Výročná správa Jednoty dôchodcov v Dolnom Srní
z činnosti v roku 2019
Dolné Srnie 14. februára 2020
Dámy a páni, vítam vás na dnešnej výročnej schôdzi. Keď som si pripravovala
súhrn našej činnosti za minulý rok, postupovala som tak, že som si najprv vypísala
všetky aktivity roku 2019 a zostala som prekvapená.
Štatistický prehľad hovorí jasne. Bolo to:
 10 stretnutí s programom pri príležitosti nejakého sviatku, ako je nový rok,
Fašiangy spojené so sprievodom masiek po dedine, Veľká noc, Deň matiek,
MDŽ, MDD, Dožinky, Úcta k starším a svätý Mikuláš.
 3 podujatia šikovných rúk. Vierka Dáliková nás učila robiť valentínske
srdiečka a veľkonočné figúrky. Zuzka Zahorová nám zasa predviedla, ako sa
maľujú medovníky.
 8 výletov. Znie to až neuveriteľne. Boli sme na Hrebienku vo Vysokých
Tatrách, 2 členky sa zúčastnili na podujatí pri príležitosti 100. výročia smrti M.
R. Štefánika v Košariskách, ďalšie boli na výstave tort v Trenčíne. Potom nás
zlákal festival dychových hudieb Na plný dych. Od júla do októbra sme boli
na ďalších štyroch výletoch: V Žiline sme navštívili Budatínsky zámok, urobili
sme si prechádzku po Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach a boli sme na
skutočne zaujímavom výlete v Pezinku a Modre, na ktorý nám finančne prispel
obecný úrad zo svojho rozpočtu.
 Pripravili sme 5 rôznych podujatí ako napríklad prednášku o zdravej výžive a
pri príležitosti Mesiaca knihy besedu o knihách určenú deťom. Účastníci
dostali zdarma preukaz do knižnice. Štyri členky JDS využili kúpeľné poukazy
a dva razy sme si boli opekať.
 Ďalej sme sa zúčastnili na 5 podujatiach ako napríklad upratovanie parku,
okolo kultúrneho domu a na cintoríne. Pri príležitosti otvorenia športového

areálu sme pre účastníkov podujatia uvarili guláš. Tieto aktivity sú svojím
spôsobom vďakou obci za finančnú podporu, ktorú každý rok dostávame.
Spolu to bolo neuveriteľných 31 podujatí. Ak odrátame sviatky, skoro každý
týždeň sme sa zapojili do diania obce, resp. sme sami iniciovali rôzne podujatia. Mrzí
nás, že sa nám vlani nepodarilo pripraviť žiadnu výstavu, čo bolo v predchádzajúcich
rokoch našou ambíciou.
Uvedomujeme si, že aktívni musíme byť predovšetkým my sami. Nik za nás
nič neurobí. Okrem organizovaných podujatí sa, samozrejme, stretávame každý
piatok popoludní v klubovni dôchodcov, kde sme si vytvorili príjemné prostredie.
Nezabúdame na meninové a narodeninové blahoželania našim členom, medzi ktoré
sa tohto roku pripojí ďalšie jubileum. Pripomenieme si 20. výročie založenie nášho
klubu.
Žiaľ, naše rady sa stenčujú. Vlani podľahol ťažkej chorobe Mirko Žákovič a
začiatkom tohto roku naša predsedníčka Olinka Bánovská. Zmenšujúci počet
aktívnych člnov zapríčiňuje aj zhoršený zdravotný stav našich doterajších členov.
Noví akosi nepribúdajú. Že by to zapríčinil náš bohatý program počas celého roka
teda sa boja, že nebudú stačiť s nami držať krok? Alebo radšej sedia doma? Je to
škoda. Nikoho, samozrejme nenútime, ale aspoň skúsiť by to mohli. Prísť medzi nás,
poobzerať sa, možno prehodiť slovko dve. A sami sa rozhodnú, či to stojí za to, alebo
radšej zostanú doma.
Podujatia v roku 2019
4. 1.
15. 1.
18. 1.
20. 2.
1. 3.
8. 3.
15. 3.
20. 3.
25. 3.
29. 3,
8. 4.
12. 4.

Privítanie nového roku
Šitie valentínskych srdiečok
Prednáška o zdravej výžive
Výlet do Vysokých Tatier – Hrebienok
Fašiangy a sprievod masiek po dedine
MDŽ
Šitie veľkonočných figúrok
Beseda o knihách Geržová, Huličiaková
Park – upratovanie
Brigáda za kultúrnym domom
Brigáda za kultúrnym domom
Veľkonočné trhy

16. 4.
4. 5.
10. 5.
17. 5.
3. a 7. 6.
8. 6.
14. 6.
21. - 22. 6
3. 7.
15. 7.
6. 8.
10. 8.
23. 8.
3. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
6. 12.
13. 12.

Kúpele 4x
Účasť na 100. výročí smrti M. . Štefánika v Košariskách 2 členky
Deň matiek – posedenie pri pizze
Výstava tort v TN
Brigáda na podnet OÚ
MDD – cesta rozprávkovou dedinou
Opekačka
Na plný dych – festival dychových hudieb
Výlet do Žiliny – budatínsky zámok
Trenčín prechádzka
Trenčianske Teplice
Dožinky v Moravskom Lieskovom na Bučkovci
Opekačka
Výlet Modra – Pezinok
Úcta k starším v klube
Varenie gulášu pri príležitosti otvorenia športového ihriska
Úcta k starším obecné podujatie
Oslava sv. Mikuáša
Maľovanie medovníkov
Program JDS Dolné Srnie 2020

1. Stretnutie členov týždenne.
2. Jarné upratovanie v okolí klubu a podľa požiadaviek obce.
3. Návšteva Národného cintorína v Martine.
4. Prednášky o zdravej výžive.
5. Rozprávkové populudnie v knižnici.
6. Vezmi si a choď – burza kníh.
7. Prednáška o ochrane dôchodcov.
8. Návšteva múzea v Novom Meste nad Váhom.
9. Účasť na obecnom podujatí pri príležitosti MDD.
10.Účasť na obecnom podujatí Uvar si svoj guláš.
11.Júlová meninová opekačka.
12.Výlet do kúpeľného mesta.
13. Viacdenný výlet do Prahy.
14. Výstava koláčov a zákuskov spojená s ochutnávkou.
15.Výstava k 140. výročiu narodenia M. R. Šrefánika
Súčasťou výročnej schôdzi JDS v Dolnom Srní bola aj voľba členov výboru:
1. Rút Geržová
2. Elena Martáková
3. Emília Martáková

4. Margita Radošová
5. Anna Révayová
Za predsedníčku bola zvolená Kvetoslava Čavojská.

