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Klub dôchodcov v Lysej pod Makytou sa schádza v Kultúrnom dome pravidelne 4 x do roka,
a 1 x ide do prírody opekať klobásku a slaninku. Náš Klub ku konci roka mal 51 členov,
počas roka sa k nám pridali 13 noví členovia. Okrem týchto stretnutí sa 22 našich členov
zúčastnilo na liečebnom pobyte v Soľnej jaskyni v Nimnici, niektorí absolvovali masáže.
Okrem toho 5 členov bolo na divadelnom predstavení RND v Nimnici. V rámci svojich
možnosti sa zúčastňujeme aj na akciách v obci, ako je stavanie májov, pomoc pri
organizovaní výstavky zeleniny, aktívne sme sa podieľali aj na Ondrejskom jarmoku. Výbor
Klubu nezabúda ani na svojich členov a pri ich významnejších jubiléach.

Na pozvanie Jednoty dôchodcov v Lúkach sme ich navštívili 2 x a to na opekaní v prírode a
na Tanečnom popoludní. Prekročili sme aj hranice Slovenskej republiky a 29.4.2012 sme
obdivovali krásnu akciu SLET BOSOREK na Pulčinách, ktorá sa pravidelne koná. Za hranice
sme išli aj do Hustopečí nad Bečvou, kde sme sa zúčastnili na predvádzacej akcií. Na záver
akcie hrala hudba, pri ktorej si naši členovia zatancovali a zaspievali.
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V čase veľkej snehovej kalamity v Bratislave sme šťastne dorazili do televízie JOJ, kde sme
sa boli pri nahrávavaní relácia Súdna sieň. Tejto akcie sme sa ako komparz zúčastnili 2 x a to
12.12.2012 a 17.1.2013.
Na našich stretnutiach, ktoré sa nesú v dobrej nálade a pri menšom občerstvení sa členovia
Klubu zabavia pri zvukoch harmoniky a hlavne si spolu zaspievajú.
Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2013 sme si zahlasovali za zmenu z Klubu dôchodcov na
Jednotu dôchodcov Slovenska a od 1.3.2013 sme sa stali členmi Jednoty dôchodcov
Slovenska.
Do našej ďalšej činnosti v novozaloženej Jednote dôchodcov nám popriali aj naši hostia a
to pán starosta obce Ing.Pavol Gábik, predsedníčka OO JDS pani Antónia Gabková , ako aj
hostia z Jednoty dôchodcov Lúky pani Terézia Duníková a Mária Luljaková.
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