
ČINNOSŤ OZD ŠANEC LEOPOLDOV V ROKU 2019
Rok 2019 pomaly speje ku koncu, a preto, ako býva zvykom, že ľudia, či 
jednotlivé organizácie bilancujú svoju činnosť počas uplynulého roku. Nie inak 
to bude aj u našej organizácie -  Občianske združenie Šanec. Cieľom a zmyslom 
celého tohto projektu je zmysluplne vypĺňať čas ľuďom, ktorí už prekročili 
pomyselnú hranicu aktívneho života a začlenili sa do radov dôchodcov. Určite 
nie je tajomstvom, že tento prechod býva neľahký a človek, ktorý celý život 
pracoval, staral sa o deti, či rodinu, v istej chvíli nadobudne pocit zbytočnosti. 
Všetci sme si tým prešli a tak, ako sa snažili iní predtým nám, chceme aj my 
pomôcť začleniť sa novým „kolegom" do našich radov, aby videli, že každé 
životné obdobie má svoje čaro. Toto je dôvod, prečo sa naša organizácia snaží 
zrealizovať každý mesiac činnosť, ktorá aspoň na chvíľu vyplní voľný čas nás -  
dôchodcov.

Počas uplynulého roka sme takisto prehodnotili Vaše podnety, na základe 
ktorých sme organizovali rôzne podujatia a akcie.

Ako prvé sme navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre, kde sme sa výborne 
pobavili na predstavení „Zamilovaný Shakespeare".

Už tradične, vo februári sme zorganizovali fašiangové posedenie. Okrem 
drobného pohostenia sme sa mohli zabaviť za zvukov živej hudby.

Výsledky hospodárenia uplynulého roku 2018 sme si spoločne prešli na 
výročnej členskej schôdzi v marci.

Ďafšou akciou, ktorú sme usporiadali, bol výlet do Tepličky nad Váhom, kde 
sme navštívili múzeum Žofie Bosniakovej, hrad Strečno a samozrejme sme 
nevynechali ani Žilinu.

V júni 70 našich členov navštívilo predstavenie Radošínskeho naivného divadla.

Takisto v júni sme zorganizovali výlet, v rámci ktorého sme navštívili starobylé 
mesto Kremnicu.

Hoci toto leto nebolo tak horúce, ako v predošlé roky, predsa sme si našli zopár 
horúcich dní, počas ktorých sme navštívili termálne kúpalisko v Dunajskej 
Strede.

Hoci je na Slovensku nespočetne miest, ktoré stoja za pozornosť, rozhodli sme 
sa usporiadať zájazd aj za naše hranice, konkrétne sme navštívili Lednicko- 
valtický areál a Mikutov na Morave.



Október je mesiac, ktorý je vo zvýšenej miere venovaný úcte k starším, preto 
sme opäť pripravili posedenie so živou hudbou.

Súčasný rok sa už blíži ku koncu, ale pre nás ešte nekončí. V decembri 
plánujeme predvianočné posedenie, kde budeme mať možnosť pozrieť si 
kultúrny program, počas ktorého si môžeme zahryznúť do pagáčika, či koláčika 
a zapijeme to šálkou kávy alebo čaju, možno aj pohárikom vínka.

Na záver chceme popriať nielen našim členom -  dôchodcom, ale aj všetkým 
občanom Leopoldova príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie 
do nového roku 2020.


