Návrh
Výroční zpráva za rok 2017
Seniorky Bolatice – taneční skupina
Taneční skupina se schází od měsíce dubna 2016, každé pondělí od 17.00 - 18.30 hodin, v zimním
období v kulturním domě v Bolaticích, v letním období ve skanzenu. Po dohodě se starostou obce
Mgr. Herbertem Paverou, užívá taneční skupina prostory bezplatně. Skupině byl zapůjčen Obecním
úřadem v Bolaticích počítač, zodpovědnost za jeho užívání má Irena Hanská a Lydie Peterková.
Reproduktor si taneční skupina pořídila na vlastní náklady, k tanci využívá napojením na Wifi.
Nahrávky k tančení poskytuje Irena Hanská, Lydie Peterková a Daniela Hartošová.
Taneční skupiny navštěvuje pravidelně 20 – 25 účastnic.
V roce 2017 vystoupila skupina na plese seniorů v Bolaticích, na rozloučení s Masopustem
v Bolaticích, na měsíčních setkáních senioru, na dni řemesel v Hlučíně, v družební obci Kysucký
Leskovec, na vinobraní v Bělé, na družební akci s polským spolkem v Bolaticích a na setkání v Polsku.
Seniorky Bolatice – zpěv a scénky
Skupina vystupovala na setkání klubu seniorů leden až červen 2017.
Další aktivity - účast seniorek
-

na plese seniórů v Chuchelné
na soutěži generací v měsíci červnu
návštěva lázní Rajecké Teplice
na dožínkách v průvodu v hlučínském oblečení
na úklidu ve sklanzenu 2x ročně
na soutěži o hlučínský koláč
na sportovním odpoledni v Bělé
na jednodenním výletě se seniory z okolních obcí
na divadelním představení v Ostravě Edit a Marlen
na prezentaci cukrovinek v Kozmicích
na přípravě vystoupení na kobzolfest (z důvodu špatného počasí se nekonal)
na zpívání koled na schodech
na rozsvěcení vánočního stromu na skanzenu a zpívání koled pod kostelem

Relax v přírodě
Skupina pořádá dle dohody 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 paní Zuzana Blahetková.

Návrh
Mladší seniorky byly velkou pomocí starším seniorkám při přípravě dožínek, tj. kosení obilí, výzdobě
schodiště do kostela a účasti na dožínkách. Čtyři členky skupiny Ludmila Hanzlíková, Lydie Peterková,
Zdeňka Kučerová a Dana Štefková 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 17.2.2017
Lydie Peterková

