Správa o činnosti ZO JDS v Turanoch za rok 2018

Vážení hostia, milí kolegovia dôchodcovia

Od našej hodnotiacej schôdze v roku 2018 uplynul rok.
Predvlani sme si slávnostným posedením v klubovej záhrade
pripomenuli len 5. výročie nášho vzniku. Za toto krátke obdobie sme sa
dostali do povedomia v okrese aj v našom meste. Naša pestrá činnosť
bola ocenená a myslíme si že patríme medzi najaktívnejšie ZO JDS
v Turci nielen počtom členov – druhí za susedmi zo Sučian, ale aj
výsledkami.
Dnešného rokovania sa nedožili naši členovia Miroslav Bízik, Pavol
Pohánka, Kamil Janešík, Dušan Čanády, Viera Bochničková, Mariana
Krystýnková a Oľga Holková.
Uctime si ich pamiatku symbolickou minútou ticha.

Naša ZO mala v máji 2012 42 členov, predsedom bol ing. Viliam Holec,
po šiestich rokoch je nás 4x viac, vyše 160, ale ešte máme dosť rezerv
na nárast členstva. To, že nemáme zatvorené dvere ani pre členov mimo
Turian svedčí že vyše 20 našich členov je z Martina a cez 25 z okolitých
obcí, najmä našich bývalých rodákov.
Výbor pracoval pod vedením zvolenej predsedu Ondreja Adamova v
zložení : Jozef Liskaj, Daniela Pirháčová, Eva Kocholová, Ján Gavura,
Eliška Sajdáková, Jana Šelmeková, Alena Cígerová, Pavol Brxa.
Revízna komisia v zložení : Dagmar Filgasová, Emília Sedláková a
Emília Adamová,.
Výbor sa pravidelne spolu s RK schádzal a pripravoval vlastné podujatia
ZO i zabezpečoval účasť na okresných, krajských aj celoslovenských.
Rok 2018 začal spoločným pobytom vyše 50 členov na rekondičnom
pobyte v Piešťanoch – Banke v hoteli Alegro v dňoch 21. -26. januára.

Poďakovanie za zorganizovanie patrí Dagmar Filgasovej a Daniele
Pirháčovej.
Niektoré podujatia sa pravidelne opakujú a úspechy pribúdali.
Aktívni členovia – 10 členov sa vo februári zúčastnilo Okresného senior
bálu v Martine U čiernej pani.
V KC sme 6. marca pripravili pre naše členky oslavu MDŽ za aktívnej
účasti primátora mesta ing. Blahušiaka pri reprodukovanej hudbe.
Od jari do jesene sa staráme pod vedením Marty Hriankovej
o skrášľovanie klubovej záhrady, za čo sme boli aj ocenení vedením
mesta.
Veľkým prispením vedenia mesta sme zrekonštruovali priestory Klubu
dôchodcov, aby sme sa v ňom príjemne cítili počas klubových večerov
a vytvorili sme lepšie podmienky aj pre členov Zväzu zdravotne
postihnutých a skupinu starších dôchodcov.
Mesto zabezpečilo výmenu okien, úpravu podstenia a prístupového
chodníka, uhradilo zakúpenie novej chladničky, slnečníkov a
dvojplatničky.
Starali sme sa aj o hroby padlých vojakov na miestnom cintoríne
a kolektívne sme sa zúčastňovali osláv oslobodenia aj SNP pri
pamätníku.
Spolupracujeme aj s miestnym múzeom pri podujatiach Večer v múzeu.
Založili sme spevokol Ďatelinka pod vedením Evy Kocholovej
s harmonikou Vladislava Jurečku, ktorý nás reprezentovala predvlani aj
na krajskej prehliadke v Nižnej a vlani na domácich podujatiach Matičné
Turany a Deň mesta. Privítame medzi nami ďalších spevákov najmä
mužov.
Najväčšia aktivita je rozvinutá v lete.
S výnimkou letných prázdnin sa chodíme kúpať do termálnej vody
v Tatralandii a Bešeňovej od januára do decembra aj spolu so ZO JDS
Sučany.

V máji býva v Martine okresná prehliadka v prednese poézie, prózy
a najnovšie aj vlastnej tvorby . Okresnej prehliadky Kalinčiakovo Záturčie
sa zúčastnil vlani Mgr. Jozef Liskaj. Čakáme že sa v máji zapoja aj ďalší
členovia.
Najväčšie úspechy sme dosiahli v športe. Po masovejšom zapojení v r.
2014 v Dražkovciach kde sme získali 11 medailových umiestnení nám
OR JDS zverila ich usporiadanie v r. 2015 v Turanoch. Okrem uznania
za prípravu športovísk a celkové zabezpečenie podujatia sme získali 13
medailí ako jedna z najúspešnejší ZO.
Na krajských ŠH 2015 v Žiline nás reprezentovali O. Adamov a J. Liskaj
so štyrmi medailami a J. Liskaj reprezentoval kraj aj v Nitre na
celoslovenských ŠH.
V roku 2016 boli OŠH v T. Kľačanoch kde sme získali len 8 ocenení – E.
Kocholová, O. Adamov a J. Liskaj, na krajských ŠH v Martine sme
neuspeli.
Rok 2017 bol pre našu ZO doposiaľ najúspešnejší na OŠH ktoré sa
konali v Kláštore pod Znievom. Získali sme tu 11 medailí z toho 8
zlatých, ako najúspešnejšia ZO z okresu. Na KŠH v Rabči získali E.
Kocholová a O. Adamov 4 medaily.
15. júna 2018 boli v Martine Okresné športové hry JDS. Na nich sme
obhájili okresné prvenstvo z Kláštora p. Zn. ziskom 12 medailí z toho 7
zlatých.
Na Krajských Š H v Liptovskom Mikuláši nás reprezentovali Jozef Liskaj,
Jozef Maťko a Eva Kocholová a získali 5 bronzových medailí.
Dúfame že sa do súťaženia v tomto roku zapoja aj ďalší.
Okrem športu sa venujeme aj turistike. V našom chotári viacerí z nás na
Výstupe na V.F.Kriváň – ktorý vlani oslávil 46. ročník založenia.
23. júna sa 27 členov zúčastnilo na Výstupe na V. F. Kriváň. Pre tých čo
si netrúfali pešo z Trusalovej bol pripravený autobus do Vrátnej
k lanovke.
V lete sme upravovali náučný chodník v Kánove.
9.8. sa v záhrade Klubu dôchodcov uskutočnil klubový guľáš.

23.8. sme z poverenia OR JDS v Martine zorganizovali Okresný
turistický deň so zrazom v areáli športovej strelnice Tibín a pochodom
180 účastníkov zrazu po trase Náučného chodníka Kánovo – Tibín. 2
kotly výborného guľášu a organizovanie zrazu chválili účastníci aj
vedenie OR JDS.
10. septembra Krajský turistický zraz v Jasenskej doline – 4 naši
členovia.
Vlani sme sa zúčastnili autobusového zájazdu pre najaktívnejších
členov.
25. – 26. septembra v Modre – návšteva múzea a výrobne Modranskej
keramiky, Múzea Ľudovíta Štúra a ochutnávka vína v starej pivnici.
Návšteva Trenčína – hrad a Galéria M. A. Bazovského a Trenčianskych
Teplíc.
Najmä pre Veľkou nocou a Vianocami naše ženy pod vedením Marty
Hriankovej vyzdobili vždy klubové priestory.
Jeseň je v prenesenom význame aj jeseňou života nás starších, v októbri
organizujeme stretnutie v rámci mesiaca Úcty k starším a najaktívnejší
členovia sa zúčastňujú slávnostného okresného aktívu v Martine.
18. októbra – Úcta k starším – v KC s pozdravom detí z MŠ Obchodná
členom
ZO
JDS
–
účasť
viceprimátora
mesta.
19. - Úcta k starším – v Martine veľká zasadačka Msú – okresný aktív za
účasti
12
našich
členov.
23. 10. – kúpanie v Tatralandii s členmi JDS Sučany aj 26.11.
30. – Martin – 100 rokov od Martinskej deklarácie – účasť niekoľko
členov našej ZO JDS.
Tradičnou sa stáva predvianočná kapustnica v KD za účasti primátora
mesta, veľa z nás víta Nový rok na námestí pri ohňostroji a potom
v klube.
Vďaka dobrým vzťahom s vedením mesta a MsÚ sa nám v našej práci
darí a prispievame tak k zviditeľňovaniu nášho mesta v okrese i širšom
okolí.
Budeme radi keď nájdu medzi nás cestu aj ďalší turianski dôchodcovia.

