
Z hodnotiacej správy Klubu dôchodcov za rok 2012: 
 

V roku 2012 bolo v klube 86 členov. Z toho 22 mužov a 64 žien. Priemerný vek členov  

je 71,5 rokov. 

 

Starostlivosť o klubové priestory: 

31.03.2012 - sme urobili obklady na stenu pri novej kuchynskej linke  

03.04.2012 - osadenie kuchynského drezu 

08.04.2012 - havária vody v kuchyni. Voda tiekla popri vodovodnej batérii. Zatopená bola 

celá kuchyňa. Na Veľkonočnú nedeľu sme mali brigádu  

10.04.2012 - oprava tohto havarijného stavu v kuchyni. Museli sme rozbiť nový obklad okolo 

batérie, aby sme zistili chybu. Bola prasknutá rúra v stene na prívod vody do batérie  

28.08.2012 - výmena okien v kuchyni 

25.09.2012 - montáž žalúzií na okná v kuchyni 

 

Starostlivosť o členov:  

Členské: 2,5 € na člena. Vybrali sme 215,- €.   

Členské sme čerpali na rôzne spoločné akcie a len na aktivity pre členov.  

 

Zrealizovala sme tieto akcie: 

11.01.2012 a 18.01.2012 - stretnutie s Liptovom: Janovcová Vlasta, Pekárová Anna, 

Garčeková Magda, Zelníková Valika, Mišíková Vilma a Tomusová Antónia.    

14.01.2012 - Novoročný žolíkový turnaj – 3. ročník 

01.02.2012 - začal svoju činnosť v tomto roku aj spevácky krúžok Belanské dievčatá – Magda 

Garčeková, Valika Zelníková, Blažena Konderíková, Tereza Stašová, Vlasta Janovcová, pod 

vedením Hedy Kenderovej. Stretávali sa potom pravidelne a reprezentovali klub na 

verejnosti:  na akciách klubu, Deň matiek, 20. výročie činnosti DUO M. 

04.02.2012 - hodnotiaca členská schôdza, fašiangové posedenie pri kapustnici a živej hudbe. 

Účasť: 65 členov. Poďakovanie  za túto akciu patrí aj našim domácim muzikantom:  hudobná 

skupina ESO: Ľubo Maga, Filip Bartoš a Peter Gejdoš. Vyhrávali seniorom bezplatne.  

08.03.2012 - Deň mozgu a MDŽ. Lúštenie krížoviek, osem smeroviek a sudoku. 

26.04.2012 - V papučiach okolo Bieleho Potoka  

13.05.2012 - Deň matiek 

12.07.2012 - turnaj Človeče nehnevaj sa. Pripomenuli sme si rok spoločného starnutia. Bola to 

akcia zameraná na spoločnú hru starých rodičov, detí a vnúčat  

19.08.2012 - kultúrne leto posedenie pri hudbe a tanci   

19.10.2012 - stretnutie s 24 jubilantmi  

05.12.2012 - stretnutie s Mikulášom  

31.12.2012 - výstup na Brankovský vodopád  

 

Zabezpečili sme aj rekreácie: 

30.09. – 05.10.2012 - rekreovanie 12 našich členov v Turčianskych Tepliciach  

 

V roku 2012 sme mali 4 prezentačné akcie firiem: 

20.04., 26.07., 03.08., 25.09.2012 

 

Zrealizovali sme 4 autobusové zájazdy: 

27.05.2012 - jarné pútne dni Živčáková 

28.07.2012 - odpust sv. Gorazda na Smrekovici 

12.09.2012 - poznávací zájazd Rožňava, Betliar a Smolnická Huta / akcia s KD Černová  

29.09.2012 - poznávací zájazd do Čenstochovej a po ďalších pútnických miestach v Poľsku   

 

Klub bol otvorený pre verejnosť každý štvrtok. 

 

V rámci roka spoločného starnutia sme spolupracovali aj s eRKom – spoločenstvo kresťanskej 

mládeže, zabezpečili nám kultúrny program pre jubilantov a pri oslave 10 výročia založenia 

eRKa  zástupca klubu pozdravil ich stretnutie. 



Aj v roku 2012 sme pokračovali v písaní kroniky.  

 

Spolupráca s inými organizáciami : 

 

FS Liptov /zber a vyhľadávanie ľudových piesní a zvykov/ 

 

Inštitút pre verejnú mienku 

20.02.2012 - návšteva nášho klubu zástupkyňou Inštitútu pre verejnú mienku – pani Lýdia  

Marošiová. Výskum bol zameraný na život seniorov, ich aktivity a tiež rok spoločného 

starnutia. Vyplnený dotazník bol použitý na štatistické účely. 

21.04.2012 - OZ Centrum Belanov, Deň Zeme 

21.06.2012 - náš partnerský klub Ružomberok oslavoval 30. výročie vzniku. Na tejto milej 

udalosti sa zúčastnili dvaja zástupcovia klubu.  

24.06.2012 – 30. výročie DUO M. Účasť  mnohých seniorov a speváčky naše Belanské 

dievčatá  vystúpili v programe ľudovými piesňami. 

 

Bežecký klub  

Kultúrny dom Biely Potok: 

Program ku Dňu matiek 

20.10.2012 - Predmety starých rodičov – výstavka   realizovaná v kultúrnom dome pre našich 

seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším 

 

eRKo   

Stolnotenisový oddiel Belan  

Červený kríž Biely Potok 

Klub dôchodcov Ružomberok, Černová a Liptovská Osada 

 

Prezentácia klubu na verejnosti : 

Spevácky krúžok Belanské dievčatá  

Starostlivosť o pamätník SNP – jarné a jesenné upratovanie a pestovanie kvietkov pri ňom/  

30.04. a 01.05.2012 jarná brigáda pri kostole – čistenie zvodov odpadovej vody   

Belanská pätnástka 

Výstavka – predmety starých rodičov 

08.11.2012 - jesenná brigáda - hrabanie lístia okolo kostola  

Čistota verejného priestranstva okolo klubu 

Činnosť v v sekciách farskej rady 

 

V klube mali zasadnutia aj iné organizácie: ČK, COOP Jednota, Bežecký klub, Futbalový klub 

a Charita. 

 

Činnosť klubu bola na vyššej úrovni aj vďaka našim sponzorom, ktorým ďakujem aj touto 

cestou: 

Hudobná skupina ESO 

Anton Kendera – stolnotenisový oddiel Belan 

Amália Škrlíková  

Jozef Kolovič – Profax 

   

 

                                                          Spracovala a zapísala Vilma Mišíková      


