
Činnosť OZD ŠANEC v roku 2018

Rok 2018 pomaly speje ku svojmu koncu a preto býva zvykom, že ľudia začnú bilancovať 
svoju činnosť a aktivity počas neho. Inak tomu nebude ani v prípade nášho Občianskeho 
združenia dôchodcov ŠANEC. Tak, ako po minulé roky, aj tento sme sa snažili v čo 
najväčšej miere vyplniť voľný čas našich členov. Preto sme takmer každý mesiac vymysleli 
niečo na spríjemnenie dlhej chvíľky, ktorú každý z nás občas pocíti.

Tento rok sme zahájili, dá sa povedať, že „tradične“ - fašiangovou zábavou. K dobrej zábave 
okrem malého občerstvenia prispela živá hudba, ktorá zahrala do tanca, spevu, či na 
počúvanie.

V marci sme navštívili divadelné predstavenie „Štefánik“ v Nitre. Ďalšou našou akciou bola 
návšteva Žilinského kraja, v Oškerde sme boli na tradičných trhoch a v Žiline sme mali 
možnosť vidieť čokoládovou „ä la Rakúsko".

Výsledky hospodárenia združenia, ako aj hodnotenie našej práce sme odprezentovali 
členom, ktorí prišli na výročnú schôdzu v apríli.

Vzhľadom na to, že máj už bol celkom teplý, prišiel nám vhod výlet do jaskyne Domica a na 
vynovený zámok Betliar.

V horúcom júni sme sa príjemne osviežili na kúpalisku v Dunajskej Strede. Tesne pred 
divadelnými prázdninami sme ešte v SND v Bratislave stihli Shakespearovu komédiu „Veselé 
paničky Windsorské“.

Počas najhorúcejších letných mesiacov sme niekoľko krát navštívili termálne kúpalisko 
v Dunajskej Strede. Pre tých, čo moc „neholdujú“ kúpaniu, sme pripravili výlet do 
čokoládovne v Žiline a návštevu Považskej Bystrice.

V rámci Mesiaca úcty k starším sme usporiadali posedenie v štýle „čaj o piatej“. Do tanca 
a na počúvanie nám zahrala naša domáca „Mestečanka“
V polovici októbra sme si opäť urobili pekný výlet do dejiska zvlášť tento rok mnoho krát 
spomínaného stého výročia vzniku 1 .ČSR. V Martine sme navštívili Slovenské národné 
múzeum a Národný cintorín. Cestou sme ešte navštívili hrad Strečno a Pomník francúzskym 
partizánom na vrchu Zvonica.

Dňa 9.12 sme usporiadali vianočné posedenie pre našich členov, ktoré sa každoročne teší 
veľkej návštevnosti. Aj tento rok sme pripravili pekné vystúpenia chutné občerstvenie.

Toto množstvo akcií, ktoré sme usporiadali počas roka, by sa určite nedalo urobiť bez 
výdatnej pomoci a podpory Mestského úradu na čele s pani primátorkou Mgr. Teréziou 
Kavuliakovou. Preto nielen našej „PRIMATERKE“, ale aj celému mestskému zastupiteľstvu 
a pracovníčkam MÚ Leopoldov patrí velikánska vďaka. Veríme, že v podobnom duchu 
budeme spolupracovať aj ďalší rok. Preto chceme všetkým pri príležitosti nadchádzajúcich 
sviatkov a blížiaceho sa roku 2019 zapriať veľa pevného zdravia, Božieho požehnania 
a úspechov v osobnom aj pracovnom živote,

Na záver chceme popriať nielen našim členom - dôchodcom, ale aj všetkým občanom 
Leopoldova príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2019.


