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Do klubu dôchodcov som sa prihlásila v roku 2012. Klubová činnosť sa mi javila ako
zaujímavá, pestrá na rôzne aktivity, ktoré sa v rámci činnosti klubu dôchodcov
uskutočňovali, či už spoločenské, kultúrne, turistické a iné záujmové činnosti.
Na členskej schôdzi OZ KD dňa 25.4.2015 som bola zvolená za predsedníčku klubu.
Moje poďakovanie patrí výboru, že mi dali dôveru a navrhli ma.
Od počiatku vstupu do klubu som sa zučastňovala na akciách. V tom období som
organizovala kreatívne kurzy pod vedením lektorky p.Mrázkovej, tieto kurzy navštevovali
aj členky klubu. Napadla ma myšlienka, že pri rôznych podujatiach klubu pripravím výstavy
kreatívnych prác našich členiek klubu. Výstavy sa stali pravidlom a sú veľmi kladne
hodnotené.
Budem rada v tejto činnosti pokračovať aj naďalej už ako predsedníčka klubu. Mám
predstavu, že klubovú miestnosť, ktorá je k dispozícii výboru otvoriť 2, 3x do týždňa, kde
by sa schádzali naši členovia na posedenie pri kávičke zahrali si šachové hry a pod.
Bude mi cťou naďalej pokračovať v aktívnej činnosti, do ktorých sa zapájajú naši
seniori a to : organizované akcie VČS, Fašiangy, Oslavy jubilantov, Oslavy Dňa matiek,
Mesiac úcty k starším, Vianoce v klube. Pokračovať a podporiť tiež činnosť, ktorá prospeje
k psychickej a fyzickej kondícii našich seniorov. Uskutočňovať opekanie v prírode,
turistické chodníčky v rámci okolia, organizovať zájazdy, objavovať krásy Slovenska a
zájazdy do zahraničia v rámci finančných možností. Z môjho pohľadu je činnosť klubu
zaujímavá a pestrá.
Vzorom mi bude dnes už čestná predsedníčka klubu pani Lýdia Moková, ktorá má

veľkú zásluhu na úspešnej a bohatej činnosti v spoločenských, kultúrnych podujatiach OZ
KD v Záhorskej Bystrici.
Práca na plnení všetkých úloh podľa plánu práce klubu na rok 2015 je náročná a
zodpovedná. Na prvom výbore dňa 9.5.2015 sme si menovite určili funkcie členov výboru
a verím, že v spolupráci s výborom vzhľadom na tak širokú členskú základňu (300) bude
dobrá a spoločná pre dobro našich členov.
Do ďalšej práce prajem členom výboru zdravie, bohaté nápady na ďalšie zaujímavé
podujatia, ktoré sa budeme snažiť uskutočňovať spoločne pre našich členov Občianskeho
združenia klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici.
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