
Správa o činnosti Jednoty dôchodcov v roku 2018 

v obci Cerová 

 

                                                                           

Rok 2018 bol bohatým rokom, čo sa týka pekných podujatí uskutočnených pre našich seniorov. 

Naša oprganizácia má 72 členov. 

 

Z našej činnosti: Počas celého roka uskutočňujeme turistické vychádzky. Navštívili sme 

Trnávky, Záruby, Beckov, Čachtice, Podolie, Železnú studničku, Katarínku, Dobrú Vodu, 

Máriu Magdalénu a Tatry - Bachledovu dolinu.  

 

Kultúra: Kalendárny rok začínal účasťou na V. okresnom plese seniorov v Senici. 

Pokračoval divadelnými predstaveniami v Nitre, Senici, Bratislave a muzikálom v Prahe. 

Príjemným zážitkom bolo posedenie pri cimbálovke, vďaka zaň patrí kultúrnej komisii OÚ.  

V lete sme sa stretli so seniormi na Bukovej na juniálese.  

Úspechy mali výlety a rekondično-liečebné pobyty. V lete sa uskutočnili dva zájazdy na 

termálne kúpaliská do Vincovho lesa a Dunajskej Stredy. V kúpeľoch Nimnica sa odrekreovalo 

17 našich členov, ďalších 10 seniorov absolvovalo pobyt v Turčianskych Tepliciach, 

Trenčianskych Tepliciach, Dudinciach a Bardejove.  

 

Šport: V rámci spolupráce so susednými organizáciami sme sa stretávali pri športových 

aktivitách. V petangu sme súperili v Hradišti pod Vrátnom, Plaveckom Petre na ŠH vo 

viacerých disciplínach, kde sme získali pohár za najlepšie družstvo. Na III.okresných 

športových hrách nás reprezentovalo 15 našich členov, 10 ich postúpilo na VIII. župné 

olympíjske hry do Trnavy-Modranky, kde získali 6 medailí. Najvzácnejšia bola účasť nášho 

najlepšieho športovca p. Štefana Vereša na celoslovenských športových hrách seniorov.  

 

Tradične sme sa stretli so seniormi z Prieval, Bukovej, Hradišta, pri ohníku, športových 

aktivitách, speve pri harmonike sme zažili príjemné popoludnie. Opekačky pripravujeme pri 

Hasičskej zbrojnici na začiatku a konci letnej sezóny. Na týchto podujatiach ako i pri stavaní 

mája, hodovej zábave sa naše šikovné ženy prezentujú chutnými koláčikmi.  

 

V rámci bezpečnosti a ochrany seniorov nám pracovníčka z Ministerstva vnútra priblížila túto 

problematiku s názvom témy: Ako sa nestať obeťou podvodníkov.  

V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zabezpečil OÚ stretnutie seniorov, pripravil 

kultúrny program a pohostenie. V tomto mesiaci naše členky sa zúčastnili v Trnave 

Reumatologického dňa i  vystúpenia skupiny Drišľak.  

O spolupráci so ZŠ svedčí i spoločná príprava tradičného vianočného pečiva a predvianočnej 

výstavky v ZŠ. 

 

Vianočné posedenie pri kapustnici, vianočnom pečive sa uskutočnilo v decembri, pri tejto 

príležitosti sme oslávili i ,,guľatiny“ členov. Medzi posledné aktivity v tomto roku patril zájazd 

spolu s Bukovčanmi do Bratislavy do Parlamentu s prehliadkou kultúrnych pamiatok. Počas 

celého roka sa stretávame v Klube dôchodcov a navštevujeme Obecnú knižnicu.  

 

Všetky tieto podujatia by sa nedali organizovať bez spolupráce s OÚ a bez pomoci našich 

sponzorov.  

 

Za celý chod organizácie patrí poďakovanie pani predsedníčke Bronislave Petrášovej.  
 


