
Z ČINNOSTI ZO JDS V PREDMIERI

PREDMIERy ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku
v Predmieri je veľmimladá,
vznikla tesne pred začiat-
kom pandémie. Iniciátorom
jej vzniku bol predseda ZO
JDS J.Uríček.
Už na prípravnej schôdzi

29. januára 2020 sa zúčast-
nilo 42 seniorov, čo svedčí
o tom, že to bol správny
krok.
Na ustanovujúcej schôdzi

12. februára 2020 už bolo 55
členov. Bol zvolený výbor
s predsedníčkou J. Letríko-
vou a chválil sa ročný plán
práce.
Veľký ohlasmala sláv-

nostná členská schôdza
pri príležitosti MDŽ za prí-

tomnosti starostu obce Š.
Klusa. Spolu s J. Papíkom
príhovormi a prvosienkami
potešili prítomné členky.
O kultúrny program sa po-
starali žiaci Základnej školy
J. I. Bajzu.
Pre pandémiu bol vyhlá-

sený zákaz zhromažďova-
nia, a preto sa nemohla
uskutočniť pripravovaná
výstava pod názvomVeľko-
nočné variácie s MŠ, ZŠ
a s miestnymi organizácia-
mi. Napriek tomu sa z už
prinesených exponátov
uskutočnila výstava
v obecnej knižnici.
Naša činnosť sa z dôvodu

covidových opatrení presu-
nula do exteriéru, a tak sme

sa venovali zájazdom a vý-
letom za dodržiavania hy-
gienických opatrení. V spo-
lupráci so ZO JDSHvozdnica
sme za dva roky zorganizo-
vali niekoľko podujatí za
kultúrou a relaxom. Nav-
štívili sme rázovitú obec
Čičmany, zlatémesto
Kremnicu a Banskú Štiav-
nicu.
Ďalším zájazdom bolo

najmladšie pútnickémesto
na hore Butkov. V júli 2021
nás privítala oravská dedina
Klin s desaťmetrovou so-
chou Ježiša Krista. Počas
vyhliadkovej plavby po
Oravskej priehrade sme ob-
divovali Vtáčí ostrov, nav-
štívili sme Slanický ostrov

a skanzen Zuberec. Neza-
budnuteľné zážitky nám
poskytol zájazd do Trnavy.
Využili sme otvorený deň na
prehliadku pamiatok so
sprievodcom v renesanč-
nom oblečení. Potešila nás
i Dolná Krupá s kaštieľom,
Beethovenovýmpavilónom,
obdivovali sme Rozárium
a Medolandiu. V rámci hes-
la Poznaj svoj región sme
v letnýchmesiacoch nav-
štívili vodopád v Hlbokom
nad Váhom, absolvovali sme
kalváriu s Kaplnkou Božie-
ho hrobu.
Naša ZO spolupracuje

i s Červeným krížom. Pred-
sedníčka V. Sokolová pozýva
našich členov na zber lieči-

vých rastlín v predmier-
skom chotári i na spoločnú
opekačku pri studničke.
Spolu sme absolvovali zá-
jazd do Levoče a navštívili
pútnickemiesto naMa-
riánskej hore. Svojou rozlo-
hou nás prekvapili Spišský
hrad s kalváriou Jeruzalem
i Spišská Kapitula.
Ďalším výletom bol vý-

stup na Devín, obdivovali
sme zámok Červený Kameň
a Bratislavský hrad, a tak
sme spoznali ďalšie krásy
Slovenska.
Rok 2022 naša organizácia

odštartovala veľkolepo. Na
výročnej členskej schôdzi
naši seniori dostali od
obecného úradu balíčky vi-

tamínov na podporu imu-
nity. Naše členky utužujú
svoje zdravie pondelkovým
cvičením PILATES s cviči-
teľkou Z. Tomaníkovou a ich
počet stále rastie. Mnohí
členovia absolvovali liečeb-
no – relaxačné pobyty v kú-
peľoch (Piešťany, Nimnica,
Lúčky, Dudince).
Pre veľký záujem sme

dvakrát navštívili metro-
polu východného Slovenska
Košice, zúčastnili sme sa na
výstave Záhradkár v Tren-
číne.
V súčasnostimáme 65

členov. O našej činnosti pí-
šeme kroniku.
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