
 

 

          Aktivity -   Občianského združenia  Klub dôchodcov Záhorská Bystrica 

 

 

      Občianske združenie Klub dôchodcov  v Záhorskej Bystrici vo svojej činnosti 

nepoľavuje , svedčí o tom aj veľký záujem jeho členov  o turistické výlety. 

     Dňa 28.5.2015 sa členovia turistického klubu doobeda odviezli MHD do centra 

Bratislavy a odtiaľ  ďalej cestovali do Rakúska kde sme vystúpili na zrúcaninu hradu 

Schllosberg,, naobedovali sa, pofotili, pozreli si z výšky samotné mesto a nádherné 

okolie. 

     Po zdolaní zrúcaniny sme vyrazili do nového nákupného centra na nákup a 

občerstvenie. Späť sme sa vrátili do Záhorskej Bystrice v podvečer, všetci 16 

členovia bez ujmy na zdraví. Výlet sa vydaril, k spokojnosti všetkých aj počasie nám 

prialo. 

     

 Cieľom ďalšieho turistického výletu bolo Záhorie, naše Záhorie - do obce Plavecké 

Podhradie. Od náročného zdolania zrúcaniny hradu Plavecké Podhradie nás  

neodradilo ani horúce slniečko. Na nádvorí hradu sme si oddýchli, naobedovali a v 

rámci oddychu sme sa oboznámili s históriou hradu a Plaveckej jaskyne, ako aj s 

aktivitou nevyhnutných prác cielenou na záchranu hradu, ktorá sa vykonáva od roku 

2012. Späť sme prišli o 17,00 hod. Spokojní a obohatení o nový zážitok.  
 

    Ďalšou akciou bola gulášová párty dňa 9.7.2015 v peknom prostredí na PLÁCKU. 

Gulášová party sa konala po piaty krát a stáva sa obľúbenou tradíciou nášho klubu. 

Celá akcia sa niesla v dobrej pohode všetkých prítomných. Doprava na akciu bola 

zabezpečená p.Ing. Petrom Mušitzom. Bez nároku na odmenu. Ďakujeme. Akciu 

zahájil starosta p.Ing.Jozef Krúpa a predsedníčka klubu p. Viera Marošová. Srdečne 

sme privítali aj hostí z denného stacionára p. riaditeľky I. Polákovej aj s jej členmi 

pracovného kolektívu. Guláš bol veľmi dobrý, všetci účastníci si ho pochvaľovali. 

Prípravu  guláša zabezpečila osvedčená partia piatich kuchárov Eva Čechová, Ján 

Hasoň, Dušan Prokop, Peter Prvonič a Miro Mackovič. Patrí im srdečné ďakujeme. 

Dobrý chlebík sponzorovala pekáreň u Floriánka rodina P. Kubaského. Srdečná 

vďaka patrí za mäso, ktoré darovala poľovnícka spoločnosť v zastúpení Ing.Rudolf 

Hurbanič, Ing.Milan Brštiak, a Ján Hasoň Poďakovanie patrí aj p.starostovi Ing. 

Jozefovi Krúpovi za čapované pivo a kofolu. Poďakovanie patrí organizácii MS SČK  

ktorá dozorovala pohotovostnou službou p.Hanka Iváneková, a Betka Važanová.   

 K výbornej nálade a príjemnej atmosfére prispeli aj spevácky súbor  pod vedením 

p.Jozefa Bindera zo Stupavy. Akcie sa zúčastnilo 145 členov a hostí. Celkovo akcia 

bola vyhodnotená ako úspešná a dobrá. Ďakujem celému výboru za obetavú prípravu 

akcie.   
   
                                                                       Viera Marošová 

                                                                  predsedníčka  OZ KD 

 

 



                                    
    


