Rok 2018
Na výročnej členskej schôdzi dňa 15. 4. 2018 bol zvolený nový výbor
ZO JDS v tomto zložení:
Eva Sivuľková, predsedníčka ZO JDS
Mgr. Juraj Vančík, podpredseda ZO JDS
Anna Zimová, tajomníčka
Mgr. Oľga Lichvárová, pokladníčka
Helena Škvarová, hospodárka
Ing. Mikuláš Mytník, člen
Mária Kuščáková, členka
Anna Billíková, členka
Juraj Mačík, člen
Členovia revíznej komisie: Mária Markovičová, predsedníčka RK
Ján Škvara, člen
Bohumila Augustínová, členka

Činnosť ZO JDS v roku 2018
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska k 31.12.2018
mala 106 členov, z toho 71 žien a 35 mužov. (Pre zaujímavosť
najstaršia členka je 94-ročná Mária Sivuľková, č. 156 a nečlen 93ročný pán Michal Mošoň.) Darilo sa nám úspešne plniť uznesenie
z minulého roku, prijali sme nových 8 členov. Žiaľ, v minulom roku
opustili naše rady 4 členovia: Ján Zima č.d. 3l6, Anna Glosíková č. d.
339, Oľga Zimová, č. d. 346, Mikuláš Krafčík č. d. 78.
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9-členný výbor ZO JDS sa zišiel na svojich schôdzkach 14-krát z toho
2x spoločne s členmi súboru Barvinok-senior. Výbor zabezpečoval
úlohy prijaté minuloročnou členskou schôdzou, ako aj úlohy načrtnuté
OO a KO JDS a celoslovenským snemom JDS, ako aj úlohy, ktoré
boli upresňované a doplňované v priebehu roka. Základom našej
činnosti je aktívna práca súboru Barvinok, ktorý počas roka pripravil
kultúrne programy. Účinkoval:
• na VČS našej organizácie,
• na celookresnej prehliadke Babička okresu Stará Ľubovňa,
• na akcii usporiadanej Nestville Hniezdne,
• 2 -3. júna na festivale v Kamienke,
• 24.6. na Jánskom popoludní vo Vyšných Ružbachoch
• 29.12. v gréckokatolíckej cerkvi v programe Rusínske zvyky
a tradície s cirkevnými piesňami a koledkami. Vedúcou súboru
ja Mária Markovičová, harmonikou už viac rokov sprevádza
Radovan Nestorík. V súbore účinkuje 11 žien a 10 mužov, ktorí
sa schádzajú na nácvikoch a skúškach a úspešne reprezentujú
našu JDS. Spoločne s výborom a RK sa už viac rokov aktívne
podieľame každoročne na pušťaňových, fašiangových zábavách
(7. ročník sa konal 10. 2. 2018 v KD, na ktorom tiež vystúpili
s kultúrnym programom členovia súboru Barvinok-senior).
12.-krát sa naši členovia zúčastnili okresných športových hier v obci
Nižné Ružbachy (3. 7. 2018). Súťažili členovia: Anna Zimová, č.75,
vedúca športových hier, Billíková Anna,č. 400, Bittnerová Marta
č.120, Karašová Oľga, Bittner Anton, č. 120, Zahorjan Juraj č. 23,
Zima Štefan č. 75, Krupa Juraj č. 183. Naše družstvo sa umiestnilo zo
šestnástich družstiev na 6. mieste. Pani Zimová Anna zabezpečila
prípravu členov na športové hry aj športové náradie. Na športových
hrách sa zúčastnil, súťažiacich povzbudzoval a podporoval starosta
Ing. Juraj Jedinák.
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Milan Markovič sa zúčastnil vianočného stolno-tenisového turnaja
o pohár starostu obce, kde získal 2. miesto.
Výbor zabezpečil rekondično-liečebné pobyty, ktorých sa v minulom
roku zúčastnilo: v kúpeľoch Lúčky - 2 osoby, Nimnica - 2 osoby,
Bardejovské kúpele - 2 osoby, Vyšné Ružbachy 8 osôb.
Jednodňového pobytu v kúpeľoch Červený Kláštor -12 osôb.
V júli 2018 sa predsedníčka Eva Sivuľková a člen výboru Ing.
Mytník Mikuláš zúčastnili rokovania na riaditeľstve kúp. Liečebného
ústavu Družba Bardejov u riaditeľa tohto zariadenia, kde boli
dohodnuté výhodné podmienky. Od októbra 2018 ku dnešnému dňu
sa zatiaľ zúčastnili len 2 členky našej organizácie, ktoré si pobyt
hodnotia kladne.
Rekondično-liečebné pobyty budú
v priebehu r. 2019.

podľa záujmu pokračovať aj

V kine Tatra sa uskutočnila (26. apríla 2018) prehliadka Babička
okresu Stará Ľubovňa, kde sa za našu organizáciu zúčastnila pani
Mária Markovičová, č. 286 s dvoma vnučkami, manželom a synom.
V rámci tejto prehliadky predstavila naše kroje, zážitky z vlastného
života a spev.
19. 10. 2018 OO JDS a Mestský úrad v Starej Ľubovni v rámci
Mesiaca úcty k starším organizujú spoločenské posedenie a prijatie
u primátora mesta Stará Ľubovňa, ktorého sa minulého roku za našu
organizáciu zúčastnili Mária Markovičová, č. 286, Oľga Škvarová, č.
70 a Anna Zimová č. 75. V rámci Mesiaca úcty k starším OÚ
v spolupráci s našou organizáciou zabezpečilo spoločné posedenie dňa
21. 10. 2018, na ktorom ocenilo jubilantov, ktorí sa dožili 75, 80, 85
a 90 rokov. Spolu bolo ocenených 19 osôb. Akciu organizačne
zabezpečil starosta obce Ing. Juraj Jedinák s poslancami obecného
zastupiteľstva a členmi komisie pre kultúru a šport.
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Dňa 3. 11. 2018 sa viacerí naši členovia zúčastnili na predvolebnom
zhromaždení ku komunálnym voľbám, kde boli predstavení kandidáti
na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo
zhodnotené plnenie programu za minulé volebné obdobie
a predstavený volebný program na ďalšie volebné obdobie.
Dňa 10. 11. 2018 sa konali voľby do samosprávnych orgánov obcí,
voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých sa
zúčastnili aj členovia našej JDS. Na výborovej schôdzi v decembri sa
dohodlo, že našu organizáciu bude na schôdzach obecného
zastupiteľstva zastupovať poslanec Michal Billík, č. 510.
Dňa 22. 5. 2018 sa členovia našej organizácie: Zimová Anna č.75,
Lichvárová Oľga č. 374, Mária Markovičová č. 286, Eva Siviľková č.
180, Helena Škvarová č. 340, Anna Billíková č.400, Oľga Horbaľová
č. 437, Mikuláš Mytník č. 26, Juraj Mačík č. 302 zúčastnili brigády pri
dome rozlúčky - vyčistili terén, pripravili záhon na vysadenie 52
kvetov, pokosili trávu /Ing. Mytník Mikuláš/.
23. - 24. 5. 2018 sa členovia zúčastnili brigády - hrabanie sena na
cintoríne: Billíková Anna, Sivuľková Eva, Kuščáková Mária,
Gomoľová Oľga. O kvety a terén počas celého roka sa starali: Anna
Zimová /polievanie kvetov, trhanie buriny/ Anna Billíková, Eva
Sivuľková /čistenie od buriny, kosenie trávy/. O kosenie trávy pred
domom rozlúčky sa staral Mytník, Sivuľková a Škvara.
Členovia sa pravidelne zúčastňujú kladenia kytíc a vencov počas
volejbalového turnaja a výročia oslobodenia obce, výročie
oslobodenie republiky a SNP pri pomníku padlých v I. a II. svetovej
vojne. Naša členka Bohumila Augustínová sa už viac rokov stará
o hrob padlého partizána na miestnom cintoríne.
Na stenách nášho klubu dôchodcov a vo vitrínach sú uložené mnohé
ocenenia, diplomy, čestné uznania, poháre a medaily, ktoré sú
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zvýraznením práce našich členov, ich snahy, práce, obetavosti
a postojov.
Členovia okrem našej JDS aktívne sa podieľajú aj na práci ďalších
spoločenských organizácií obce - SČK, Obecný dobrovoľný hasičský
zbor, SZPB, TJ Mier a ich akciách. Mnohí sa podieľajú pri prácach na
miestnom poľnohospodárskom družstve a pri úprave verejných
priestranstiev a vzhľadu obce, ako aj pri iných verejno-prospešných
akciách.
V rámci zdravotnej starostlivosti našich členov aj ďalších obyvateľov
našej obci pozitívne hodnotíme i taký fakt, akým je 2x týždenne
ordinovanie praktickej doktorky pre dospelých MUDr. Márie
Hovanovej a zdravotnej sestry Anny Jurcovej, ktoré v rámci
ambulantnej starostlivosti a pri osobných návštevách pomáhajú
nemocným, starým a telesne postihnutým občanom zlepšiť ich
zdravotný stav. Obvodné zdravotné stredisko zabezpečuje donášky
liekov až domov.
Už niekoľko rokov veľmi aktívne spolupracujeme s miestnym
farským úradom, správcom farnosti otcom duchovným ThLic.
Františkom Krajňákom, ktorý zabezpečuje našim občanom dôstojnú
duchovnú službu a denne pomáha starším a chorým občanom pri
ťažkostiach a vzniknutých problémoch.
Naše poďakovanie patrí i vedeniu poľnohospodárskeho družstva,
vedeniu základnej školy a pedagogickým zamestnancom za dobrú
spoluprácu a podporu našej činnosti s dôverou, že naša spolupráca
i naďalej vzájomne prospešná.
Kladne hodnotíme i to, že naši dôchodcovia, ako aj zdravotne
a telesne postihnutí občania majú možnosti celoročného poberania
obedov z PD, reštaurácie Drotár, ktorí zabezpečujú aj rozvoz stravy,
ako aj odoberanie obedov z jedálne ZŠ a MŠ.
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Dovolíme si poukázať, že my, seniori-dôchodcovia dbáme
o zlepšovanie našich podmienok, ako aj podmienok ľudí žijúcich
s nami i okolo nás. Náš zámer je taký, aby sa mladým žilo lepšie a my
sme boli pri tom, vedomí si toho, že máme viac životných
skúseností, ktorými môžeme byť nápomocní.
V roku 2019 je naším zámerom zrealizovať tieto úlohy:
- Rozšíriť členskú základňu o 5 členov.
- Naďalej spolupracovať s orgánmi samosprávy obce, PD,
farským úradom, ZŠ a MŠ ako aj spoločenskými a záujmovými
organizáciami obce.
- Uskutočniť podujatie k MDŽ.
- Mesiac úcty k starším.
- Návšteva chorých a starých občanov.
- Účasť na OŠH v Hniezdnom.
- Účasť na popoludní piesní a básní Vyšné Ružbachy.
- Zabezpečiť účasť na akcii „Zlaté ruky“ /výšivky, háčkovanie
a pod./
- Pomoc pri skrášľovaní obce a poľnohospodárskeho družstva pri
letných a jesenných prácach.
- Príprava na vystúpenie a ďalšiu aktívnu prácu Barvinok-senior.
- Organizovať rôzne stretnutia a posedenia v prírode.
- Zorganizovať zájazd podľa požiadaviek našich členov /Levočapútnické miesto alebo iné/
- Zabezpečovať úlohy prijaté O a K, celoslovenským snemom
JDS.
V závere správy dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým členom aj
ich rodinám za výbornú prácu a vzájomnú spoluprácu a želanie
pevného zdravia, síl, osobného i rodinného šťastia a spokojnosti.
Spracovali Eva Sivuľková, predsedníčka ZO JDS
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