
Rok 2021 u dôchodcov z OZ Šanec.

Stále sa skracujúce dni a dlhšie večery nám signalizujú, že rok 
2021 speje ku koncu. Preto, ako to už býva istým pravidlom, radi 
by sme zbilancovali činnosť nášho dôchodcovského združenia OZ 
Šanec.

Každý rok zvykneme zhodnotiť prácu nášho združenia za uplynulý 
rok. Pri zhrnutí všetkých aktivít, ktoré sa nám podarilo 
zrealizovať za posledný rok môže niekto nezainteresovaný usúdiť, 
že to nie je žiadna sláva. Ale všetci veľmi dobre vieme, aká je už 
viac ako rok situácia u nás aj na celom svete. Epidémia zmenila 
životy nás všetkých, niektorých sa dotkla okrajovo, ale mnohým 
do života zásiahla významne. Veľmi zasiahla aj chod našej 
organizácie. Ako najohrozenejšia skupina sme boli limitovaní viac, 
ako ostatní, mnohí z nás na dlhú dobu stratili takmer všetok 
sociálny kontakt. Napriek spomenutým okolnostiam sa nám 
podarilo za minulý rok malé množstvo akcií zorganizovať.

Prvý polrok výrazne ovplyvnila nepriaznivá epidemiologická 
situácia. Aspoň maličkou kompenzáciou bolo jedno balenie 
vitamínu D pre každého člena.

V mesiaci august sme usporiadali jednodňový zájazd na termálne 
kúpalisko v Dunajskej Strede.

Keďže v prvom polroku sme nemohli zorganizovať ani výročnú 
členskú schôdzu, snažili sme sa ju presunúť na iný termín, keď 
bude situácia priaznivejšia. Podarilo sa nám to v septembri. Za 
účasti 120 členov nášho združenia sme si mohli trošku posedieť, 
poklebetiť a spoznať aj nové desiatkarky -  p. Horskú, 
p.Šomplákovú a p. Žihlavskú.



Samozrejmosťou bolo aj to, že počas celého roka sme nezabúdali 
na našich narodeninových oslávencov. Každému, ktorý dosiahol 
okrúhle životné jubileum, sme poslali nákupnú poukážku na 
nákup potravín v cene 6€.

Ku koncu roku sme pre každého nášho člena zaobstarali aj 
magnéziové vitamíny na posilnenie imunity a malý darček.

No a na záver potešíme našich dôchodcov pekným vianočným 
pozdravom s prianím všetkého dobrého, hlavne zdravia.

Týmto prierezom sme chceli priblížiť dôchodcom aspoň to 
„máličko", čo sa nám za tento rok podarilo zorganizovať, aby ste 
tiež aj Vy zhodnotili, ako sa nám darí naše „poslanie".


