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Trenčín, 10. október 2017 

Už po jedenástykrát sa stretli seniori mesta Bojnice, aby spoločne oslávili okrúhle 

jubileum 

 

Občania mesta Bojnice, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea, sa 

v pondelok 9. októbra 2017 stretli pod jednou strechou, aby si spoločne vychutnali pripravený 

kultúrny program. Zablahoželať im prišli aj vzácni hostia, ktorí nešetrili slovami úcty a obdivu. 

 

Veľká sála Kultúrneho centra v Bojniciach sa v pondelok 9. októbra 2017 stala miestom, kde sa 

stretla viac ako stovka seniorov mesta Bojnice, ktorí prišli spolu s predstaviteľmi mesta 

a vzácnymi hosťami osláviť svoje okrúhle jubileum. Už po jedenástykrát si spoločne 

pripomenuli, že jeseň je nielen najkrajšie ročné obdobie, ale aj vzácny čas v živote človeka. Ako 

prvý sa jubilantom prihovoril primátor mesta František Tám. „Jeseň je dar, ktorý zúročí 

celoživotnú námahu a prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Našim 

oslávencom želám, aby všetky dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou 

a nech ich životná múdrosť sprevádza každým ďalším dňom,“ povedal vo svojom príhovore 

primátor mesta.  

 

Vyjadriť obdiv a vzdať úctu jubilantom prišiel aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška, podpredseda TSK Richard Takáč, poslanci krajského Zastupiteľstva, riaditeľ 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Radko Gavliak, prednosta Okresného úradu 

v Trenčíne Jozef Stopka či poslanci Mestského zastupiteľstva v Bojniciach. „Vždy, keď prídem 

na stretnutie s našimi seniormi, mám veľký rešpekt pred tým, čo všetko vo svojom živote 

dokázali. Vychovali deti, starajú sa o svoje vnúčatá a veľká vďaka im patrí aj za všetko, čo 

urobili pre túto krajinu,“ povedal na adresu jubilantov trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

 

Ako narodeninový darček si seniori vychutnali kultúrny program, o ktorý sa postaral Detský 

folklórny súbor Malý Vtáčnik zameraný na zber a spracovanie folklórneho materiálu z oblasti 

hornej Nitry. Za štyridsať rokov existencie už súbor dosiahol všetky dostupné umelecké méty 

a aktuálne pracuje pri Centre voľného času v Prievidzi.  
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