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Tak som sa zamyslel ........
..... ako nás „veľkí“ tohto sveta takpovediac dostanú bez rebríka na povalu. V posledných dňoch sme tomu priamymi
svedkami, najmä čo sa týka posledných vojen, ktoré rozpútala „verchuška“ Spojených štátov amerických. Pripravovali
nás na ňu postupne, aby sme si na ten hrozný výraz zvykali a aby sme už nemali zimomriavky pri jeho vyslovení. Väčšinou nie sme generácia, ktorá zažila vojnu na vlastnej koži, ale sme už generáciou, ktorá mala možnosť v priamom
prenose sledovať zabíjanie ľudí. Nemienim sa starať do veľkej politiky, je veľmi prepletená záväzkami tých, ktorí sa
pričinili o zvolenie svojho kandidáta. Ten sa musí odvďačiť a tak je to začarovaný, uzatvorený kruh, do ktorého normálny smrteľník sa ťažko dostane. A všetko je zahalené hmlou, ktorá sa nerozplýva ani po štyridsiatich rokoch, tak ako
v prípade zavraždeného prezidenta J. F. Kennedyho. Boj o svetového samozvaného „policajta“, ktorý nepotrebuje
žiadne kolektívne svetové doporučenie, či vysoko strategické ložiská surovín, ženú ich k dosiahnutiu svojich cieľov aj
cez mŕtvoly nevinných ľudí. Neviem posúdiť či diktatúra v určitej krajine je taká, že ju nechcú občania tej, ktorej krajiny, lebo sme „kŕmení „ informáciami iba z jedného zdroja. Trochu mi to pripomína udalosti, ktoré som zažil už i ja na
vlastné oči a uši pred tridsiatimi piatimi rokmi.
Mnohí z nás si ani nevšimli, že s vojnou v Iraku, bola rozpútaná i druhá vojna v Afganistane. Pretože to nahlásené víťazstvo sa akosi nekonalo v takých rozmeroch, ako nám bolo predoslané médiami a nebolo to také bezkonfliktné, ako
„sa to z vonku“ zdalo.
Veľa ľudí zomiera aj z vlastných radov, kde sa mýlia a chybujú profesionáli, čo mi nejde tak ľahko do „palice“, najmä
pri dnešnej technike.
Všetkých životov je škoda, každá matka pri strate svojich potomkov prežíva v duši nesmiernu traumu, a i ostatným
každý padlý bude chýbať.
Takéto masírovanie mozgov z veľkého sveta sa k nám dostáva z menšieho sveta, ale takého, ktorý sa nás bytostne
týka. Sú to správy našich predstaviteľov, ktorí nám vládnu. Zasypávajú nás správami o konfliktoch medzi sebou či už v
koalícii alebo i v samotných stranách a hnutiach, aby nám unikla pravá podstata zámeru a tou je pritiahnutie slučky pri
krku v oblasti dvíhania životných nákladov. Keď už to nejde priamo cez hlavné komodity, siahnu do balíčka daní, lebo
tam to tak nevidieť a tam sa to tak trochu stratí. Ešte sme sa nestihli spamätať z úprav cien platných od Nového roku,
lebo priame dopady pocítime až pri vyúčtovaniach za energie.
Nechcem toto zamyslenie maľovať iba v čiernych farbách, ale v poslednom čase sa mi nejako míňajú ostatné farby.
Najviac ma rozladil list od priateľov z Ilavy a bolo mi pri ňom smutno. Smutno pre jeho podstatu, lebo naši priatelia sa
pokúšajú o niečo, čo právne neobstojí, ale chápem ich zámer, dať okoliu vedieť, že sa tu koná krivda na ľuďoch, ktorí
sú už raz v živote potrestaní, že nemôžu byť zaradení do normálneho života, ale musia byť odkázaní na pomoc druhých.
A práve táto pomoc zo strany štátu sa čím ďalej, tým viac odmieta.
Len ten, kto už bol raz pritlačený k múru a pocítil čo je to bezradnosť, vie sa vžiť do myslí týchto ľudí, ktorí volajú po
spravodlivosti, lebo vidia na druhej strane ako sa šafári a to najmä pri správe nášho štátu. Mnohé veci sa nedajú ututlať
a mnohé sa po čase vyplavia na povrch. My však potom už iba môžeme zaplakať nad nedobytnými pohľadávkami a
stratenými miliónmi, ktoré samozrejme chýbajú niekde inde a samozrejme i v oblasti sociálnej pomoci. Pretože sociálna
pomoc nie je pohladkanie chorého po hlavičke s nastrojeným úsmevom a následného pustenia ho z kopca, nech si pomôže ako vie a ak nie, tak je o jedného poberateľa dávok menej.
Možno trochu tvrdo som zakončil posledný odstavec, ale „z vonku to tak vyzerá“.
I keď na druhej strane treba priznať, že je ešte medzi tými, ktorí to potrebujú, veľa takých, ktorí zneužívajú celý sociálny systém. Myslím si však, že by sa na také prípady mali hľadať iné páky ako celoplošné „potrestanie“ všetkých bez
rozdielu. Veď už bolo toľko preverovaní a zakaždým sa skonštatuje, že stále je tam veľa tých, čo tam nepatria.
Pod rúškom predošlých myšlienok sa vo mne ešte viac utvrdila myšlienka spájania sa zdravotne postihnutých ľudí,
pretože pri ich stretnutiach sa jednak viac dozvedia, viac si vymenia skúsenosti a poinformujú sa navzájom o riešení
problémov, ktoré sú pri jednotlivých ochoreniach podobné. Vytvárajú sa silné kolektívy, ktoré dokážu morálne podporiť človeka, keď už je z vonku bitý. Preto chápem i priateľov z Ilavy, že aj keď nevyhrajú proces, utvrdia sa navzájom,
že majú niekoho, koho ich problémy zaujímajú.
A to býva mnohokrát silnejším liekom do psychiky ako sada injekcií do sedacieho svalu. I ja chcem byť pri Vás.
Váš Tono

ZOKLE - / ZO borské
KLE bety/

Toto zasadnutie klubu bolo niečím zaujímavé a to bolo jeho zdĺhavé jednanie. Zasadnutie klubu totiž dosť
časovo na seba naväzovalo na rekondíciu v Dudinciach a preto sa celé zasadnutie rozdelilo na dve časti,
vzhľadom k tomu, že tzv. cezpoľní by museli dvakrát za sebou vycestovať, čo by malo nedobrý vplyv jednak
na peňaženku ale hlavne na fyzickú kondíciu. Takže ospravedlnenia sa len tak hrnuli, ale ako už z uvedeného
vyplýva, bolo medzi nimi veľa vzdialenejšie bývajúcich. A naše myslenie je pozitívne orientované, tak prečo
by sme si mali robiť problémy, veď nám ich dosť robia iní. Prejednali sme to isté dvakrát, pre niektorých to
bola repríza, ale ako sa hovorí dvakrát meraj a naraz to vypi, či ako to vlastne je. Skrátka dali sme väčšiemu
počtu členov možnosť sa vyjadriť k závažným témam, ktoré boli na programe. Veď taká voľba riadiacich
a kontrolných orgánov nie je len taká bezvýznamná záležitosť, lebo od toho sa odvíja ďalší život klubu.
Ale poďme po poriadku, lebo bude toho dosť, tak aby sme na niečo nezabudli. Ospravedlnili sa Anka Kanevová, Janka a Vierka Herhové, Danka Skačanová, Renátka, Horniakovci A Majka Šútorová, ktorá nám poslal pohľadnicu
z kúpeľov v Číži. Tí, ktorí sa ospravedlňovali na prvú časť zasadnutia neuvádzam, lebo boli prítomní na druhej časti.
Predseda v skratke predniesol v skratke správu o činnosti, lebo našu činnosť má možnosť kontrolovať v klubovinách
každý člen, ba dokonca sme kontrolovaní aj cudzími, ktorí si naše kluboviny obľúbili a stále si ich žiadajú.
Správa o hospodárení bola rozmenením na drobné tabuľky o našich ekonomických aktivitách, ktorú mal
k nahliadnutiu každý prítomný. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, sme tabuľku preniesli do klubovín, aby všetci mali
prehľad ako hospodárime. Nemáme sa za čo hanbiť, žijeme iba v takých pomeroch, na aké si zarobíme a každú korunu
dobre prehodnotíme než ju z ruky pustíme. Je pravdou, že najväčším požieračom sú rekondície, ale veď preto to hlavne
robíme. Nedá mi preto nepripomenúť tých, čo nás už dlhodobo podporujú a to či už finančne alebo inou formou. Na prvom mieste treba spomenúť akciovú spoločnosť CESTY NITRA, Slovenskú poisťovňu, závod Nitra, ktorá už po zmene
vlastníka už nebude môcť poskytovať to čo doteraz, pretože sa zmenili pravidlá. Vytrvalou je i súkromná pána Trabalíka firma INEKORS, kolektív pracovníkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, Grúner Ľudovít a anonym
prostredníctvom Sonky Bielikovej. Ďakujeme a nech Vás hreje dobrý pocit, lebo sme si na našich akciách na Vás

spomínali a tak ste tam s nami boli nepriamo aj Vy. Nech Vám zdravie a dobré srdce dlho slúži. Byť dobrým
je tak ľahké, len cesta k tomu býva niekedy zložitá.
Zvolili sme si volebnú komisiu, v zložení Milanko Andrejko, Magduška Kútna a Ivetka Péterová, ktorá sčítala všetky došlé kandidátka a zaregistrovala i telefonické hlásenia, tak isto i SMS správy posielané mobilmi.
Všetky návrhy tak ako boli uverejnené na kandidátnom lístku boli schválené bez pripomienok. Teraz zostáva
už iba zabrať na plné obrátky a to sa týka všetkých členov, lebo ako sa nám podarí zohnať finančné prostriedky, tak si budeme môcť dovoliť „rekondičniť“.
Bez pripomienok bol schválený návrh predsedu klubu, ktorý tvoril doplnok k Zásadám klubu pri organizovaní rekondícií. Vy pozornejší si pamätáte z minulého čísla klubovín o čo ide a tak to nebudem opakovať, iba
pripomeniem, že sa jednalo o možnosť odpustiť alebo znížiť poplatok za rekondičný pobyt pri hmotnej núdzi
člena klubu.
Rozhodol som sa ten doplnok uverejniť celý, aby nezostal iba na papieri a založený.
Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie rekondícií.
V časti IV. Účastnícke poplatky, bod 1/ štvrtá zarážka, text sa mení nasledovne :
- ťažký sociálny prípad alebo stav dlhodobej hmotnej núdze nezavinený vlastným pričinením, posúdený výborom klubu
a odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou jeho členov. Takýto prípad by sa posudzoval v ojedinelých a výnimočných prípadoch
s individuálnym posúdením, a prihliadnutím na momentálne finančné možnosti klubu. Rozhodnutie výboru je konečné a nie je proti
nemu možné odvolanie alebo opravné konanie.
V jednom roku môže člen klubu požiadať o odpustenie poplatku iba jeden krát v kalendárnom roku, s medzi ročným odstupom
štyroch mesiacov.
V časti IV. Účastnícke poplatky, bod 2/ tretia zarážka, text sa mení nasledovne :
- sociálny prípad alebo stav hmotnej núdze nezavinený vlastným pričinením, posúdený výborom klubu a odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou jeho členov. Takýto prípad by sa posudzoval v ojedinelých a výnimočných prípadoch s individuálnym posúdením,
a prihliadnutím na momentálne finančné možnosti klubu. Rozhodnutie výboru je konečné a nie je proti nemu možné odvolanie alebo opravné konanie.
V jednom roku môže člen klubu požiadať o zníženie poplatku iba jeden krát v kalendárnom roku, s medzi ročným odstupom štyroch mesiacov.
Žiadosť o poskytnutie úľavy sa podáva listom adresovaným na predsedu klubu.
Priebeh rokovania a výsledok jednania sa nezverejňuje a nerozširuje na vedomie členskej základni, aby bola zachovaná čo najväčšia diskrétnosť, všetko založené na vzájomnej dôvere.
Schválené členskou Výročnou schôdzou klubu dňa 19. marca 2003

A/ PRÍJMY :
1/ zostatok z roku 2001
2/ členské príspevky
3/ poplatky za rekondície
4/ dary a sponzorstvo
5/ úrok z bežného účtu
6/ 1 %
6/ ostatné
spolu
B/ VÝDAVKY :
1/ vedenie účtu
2/ úhrady za rekondície
3/ nákup majetku
4/ ostatné výdavky
5/ réžia klubu :
cestovné
poštovné
ostatné
spolu

28 564,92 Sk
5 300,00 Sk
55 000,00 Sk
37 870,00 Sk
761,00 Sk
95 146,00 Sk
0,00 Sk
222 641,92 Sk
2 422,70 Sk
145 944,00 Sk
20 058,80 Sk
4 848,70 Sk
750,00 Sk
180,00 Sk
3 408,40 Sk
177 612,60 Sk

C/ ZOSTATOK na bežnom účte a v
pokladni :
45 029,32 Sk
==========

Návrh rozpočtu na rok 2003 :
A/ PRÍJMY :
1/ zostatok z roku 2002
2/ členské príspevky
3/ poplatky za rekondície
4/ dary a sponzorstvo
5/ úrok z bežného účtu
6/ ostatné
spolu
B/ VÝDAVKY :
1/ vedenie účtu
2/ úhrady za rekondície
3/ ostatné výdavky
4/ réžia klubu :
cestovné
poštovné
ostatné
spolu

45 029,32 Sk
5 000,00 Sk
25 000,00 Sk
13 000,00 Sk
1 000,00 Sk
970,68 Sk
90 000,00 Sk

1 000,00 Sk
76 000,00 Sk
5 000,00 Sk
2 000,00 Sk
1 000,00 Sk
5 000,00 Sk
90 000,00 Sk

Tak toto bolo trochu narušenie priebehu mojich myšlienok, aby ste sa rozptýlili a neboli v kuse ponorení do diania zasadnutí.
Ďalej sme prebrali výber členských príspevkov a aj keď to nie je veľká položka v našom rozpočte, svedčí predsa len
o vzťahu ku klubu a jeho členom. Sme dosť tolerantní a nebazírujeme na nejakom fixnom termíne na ich splatenie, lebo
vieme, že čím ďalej tým viac sú rozpočty v rodinách napätejšie. Predsa sme sa len pozreli ako je to s našou členskou
základňou. Všetci mali možnosť si pozrieť prehľad, ktorý spracoval predseda, kde bolo uvedené i poradové číslo každého člena tak, ako prišiel do klubu. Bolo to zaujímavé a už i z pohľadu, koľkí v tomto roku už prispeli na našu spoločnú činnosť.
Prejednali a schválili sme zástupcu klubu na rokovanie zväzu v Papierničkách, ktoré žiaľ kolidovalo termínom
s našou rekondíciou. Nakoniec s radosťou túto úlohu prijal Miloš Poštrk a všetci veríme, že náš klub tam bude na úrovni reprezentovať.
Klub schválil platbu internetu i na ďalšie obdobie a vyjadril spokojnosť s tým, že sme včas a zodpovedne informovaní
o dianí v oblasti zdravotníckej a sociálnej legislatívy, i keď v poslednom čase chodí viac negatívnych správ ako pozitívnych. Aspoň sme už dopredu pripravení a máme prehľad o situácii.
Len nás mrzí, že vzájomná komunikácia vo zväze nie je prostredníctvom tejto technickej vymoženosti. To sme už však
viac krát spomínali.
Prišlo na radu rôzne a toho bolo!
Prvým sme sa zaoberali listom našich priateľov z Ilavského klubu, ktorí nám poslali kópie Celoklubového odvolania
proti rozhodnutiu Okresného úradu a účinnosti Zákona 724/02 Z.z. § 64 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Plne sme ich podporili, ale legislatívne nevidíme žiadnu šancu, tak ako som to už uviedol v úvodnom
zamyslení. Spracovali rozpis nákladov na živobytie a porovnali s možnosťami. Nevychádza to nejako ružovo. Priložili

i kópiu prezenčnej listiny a výzvu. Stotožňujeme sa s ňou a nakoľko sme v kontakte cez kluboviny, považujte, milí Ilavčania, toto naše vyjadrenie za vyjadrenie celého Nitrianskeho klubu.
Zaoberali sme sa už definitívnou účasťou, podmienkami a programom rekondície. O priebehu rekondície snáď až zostane priestor, niekde inde.
Preberali sme možnosti konania celoslovenskej akcie Krok s SM, ktorá má byť 17. mája 2003. Je to práve v čase referenda a tak sme mali obavu, či môžeme podobné akcie vôbec poriadať, aby sme sa nedostali do rozporu so zákonmi
a nezabezpečili si tým negatívnu reklamu namiesto propagácie našej práce. Túto záležitosť musíme ešte dotiahnuť s
predsedom zväzu. Padli rôzne návrhy, aby sme išli do prírody a tam si spravili posedenie. To by sa však minulo účelu,
ktorým je zviditeľnenie sa verejnosti, aby si uvedomila, že tu žijú i ľudia, ktorí sú tiež občanmi tohto štátu, ale majú iné
podmienky pre život. Ale návrhy na spoločnú akciu by sme mali vyskúšať, možno v tom nájdeme svoje čaro. Najzaujímavejšie boli návrhy Ingridky u nich na chate a Zuzky s Milankom, tým, veď viete ktorým, no predsa Andrejkom.
Vrátili sme sa znovu k 1 percentu i keď sa to niekomu môže zdať, že príliš často. Je to však jediná možnosť pre nás
dôjsť k finančným prostriedkom a potom môcť poriadať i posedenia i rekondície. A tak dobrý a úrodný rok ako bol minulý už asi nebude a vieme dobre prečo. Je to jednak tým, že sa zobudili mnohé iné organizácie, ktoré podmieňujú odovzdanie 1 percenta účasťou detí v školách, spolkoch a tak podobne.
Potešil nás interes MUDr. Brežného o pomoc pri získavaní priestorov na rekondície tým, že nám poslal ponukový list
hotelu Wili v Tatranskej Lomnici, ktorý poriada ozdravno-oddychové pobyty. Lokalita je to atraktívna, ale vzdialenosť
trochu veľká. Ako rezerva je to pre nás však výborný tip. Pouvažujeme i nad formou, ktorú praktizujú v ich klube.
Nakoľko som bol služobne vzdialený na pracovnej porade v Rajeckých Tepliciach, dostal som domácu úlohu vyzistiť možnosti a podmienky v tomto teritóriu. – Krásne podmienky s jednou malou chybičkou, neviem v ktorom
obchode predávajú tie peňaženky, čo sú z vnútra také napuchnuté tými hnusnými papierikmi, ktoré väčšina ľudí
volá peniaze. Zatiaľ som sa stretol iba s takým prípadom, že čo len trochu slušnejšia peňaženka a máš prázdne
vrecká, v ktorých si tých pár korún do vtedy mal. Príroda krásna, tak ako na väčšine nášho Slovenska, to by sa
platiť nemuselo, ale už všetko ostatné bez pardónu.
Zase trochu rozptýlenia – správy z internetu :
- Príjmy z 1%, ktoré získali organizácie za rok 2002 sa nepovažujú za príjmy, ktoré sú predmetom dane. Členské príspevky sú
predmetom dane z príjmov právnických osôb, ale sú oslobodené od dane. (však je to celkom normálne, chápete to?! hlavne tú poslednú vetu) Dary nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb, pokiaľ sa použili na stanovený účel.
- oznamujeme Vám, že na základe vyjadrenia kancelárie podpredsedu vlády a ministra financií sa neuvažuje o zrušení inštitútu 1 %
pre osobitné účely. Informácia súvisí s pripravovaným novým zákonom o daniach zo zisku. (Správy nám zasiela Anna Klinková z 1.
Slovenského neziskového servisného centra)

Miloško nám rozdal materiál o strese a depresii. Snáď sa tým chcel ospravedlniť za všetky ti stresy, ktoré nám pripravil.
Marika Mikulášiková informovala o ochote zdravotnej sestry Martiny Lesnej v pomoci pri užívaní betaferónov, číslo
na mobil 0903 288 845.
Predseda informoval o termíne rekondície v Malých Bieliciach, ktorý je 16.6 – 22.6.2003, treba prejaviť záujem. Najväčší problém je s umiestnením vozíčkárov. Prípadný ďalší termím do Dudiniec by bol 5.10. – 11.10.2003, hlavne podľa finančných možností.
Uff, to bolo a ešte som chcel aspoň niečo z listu od Danky Skačanovej.
Zdravím Ťa Tonko!
Stále sa chystám Ti napísať pár riadkov, ale nejako sa mi nedarí k tomu dostať. Prepáč
mi ten nekultúrny papier, ale predsa len Ťa chcem aspoň pozdraviť aj všetkých našich
klubistov, aj keď tento pozdrav ich 19.3. už nezastihne.
Ďakujem za kluboviny. Cítiť z nich, že ich robíš srdcom a snažíš sa odovzdať zo seba to
najlepšie. Dnes sa to už veľmi nevidí. Väčšina ľudí počíta, či má za to keš alebo šek.
Peniaze sú potrebné v živote, ale nemôžu byť cieľom života.
Držím Ti palce, zrejme aj Teba táto činnosť napĺňa, inak by si ju nemohol robiť tak dobre. Toľko v skratke.
Ešte raz zdravím všetkých.

Nezabúdame

V mesiaci a p r í l 2 0 0 3
oslávia
Meniny :

5. 4. Mirka Kohoutová
5. 4. Mirka Šipošová
23. 4. Vojtech Kántor
Narodeniny :
2. 4.
11. 4.
17. 4.
17. 4.
19. 4.
21. 4.
29. 4.

Danka Skačanová
Jozef Psula
Marika Borbélyová
Pavel Horniak
Boženka Vidovičová
Janka Herhová
Majka Šmigová

Gratulujeme a prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a porozumenia.
Môžete nás kontaktovať i cez internet na klubovej email – adrese :
ksmnr@nr.psg.sk

Firma Sivak s.r.o, obchoné zastupenie spoločnosti INVACARE nám poslala katalóg vozíkov a pomôcok postihnutým
pre rok 2003. Ak máte záujem nachádza sa u predsedu klubu.

!!! Na koniec si Vás všetkých dovoľujeme pozvať na zasadnutie nášho klubu, ktoré sa uskutoční, dňa 16. a p
r í l a 2003 /streda/ o 15. oo hodine na ul. Ľ. Okánika č. 6/A v Nitre – Chrenovej I., v zasadačke Klubu
dôchodcov a v priestoroch Zväzu telesne postihnutých a vozičkárov.
Zoborské kluboviny zostavuje a vydáva Anton Suchan, predseda Klubu sclerosis multiplex Nitra, ako občasník Klubu SM Nitra.
Nepredajné, výhradne pre členov klubu SM Nitra. Text neprešiel jazykovou úpravou. Príspevky zasielajte na adresu predsedu klubu,
Anton Suchan, 949 11 Nitra, Novomeského 3/5 resp. cestou internetu, alebo telefonicky na čísle 037/773 22 99 alebo 0904 547 106.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka čísla 7.4.2003.

