Zpráva Klubu seniorů za rok 2018

Klub seniorů Bolatice při Obecním úřadě v Bolaticích
Klubovny seniorů jsou v prostorách KD Bolatice, měsíční setkání jsou v sále KD nebo ve skanzenu

Počet členů

Klub seniorů v Bolaticích v roce 2018 členská základna - 70 členů

Akce které Klub seniorů pořádal a na kterých spolupracoval s obecním úřadem (jsou uvedeny tučně)
Leden

Účast na plese spolupracujících klubů, Chuchelná, Písť, taneční vystoupení ml. skupiny

Únor

9.

Peříčkový ples, taneční vystoupení mladších seniorek „Na vlnách Waltze“

13.

Masopust - příprava, účast v průvodu, country taneční vystoupení mladší skupiny

27.

Výročí klubu, 16 .let, vystoupení skupiny Hlučínský folklor

Březen

Vystoupení v Chuchelné u příležitosti MDŽ, scénky, písničky Semafor
Duben

1.

Velikonoční farní ples - vystoupení mladších seniorek „Vídeňský valčík“

19.

Den země, úklid Skanzenu – poslední týden v dubnu

24.

Den matek – vystoupení seniorek Hlučínský folklor
Sportovní odpoledně v Bělé

Květen

30.

Stavění májky - vystoupení seniorek Hlučínský folklor

17.

Zájezd s relaxací Velké Losiny, Uničov, Arboretum

Červen

Soutěž generací (děti, učitelé, senioři)
3.

Zájezd do divadla Ostrava - opereta Ples v Opeře

Vystoupení obou skupin seniorek na soutěži Vesnice roku
Červenec

8.

Hlučínské slavnosti – country taneční vystoupení mladších seniorek a
Hlučínské tance seniorky Hlučínský folklor
Kysucký Lieskovec, stejná skupina a stejní vystoupení jako v Hlučíně

Srpen

18.

Dožínky 2018
příprava, zdobení kostelních schodů, průvod, příprava občerstvení, vystoupení

Září

4.

Zájezd na Macochu, Punkevní jeskyně, Křtiny, Blansko, zámek

22.

Kobzolfest – Pěvecké a taneční vystoupení obou skupin seniorek o bramborách

Natáčení pro pořad Folklorika – O Kobzolach, skupina Hlučínský folklor
Říjen

Zájezd do Polsko, návštěva zámku Wojnovice, country taneční vystoupení
Šachový turnaj v Bělé

Listopad

9.

Krmášová zábava, Bolatické koláče a taneční vystoupení starší skupiny seniorek
Zájezd do divadla - muzikál Kočky

Prosinec

Vánoční posezení seniorů v sále KD Bolatice
12

Češi zpívají koledy, na schodech kostela Sv. Stanislava

22.

Koledy na skanzenu – vystoupení skupiny seniorek

Vystoupení skupiny seniorek při akcích pořádaných obecním úřadem – Vítání občánků, Setkání s jubilanty,
dle požadavku pana starosty – Vítání vzácných hostů, prezentace v Hlučíně, Hlučínském muzeu.
Seniorky hlučínský folklor - pravidelné setkání v pondělí v 15.00 hodin, cca 20 vystoupení v roce
Mladší seniorky - pravidelné setkání v pondělí mezi 15 – 16. hodinou, cca 10 - 15 vystoupení v roce

Cílem členů Klubu seniorů je udržovat hlučínské kroje a hlučínský folklor, reprezentovat obec Bolatice,
pořádat měsíční setkání seniorů, na kterých jsou senioři informováni o novinkách, kulturních a jiných
programech pro seniory, nacvičovat nová vystoupení a udržovat se tak ve fyzické a psychické kondici.
Pořádat zájezdy po pamětihodnostech, na divadelní představení, spolupracovat se seniory okolních obcí
a družebních vesnic.

Bolatice dne 22.1.2019
Zpracovala Lydie Peterková

