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Trenčín, 23. október 2017 
Pozitívna energia, nadšenie a radosť sprevádzali 19. ročník podujatia Jeseň je dar 
v Zemianskych Kostoľanoch 
 
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Jednota dôchodcov na Slovensku a obec Zemianske Kostoľany už po 19-ty krát pre všetkých 

seniorov s mladým duchom usporiadali regionálnu prehliadku voľnočasových aktivít s názvom Jeseň je 

dar. Dom kultúry v Zemianskych Kostoľanoch seniori naplnili spevom, tancom, no hlavne pozitívnou 

energiou a optimizmom.  

 

Tohtoročnú regionálnu prehliadku voľnočasových aktivít seniorov s názvom Jeseň je dar otvorila 

svojím vystúpením mužská časť domáceho súboru Borinka. Hosťom sa ako prvá prihovorila starostka 

obce Zemianske Kostoľany Jana Školíková. „Kluby seniorov v regióne Prievidza si svoje vystúpenia 

pripravujú počas celého roka a pravidelne sa u nás v Zemianskych Kostoľanoch stretávajú, aby to, čo 

sa naučili odprezentovali pred ostatnými. Veľmi by ma potešilo, keby sa aj naša generácia dokázala 

takto stretávať a tešiť z maličkostí, ako to dokážu naši seniori,“ povedala starostka.  

 

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška 

a už tradične sa všetkým účastníkom, hosťom, ale aj návštevníkom prehliadky prihovoril. „Chcem 

všetkým seniorom zaželať, aby ich jeseň života bola dlhá a krásna. Aby ju prežili v kruhu svojich 

blízkych, rodiny a priateľov, pretože si to naozaj zaslúžia. Chcem im zároveň poďakovať za všetko, čo 

počas svojho života urobili nielen pre svoje rodiny, ale aj pre našu krajinu. Preto si ich veľmi vážim 

a zaslúžia si našu úctu a obdiv,“ povedal trenčiansky župan. 

   

V bohatom kultúrnom programe sa počas dvoch dní predstavilo 17 súborov z regiónu Prievidza. 

Svoje vystúpenia oživili tancom, básňami, ľudovo-scénickými pásmami či vtipnými scénkami, 

ktoré boli doplnené moderátorskými vstupmi. Seniorov prišla osobne podporiť aj predsedníčka Okresnej 

organizácie Jednoty dôchodcov (OO JDS)  na Slovensku v Prievidzi Beáta Vyoralová. „Každá z našich 

30 organizácií športuje, vyniká v speve či tanci a organizuje vlastné podujatia počas celého roka. Našim 

krédom je, aby nikto nikdy nebol sám, preto je dobré, aby sa naši seniori radšej prišli porozprávať 

a nájsť si kamarátov, ako zostať doma medzi štyrmi stenami,“ vysvetlila predsedníčka OO JDS 

v Prievidzi.  

 

Okrem príjemných zážitkov a času stráveného s priateľmi si všetci účastníci prehliadky odniesli domov 

aj pamätné a ďakovné listy. Seniorov prišli v ich aktívnom živote podporiť aj podpredseda TSK 

Richard Takáč, poslanci Zastupiteľstva TSK Ján Cipov, František Tám, Jozef Stopka a predseda 

Združenia miest a obcí hornej Nitry Vojtech Čičmanec. 
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