Návrh
Výroční zpráva za rok 2016
Seniorky Bolatice – taneční skupina
Taneční skupina se schází od měsíce dubna 2016, každé pondělí od 17.00 - 18.30 hodin, v kulturním
domě v Bolaticích. Po dohodě se starostou obce Mgr. Herbertem Paverou, užívá taneční skupina
podium sálu bezplatně. Počítač s hudebními přehrávkami, reproduktorem a napojením na Wifi
poskytla Lydie Peterková a Daniela Hartošová. V době obsazení sálu jinými aktivitami si skupina
pronajala sál U Vltavských.
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Iva Michalíková

Dana Štefková

Marie Šoltysová
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Drahuška Ondrová
První kroky se učila skupina velmi obtížně a kroky byly prováděny velmi těžkopádně. Postupně se
skupina naučila krokové variace a celé skladby.
V měsíci říjnu 2016 vystoupila poprvé s tancem berušek a motýlků u příležitosti měsíční schůze
seniorů.
Druhé vystoupení, pod názvem Marietta a Koloběžky bylo nacvičováno na Krmášovou zábavu, která
byla zrušena. Skupina zatančila na Krmášovém posezení skupiny seniorů, které si sama
zorganizovala, v banketce restaurace Pod kostelem.
Následně nacvičujeme nejen taneční vystoupení pod názvem SEN na Ples seniorů, který se bude
konat 10.2.2017, v sále kulturního domu v Bolaticích.

Seniorky Bolatice – zpěv a scénky
Jedná se stejnou skupinu, pod vedením Dany Štefkové.
Skupina v country stylu s country zpěvy se poprvé presentovala v měsíci září u příležitosti 60.
narozenin svých členek.
Druhé vystoupení bylo u příležitosti říjnového měsíčního setkání seniorů.
Divadelní scénka „U doktora“ byla předvedena na Krmášovém posezení.
U příležitosti Vánočního posezení jsme zazpívali několik vánočních písní a p. Řehořová přečetla příběh
p. Malchárkové o starodávných vánocích.

Návrh
Další aktivity - účast seniorek
-

na Masopustu, masky koček s kocourem
na stavění májky na Skanzenu s módní přehlídkou
na Dni matek v sále kulturního domu s módní přehlídka
na zájezdu do Olomouce a Loštic v měsíci květnu
na soutěži generací v měsíci červnu
na dožínkách v průvodu v hlučínském oblečení
na rozsvěcení vánočního stromu na skanzenu a zpívání koled pod kostelem

Relax v přírodě
Skupina pořádá jednou týdně zdravotní procházky do okolí Bolatic a Borové. Skupina se sejde po
vyzvání Ireny Hanské, či jiné seniorky na určeném místě, dle směru vycházky.
V letních a podzimních měsících se skupina setkávala na společném posezení, s opékáním, v okolí
Bolatic, kde si u příjemného posezení i zazpívala.

Skanzen
Krásnou povinnosti seniorek je úklid na Skanzenu. Letní úklid byl velmi příjemný, podzimní velmi
náročný. O tom co a jak se ve Skanzenu uklízí, nás seznámila skupina starších seniorek, zvláště pak
paní Zuzana Blahetková.
Mladší seniorky byly velkou pomocí starším při přípravě dožínek, tj. kosení obilí, výzdobě schodiště
do kostela a účasti na dožínkách. Čtyři členky skupiny Krista Michalíková, Alžběta Laborová, Anna
Plevová a Drahuška Ondrová upekly buchty na dožínkové oslavy na hřišti.

Sběr a archivace činností
Fotografování, videozáznamy a jejich archivaci provádí Irena Hanská, která je ukládá na stránky
www.rajce.cz seniorky1. Jelikož rajče nedovoluje ukládat velké množství videi, zřídila Irena na
www.facebook.com ghanska@centrum.cz 7Bolatice (přihlásit se a heslo uložit) uzavřenou skupinu
Klub seniorů Bolatice, kde videa ukládá a kde je mohou senioři zhlédnout.

Bolatice dne 1.2.2017
Lydie Peterková
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