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„Na všetky zázraky je spôsob rovnaký:
Do neskorej staroby od detstva robiť tak, akoby išlo vždy o zázrak.“
Dňa 21. októbra 2017 obec Višňové usporiadala pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“ tradičné stretnutie seniorov a jubilantov. V obci žije 51 seniorov
a z nich v roku 2017 oslávilo svoje jubilejné narodeniny 13 občanov:
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Ján Baranovič
Anna Knapová
Anna Dlhá
Anna Tomková
Anna Benianová
Vladimír Feranec
Milan Michalec
Miroslav Feranec
Libuša Hermanová
František Slováček
Peter Řezáč
Viera Benianová
Dušan Knap

90. rokov
85. rokov
80. rokov
80. rokov
75. rokov
75. rokov
75. rokov
70. rokov
70. rokov
70. rokov
65. rokov
60. rokov
60. rokov

Po úvodnej básni, ktorú predniesla p. Ľudmila Kubišová sa seniorom prihovoril
starosta obce p. Pavol Hluchý. Srdečne privítal prítomných hostí. Vyslovil úctu
a obdiv všetkým seniorom, poďakoval za všetko, čo vo svojom živote dosiahli, za
ich prácu a za zásluhy. Poprial seniorom pevné zdravie, krásnu, pokojnú a slnečnú
jeseň života popretkávanú radosťou a potešením zo svojich blízkych.
Členka ZPOZ p. Kubišová poďakovala všetkým seniorom a jubilantom, za to, že
prijali pozvanie na spoločné posedenie, ktoré obec s radosťou a potešením
pripravila v Mesiaci úcty k starším.
V kultúrnom programe vystúpili naše deti s básňami venovanými svojim starým
rodičom. Báseň „Ako sa robia zázraky“ predniesla Ninka Drobenová, báseň
„Moji starí rodičia“ zarecitoval Janko Hajtún a básňou „Stará mama“ poďakovala
Vaneska Drobenová svojej babičke za starostlivosť a lásku.
Po kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt – zápis do pamätnej knihy
ZPOZ a odovzdanie spomienkových darčekov našim milým jubilantom. Pamätnú
knihu vedie Mgr. Ružena Durcová.
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Pre našich seniorov a jubilantov obec pripravila malé občerstvenie. Kultúrny
program pokračoval vystúpením harmonikára p. Petra Peťovského z Nového
Mesta nad Váhom. Pri krásnych ľudových piesňach naši dôchodcovia spomínali,
a spievali. Spev striedalo veselé rozprávanie zážitkov a príbehov. Dobrá nálada
v sále kultúrneho domu bola dôkazom toho, že sa naši dôchodcovia dobre cítili.
Starosta obce vyslovuje poďakovanie:
p. Ľudmile Kubišovej za prípravu a organizačné zabezpečenie celej akcie , p.
Elene Arbetovej, p. Jarmile Naďovej, p. Milošovi Bačovi a p. Vladimírovi
Kubišovi za pomoc pri príprave sály v kultúrnom dome, Mgr. Ružene Durcovej
za vedenie pamätnej knihy ZPOZ a p. Emílii Markovej st. č. d. 88 za výborné
domáce sladké koláčiky, ktoré všetkým chutili.
Na záver už len pár slov a prianí. Stretávajme sa aj naďalej, rozprávajme sa
tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme,
či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takom hojnom počte...
Zapísala: Ľudmila Kubišová

