Vyhodnocujúca správa o činnosti ZO JDS v Radoli za rok 2010
Najväčšia láska je láska k životu. Život je pekný a čokoľvek nám osud prinesie, nezabudneme
žiť.
Takto sme žili v našej ZO JDS od 15. 6. 2010.
V mesiaci august sme plánovali uskutočniť stretnutie našich členov za Filipovým. Pre
nepriaznivé počasie a z toho vyplývajúce prekážky v teréne sa podujatie nekonalo.
Určite mi dáte za pravdu, že vydarenou akciou v októbri bol Mesiac úcty k
starším. Krásnou básňou nás uvítala žiačka ZŠ v Radoli a ZUŠ Timea
Lachmanová. Patrí sa nám poďakovať bývalej starostke Bc. Božene
Peťkovej, ktorá na spestrenie nášho programu spevom prizvala p.uč. ZUŠ v
KNM p. Ďuriakovú. Taktiež zabezpečila hudobné prevedenie v podaní Mgr.
Hromádku, ktorý nám hral piesne pre potešenie a aj do tanca.
Poďakovanie patrí aj p. Pavlíne Vojčíkovej, zakladateľke Charity v KNM.
Priblížila nám jej činnosť a podelila sa s mnohými poznatkami a skúsenosťami. Drobným
darčekom boli obdarovaní všetci členovia našej organizácie.
Očakávaným dňom v našej obci bol 8. december – Mikulášske posedenie,
ktorého sa zúčastnilo 38 našich členov. Predvianočnú atmosféru doplnila
výstavka adventných dekorácií od p. Vojčíkovej. Úsmevy na tvárach
vyčarilo prekrásne vystúpenie detí MŠ v Radoli pod vedením kolektívu
vyučujúcich. Nechýbala ani báseň nášho recitátora p. Mgr. Tonka Ľudvika.
Kultúrnym domom sa od rána šírila vôňa jelenieho guláša, k čomu sa
pričinili šikovní muži p. Jaroslav Vlček a p. Juraj Svrček. Mäso nám
darovalo Združenie poľovníkov v Radoli, chlieb p. Janka Patriková. Nechýbali ani ďalší
členovia výboru, p. Evka Štubňová, p. Mgr. Tonko Ľudvik a p. Mgr. Gitka Andelová. O krásnu
výzdobu a prestieranie sa pričinila p. Mgr. Danka Ľudviková a Irenka Vlčková. Pre všetkých
veľkým prekvapením bol príchod Mikuláša s darčekami od. p. Dušana Mičiana.
Ďakujeme i našim sponzorom, ktorí nám prispeli nielen darčekmi do bohatej tomboly, ale i
finančne. Sú to: Firma Harcek a REHA, rodina Jozefa Maruša, Albín Berešík, Peter Kultan,
rodina Evy Pijakovej z Teheľne, bratia Dubeňovci, p. Evka Račková, firma Sidor, p.poslankyňa
Eva Pijaková, p.starosta Ing. Anton Tkáčik, p. Miloš Kubala predajňa Mäsoúdeniny,Kaderníctvo Denisa, Pizzéria Viola v KNM.
Nie najpríjemnejšou úlohou bolo oslovovanie sponzorov, čo vykonali pre našu organizáciu p.
predsedníčka Antónia Dolinová a p. pokladníčka Irenka Vlčková. Stretli sa však s
pochopením. Ešte raz všetkým veľká vďaka!
Žrebovanie tomboly bolo plné očákavania a prekvapení, k čomu prispeli i členovia našej
organizácie svojimi hodnotnými darčekmi. Po štedrom občerstvení s prianím všetkého
najlepšieho pre rok 2011 sme sa rozišli spokojní a vďační z vydareného stretnutia.
Mikulášske darčeky neprítomných členov boli odovzdané na charitatívne účely.
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