Rok 2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

29.1. – Výročná členská schôdza:
Správa o činnosti za rok 2011, plán na rok 2012 predniesla p. Skaličanová – predsedníčka JDS. Na
vlastnú žiadosť sme menili pokladníčku. Za novú pokladníčku zvolila členská schôdza p. Olgu
Repíkovú. Na schôdzi sa zúčastnilo 30 členov, traja nový členovia p.Lukáčová, p. Lukáč a p. Konečná.
Ako hostia za OV JDS – p. Jankechová – Trebatice,, p. Raffayová – Vrbové, a členskí hostia: p. farár
vdp. Patrik Katrinec, starosta obce p. Ivan Šiška.

12.02. – Fašiangové posedenie pri šiškách:
V spolupráci s farským úradom a obecným úradom sme pripravili prostredie pri siškách. Členovia JDS
Trebatice predviedlui program – Fašiangové zvyky na dedine. Výťažok z podujatia 500€ - príspevok na
stavbu farskej budovy.

Naše kuchárky

Veľká noc:
Spoločná akcia s farským úradom. Príspevok členiek JDS: pečenie zákuskov, v spolupráci s JDS
Trebatice – výroba domácich slížikov, dodanie materiálov do veľkonočnej väzby .

Pletenie korbáčov
13.4.

Deň

narcisov:

Prvý krát sme sa aktívne zapojili do tejto akcie. p. Kalnícka a p. Skaličanová vyzbierali 350 € na konto
boja proti rakovine.

16.4. – Okresný snem JDS
Našu Ob. JDS zastupovali p. Skaličanová – predsedníčka
p. Repíková – pokladníčka

17.4. Na prezentáciu výrobkov firmy MEDI-VITAL prišlo 24 členov, okrem výhodnej kúpy, ktorú
mnohí využili, hodnotnú cenu vyhrala p. Zdena Ondrigová.

19.4. Deň zeme:
Na podnet pána starostu sme upratali park. Zišli sme sa so žiakmi ZŠ. Vyzbierali sme suché konáre
a odpadky v parku. Členky JDS – p. Belicová, p. Repíková pripravili občerstvenie pre dôchodcov
i žiakov.
Účasť 12 členov JDS.

-

20.4. Výstava kvetov Nitra:

Využili sme ponuku ZO JDS – Trebatice

30.4. Stavanie mája:
Naše členky: p. Kučerková, p. Repíkova, p. Skaličanová a p. Dadíková navarili chutný guláš v dobrej
nálade pri guláši a víne sa okrem ostatných členov obce bavilo aj 16 seniorov. Pozvanie medzi nás
prijal aj pán farár vdp. Patrik Katrinec.

Varenie gulášu

3.5. D.V. Koncert Records

Dobrú náladu pre 15 seniorov navodil spevák Jozef Bomboš. Potom bola prezentácia zdravotníckych
pomôcok: el. lampa, kosmodiska a pásy Dr. Levina.

5.5. Prvý farský ples
Za spoločným stolom sa zišlo 17 členov JDS. V príjemnom prostredí sme sa príjemne zabavili a tak
prispeli na budovu fary.

6.6. Členská schôdza JDS
Program: 1.) Otvorenie
2.) Schválenie programu schôdze
3.) Schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4.) Zmena člena výboru
5.) Doplnenie plánu činnosti
6.) Návrh a voľba vedúceho klubu
7.) Pridelenie kľúčov od klubu
8.) Čestné členstvo p. starostu v JDS
9.) Diskusia
10.) Záver

Ad. 4/ Pani Oľga Kalnická, ktorá do teraz zastávala funkciu tajomníčky sa ústne vzdala tejto funkcie. Do funkcie
bol navrhnutý p. Július Bukovčák, ktorý bol jednohlasne schválený.
Ad. 6/ V rámci zefektívnenia fungovania klubu JD p. Július Bukovčák navrhol za vedúceho klubu p. Jozefa
Magalu, ktorý bol prítomnými členmi zvolený.
Ad. 7/ Na koľko kľúče od klubu boli do teraz pridelené tajomníčke, i tu bola potrebná zmena. Okolo tohto
problému sa vytvorila diskusia, viac členov by chcelo kľúče od klubu. P. starosta sa zapojil do diskusie
s návrhom, že môže byť viac kľúčov. Na to zareagovala p. Helena Hevierová s poznámkou, že jestvuje aj štatút
hmotnej zodpovednosti a nie je správne aby veľa ľudí malo pridelený kľúč od klubu, kde bude umiestnený PC
(dar pre JD Borovce od atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice) a zariadenie na prezeranie- premietanie
záznamov z rôznych historických udalostí v našej obci, ktoré archivuje p. J. Magala. Presné stanovenie času –
dní a hodín činnosti v klube bude dohodnuté na zasadnutí členov výboru dňa 11.6.2012 o 17:00 v klube. Návrh
pléna bol, aby kľúče boli pridelené: p. E. Skaličanovej – predsedníčke JDS, p. J. Bukovčákovi – tajomníkovi JDS
a p. J Magalovi – vedúcemu klubu JDS. Na základe dohody členov výboru budú pridelené kľúče určeným členom
na formou zápisu o prevzatí kľúčov. Kópia kľúčov zostáva na ObÚ Borovce.

30.6. „ Guláš Párty ‘‘ – 33 členov si príjemne posedelo, „Pod lipou‘‘, pri kultúrnom dome.
Chutńý guláš navarili p. Kučerková, p. Drobná, p. Repíková, p. Skaličanová. Napiekli sme si
chutné pečivo, o občerstvenie sa postaral p. Magala. Všetci ostatní seniori prispeli dobrou
náladou...

Júl – brigády vo farskej záhrade 10 členov odpracovalo 40 hodín

26.7. Priateľské posedenie, naše oslávenkyňe A. Belicová, A. Potroková, A. Ravasová, M.
Dadíková, O. Repíková pozvali členov JDS na priateľské posedenie 22 členov v sále KD
v príjemnom prostredí pre harmonike prežilo spoločné popoludnie.

V júni, v júli sme sa aktívne zapojili do prípravy osláv 750-teho výročia od prvej písomnej
zmienky o našej obci. Zozbierali sme mnoho starších fotografii na vyhotovenie panelov, ktoré
formou výstavy priblížili históriu obce.

29.8-2.9 členovia našej organizácie spolu s členmi JDS Trebatice strávili príjemné dni na
rekreačnom pobyte v Liptovskom Jáne. Prešli sme sa Jánskou dolinou, Demänovskou
dolinou, navšťívili jaskyne Stanišovskú, Demänovskú jaskyňu slobody.

22.9. – Kapustové hody Trebatice
V súťaži obcií- Mikroregionu nad Holeškou vo varení kapustnice, našu obec zastupovalo
družstvo: - p. starosta Ivan Šiška – čestný člen JDS,
- p. Skaličanová – predsedníčka JDS
- p. Kučerková – členka JDS
V súťaži sa zúčastnilo 7 obcí, naše družstvo v hodnotení poroty získalo 2.miesto

24.10.2012
Srdečne blahoželáme k 80-tim narodeninám našej členke pani Adele Náhlikovej

11.11.2012
Medzinárodný Deň Vojnových Veteránov – 11.11. Členovia JDS a žiaci ZŠ, položením
kvetov, zapálením sviečok sme vzdali úctu a vďaku padlým občanom pri pomníku pred
kostolom.

........................................................................................................................................................................................

Hromadu darčekov – čo srdce pohladia.
Rodinu a priatelov – čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok.
Nádherné Vianoce a Šťastný Nový rok.
Želá výbor JDS 

