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„Neberme zrelý vek tak vážne – šach ešte neznamená mat. 

Nech ešte veľa dní sa zažne každému, kto má život rád. 

 

Slávnostné posedenie venované seniorom pri príležitosti „Mesiaca úcty 

k starším“ pripravila Obec Višňové dňa 26. októbra 2019 v Miestnom kultúrnom 

stredisku vo Višňovom. V obci žije 45 seniorov narodených v roku 1957 a skôr 

a  z nich v roku 2019 oslávilo svoje jubilejné narodeniny 11 občanov. 
 

Úvodnú báseň predniesla p. Ľudmila Kubišová. Seniorom sa prihovoril starosta 

obce p. Pavol Hluchý, ktorý srdečne privítal prítomných hostí. Vyslovil úctu 

a obdiv všetkým seniorom, poprial im veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu, 

pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie 

roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých. 

 

Členka ZPOZu p. Kubišová poďakovala všetkým seniorom a jubilantom, za to, 

že prijali pozvanie na spoločné posedenie, ktoré obec s radosťou a potešením 

pripravila.  

 

Po kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt a to zápis do pamätnej knihy 

ZPOZu, ktorú vedie Mgr. Ružena Durcová a odovzdanie spomienkových 

darčekov našim milým jubilantom.  

 

Pre našich seniorov a jubilantov obec pripravila občerstvenie, výborné koláčiky, 

obložené chlebíčky, kávu a čaj. Kultúrny program pokračoval vystúpením 

harmonikára p. Petra Peťovského z Nového Mesta nad Váhom. Pri krásnych 

ľudových piesňach naši dôchodcovia spomínali a spievali, zabávali sa 

a rozprávali zážitky z mladosti.  Dobrá nálada v sále kultúrneho domu bola 

dôkazom toho, že sa naši dôchodcovia dobre cítili.  

 

Starosta obce vyslovil vďaku všetkým prítomným za účasť, za to, že sa postarali 

o vytvorenie dobrej atmosféry a príjemnej nálady, organizátorom a to p. Ľudmile 

Kubišovej za prípravu a organizačné zabezpečenie celej akcie, p. Elene Arbetovej, 

Táni Atbetovaj, p. Jarmile Naďovej a  p. Milošovi Bačovi za pomoc pri príprave 

sály v kultúrnom dome, ďalej p. Emílii Markovej st. č. d. 88 za výborné domáce 

sladké koláčiky, ktoré všetkým chutili.  

 

Ľudský život - ťažko ho definovať v jednom slove, to sú veselé i smutné piesne. 

Život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, 

obdobie mladosti, aktívny vek naplnený prácou a obdobie zaslúženého 

dôchodku.  Nech je jeseň vášho života krásna, pokojná a slnečná, prežívajte 

ďalšie dni v šťastí obklopení svojimi najbližšími.   

 

 


