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Vyhodnocujúca správa o činnosti ZO JDS v Radoli za rok 

2015 

Ani sme sa nenazdali a za rok 2015 sme už obrátili všetky listy 

v kalendári. Teraz, keď stojíme na začiatku nového roka, je zvykom 

bilancovať, zhodnotiť, čo sa nám počas roka v našej organizácii podarilo 

zrealizovať, ale aj to, čo sa urobiť nestihlo. Zvykom býva dávať si nové 

predsavzatia i úlohy, ktoré chceme v novom roku splniť, naplniť ho, obohatiť 

a urobiť ho krajším i zaujímavejším. Ak by som chcela zhodnotiť činnosť 

našej Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Radoli osobne, 

som rada, že sa nám náš plán činnosti podarilo úspešne splniť.  

 Rok 2015 sme začali výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme 

odsúhlasili členský príspevok do pokladne a schválili plán práce na 

celý kalendárny rok. 

 Úspešne sme 

zorganizovali druhý 

ročník maškarného 

plesu. Na škodu bolo 

na ňom menej masiek 

(8) ako na prvom (17). 

Hostili sme sa 

chutnými voňavými šiškami a prežili veľa zábavy a veselosti. 
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 Už tradične sme boli účastníkmi fašiangového sprievodu dedinou, 

ktorý bol ukončený tanečnou zábavou s pochovávaním basy. 

 V mesiaci apríl sme zorganizovali 5. ročník výstavky ručných prác 

našich členiek, Školského klubu Spojenej ZŠ a MŠ v Radoli. Bola to 

opäť krásna akcia veľmi dobre zorganizovaná a vysoko hodnotená aj 

zo strany hostí. Povzbudiť nás prišli svojou účasťou v hojnom počte 

i ZO JDS Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Rudina a Kysucké Nové 

Mesto. Svojimi 

výrobkami píšťal 

a fujár obohatili 

našu výstavku 

manželia Milka 

a Janko Vnukovci 

zo ZO JDS Dolný Vadičov, ktorí svojou hrou i výstavku otvorili. 

Nechýbal a prišiel nás podporiť aj náš pán farár Uskoba. 
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Prekvapením na druhý deň bola návšteva ZO JDS Ochodnica, ktorí 

nás pozdravili kultúrnym programom a hrou na heligónkach. Pri 

tejto príležitosti si naši hostia priniesli aj svoje ručné práce, a to 

hladkované výšivky. Tieto výšivky vytvoril ich člen – baník. 

 Naďalej sme zostali verní 

Záhradnej reštaurácii pána 

Dušana Mičiana, kde sme za 

krásneho májového počasia 

opekali klobásu a uctili si 

jubilantov. 

 Turistická vychádzka pre 

zdatnejších bola spojená so 

svätou omšou v lokalite 

Filipov spolu s obcou Snežnica. 

 S potešením môžem povedať, že i v tomto roku sme sa zúčastnili 

športových hier v Kysuckom Novom Meste, odkiaľ sme si odniesli 7 

víťazných diplomov. 

 Desať našich členov v mesiaci júl sa stretlo v Ochodnici na akcii 

„Stretnutie seniorov Dolných 

Kysúc“. 

 Letné obdobie sme využili na 

spoznávanie historického mesta 

Levoče, kde sme využili 

bezplatné vlakové cestovanie 
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pre seniorov. Verím, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť 

k posilneniu a upevneniu našich medziľudských vzťahov 

a k poznaniu Slovenska. 

 Prvýkrát v našej 

činnosti sme mali 

tú česť vypočuť si 

hodnotnú 

prednášku 

MUDr. Karola 

Pavlusíka, ktorý 

je obyvateľom 

našej obce. Zrozumiteľnou prednáškou nám priblížil zdravotné 

ochorenia a riziká tretieho veku. Nezabudol oboznámiť prítomných 

i s využívaním 

bezplatných 

lekárskych 

prehliadok, na 

ktoré má senior 

nárok zo zákona. 

V ten deň sme 

nezabudli ani na 

naše jubilantky (2 

dosiahli 60 rokov a 2 oslávili už 70 rokov). Okrem blahoželaní, 

dekorovaní medailami bolo pre všetkých prekvapením a potešením 

i vystúpenie našich humoristiek. 
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 Novou kultúrno-

spoločenskou 

akciou bol 1. 

ročník „Radoľskej 

heligónky“. Do 

tejto akcie boli 

zapojené i naše 

členky pečením 

osúškov a kysnutých koláčov. Dúfame, že v tejto akcii sa bude 

pokračovať aj v ďalších rokoch. 

 Nezostalo bez povšimnutia ani naše duchovno. V mesiaci október 

sme navštívili i naše najbližšie pútnické miesto Živčákovú. Cestou 

tam sme sa 

zastavili 

v Starej 

Bystrici pri 

obhliadke 

Orloja. 

Veríme, že 

všetci 

účastníci si načerpali hodnotné duchovné povzbudenie a cítenie. 

 V októbri, Mesiaci úcty k starším, sme si seniori našej organizácie 

spríjemnili chvíle chutným občerstvením od našich ochotných 

členiek ako i veselou zábavou pri vtipoch či speve. Veľmi hodnotný 
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kultúrny program nám pripravili detičky z MŠ v Radoli pod 

vedením paní 

učiteliek. Patrí 

im za to veľká 

vďaka. 

 Ochotne nám 

spríjemnili 

i Mikulášske 

posedenie 

s tombolou. Tombola obsahovala 123 darčekov prinesených od 

našich členov, ako aj získaných od sponzorov. Milým prekvapením 

boli aj pre všetkých prítomných darčeky od poslanca VÚC pána 

Dušana Mičiana. 

 Spojená ZŠ a MŠ organizovala 6. decembra 2. ročník predajnej 

vianočnej burzy 

detských prác 

a tvorivých dielní. 

Aj naša 

organizácia sa do 

tejto aktivity 

zapojila výstavkou 

ručných prác s vianočnou tematikou. Okrem prác sme výstavku 

zabezpečili a obohatili občerstvením. Výťažok z dobrovoľného 

vstupného bol pre Spojenú ZŠ a MŠ i Školský klub v Radoli. 
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 V kultúrnej oblasti 42 našich členov si oddýchlo a pobavilo sa pri 

vystúpení Radošinského naivného divadla v Kysuckom Novom 

Meste. Polovica vstupného sa hradila z našej pokladne. Bolo to 207 

eur. 

 V rámci družby s Českou republikou sme boli pozvaní do obce 

Hrádek na 

Moravě. 

Tejto 

návštevy 

sa 

zúčastnilo 

10 našich 

členov 

vďaka 

ochotným motorizovaným seniorom pánovi Jurajovi Svrčkovi 

a pánovi Igorovi Marušovi. Podporu sme dostali aj od pána starostu 

obce. Ako sa patrí, na návštevu sme nešli naprázdno a naprázdno 

sme sa ani nevrátili. Celé stretnutie bolo veľmi milé a srdečné. 

Odniesli sme si krásne zážitky. 

 Kúpeľnej liečby z našej organizácie sa zúčastnili 2 členovia s 50 € 

štátnou dotáciou. Boli to manželia Emília a Juraj Svrčkovci. Vďaka 

aktivite pani Nadi Behúňovej sa 4 naši členovia zúčastnili kúpeľno-

rekondičného pobytu v Nimnici bez účelovej dotácie. Podobného 

pobytu sa zúčastnili tiež 4 členovia v Turčianskych Tepliciach 

v spolupráci so ZO JDS Oravská Lesná. 
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 Výnimočnou udalosťou pre našu obec bola 

polnočná svätá omša v takmer dokončenom 

radoľskom kostole. Chcem poďakovať všetkým 

členom, ktorí sa počas celého roka akoukoľvek 

činnosťou zúčastnili pri jeho výstavbe. Mám na 

mysli brigády, zabezpečovanie občerstvenia, finančné príspevky či 

akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť. Bolo nám všetkým potešením, 

keď krásne, hodnotné ručné práce našich členiek Evky Štubňovej 

a Mgr. Gitky Andelovej, ako aj vianočné dekorácie Cilky Svrčkovej 

zdobili interiér tohto duchovného príbytku. 

 Neoceniteľne môžem hodnotiť spoluprácu s OcÚ v Radoli, či 

s pánom starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom, ako aj jeho 

personálom. Stretávam sa vždy len s ochotou a podporou, za čo im 

patrí vďaka. 
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 Poďakovanie patrí i všetkým členom za brigádnickú činnosť pri 

úprave cintorína, za zapájanie sa do spoločenských akcií, za 

zabezpečovanie pečenia a chutného občerstvenia, finančných, 

dobrovoľných príspevkov a darov, fotografovania, autobusových 

zájazdov, za pomoc pri 

rozvíjaní činností 

v začínajúcich ZO JDS 

v rámci okresu. Tento 

rok v ZO JDS Horný 

Vadičov. 

 To, že sa nám práca 

darí patrí poďakovanie 

za ochotnú pomoc, 

radu pani predsedníčke 

OO JDS v Kysuckom Novom Meste pani Naďke Behúňovej. 

Uvedomujme si však, že každý deň niečo končí a niečo začína. Sme 

jedna obec, jedna komunita, jedna organizácia, v ktorej si máme vytvárať čo 

najpriaznivejšiu atmosféru pre naše spoločné posedenia a chvíle pre život. 

Budeme radi za všetky hodnotné podnety pre našu prácu, ktoré nám podáte 

či už vo forme pripomienok alebo návrhov. Preto vám chcem, vážení 

priatelia, členovia výboru i všetci seniori za vašu ústretovosť a vzájomnú 

spoluprácu poďakovať. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 

k rozvoju i oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života v našej 

organizácii. Pracovať pre ľudí nie je tou najvďačnejšou úlohou. Stretávame sa 
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aj s odlišnými názormi na riešenie problémov. Vždy je treba hľadať 

kompromis a správne riešenie.  

Ak chceme, aby 

bol život ľahší, deti 

pokojnejšie, sused 

usmievavejší a svet 

krajší, musíme si 

uvedomiť, že nemáme 

robiť iným to, čo 

nechceme, aby oni 

robili nám. Pri riešení niektorých úloh je potrebné vzájomne sa počúvať, byť 

trpezlivý, ústretový a vážiť si jeden druhého. Poprajme si do nového roku 

veľa zdravia a seniorského optimizmu.  

 

Ďakujem. 

 

Antónia Dolinová 

Predseda ZO JDS Radoľa 
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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 

Kultúrna referentka: Cecília Svrčková 


