Vyhodnocujúca správa o činnosti ZO JDS v Radoli za rok

2014
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Radoli týmto
informuje všetkých svojich členov, sympatizantov a ostatných priaznivcov
o svojich aktivitách v roku 2014, a to v nasledujúcich bodoch:
1.

Rok 2014 sme začali výročnou členskou schôdzou, na ktorej
doplňujúcimi voľbami za členku revíznej komisie bola zvolená pani
Božena Polková, za podpredsedníčku ZO JDS pani Helena Varošová.

2.

Úspešne

sme

zorganizovali I. ročník
maškarného

plesu,

na

ktorom

sa

nám

predstavilo

17

masiek.

Všetky boli odmenené.
Hostili

sme

sa

chrumkavými šiškami napečenými šikovnými seniorkami.
3.

Vo svojej činnosti sme pokračovali v pochovávaní basy. Naši členovia
tvorili jadro sprievodu po dedine a večer pochovali basu pre dedinu.
Všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili patrí veľké ďakujem. Zabávať
a približovať starý zvyk od 900 h. až po 1800 h. bola veľká obeta.
Rozdávali sme i voňavé šišky napečené od našich obetavých členiek.
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4.

V mesiaci jún sme navštívili pútnické miesto Rajecká Lesná. Pretože
sme nenaplnili autobus, prizvali sme i seniorov z Dolného Vadičova.
Aj keď nám počasie neprialo, zohriali sme sa v reštaurácii pri kávičke
a občerstvili sme sa domácimi veterníkmi od Margity Andelovej.
Cítili sme sa výborne.

5.

Zúčastnili sme sa aj športových hier v Kysuckom Novom Meste
v peknom

počte.

Získali

alebo

vybojovali

sme

3

prvé miesta, 2 tretie
miesta.

Ako

organizácia sme boli
vyhodnotení na 1.
mieste v okrese.
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6.

15 členov našej organizácie malo tú česť, že boli pozvaní do záhradnej
reštaurácie

pána

Dušana Mičiana –
poslanca VÚC, do
ktorej pozval po
15 členov z každej
organizácie
okresu

Kysucké

Nové mesto. Podmienkou bolo, že každá organizácia mala vystúpiť
s kultúrnym programom. Naši členovia aktívne pracovali pri príprave
občerstvenia i pri obsluhe. Bolo napečených 135 veterníkov,
kapustné osúchy a slané pečivo. Pán Dušan Mičian pozval našu
organizáciu na opekanie ešte raz, lebo prvý krát pre nedostatok
miesta pri varení gulášu nebolo možné pozvať všetkých členov.
7.

Chystali sme sa na opekanie k hotelu Hájnice do Horného Vadičova,
ale zostali sme opekať v záhradnej reštaurácii pána Dušana Mičiana
(nezvládnutý odchod autobusu). Dobrú náladu sme si vytvorili.

8.

Za spoluprácu s pánom D. Mičianom, poslancom
VÚC, sme v mesiaci september navštívili pútnické
miesto Turzovka – Živčáková. Zúčastnili sa ho
i občania Radole a seniori z Dolného Vadičova.
Naplnili sme 2 autobusy. O malé občerstvenie pre
všetkých sa postarali pán Dušan Mičian a pán
starosta obce Ing. Anton Tkáčik.
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9.

Zúčastnili sme sa brigády pri čistení cintorína i pri výstavbe kostola
v našej obci. Nepracovali sme len pri úprave okolia, ale nezabudli sme
pripraviť i občerstvenie. Pri pečení osúškov už viackrát Božene
Polkovej ochotne pomáha i bývalá obyvateľka našej obce pani Olinka

Suderová – Macušová.
10. Mesiac október sa niesol v znamení úcty k starším. Príjemné
posedenie nám oživili hodnotným kultúrnym programom žiaci ZŠ
v Radoli. Náladu do spevu nám dodávala hrou na harmonike
a spevom pani J. Zátorská z Horného Vadičova.
11. Presne 11. 11. 2014 o 1100 h. zazneli zvony v celej republike k úcte
padlým v I. a II. svetovej vojne. Tak to bolo i v našej obci.
12. Mikulášske

posedenie

s bohatou

tombolou

a našimi

hosťami

z družobnej organizácie Hrádek v Čechách sme zvládli úspešne. 50
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cien do tomboly
od

sponzorov

zabezpečila
predsedníčka ZO
JDS

Antónia

Dolinová. Nálada
bola

príjemná,

veselá, obohatená
množstvom
vtipov. Kultúrnym programom nám prispeli detičky z MŠ v Radoli.
13. Mikuláš, čert a anjel z našej organizácie obohatili i Mikulášske
posedenie ZO JDS v Hornom Vadičove.
14. V trojgeneračnej spolupráci ZŠ s MŠ Radoľa a seniormi našej ZO sme
sa zúčastnili výstavnej a predajnej akcie Vianoce 2014, na ktorú sme
pripravili recepciu.
15. Je potrebné vysloviť veľké ďakujeme pánovi starostovi obce a jeho
spolupracovníčkam i poslancom za pomoc, ochotu pri organizovaní
rôznych aktivít.
16. Poďakovanie za spoluprácu vyslovujeme i riaditeľovi ZŠ Mgr.
Vladimírovi Hromádkovi a pani zástupkyni pre MŠ Mgr. Pavlínke
Jarošovej za krásny kultúrny program.
17. Rekondičného pobytu so štátnou dotáciou sa zúčastnili 4 členky našej
organizácie.
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18. V správe o hospodárení budeme počuť stav pokladne. Musíme
pripomenúť, že objem financií, s ktorými naša organizácia hospodári
je vďaka aktivitám, z ktorých získavame financie – sprievod po
dedine, pochovávanie basy, získavanie cien do tomboly a potom

následný predaj tombolových lístkov, sponzorské príspevky od našich
členov i oslovených podnikateľov a od OcÚ Radoľa. Veľa ušporíme
i na tom, že pri domácej príprave občerstvenia určité suroviny,
náklady na energie a prácu neuhrádzame – ochotní členovia to
poskytujú ako dar. Bezplatne máme i priestory, kuchynku a inventár
od OcÚ Radoľa.
19. Je našim pekným zvykom, ktorý naďalej tradujeme, spomenúť si
gratuláciou v miestnom rozhlase na našich jubilantov pri oslave
okrúhlych výročí (ak si to prajú). Za túto činnosť OcÚ poplatok od
nás nežiada. V našej ZO si ich uctievame kytičkou kvetov
a háčkovanou medailou.
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20. Môžeme skonštatovať, že rok 2014 bol na akcie pestrý a bohatý vďaka
obetavým členkám výboru našej základnej organizácie a aj ostatným
členom ochotným pomáhať a spolupracovať.

Vyslovujem Vám všetkým a spomínaným veľké ďakujem. Poprajme si
veľa chuti a optimizmu do roku 2015!

Ďakujem.

Antónia Dolinová
Predseda ZO JDS Radoľa

Výbor ZO JDS v Radoli:
Predsedníčka:

Antónia Dolinová

Podpredsedníčka:

Helena Varošová

Tajomníčka:

Mgr. Margita Andelová

Pokladníčka:

Irena Vlčková

Revízna komisia:

Terézia Svrčková – predsedníčka
Mária Svrčková – členka
Božena Polková – členka
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