Vyhodnocujúca správa o činnosti ZO JDS v Radoli za rok 2013
Milí hostia, Vážené seniorky a seniori.
Na dnešnej výročnej členskej schôdzi si dovolím zhodnotiť činnosť našej organizácie za rok
2013.
-

-

-

-

-

Vo svojej činnosti sme pokračovali v pochovávaní basy a posedením pri šiškách, ktoré
nám napiekli naše ochotné členky: p. Rózka Oravcová, p. Margita Rakovanová, p. Anka
Trnková, p. Helenka Varošová, p. Marienka Kolembusová a p. Klárka Rakovanová.
Naši členovia pri tejto príležitosti tvorili jadro sprievodu po dedine a večer pochovali
basu v sále Obecného úradu v Radoli. Všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili vyslovujem
veľké ďakujem – zabávať a približovať starý zvyk za mrazivého počasia a po
zľadovatelých cestách bola veľká obeta.
Zorganizovali sme štvrtý ročník výstavy ručných prác, ktorú okrem našich členov,
priateľov zo ZO JDS Kysucké Nové Mesto a ZO JDS Rudina prišli pozrieť i členovia
z družobnej obce Hrádek z Českej republiky. Všetkých vystavujúcich slová uznania
z krásy, ktorú vytvorili povzbudilo do ďalšej práce. Svoje práce vystavovali p.Evka
Štubňová, p.Milka Svrčková, p.Vierka Šupolová, p. Irenka Balošáková, Mgr. Margita
Andelová, p.Hanka Trnková a p.Terka Svrčková. Nechýbali nám ani práce našich žiakov
zo školského klubu pri ZŠ Radoľa pod vedením p. vychovávateľky Marienky Dudkovej.
Práce p.Milky Svrčkovej, p. Vierky Šupolovej a Mgr. Margity Andelovej reprezentovali
náš okres – OO JDS Kysucké Nové Mesto na výstave v družobnom Frídku-Místku.
Zúčastnili sme sa okresných športových hier v Kysuckom Novom Meste v zložení:
Antónia Dolinová, Irena Šusteková, Terézia Svrčková, Mgr. Margita Andelová. Obsadili
sme I. miesto v hode valčekom – ženy a II. miesto v kolkoch – ženy. Antónia Dolinová sa
umiestnila na II. mieste v streľbe zo vzduchovky.
V roku 2013 OO JDS v Kysuckom Novom Meste organizovala krajské športové hry.
Z našej organizácie sa týchto športových hier zúčastnila p. Antónia Dolinová, p. Terézia
Svrčková a Mgr. Anton Ľudvik.
Stáva sa zvykom, že v mesiaci máj, jún organizujeme pre našich členov opekačku vo
dvore p.Dušana Mičiana – poslanec VÚC v Žiline, ktorý pre nás pripravil opäť
prekvapenie vo forme ovocných pohárov – ďakujeme.
Zúčastnili sme sa prihraničného stretnutia seniorov troch štátov: Poľsko – Česko –
Slovensko v prihraničnej obci Skalité v zložení p.Antónia Dolinová, Mgr.Margita
Andelová.
Stretnutia seniorov Dolných Kysúc v ZO JDS Rudina sa zúčastnilo 12 členov.
Úctu k starším sme pojili s oslavou 10.výročia založenia našej organizácie (18.9.2003).
Určite budete so mnou súhlasiť, že to bola vydarená akcia. Spestrili nám ju svojim
vystúpením – tanec HIP-HOP dievčatá z našej dediny a ženská folklórna spevácka
skupina pri súbore Jedľovina, v ktorej aktívne pôsobí i naša členka p. Cilka Svrčková –
ďakujeme.
Reagovali sme i na pozvanie z družobného Hrádku (ČR) na ich ,,RETRO“ výstavu.
Výstavy sa zúčastnili p.Juraj Svrček, p.Emília Svrčková, p.Jaroslav Vlček, p.Irena
Včková, p.Viktor Svrček, p.Terézia Svrčková, p.Antónia Dolinová a Mgr. Margita
Andelová. Na poslednú chvíľu sa ospravedlnili p.Eva Štubňová a p. Mgr.Anton Ľudvik.
Zároveň Vám chcem odovzdať pozdrav od družobného Hrádku, ktorý sa teší na ďalšie
stretnutie s Vami.
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Mikulášske posedenie si nevieme predstaviť bez vystúpenia detí z MŠ Radoľa, bohatej
tomboly a minulý rok bez výbornej zabíjačkovej kapustnice, ktorú navarila Božka
Polková a asistovala jej i p. Marienka Svrčková.
Nezaostávame ani v brigádnickej činnosti, či pri čistení cintorína, alebo úpravy
staveniska kostola. Túto činnosť zorganizovala p. Helenka Varošová.
Zdraviu našich členov sme venovali tiež pozornosť. 4 naše členky sa zúčastnili
rehabilitačného pobytu v Lúčkach p .Antónia Dolinová, Mgr. Margita Andelová,
v Trenčianskych Tepliciach: p. Klárka Rakovanová a Emília Svrčková. Ich poukazy boli
dotované štátom (50 €/osoba). Vďaka organizácii p. Behúňovou v Nimnici boli tiež štyria
členovia, ale tento pobyt si platili celý z vlastných prostriedkov (Ďakujeme Ti Naďka
veľmi pekne, že si nám umožnila tento pobyt – bolo nám s Tebou výborne).
Veľmi pekne ďakujeme za dobrovoľné sponzorské aktivity našich členov - či vo forme
financií, vínka, rumu, kávičky, slaného pečiva, sladkých chutných koláčikov, hrozna
atď. .... .
Osobitne ďakujeme vedeniu našej obce a poslancom OZ za odsúhlasenie finančného
príspevku v sume 165 € na našu činnosť.
Poďakovanie vyslovujem celému výboru ZO JDS v Radoli, ktorý pri organizovaní
jednotlivých akcií nešetria svojim voľným časom. Vítame každý Váš nápad pre
spestrenie našej činnosti.
Hovorí sa: ,,Viac hláv – viac rozumu“.

Ďakujem.

Antónia Dolinová
predseda ZO JDS Radoľa
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