
 
Klub dôchodcov – Jednota dôchodcov Slovenska  - Dvorec 
 
   Dňa 11.2.2007 o 15.00 h sa uskutočnilo v zasadačke obecného úradu stretnutie 
občanov – dôchodcov v našej obci Dvorec, na ktorom sa rozhodli založiť Klub 
dôchodcov. Na stretnutie bola pozvaná p. Jozefa Sokolíková, ktorá je 
predsedníčkou KD v Horných Ozorovciach a členkou republikovej rady JDS. Tá 
nás oboznámila s prácou a fungovaním KD. Po vypísaní žiadosti do KD sme 
zároveň podali žiadosť o vstup do JDS. Zvolili sme si výbor a dohodli sme sa na 
nasledujúcom stretnutí. Dňa 13.2.2007 nás zaregistrovali do JDS v Trenčíne. 
 
Zloženie výboru: 
Predseda: Valachová Hilda 
Podpredseda: Buláková Marta 
Tajomník: Balážová Oľga 
Hospodár: Niková Eva 
Členovia revíznej komisie: Buláková Viera 
                                            Vrábelová Marta 
Počet členov: 35 

 
 



 
 

 

Činnosť v 1. roku (2007) 
 
   Fašiangové stretnutie – súbor Dubinka nám predviedol fašiangové pásmo 
spevu a tanca. Nasledovalo pohostenie šiškami, fánkami, čajom, kávou 
a nechýbali ani fašiangové masky. V marci sme založili spevokol, pripomenuli 
sme si MDŽ. Členky speváckeho zboru: Bátorová Mária, Leštinská Jozefína, 
Malíková Emília, Malíková Jana, Piskláková Gabriela, Bitarová Emília.  
Usporiadali sme výlet na kúpalisko Chalmová, brigádu na cintoríne, výzdobu 
kostola – poďakovanie za úrodu a výstavu svadobných fotografií. Spevácka 
skupina vystupovala v Haláčovciach, Brezolupoch a v predvečer Vianoc pred 
miestnym kaštieľom. Niektoré členky sa zúčastnili rekreácie s JDS v Kremnici. 
Do klubu sme si kúpili masážny matrac, ktorý aj patrične využívame pri 
stretnutiach, na ktorých sa stretávame pravidelne 2 krát za mesiac. 

 
 



 
 

 
Činnosť v 2. roku (2008) 

   Už od začiatku roka blahoželáme oslávencom - manželia Irena a František 
Fekete /60-te výročie sobáša v januári/, manželia Mária a Michal Mokrý /50-te 
výročie sobáša v septembri/, manželia Mária a Ernest Polušin /50-te výročie 
sobáša v novembri/. Pripomíname si narodeniny, fašiangy, MDŽ, Deň matiek, 
Deň otcov. Pri tradičnom stavaní mája nechýba naša spevácka skupina. Brigáda 
na cintoríne – čistenie schodov, účasť na športových hrách, turistickom zraze, 
dovolenka v Horárni Hruštín na Orave. Spevácka skupina vystúpila v Horných 
Ozorovciach v programe „Sami sebe.“ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Činnosť v 3. roku (2009) 
 
   Účasť na okresnej konferencii JDS v Horných Ozorovciach, na krajskom 
sneme v Trenčíne, brigáda – tradičná na cintoríne, účasť na prednáške o aloe 
vera.  
   23.6. sme usporiadali zájazd Štúrovo – Ostrihom. Predsedníčka KD sa 
zúčastnila na oslave 10. výročia KD – JDS Podlužany. Dve členky sa zúčastnili 
na 2. krajskom a 3. okresnom dni športových hier seniorov v Novej Dubnici. 
Navštívili sme výstavu v Malých Chlievanoch: „Ako žili naši rodičia a starí 
rodičia“, účasť na krajskom turistickom zraze JDS v Dolnej Súči, 2 členky boli 
na rekreácii v Pribyline. Speváčky vystupovali v obci na slávnosti - Mesiac úcty 
k starším a v Krásnej Vsi v programe „Sami sebe.“ 

 
 



 
 
 

 
Činnosť vo 4. roku (2010) 

   Oslavy narodením, účasť na zábavnom programe „Fašiangy“ v Malých 
Chlievanoch,  účasť na oslave MDŽ v Trenčíne, zúčastnili sme sa na predstavení 
albumu ľudových piesní Katky Rosinovej v Trenčíne za účasti súboru Vršatec, 
Cigánski diabli, Bobáňovci a i. Na naše ruky znova čakala veľká zelina vedľa 
schodov na cintorín. Pre postihnutých záplavami v Novákoch sme prispeli 
sumou 33,19 €.  
   Účasť na športových hrách seniorov v Novej Dubnici (2 členky), 
trojgeneračná výstava ručných prác v Malých Chlievanoch (2 členky). Účasť na 
programe „Sami sebe“ v Timoradzi (11 členiek). Vystúpili aj naše speváčky. 
Spevácka skupina vystúpila v novembri v Bánovciach nad Bebravou v programe 
– „Čaro jesene“ s programom piesní a poézie. Pani H. Valachová sa zúčastnila 
na ukážke štedrovečerných zvykov v Malých Chlievanoch.  
 

 



 
 
 

Zdroj: Kronika klubu dôchodcov 

Činnosť v 5. roku (2011) 
 
   Prvé oslavy narodenín členov KD, fašiangové šišky. Oslava MDŽ v kine 
Hviezda v Trenčíne. Program uvádzal Martin Nikodým, vystúpila skupina 
Drišľak, folklórny súbor Trenčan (účasť 6 členiek). Znova brigáda na 
cintorínskych schodoch. V júni bolo posedenie pri guláši, účasť dobrá, mali sme 
aj troch hostí. Okrem pár chýbajúcich členov, nechýbalo nič. V auguste zájazd 
s KD - JDS Horné Ozorovce v Martine – Dom Matice slovenskej, Múzeum 
slovenskej dediny, Čičmany (účasť z nášho KD – 3 členky). Spolu s KD - JDS 
Malé Chlievany návšteva Rajeckej Lesnej, Rajeckých Teplíc a Kuneradu. 
Dovolenka s JDS v Tatranských Matliaroch (4 členky). Návšteva divadla 
Andreja Bagara v Nitre s KD Ruskovce (6 členiek). V programe „Sami sebe“ 
v Dežericiach vystúpilo 10 členov z nášho KD.  
 

 


