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     Pozdravujem Vás priatelia, aspoň verím, že Vás tak môžem osloviť, pretože nie pre všetkých som bol ja 

priateľom, dokonca sa zdalo, že skôr nepriateľom. Vychádzam z istej predchádzajúcej korešpondencie, o ktorej 

ste boli všetci informovaní. Chcel by som túto časť života uzatvoriť, lebo to, čo mi narobila, sa v slušnej 

spoločnosti nerobí (poza chrbát ohovárať, osočovať prácu a snahu druhých), najmä ak sa zabudnem pozrieť na 

svoj podiel činnosti.  

   Verím, že táto kalná voda už odtiekla a my sa teraz budeme tešiť z čistej, pramenistej vodičky. Nik nikomu 

nevyčíta, ak jeho podmienky neumožňujú konať to, čo by chcel, ale súcití s klubom a to je taktiež silný prínos, 

lebo kto posiela pozitívnu energiu do kolektívu, sám sa trochu momentálne o ňu ochudobňuje, no poteší 

ostatných a obratom sa mu znásobená vracia. Určite ste to už pocítili i na vlastnej koži.  

     Dovoľujem si Vás opätovne obťažovať svojimi myšlienkami, no sľubujem, že sa budem krotiť, aby som do 

Vašich domácností neposielal zápach. Ak budete priaznivo naladený k tomuto „plátku“,  sem tam ho dostanete so 

základnými informáciami. Berte to prosím ako prejav mojej dobrej vôle pre tých, ktorým na klube záleží. Ak by 

ma chcel predsa len niekto znaviť života, lebo predošlej partii sa to skoro podarilo, cúvnem už nadobro a navždy.  

 

     Poďme však k spomínaným informáciám : 

 

- Členská schôdza väčšinou hlasov schválila do funkcie predsedu klubu Antona Suchana 

- Odsúhlasili sme termíny konania rekondícií pre rok 2018 

- Prebrali sme informáciu o stave výberu finančných prostriedkov z 2% za rok 2016 v roku 2017 

- Informovali sme sa o kalkulácii nákladov na rekondície  2018 

- Termín podávania žiadostí na rekondičné pobyty je stanovený do 07.12.2017  

- Termíny zasadnutí klubu v prvom polroku 2018 ste obdržali v Návratke a to jednak poštou a jednak mailom 

(oba výrazy sú pošta, no mal som na mysli Slovenskou poštou ako list alebo cestou internetu). Starostlivo si ich 

niekam zapíšte, pretože toto bude ozajstný občasník (samozrejme iba tí, ktorí majú záujem sa úprimne stretať) 

- Predseda informoval, že je potrebné začať robiť kroky pre možnosť uchádzania sa o 2 % v roku 2018, Je 

potrebné zabezpečiť všetky podklady od zákonom stanovených inštitúcií a následne zabezpečiť spísanie 

Notárskej zápisnice.  

-  Taktiež je potrebné spracovať Špecifikáciu použitia finančných prostriedkov z 2% a dať ju zverejniť 

v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.  

- Áno, aj takéto fádne a nezaujímavé roboty treba pre klub robiť, aby mohol ekonomicky žiť. No našli sa 

jedinci, ktorým to je jedno a videli iba svoje záležitosti glorifikované nad život klubu.  

- Orientačne sme navrhli pre rok 2018 akciu Krok s SM, samozrejme ak bude záujem a ochota a bez 

impertinentných poznámok, v termíne 19. mája 2018 

 

     Zároveň Vám chcem popriať pokojnú a pohodovú jeseň, ktorá má svoje čary, len ich treba hľadať 

a nezanevrieť na ňu, ak sa prezentuje horším počasím. Sme vraj tvory ľudstva, tak aspoň v tejto oblasti sa tak 

správajme a nedajme si kaziť dobrú náladu. Želám Vám veľa síl, sviežu myseľ a pohodu na duši. 

 

     Všetko dobré prajeme oslávencom : Benčíková Anička, Herhová Vierka, Kútny Miro, Písečná Katka, 

Mikulášiková Zuzka, Zelenák Dodo, 

 

______________________________________________________________________________________ 

Zasadnutie nášho klubu, sa uskutoční, dňa  1 4 .  n o v e m b r a   2 0 1 7  /utorok/ o 14. oo hodine na  

Fatranskej ulici v Nitre – Chrenovej III., na prízemí v klubovni Krajského osvetového strediska 

_______________________________________________________________________________________ 
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