V tomto roku koronavírus zmenil aj našu aktivitu a stretávanie sa.
V marci sa mala konať výročná schôdza, ktorú museli odložiť až na 22.júl.
V programe sme mali naplánované voľby do výboru a revíznej komisie, čo nám
ukladajú aj stanovy občianskeho zduženia klubu. Navrhli sme osemnásť členov.
Tajným hlasovaním sa zvolil nový výbor podľa počtu hlasov : Elena Briedová,
Jarmila Bukvajová, Ondrej Slivka, Ondrej Dobrota , Ján Oravec, Lýdia Boďová ,
Jozef Frčka, Elena Oravcová, Pavel Terem a Ľudmila Homolová.
Novozvolený členovia výboru sa stretli 29.júla a dohodli sa na obsadení
jednotlivých funkciách.
V ďalšom dvojročnom období bude výbor klubu dôchodcov pracovať
v zložení:
Ondrej Slivka
Lýdia Boďová
Elena Briedová
Jarmila Bukvajová
Jozef Frčka
Ján Oravec
Ondrej Dobrota
Revízna komisia
Pavel Terem
Ľudmila Homolová
Elena Oravcová

- predseda
- podpredseda
- tajomníčka, kronikárka
- pokladníčka
- člen /kultúra, spoločenské akcie
- člen / šport, športové akcie
- člen

- predseda
- člen
- člen

V utorok 8.septembra sme reprezentovali náš klub v Banskej Bystrici na
7.ročníku podujatia Športiáda seniorov. Miesto konania bol tentoraz Aqualand
–plážové kúpalisko.
Ambasádorom podujatia bol Pavol Blažek – štvornásobný olympionik
v atletike a majster Európy 1990 na chodeckej dvadsiatke.
Zúčastnilo sa ho viac ako sto seniorov a senioriek. Ako už tradične aj
tohoročná Športiáda sa niesla v športovom duchu ako aj dobrej nálade .
Disciplíny v súťažiacich jednotlivcov rozdelených na ženy a mužov - hod
šípkami na terč, hod loptičkou do koša a cornhole . Disciplíny v trojčlenných
družstvách - streľba na florbalovú bránku, disc golf a hod petangovou guľou na
cieľ.
Klub reprezentovali a sily si zmerali 13 členovia – Briedová Elena, Briedová
Mária, Bukvajová Jarmila, Dobrotová Darina, Oravcová Elena, Šavoltová
Mária, Brieda Miroslav, Brieda Vladimír, Dobrota Ondrej, Frčka Jozef, Oravec
Ján , Slivka Ondrej a Boďová Lýdia.

Tak ako na každej Športiáde získali sme medaily – Ján Oravec – 3.miesto
v hode šípkami na terč, Briedová Mária – 3.miesto, Brieda Miroslav – 1.miesto,
Brieda Vladimír – 3.miesto hod loptičkou do koša, Briedová Mária – 1.miesto ,
Oravec Ján - 1.miesto, Slivka Ondrej – 2.miesto v cornhole.
V súťaži družstiev nám Jozef Frčka, Vladimír Brieda a Dobrota Ondrej
vybojovali 3.miesto.
Priestor kde sa súťažilo bol priehľadný , pre každú disciplínu bolo viac miesta.
Po ukončení súťaži sa o zábavu postaral Folklórny súbor Radosť a ich
harmonikár a pripojili sme sa aj my.
Samozrejme sa nezabudlo na hygienické nariadenia. Nosili sme aj rúška,
dezinfikovali sme si ruky po každej disciplíne.
Všetkým súťažiacim gratulujem a ďakujem za účasť.
Briedová Elena

