z najťažších sezón čo si pamätáme.
Silné horúčavy a dravce sú
nočnou morou pre holubárov
a, samozrejme, veľkou skúškou pre naše holuby. V minu-

lom roku nás bolo 28 členov.
Prevažná časť chovateľov je
z našej obce a ostatní sú
z okolitých dedín. Chov holubov a pretekanie s nimi nie je
len krásny šport, ale aj veľká
drina.
Je len škoda, že máme len
málo mladých nasledovníkov.
Ako predseda ZO - CHPH by
som chcel touto cestou aj za
všetkých holubárov poďakovať p. starostovi Námešnému,
ako aj obecnému zastupiteľstvu za podporu chovateľov
holubov v našej obci.
Jozef Bojo
predseda ZO - CHPH
Lovèica - Trubín

dajú gu¾áš, aj klobásku, beda dierkam na opasku.
A tou ve¾kou, hlasnou trúbou,
oznámia nám množstvo s¾ubov,
bude práca, eurá, chleba,
dajú nám aj modré z neba.
Lacný benzín, elektrinu a dôchodcom zdarma plynu,
pacientovi grátis lieky, bezdomovcom teplé deky,
šastie, rados v rodine, hotový raj v krajine.
Prešli vo¾by, stíchli trúby, stratili sa dané s¾uby,
zjavila sa pravda skrytá, že to bol boj o korytá.
Láska, Bože, láska, kde si sa podela,
pre mamon a pýchu si nám onemela.
Láska, Bože, láska, kam si sa stratila,
v nenásytnom bruchu si sa utopila.
Dušan Kliment

Vitajte v Kozmetickom salóne JANA !
m

m Nové priestory polyfunkèného objektu

Byť kozmetičkou je pre mňa nádherné poslanie, ktorému sa venujem od roku 2005. Pre zachovanie
zdravej a sviežej pleti a pokožky celého tela je potrebná pravidelná a profesionálna starostlivosť ako aj
správny výber vhodnej a kvalitnej kozmetiky.
Filozofiou môjho kozmetického salónu je prvotriedna
kvalita služieb, ľudský a individuálny prístup ku každému klientovi. Pre svojich klientov chcem to najlepšie z prírody, preto používam certifikované produkty
tej najvyššej kvality.
Rada Vás privítam v pokojnom a príjemnom prostredí, kde zabudnete na každodenné starosti a zrelaxuje
Vaše telo aj duša. Novootvorený salón je v polyfunkčnom objekte obecného úradu otvorený denne. Služby
sú poskytované na objednávku.
Tršková Jana, Kozmetika

NAŠE OBCE - OBEC

Žiaci - Naši mládežníci nas tu pujú v I . t r iede OBFZ
pod vedením trénera Rečla.
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bodovú stratu na lídra súťaže
Hodrušu-Hámre.
Ako sa začalo zaužívať, už

TJ
LOVÈICA-TRUBÍN

Celkom sa nám darí, keďže
zimujeme na druhom mieste
tabuľky po jesennej časti.
Na konte máme 2 remízy
a 8 víťazstiev, s celkovým
počtom bodov 26, čiže dvoj-

tretí ročník organizujeme memoriál Ing. Miloša Michaleje,
ktorý sa hral aj v júni 2015
za účasti družstiev Lutily,
Trnavej Hory, Ladomerskej
Viesky a, samozrejme, domá-

Netrápte sa
Beda, beda, strach veliký, už je tu zas kríza,
bez jedla a pijatiky máme biedu líza.
A keï sa nám eurá minú, ostanú len centy,
u koho že h¾ada vinu, u žralokov z Penty ?
Netrápte sa mamka moja, že èo s nami bude,
veï máme dos zemiakov i kapusty v sude,
neh¾adajte pomoc v plaèi, aj bez toho dá sa,
na dvore je kàde¾ kaèíc a v chlieviku prasa.
Fazule i šošovice, aj geletka masti,
ba i žitka dve merice, nech sa kto chce postí.
A keï bude potrebné utiahnu si opasky,
ostaneme pri chlebe a k tomu len klobásky.
Netrápte sa ¾udia moji, že sú ažké èasy,
keï budeme po krk v hnoji, Európa nás spasí.
Dobre tomu kto má úrad, má rozum i právo,
a vraj sa tu na Slovensku nedá ži aj zdravo.
Dušan Kliment

ceho celku. Naši chlapci obsadili prvé miesto.
V družstve žiakov nastupujú pri chlapcoch aj dievčatá
z obce, preto dávam všetkým
deťom do pozornosti: Pokiaľ
Vás baví futbal, neváhajte
sa pripojiť k nám.
Muži - Po mnohých zmenách v kádri a aj na trénerskom poste, súčasne M.
Bilčík (hrajúci tréner) okupujeme druhú priečku II. triedy sk.
SEVER, a to s jednou prehrou, dvoma remízami a siedmimi víťazstvami.
Na vedúci celok Dolnej Trnávky (Pohronie „C“) strácam e 7 b od ov . Príle ži tosť
dostáva 22 mladých chala-

nov, ktorí zväčša získavajú
skúsenosti. Veríme, že ak nie
tento rok, tak na rok si naše
družstvo dospelých vybojuje
účasť v Oblastných majstrovstvách OBFZ (I. trieda).
V zimnej príprave nás čaká
spolu šesť prípravných zápasov (Ráztočno, Horná Nitra
„B“, Nová Baňa „B“, Sliač, FK
Pohronie U19, Bzenica) , ktoré odohráme na umelej tráve.
Na záver patrí naše poďakovanie firme Hermes, za pomoc pri kúpe a realizácií
ochrannej siete, ktorá sa bude
montovať v jarnom období.
M. Fabian

MATRIKA
Narodili sa:
Natália Jonášová
Nikolas Martin Bartaloš
Klára Streèanská
Aneta Oslancová
Júlia Beòadiková
Filip Porada
Simona Tremlová
Tobias Bachleda
Karin Ležovièová
Patrik Pilnik
Elias Pavla
Nech v zdraví
a láske rastú!

Opustili nás:
Pavel Ábel
¼udovít Bahno
Alojzia Boldišová
Katarína Demková
Anna Dobáková
Ján Holos
Emília Holosová
Ján Kukuèka
Ján Legíò
RNDr. Pavol Pavla
Emília Pilniková
Jaroslav Stajník
Július Štefanoviè
Mária Štroffeková
Spomíname...

Jubilanti
roka 2015
80 rokov
Albín Holos
Jozef Ezechiaš
Emília Bahnová
Anna Rozenbergová
Mária Michalovièová
Jozef Sasko
Mária Kundratová

85 rokov
Štefan Bahno
Július Vincent
Magdaléna Janegová
Sidónia Kršiaková
Anna Mikulášová

90 rokov
Mária Kozová
František Beòo
Mária Kúdelová
Cecília Pavlová

100 rokov
Alžbeta Bahnová
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