Zpráva o činnosti Klubu seniorů za rok 2020

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

Počet členů

Klub seniorů v Bolaticích měl v roce 2019 73 členů

Akce, které klub pořádal a na kterých spolupracoval s obecním úřadem, jsou uvedeny tučně

Leden

Únor

3.

Ples „ Zdobení ve vlasech“, taneční vystoupení ml. skupiny seniorek „ Tarantella“

10.

Účast na peříčkovém plese v Chuchelné, taneční vystoupení ml. skupiny

6.

Vystoupení seniorek hl. folklor na zámku Kravaře, maškarní ples

13.

Maškarní ples v Polsku, Borucin

13.

Vystoupení seniorek hl. folklor v Závadě

20.

Účast na maškarním plese v Bořutině, Polsko (ml. skupina)

24 - 26.

Návštěva seniorů z královského města Slaný

25.

Masopust - příprava, účast v průvodu, taneční vystoupení ml. skupiny, Mama Maria

25.

Vystoupení seniorek hl. folklor ve Skanzenu pro učitelky z Opavy, Polska, Slovenska
a města Slaný

Březen

8.

Vítání občánků, sudičky, hlučínský folklor

8.

Vystoupení seniorek hl. folklor na zámku Kravaře

10.

Vzdělávání - hudební produkce Waldemar Matuška
Šití roušek pro obec Bolatice
Ruční práce, třásnění šátků a zhotovení čepců pro kroje

Květen

19.

Úklid ve Skanzenu

Červen

4.

Petangue Velká Polom, aktivní účast 4 seniorů

6.

Zájezd Arboretum Nový Dvůr, Hradec nad Moravicí, Raduň

16.
Červenec

1.

Sportovní hry a posezení ve Skanzenu se seniory Bělá, Závada, Bohuslavice
Komentovaná prohlídkaměsta Opava s výstupem na Hlásku

12.

Dny řemesel, Hlučín - taneční vystoupení mladších seniorek, Tarantella

14.

Setkání ved. klubu seniorů opavského okresu s vedením Krajské rady seniorů

Srpen

27.

Komentovaná prohlídka Hlučína, muzea, kozmické louky a okolí

13.

Prohlídka Albertovce s přednáškou

22.

Dožínky 2020
Příprava, zdobení kostelních schodů, průvod v krojích, příprava občerstvení,
taneční vystoupení ml. seniorek, tanec Tarantela

Září

1.

Komentovaná prohlídka Nového Jičína, muzea kloboučnictví, gen. Laudona a okolí

2.

Krajské sportovní hry seniorů v Ostravě, aktivní účast 4 seniorů

7 – 9.
9.

Přednáška o historii Opavy, hradby, školy, parky, kavárny v sále KD

15.

Opékání pochutin v Křeménkách

19.

Kobzolfest - pasivní účast

24 – 25.

Říjen

Listopad

Prosinec

Projekt Pl, Czymosice, cvičení pro seniory

Projekt Lyskor, zájezd do polských a českých Krkonoš

29.

Zdravotní přednáška o ředění krve, Blanka Moravcová

1.

KRS, setkání seniorů moravskoslez. Kraje v Píšti, taneční vystoupení ml. seniorek

3.

Projekt Lyskor, Polsko, festival písní a tanců, vystoupení ml. sk. seniorek

24.

Projekt Lyskor, virtuální prohlídka v Astrolab

26.

Mikulášská nadílka s roznáškou

29.

Podzimní procházky lesem

1.

Brigáda ve Skanzenu

11.

Vánoční posezení seniorů ve Skanzenu Bolatice

12.

Češi zpívají koledy ve Skanzenu

14.

Procházka vánoční Opavou

Dominik Teuer - celoroční správce ve skanzenu, průvodcovství a prezentace skanzenu v Bolaticích
Seniorky hlučínský folklor - pravidelné setkání každé pondělí v 15.00 hodin
Mladší seniorky - pravidelné setkání každé pondělí mezi 15 - 17. hodinou
Cílem členů Klubu seniorů je udržování hlučínského folkloru, tradic a hlučínského kroje.
Mladší skupina seniorek v roce 2020 prezentovala nové kroje, v počtu 6 kusů, které jsou majetkem obce
Bolatice a které jsou uloženy v klubovně klubu seniorů v kulturním domě.
Klub seniorů reprezentuje obec Bolatice, pořádá měsíční setkání seniorů, na kterých jsou senioři informováni o
novinkách, kulturních a jiných akcích pro seniory, nacvičují nová vystoupení a udržují se tak ve fyzické a
psychické kondici. Pořádá zájezdy po pamětihodnostech Hlučínska a ČR a pořádá přednášky s různou

tématikou. Setkávání seniorů byla narušena nemoci Covid 19. Respektovali jsme nařízení vlády a mnoho setkání
a aktivit jsme neuskutečnili.
Spolupracuje se seniory okolních obcí a družebních vesnic.
Na webových stránkách obce Bolatice aktualizujeme internetové stránky Klubu seniorů.
Aktivně spolupracujeme s Krajskou radou seniorů.

Bolatice dne 20.1.2021
Zpracovala Lydie Peterková

