Správa o činnosti JDS Nitrica za rok 2015
Čas opäť nezabudol pripísať jeden rok .A tak zhodnotíme výsledky práce za uplynulý rok. Snažíme sa
riadiť slovami z kázne na sv. omši p. farára Potočiara na začiatku roku 2015, že máme sa na seba
usmievať, čo je príjemné a zároveň je to krásny dar.
V doterajšej činnosti sa opakujú akcie,ktoré majú priaznivý ohlas,ako napr. posedenia v klubovni
KD ,alebo v prírode,turistické vychádzky, návštevy chorých, bicyklovanie. Ako aj rôzne výmenné recepty
a rady do života .
V januári sme zahájili krásnym príhovorom predsedníčky so želaním stretávania sa klube
dôchodkýň.
5.1.2015 v KD bola súťaž v hre Človeče nezlob sa, čo bolo príjemne zábavné.
Zúčastnili sme sa s kolegynkami, p.Kováčová E. postúpila do tradične do finále. So mnou hral môj
vnúčik Silvester – najmladší 3,5 r. súťažiaci (pozn. Dlho nevydržal), ale všetky prítomné deti boli úžasné
a spokojné so súťažou aj dôchodkýň. Učili sa pri hre trpezlivosti, za čo ďakujeme organizátorom.
Prvé stretnutie v novom roku 15.1.2015 bolo krátke pre chladno v klube. Neskôr sme sa tešili na
stretnutia, lebo v klube už bolo príjemne. (Aj keď v chladnom období niekedy zabúdajú na nás s
vykurovaním miestnosti a potom sa rýchlo rozídeme nechcene).
Na výročnej členskej schôdzi vo februári ako hostia prišla iba zástupkyňa Okres. JDS p. Beáta
Vyoralová, za obecný úrad Nitrica sa nezúčastnil zo Zastupiteľstva nikto,aj keď boli pozvaní. Bolo
pripravené slávnostné pohostenie.
Pripomenuli sme si 10. výročie oficiálneho založenia klubu JDS Nitrica
Členky boli oboznámené s plánom činnosti MO JDS Nitrica a tiež boli vyzvané, aby navrhli alebo
predložili svoje predstavy a námety. Veľká diskusia nastala o celoročnom programe a hlavne o zápisoch
pre OÚ.
V diskusii padla tiež téma o možnosti rozvozu obedov pre dôchodcov, o čom už hovoríme v diskusiách
a píšeme od r.2008, ale márne sa nevieme dopátrať zákl. informácie o cene obeda aj s rozvozom,
hodnote a norme jedla atď, ako aj o ďalších sociálnych službách pre starších a chorých občanov.
Snahou vedenia organizácie boli rôzne návrhy na celoročný program, ale vzhľadom na skutočnosť, že
je málo aktívnych členiek, nedarí sa téma uskutočniť pre malý počet záujemkýň, sú spokojné v klube.
Tradíciou sa už stáva pečenie šišiek na fašiangy v klube, p.Kováčová doniesla zarobené cesto.
Od jari do jesene pravidelne vykonávame dobrovoľnú brigádnickú činnosť pri zveľaďovaní a skrášľovaní
verejných priestranstiev ako je okolie kaplniek a cintorínskej ceste.
Tak tiež pomáhame pri čistení a upratovaní kostola.
Sviatky žien a matiek sme si pripomenuli v mesiaci marec a máj.
Naše športové aktivity sú najmä bicyklovanie a pešia prechádzka do okolia.
Nezabúdame ani na naše choré kolegynky. U p. Gabriely Lukačovej bola viac krát p. Kováčová Evka
a ja som sa pripojila. P. Homoľovú Ľudmilu zasa potešili p. Kytková Anička s p.Lukačovou Máriu st.,
ktorým sme doniesli ovocie aj sladkosť.
Z hľadiska kultúry sme dni napĺňali návštevou divadelných predstavení s organ. JDS z Dolných
Vesteníc :
-17.6.2015 návšteva divadla Andreja Bagara v Nitre na predstavení GAZDINA ROBA
- 21.11.2015 - „ v Štátnej opere na predstavení VOJVODKYŇA Z CHICAGA.
Zaujímame sa i o politické dianie obce, kde sme sa zúčastnili v septembri pri odovzdávaní hasičského
auta ministrom obrany p. Kaliniakom R, kde si s nami aj po diskutoval. Pred príchod sme sa vyorne
postarali o vyčistení priestor, ktoré máme v patronácii
Na jednom z posedení sme tiež diskutovali o „ formulári na získanie informácií pre spracovanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“. Tento formulár bol vlastne ponúkaný rozhlasom
tak (podľa vyjadrenia a informácií kolegýň), že kto ho chce vypísať, nech si príde na OÚ.

Otázka pri diskusii bola :
1. Prečo nedostal tlačivo každý do schránky
2. Prečo bol tak krátky termín na vyplnenie.

Na hodových oslavách v septembri OÚ potešil krásnym programom, najmä vystúpenie súboru Vršatec.
Novo vybudované posedenie nad Godálom je pre nás veľmi príjemné, spojené s turisticko - náučným
chodníkom prírodou okolo obce.
V októbri pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším občanom sme sa zúčastnili na programe a
pohostení príjemnom posedení KÚ.
Pri tejto príležitosti bolo udelené od Okresnej organizácie JDS Prievidza :
p. Sányovej Jolanke VYZNAMENANIE II. Stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov
a p. Ďurigová Ĺudmila dostala VYZNAMENANIE III. stupňa ku dožitým 90. narodeninám .
Milým bodom programu s odmenami na stretnutiach bolo i blahoželanie k životnému jubileu našich
oslávenkýň a k okrúhlemu jubileu - 70 rokov p.Belákovej Aničky,
- 80 rokov p. Lukačovej Márie st. a Klemanovej Violky,
- 90. rokov p. Ďurigovej Ĺudmily
Ďalej oslávili : Olejková Ruženka 65. narodeniny, Sanyová Jolanka 75. narodeniny
a ostatné kolegyne, ktoré nemali okrúhle výročie narodenín a menín.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za pohostenie.
Koncom októbra nás JDS Dol. Vestenice pozvali na nákupnú „ Pred dušičkovú „ akciu do Poľska.
Predvianočnú náladu sme si užili aj celodenným výletom vlakom na Vianočné trhy v Bratislave s p. Môciková Vierka, Gabčíková Olinka, Humajová Helenka a Šúňová Ludka.
Mikulášskym posedením sme si pripomenuli, že čas Vianoc už začína. Na Mikuláša sa p. Kováčová E,
p. Ďurigová Ĺ a já - Šúňová L. prezliekli do príležitostných masiek a rozdávali malé ovocné darčeky,
z čoho sa všetci tešili.
Rok sme ukončili v príjemnej atmosfére s celoročnými spomienkami s poďakovaním :
p. Kováčovej Evke predsedníčke, za vedenie klubu a prezentáciu na okres. JDS Prievidza,
p. Cagáňovej Márii kronikárke z Podrah, za písanie a obohacovanie fotografiami našej kroniky,
p. Sányovej Jolanke pokladníčke, za hospodárenie a evidenciu s financiami,
p. Šúňovej Ludmile zapisovateľke, za písomnú celoročnú korešpondenciu a evidenciu,
Obecnému úradu za finančnú podporu100 euro a spoluprácu.
Ďalej ďakujeme za čas vynaložený k tejto práci aj ostatným aktívnym a neaktívnym členkám klubu.
Vážime si všetkých a všetko, čo nám deň prinesie a s úsmevom sa tešíme, že nám rok,
ktorý práve začína -dopraje plno drobných radostí a dobrých ľudí okolo seba .

V Nitrici dňa 22.1.2016

Zapísal : Ludmila Šúňová
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