VYHODNOCENÍ AKTIVIT KLUBU SENIORŮ ZA ROK 2012

LEDEN 2012
V prvním týdnu nového roku jsme se sešli ve složení - zástupců oddílu MOP Veverky a zástupců z OÚ
Štěpánov, kde bylo hlavním bodem řešení naší klubovny. Po vzájemné dohodě jsme dospěli k závěru,
že nám byla nabídnuta místnost ve druhém poschodí, která bude sloužit pouze pro potřeby našich
seniorů a Kreativnímu kroužku výtvarné výchovy. Tímto mnohokrát děkujeme pracovníkům údržby OÚ
za zkulturnění této klubovny včetně vymalování a jiných drobných úprav. V klubovně se cítíme
opravdu skvěle, je tu příjemné prostředí uspořádané dle našich představ, které neustále zvelebujeme.
V tomto měsíci jsme začali i s tvůrčí činností výroby kraslic a krásných výtvorů spojených s
velikonocemi, které každoročně vystavujeme na naší velikonoční výstavce. V této práci jsme
pokračovali i v měsíci únoru a březnu. Tato tvůrčí práce nás zaujala a ani jsme nevěděli jak jsme
šikovné seniorky.
V tomto měsíci začalo o.s. Přátelé vodních ploch a toků v Benátkách pořádat pravidelné setkávání v
restauraci Na Hutích u “Čajů o paté” , kterých jsme se se zájmem účastňovali a hlavně jsme si
připoměli naše mladá léta, bylo to opravdu pěkné pobavení nejen v oblasti tance, ale i zábavy. .
S velkým zaujetím jsme si oblíbili sportovní vyžití v Bowlingu. Sešli jsme se v Q-baru u sokolovny a s
nasazením jsme hráli tuto zajímavou hru. Máme mezi sebou určitě vyjímečně nadané sportovce, kteří
trhali rekordy. I ti co povzbuzovali se vlastně této hry účastnili.

ÚNOR 2012
22.2. jsme se poprve sešli v naší nové klubovně. Před tímto slavnostním zahájením provozu této
klubovny jsme uspořádali v úzkém kruhu týmu seniorek a seniorů, kteří se postarali o úklid a
dokončovací úpravu naší nové klubovny. Pro ostatní členy KS to byl den překvapení a opravdu všichni
co jsem se tu sešli byli velmi mile překvapeni v jakém pěkném prostředí se budeme scházet.
Na jednu středu v únoru byli pozváni zástupci CK Paprsek, kteří nás přijeli seznámit s nabídkou
ukázek letovisek v Chorvatsku. Samozřejmě nechyběla ani prezentace fotek z těchto krásných míst
Chorvatska.
Taktéž v tomto měsíci mezi nás zavítal p. Mgr. M. Martinovský, který nám po právní stránce vysvětlil
pro nás velmi důležité téma o dědictví, které je v našem věku tématem aktuálním
. Byli zodpovězeny i dotazy samotných seniorů a byla jim ze strany p. Mgr. Martinovského nabídnuta i
případná pomoc daného tématu.

BŘEZEN 2012
Oslava mezinárodního dne žen byla plánována již předem na 7.3. V tento den jsme se sešli v Areálu

chovatelů, abychom tento svátek řádně oslavili. Sami jsme si připravili velmi dobré a chutné
občerstvení např. chlebíčky, sladkosti, obložené talířky a dobré pití a paní předsedkyně Miluška
Schneewaissová nám všem popřála k tomuto svátku. Samozřejmě se to neobešlo bez hudby,
abychom si mohli zatančit, takže naše pozvání přijal p. Kutěj. Seniorky od našich mužů seniorů dostali
upomínkový dáreček a kytičku. Velmi se nám tato akce líbila a hlavně vydařila.
Dále jsme v tomto měsíci přivítali na základě našeho pozvání a zájmu strážnici Obecního úřadu p.
Ladu Sejákovou, která si pro nás připravila přednášku na téma – Problematika páchání trestné
činnosti na seniorech. Přednáška byla pro nás velmi poučná a zajímavá a samozřejmě nám paní Lada
odborně zodpověděla všechny dotazy seniorů. Byli jsme seznámeni se všemi možnými nástrahami,
na které si musíme dávat velmi pozor. Obecnímu úřadu patří poděkování za tuto možnost daných
informací pro nás důležitých.
A konečně je třeba se pochlubit pravidelnou “Velikonoční výstavkou”, kterou každoročně pořádáme. O
výzdobu v prostoru místnosti v Areálu chovatelů se představila nejen velikonoční díla z naší činnosti
klubu seniorů, ale i dalších výtvarných výrobků z Mateřské školy v Liboši, Moravské Huzové, MŠ
Sídliště, žáků ZŠ a jiných soukromých osob a Spolku řemesel ručních, které se mohly pochlubit jejich
soukromou tvorbou nejen velikonoční děl, ale i v oblasti jiné výtvarné činnosti např. výrobků z pedigu,
vyšívané ubrusy, batikování textilií, aj. šikovné věci. Bylo co k prohlížení a o samotné chvále svědčí
spousta krásných poděkování v naší seniorské kronice. Děkujem všem dodatečně za vzájemnou
spolupráci při organizování této výstavky a budeme se těšit i roce 2013 na další výstavku. Na tuto
tradiční prohlídku jezdí i jiné seniorské kluby a hosté z okolních obcí a měst.

DUBEN 2012
V polovině tohoto měsíce jsme přivítali p.Pytlíčka z Klubu seniorů ze Senice na Hané, který nám přijel
popovídat o svém osobním pobytu města Londýna, kterou nám doplňoval fotografiemi formou
promítání a ještě videozáznamy. Šlo o významnou produkci jak historie, zajímavých staveb,
architektury a samozřejmě i jeho osobních zážitků. Na chvíli jsme se vlastně přesunuli do jiné země s
jinými zážitky, zvyklostmi a jiným způsobem života.
Samozřejmě k našim každoročním aktivitám patří pro nás, ale i hosty hlavně z okolních seniorských
klubů
již tradiční pořádání “Kloboukového bálu”. Samozřejmě tomuto krásnému odpoledni
předcházelo mnoho organizačních záležitostí, které jsme se všemi silami zvládli na výbornou. K této
zábavě patří již tradičně vyhodnocení o nejkrásnější klobouk a nesmí chybět ani bohatá tombola, na
které se podíleli i mnozí sponzoři z naší obce za což velmi děkujeme. Samozřejmě nechyběl ani
doprovodný kulturní program. Přijel mezi nás zazpívat a zatančit taneční soubor “Poměnke”, jejich
vystoupení bylo úžasné a součástí souboru byly i velmi malé děti v krojích což bylo nejkrásnější. Dále
se nám předvedla devítiletá Adélka, která obdržela stříbrnou medaili v mistrovství Evropy v žánru
tanečním, která se nám předvedla s kreací mistra Chaplina. Ale i my senioři jsme si připravili
vystoupení a to formou zpěvu a všem přítomným jsme zazpívali naší seniorskou hymnu. Jen je škoda,
že tohoto bálu se zúčastňuje málo místních občanů, ale i přesto účast byla hojná.

KVĚTEN 2012
Ihned druhého květnového dne jsme si podle plánu zajeli do jaderné elektrárny v Dukovanech a vodní
elektrárny Dalešice. Ale ještě než jsme dorazili do těchto elektráren, tak jsme se zastavili ve městě
Třebíči a pan průvodce s námi zašel do obce Mohelno, kde jsme viděli nádhernou Národní přírodní
rezervaci Mohelenská hadcová step, kde se nachází nespočetné množství drobných živočichů ve
volné přírodě, třeba tisíce druhů mravenců, pavouků aj. vzácných drobných živočichů. Popojeli jsme
do zmíněné elektrárny v Dukovanech. Samotné seznámení jaderné elektrárny nám bylo předvedeno
formou videozáznamů. kde jsme virtuálně prošli jednotlivými úseky celé honosné stavby. Prošli jsme
jednotlivé úseky a byli jsme seznámeni s celkovou historií stavby. Výlet se všem líbil a zase jsme
poznali malinkou část naší republiky.
Na základě pozvání přijeli za námi do Štěpánova dva Kluby seniorů a to ze Skrbeně a z Jívové a této
návštěvy jsme využili ke sportovnímu zápolení v Bowlingu. Nepřijeli jen hráči, ale i kolegové, kteří
přijeli fandit. V Q-baru vládla úžasná sportovní nálada a oběma klubům se tato akce zrovna jako nám
velmi líbila. Vůbec nešlo o umístění, ale o účast a skvělou atmosféru.

KS SKRBEŇ

KS ŠTĚPÁNOV

KS JÍVOVÁ

A protože bowling patří mezi naše velmi oblíbené aktivity, tak jsme si hned za tři dny zopakovali
zápolení dvou družstev, ale tentokrát v Liboši. Ti co nehráli, tak si poseděli na terase této restaurace a
při dobrém občerstvení jsme si společně všichni popovídali.

ČERVEN 2012
Od Obecního úřadu naší obce obdržel náš Klub seniorů pozvání na třídenní zájezd do polského
Štěpánova, se kterým má OÚ uzavřenou vzájemnou partnerskou smlouvu. Spolu s námi jeli i děti ze
Základní školy a to pěvecký soubor, který se jel prezantovat svými písničkami. Byli to úžasné tři dny
plné pěkných akcí včetně prohlídky města. V těchto dnech se v tomto polském Štěpánově konaly
hodové slavnosti. Byli jsme přítomni i fotbalového utkání, kde jsme fandili našim zástupcům OÚ.
Atmosféra byla mezinárodně veselá a máme na co vzpomínat. Byli jsme velmi překvapeni
pohostinností našich polských partnerů.
Taktéž jsme si v tomto měsíci přišli smlsnout na dobrých makrelách, které pro nás připravili kolegové
z našeho klubu. Byla to opravdová zdravá pochoutka, které málokdo odolal.
Společně jsme se všichni vydali na Svatý Kopeček, kde kromě shlédnutí nádherné ZOO jsme měli
možnost se zastavit před svatokopeckými krámky, kde nám jeden z majitelů této krámkařské boudky

p. Jan Řehák popovídal o historii tohoto krámkařského cechu. Bylo to velmi zajímavé a mnozí znát
slyšeli o této historii poprve. V těchto krámcích žili i významné osobnosti jako např. Prof.gragik, malíř
Karel Svolinský, obchodník Josef Andr a Oldřich Letfus, hud. skladatel a virtuos. Je známo, že na Sv.
Kopečku žil i básník Jiří Wolker a samozřejmě jsme si nenechali ujít prohlídku tohoto domku.
Samozřejmě jsme nemohli taktéž opomenout prohlídku krásné Svatokopecké baziliky. I když jsme byli
mírně unaveni, ale plni krásných zážitků a historických informací.

FOTO PŘED ZOO SV.KOPEČEK

POVÍDÁNÍ O HISTORII KRÁMKŮ NA
SVATÉM KOPEČKU

POVÍDÁNÍ O HISTORII BAZILIKY
NA SVATÉM KOPEČKU

ČERVENEC a SRPEN 2012
V těchto prázdninových dnech jsme využívali středy k poněkud volnějším aktivitám jako bylo
posezení u makrel, posezení v klubovně. Za hezkého počasí jsme si na kolech vyjeli do Štarnova do
vyhlášené cukrárny, kde jsme poseděli a dali si něco dobrého zejména vynikající zmrzlinu. V srpnu
jsem si zajeli do Litovle do pivovaru na exkurzi. Celý výrobní proces je řízen počítačově, prohlídka
výroby piva byla velmi zajímavá a shlédli jsme celý provoz výroby dobrého moku. Potom jsme v jejich
restauraci i poobědvali a popili dobré pivečko.
Opět následoval výlet na kolech do Liboše, kde jsme si zahráli Bowling, pobavili se samozřejmě se to
neobešlo bez dobrého jídla a popití.
Někteří senioři se účastnili na základě pozvání hodových slavností v Jívové. Atmosféra na této akci
byla výborná, zatančili jsme si, pobavili se a hlavně jsme si vzájemně vyměnili názory na činnosti jejich
i našeho Klubu seniorů. Víme již dnes, že si tyto hody nenecháme ujít ani v příštím roce.

ZÁŘÍ 2012
V tomto měsíci jsme na základě pozvání zavítali do Skrbeně, kde se konaly již v pořadí 2. Olympijské
hry. Sportovní vyžití v této sportovní činnosti bylo rozmanité. Šlo o běh přes překážky, maraton, hod
granátem, slalom s míčkem, házení míčkem na plechovky aj. zajímavé sporty. I my senioři z našeho
štěpánovského klubu jsme se přihlásili do některých disciplín a přivezli jsme si dvě bronzové medaile.
Vzhledem, že jsme netrénovali, tak to byl pro nás úspěch. Klubu seniorů ve Skrbeni patří poděkování
za velmi kvalitní organizaci této akce.

Dále jsme si zajeli na Klášterní Hradisko do Olomouce, kde jsme měli dohodnutou prohlídku celého
objektu, kde jsme byli seznámeni s celkovou historií této architektonické stavby.

ŘÍJEN 2012
První den v měsíci říjnu je pro nás seniory dnem k oslavě Mezinárodního dne seniorů. Proto jsme si
tento den užili v naší krásné klubovně, kde jsme přivítali i starostu naší obce p. Jiřího Běhala.
Samozřejmě jako vždy nechybělo dobré pohoštění. V tento den jsme si zavzpomínali na naše
spoluobčany naší obce a pobavili se.
Ze Štěpánova jsme využili vlakového spojení s přestupen do města Bruntálu. V tomto městě jsme
navštívili zámek. Prošli jsme všechny prostory tohoto skvostného překrásného zámku. Historie byla
velmi zajímavá a všichni naši účastníci z řad seniorů se shodli na tom, že je to jeden z nejkrásnějších
zámků v naší republice. Samozřejmě, že na zpáteční cestě na vlakové nádraží jsme si prohlédli i
město Brutnál a pokračovali jsme z tohoto krásného dne ku domovu.
V tomto měsíci nám předsedkyně našeho Klubu seniorů sjednala přednášku na téma Historie
Kartága, o kterém nám popovídal náš kolega senior Pepa Hradecký, který do této části země zavítal
na dovolenou. Šlo o velmi zajímavé poznatky této historie a také jsme si vyslechli o krásných zážitcích
u moře v Tunisu a hlavně o mentalitě a životě obyvatelstva této země. Tento odborný výklad byl
doplněn i krásnými fotografiemi, které nám výklad i znázornily.

LISTOPAD 2012
Byli jsme pozváni do Klubu seniorů do Dolan. Toto vzájemné setkání bylo velmi příjemné, byli jsme
velmi příjemnně přivítáni a nechybělo ani dobré pohoštění, které seniorky pro nás připravily. Prostě
domácí cukroví to nemělo chybu. Přivítal nás předseda KS, který nám popovídal o činných aktivitách
tohoto klubu a naše předsedkyně p. Miluše Schneewaissová taktéž pozdravila dolanské seniory a
opětovala seznámení s naší aktivní činností. Bylo to velmi příjemné posezení a určitě máme velký
závazek k tomuto KS. Předběžně jsme se dohodli, že tuto návštěvu dolanským seniorům oplatíme
formou pozvání do našeho Klubu senirorů a to asi v období léta, kdy mohou k nám zavítat i na kolech.

PROSINEC 2012
MUZIKÁL NA LEDĚ – POPELKA V OSTRAVĚ
První sobotu v měsíci prosinci jsme si zajeli do ČEZ arény do Ostravy, kde bylo naším cílem
shlédnout kouzelný muzikál na ledě – POPELKA. Opravdu jsme viděli něco neobvyklého a krásného.
Velmi zajímavou scenérii doplněnou nasvícením ledové plochy různými efekty a barvami doplnili i
učinkující na ledové ploše tedy krasobruslaři a známí herci jako byl M. Dejdar, S. Laurinová, H.
Křížková, D. Gondík. Přivezli jsme si domů úžasný zážitek.
Dne 5.12. v den Mikuláše jsme si pozvali děti z Mateřské školy Sídliště, abychom to společně oslavili.
Samozřejmě nechyběl ani Mikuláš, který rozdal dětem dárečky, které jsme pro ně připravili a taktéž si

mohli děti pochutnat na dobrém občerstvení. Děti nám za to zazpívaly krásné vánoční písničky. Byli
jsme všichni moc spokojeni.
A přiblížil se konec roku 2012 a jako každý rok jej zakončujeme “Rozlučkovým večírkem”. Na tento
večírek přijal pozvání i starosta naší obce pan J. Běhal a tajemník OÚ ve Štěpánově p. Ing J. Přidal.
Připravili jsme pohoštění, které všem velmi chutnalo. K pobavení nám zahrál pan Kutěj a samozřejmě
nechyběla ani naše tradiční tombola, kterou jsme si naložili pod vánoční stromeček. Zábava se
vydařila a starosta obce i tajemník OÚ spolu s naší předsedkyní Miluškou Schneewaissovou nám
popřáli hezké a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho moc zdraví. Tohle setkání
patří každý rok k naším oblíbeným aktivitám, takže za rok o této době se zase sejdeme.

Mimo výše uvedené aktivity se scházíme v naší krásné klubovně, kde u příležitosti narozenin
jednotlivých seniorů a seniorek si vždy nezapomeneme popřát a posedět u dobrého pohoštění. Jsou
to krásné prožitky. Velmi rádi chodíme navštěvovat koncerty pořádané OÚ naší obce a p. Kovaříková
je již dlouholetou návštěvnicí, neboť pravidelně je v roli posluchačky, ale má tu ve své aktivtě i roli
pokladní.
Ale život není jen o tom krásném, tak mi také dovolte připomenout, že v tomto roce 2012 nás koncem
roku opustila seniorka p. Libuška Svobodová, na kterou budeme s úctou všichni vzpomínat.
Do celkového vyhodnocení tohoto kalendářního roku taktéž nesmíme zapomenout, že do našeho
Klubu seniorů ve Štěpánově se přihlásili v roce 2012 tři noví senioři, což je velmi příjemná zpráva, a to
jmenovitě:
p. Rudolf LÉMAN, p. Miluše GRULICHOVÁ, p. Věra HÁNDLOVÁ
Takže milí občané naší obce, měli jste možnost si přečíst přehled aktivit, které jsme v roce
2012 zorganizovali a účastňovali se jich. Samozřejmě, že v této rozsáhlé činnosti budeme
pokračovat i nadále, takže je na vás, zda chcete s námi sdílet v našem Klubu seniorů tyhle
úžasné chvilky, které jsou povzbuzením do života a v seniorském věku se máte možnost
seznamovat s různými novinkami o kterých jste třeba ještě nikdy neslyšeli. Budeme moc rádi,
když vás bude co nejvíce a do našeho klubu vstoupíte..
Chtěli bychom i zároveň poděkovat za podporu z Obecního úřadu ve formě finanční pomoci,
která nám právě umožňuje tyto akce pořádat. Bez této pomoci bychom neměli tyto naše
činnosti v tak hojném počtu.
Předsedkyně organizační složky Klubu seniorů při Obecním úřadě ve Stěpánově
Miluše Schneewaissová
Zapsala: Martinovská M.

