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Trenčín, 26. október 2017 

Seniorov mesta Nováky potešili svojim originálnym vystúpením deti z materskej školy 

 

Ani mesto Nováky (okres Prievidza) nezabúda na svojich seniorov a každoročne v mesiaci október 

pripravuje malé, ale o to srdečnejšie Celomestské oslavy Mesiaca úcty k starším. V Dome kultúry 

v Novákoch sa počas nich stretli seniori s najmladšou generáciou, aby sa spoločne zabavili 

a vychutnali si pripravený kultúrny program v kruhu svojich blízkych. 

Stretnutie s priateľmi, kultúrny program či malý darček pripravil pre svojich seniorov organizátor 

podujatia – mesto Nováky. Svojím príhovorom privítal seniorov i hostí primátor mesta Daniel Daniš. 

„Za mesto, no aj za seba chcem vyjadriť vďaku a úctu všetkým našim seniorom a popriať im hlavne 

veľa zdravia a lásky od najbližších. Prajem im čo najkrajšiu jeseň, a to predovšetkým tú životnú,“ 

povedal primátor mesta.    

Svojou prítomnosťou umocnil význam podujatia aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška. Trenčiansky župan zdôraznil najmä hodnoty, ktoré počas svojho aktívneho života 

seniori dokázali vytvoriť.  „Vždy keď vystupujem pred seniormi mám naozaj obrovský rešpekt. Pred 

tým, čo všetko v živote dokázali a dosiahli. Vychovali svoju rodinu, starajú sa o vnúčatá, o seba 

navzájom, no našu vďaku a úctu si zaslúžia aj za to, čo počas svojho života urobili pre svoje mesto, 

kraj či celú krajinu. Hodnoty, ktoré vlastnými rukami vytvorili sú naozaj veľké a zaslúžia si náš 

obdiv,“ povedal trenčiansky župan. 

Kultúrny program otvorili svojim vystúpením deti z materskej školy v Novákoch so svojim 

pásmom básní, piesní a tanca, tematicky venovaným práve staršej generácii. Ich program bol milým 

poďakovaním starým rodičom za ich lásku, pomoc a podporu. Seniorov prišla svojimi piesňami 

potešiť aj speváčka Maja Velšicová či deti zo ZUŠ v Novákoch. Medzi hosťami nechýbal ani 

podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč poslanec Krajského 

zastupiteľstva a prednosta Okresného úradu v Trenčíne Jozef Stopka a riaditeľ Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Radko Gavliak. 
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