Zpráva o činnosti Klubu seniorů za rok 2019

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

Březen

5.

Růžičkový ples, taneční vystoupení ml. skupiny seniorek „Radeckého pochod“

12.

Účast na retro plese v Chuchelné, taneční vystoupení ml. sk.

8.

Ples seniorů Hlučín. Taneční vystoupení seniorek hl. folk. „Bierfest“

14.

Divadlo Jiřího Myrona, muzikál Rebeca

17.

Vítání občánků, sudičky, hlučínský folklor

20.

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

28.

Zdravotní procházka a posezení na pinkadelku

5.

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

8.

Vítání občánků, hl. folklor
Vystoupení ml. skupiny v Chuchelné u příležitosti MDŽ, scénky, písničky, Masopust

28.
Duben

9. a 16. Den země, úklid ve Skanzenu
21.

Velikonoční farní ples - vystoupení ml. skupiny seniorek „Radeckého pochod“

25.

Zájezd s relaxací Český, Polský Těšín, Wisla

30.

Stavění májky - vystoupení ml. seniorek, hluč. májové zpěvy, skupina Borovanka

Květen

Červen

Červenec

Bělá, turnaj seniorů - Člověče nezlob se

Den matek – vystoupení seniorek, hl. folklor
27.

Krásy Hlučínska, zájezd do Chuchelné, Píště, Bělé, posezení v Bělé

5.

Kácení májky ve Skanzenu

12.

Bělá, sportovní soutěž seniorů v atletice, 1. místo

22.

Projekt Lyskor, Žory, country tance

7.

Hlučínské slavnosti – taneční vystoupení mladších seniorek, Radeckého pochod

Tyngltangl

Srpen

21.

Kysucký Lieskovec, mladší skupina, Radeckého pochod

22.-23.

Projekt Lykor, Beskydské Gury, country tance

3.

Křeménky, country taneční vystoupení Marietta

17.

Dožínky 2018
Příprava, zdobení kostelních schodů, průvod, příprava občerstvení, country
vystoupení projekt Lyskor, návštěva z Polska a Štítiny,
Impuls na znovu obnovení skupiny Borovanka, vystoupení sk. Borovanka a
seniorek propagujících hl. folklor na dožinkové slavnosti

26.

Český rozhlas Ostrava, Seniorky z Bolatic, Zuzana Blahetková a Monika Ruská,
natáčela Naďa Čvančarová

Září

Říjen

Listopad

5.

Zájezd na Potra Coeli, Br. přehradu, hrad Veveří, Lucemburkové - moravská větev

12.

Haná, zájezd ze seniory Bělá

17.

Velká Polom, krajská soutěž seniorů v Petangue

21.

Kobzolfest - pěvecké a taneční vystoupení obou skupin seniorek

23.

Krásy Hlučínska, zájezd Sudice, Třebom, kostel Sv. Kříže Polko, posezení ve skanzenu

1.

Starý Bohumín, setkání seniorů moravskoslez. kraje, taneční vystoupení ml. seniorek

3.-5.

Totem Plzeň, mezigenerační setkání, vystoupení ml. sk. seniorek

5.

Černá louka, vystoupení hlučínského. folkloru

6.

Černá louka, taneční vystoupení ml. seniorek

12.

Zájezd do Polska, Ratiborz, projekt Lyskor, ml. skupina seniorek, tan. vystoupení

15.

Domov seniorů Slunečnice Poruba, tan. vystoupení ml. skupiny

23.

Vinoraní v Bělé, ml. skupina seniorek, taneční vystoupení

24.

Kviz, pořádaný kraj. Skup. seniorů, Otice, Dominik Teuer, Anna Kozlová, Peterková

29.

Prezentace internetových stránek Klubu seniorů na pravidelném setkání seniorů

6.

Brigáda ve Skanzenu

6.

Účast na Setkání seniorů v Krzanovicích v Polsku

8.

Krmášová zábava, country vystoupení projekt Lyskor

13.

Zájezd do divadla Jiřího Myrona Ostrava, muzikál Děj se co děj

18.

Seminář OU pro seniory, Nebojte se stárnutí

Prosinec

30.

Setkání jubilantů, vystoupení sk. hl. folkor

10.

Vánoční posezení seniorů v sále KD Bolatice

10.

Opava, setkání pracovníků školství, vystoupení sk. hlučinský folklor

10.

Petřkovice, lékaři z ČR, vystoupení sk. hlučinský folklor

11.

Akord Ostrava, vystoupení seniorek hl. folklor a taneční skupiny

12.

Češi zpívají koledy, na schodech kostela Sv. Stanislava, ml. skupina, posezení

22.

Koledy na skanzenu - vystoupení seniorek
Vystoupení sk. seniorek hl. folklor v Dolním Benešově, Petřkovicích, Hlučíně

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 seniore v roce 2019, aktivně pracovala na pořízení nových krojů v počtu 6 kusů, které budou
dokončeny v průběhu 2. pololetí roku 2020 a budou majetkem obce Bolatice.
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 zájezdy na divadelní představení do
ostravských divadel, kde má sjednanou slevu.
Spolupracuje se seniory okolních obcí a družebních vesnic.
V roce 2019 byly na webových stránkách obce Bolatice aktualizovány a rozšířeny internetové stránky Klubu
seniorů, na kterých je měsíčně aktualizována činnost Klubu seniorů.
V rámci programu Obecního úřadu určeného pro seniory, se členové Klubu seniorů zúčastnili několika
vystoupení celebrit.
Klub seniorů navázal prostřednictvím koordinátorky projektu pro Moravskoslezský kraj Ing. Pavly Kasášové,
aktivní spolupráci s Krajskou radou seniorů.

Klub seniorů spolupracoval:
Totem Plzeň, kde jsme se ve dnech 3. - 5. 10. 2019 aktivně účastnily prezentace seniorů a tanečních
vystoupení v počtu 18 osob.
• Koláž z pobytu v Plzni
• Koláž z vystoupení
Lyskor, Polsko, Česko - polské společné vášně „Country tance“ 25 osob z ČR, www.Lyskor.pl,
• 17.08.2019 - Dožínky Bolatice
• Žory - koláž fotografií
• Gory Beskydské - video z vystoupení
• Lyskor Polsko, Ratiborz Kobyla
• Krmášová zábava
Koláže z pobytu a vystoupení jsou zveřejněny na internetových stránkách Klubu seniorů

Bolatice dne 30.1.2020
Zpracovala Lydie Peterková

