Od měsíce srpna roku 2011 došlo ke změně v naší organizační
složce obce Štěpánov v Klubu seniorů a to, že byla zvolena nová
předsedkyně našeho klubu p. Miluše Schneewaissová a to z důvodu,
že bývalá předsedkyně p. Mgr. Jiřina Sedláčková změnila své
bydliště. Náš Klub seniorů jí velmi moc děkuje za uplynulé období,
kdy pro nás aktivně pracovala a snažila se opravdu pro nás vždy
zpestřit svými nápady jednak naše středeční setkávání a jednak
organizovat i další jiné zajímavé činnosti.

Jiřinko děkujeme

ŘÍJEN 2011

Beseda seniorů se zástupci Obecní policie Štěpánov - na téma
neobvyklé situace, se kterými se mohou setkávat právě v dnešní době
senioři. Ze strany zástupkyně OP nám bylo výstižně vysvětleno, jak se
máme zachovat při různých nástražných situacích, které se čím dále
častěji páchají právě na seniorech např., že bychom neměli žádné cizí
osobě otvírat a vpouštět jí do bytu, nenaletět podomním prodejcům,
nepodepisovat bez řádného pročtení žádnou smlouvu, nevyužívat
nabídky na úvěry a půjčky, případně nesjednávat nějaké obchodní
smlouvy. Šlo o velmi zajímavou besedu a byly nám zodpovězeny
všechny naše dotazy. S místní Obecní policií budeme i nadále
spolupracovat.

Účast na výstavě „Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky" v Arcidiecézním muzeu v Olomouci jsme navštívili výstavu Dalimilovy
kroniky z třicátých a čtyřicátých let 14. století. Prohlídka byla velmi
zajímavá a poutavá a byly zde přímo k této výstavě vystaveny na zdech
gobelínové repliky, které vytvořila bývalá obyvatelka obce Štěpánova. O
to větší vztah nás spojoval s touto úžasnou výstavou, která se nám všem
velmi líbila. Ke každé této replice byl napsán historický výklad, který jsme
si předčítali.

Den školy - s velkým zájmem jsme shlédli akci pod názvem „Den školy“,
k 100. výročí vzniku Měšťanské školy ve Štěpánově. Šlo o setkání žáků,
učitelů a rodičů z minulé, ale i současné doby. Shlédli jsme nové úpravy
školy a taktéž zde byly vystaveny školní kroniky a kroniky různých
obecních spolků a organizačních složek. I my senioři jsme zapůjčily své
kroniky k nahlédnutí návštěvníkům. Na této výstavě jsme měli možnost
si zavzpomínat na svá dětská školní léta - bylo to příjemné odpoledne.

LISTOPAD 2011

Účast na Bowlingu - bowling je pro nás seniory velmi zajímavým
sportovním vyžitím. Tohle setkání bylo velmi příjemné a poutavé pro nás
všechny kdo jsme se zúčastnili tohoto sportovního zápolení. Využili jsme
Q- bar ve Štěpánově, který rádi ve spojitosti s touto hrou navštěvujeme. I
účast seniorů byla velká, což považujeme za velký úspěch. I když se
samotné hry nezúčastnili všichni, tak bylo od nesoutěžících velmi hezké,
že nám kdo jsme si užívali hry fandili. Na závěr jsme všichni co jsme se
na bowlingu sešli obdrželi od naší paní předsedkyně Klubu seniorů
„Čestné uznání za účast“. Vyhráli všichni už jen tím, že na tak příjemné
kolektivní setkání došli.

Sbírka textilu - náš klub seniorů obdržel z Obecního úřadu Štěpánov
nabídku od o.s. Dakonie Broumov, které nás vybídlo k uspořádání sbírky
starého ošacení, různých druhů látek, záclon a jiného textilního zboží.
V našem klubu jsme se dohodli, že svou sbírkou přispějeme a sběr
zorganizujeme, což jsme zrealizovali a získali jsme krásný pocit, že jsme
mohli někomu pomoci a také jsme splnili naše známé heslo „Musíme si
pomáhat“.

Jinak v měsíci listopadu jsme měli naplánováno mnoho organizační a
tvořivé práce spojené s přípravami na Mikulášské besídky. Jako kolektiv
seniorů jsme se dohodli, že pro děti z Mateřských školek, které nás
pozvaly na tyto besídky vytvoříme malé dárečky. Tvořili jsme Mikuláše a
Andílky. Seniorky byly velmi šikovné a svojí tvořivou práci zvládly na
jedničku. Jen se podívejte, že je to pravdou.

PROSINEC 2011

Účast na Mikulášských besídkách
V Mateřské škole Moravská Huzová - jsme shlédli spolu s dětmi
krásné kulturní vystoupení v podobě pohádek a zábavy. Byla zde velmi
příjemná atmosféra s těmito malými dětmi. Jedna ze seniorek z našeho
klubu jim připravila jako malý dáreček andílka. I my senioři jsme obdržely
od ředitelky této MŠ p. Miluše Rotterové dva malé ručně vyrobené
dárečky od dětí. Samozřejmě nechyběli ani Mikuláš s Andílkem, ale
chyběl Čertík a to proto, že prý jsou děti všechny hodné, tak ho do této
MŠ na besídku nepozvali.

Mateřská škola Sídliště - pořádala v tentýž den vánoční jarmark, kde
jsme i mimo jiné shlédli rozsvícení vánočního stromečku před školkou,
kde nás přivítala ředitelka p. Dana Malasková a potom nám děti i paní
učitelky zazpívaly krásné vánoční koledy. Tato školka připravila pro
veřejnost naší obce vánoční jarmark, kde bylo vystaveno velké množství
drobných vánočních a mikulášských ručně vyrobených dárečků. Jestliže
se nám některý z těchto dárečků zalíbil, tak jsme si ho mohli zakoupit a
tímto jsme přispěli finanční částkou MŠ na různé drobné opravy školky.
Bylo opravdu co k obdivování, ale i k nakupování.

Mikulášská besídka našeho Klubu seniorů - i náš Klub seniorů si
uspořádal svojí Mikulášskou besídku, která se nám všem moc líbila.
Jako hosta jsme přivítali mezi sebou i starostu obce Štěpánova p. Jiřího
Běhala a děti z Mateřské školky Sídliště, které si pro nás připravili milé
kulturní vystoupení. Od seniorů dostali děti malého Mikuláše jako
dáreček, který jim bude tohle pěkné setkání připomínat. A my senioři
jsme si potom při dobré náladě u dobré kávy a dobrém občerstvení,
které nám přichystaly kolegyně našeho klubu poseděli a pobavili se máme hezkou vzpomínku na společné setkání.

Zájezd - Loštice - Mohelnice - Jiříkov - dle připraveného ročního plánu
jsme se zúčastnili zájezdu. Nejdříve jsme navštívili Loštice, kde jsme
shlédli v Muzeu olomouckých tvarůžků, jak historickou tak i novodobou
výrobu loštických tvarůžků.

Dále jsme se byli podívat v této obci Loštice u p. Jaroslava Beneše známého řezbáře, kde jsme shlédli krásný loštický betlém a jeho jiné
řezbářské a umělecké výrobky. Bylo to něco úžasného.

Dále jsme pokračovali do Mohelnice, kde v mohelnickém muzeu jsme se
byli podívat na výstavku zdobených vánočních perníčků. Bylo se na co
dívat a obdivovat zejména perníčky, které byly zdobeny jemnou
krajkovou technikou. Samozřejmě jsem se seznámili i s historickou
výrobou perníků.
Dále jsme pokračovali do Jiříkova, kde jsme rovněž měli možnost
shlédnout krásnou tvorbu řezbářského umění a to v produkci řezbáře
Jiřího Halouzky v jeho „Pradědově galerii“. Tento taktéž známý řezbář
vyniká tím, že své postavy i zvířata zhotovuje v životních nebo i
nadživotních velikostech.

Rozlučkový večírek no a jsme u konce roku 2011 a kdo by se s tímto
rokem nerozloučil a my jsme takto učinili. Sešli jsme se v útulné
hospůdce ve Štěpánově Na Hutích, kde jsme se přišli všichni pobavit,
zatančit a vyhrát. Jako každý rok jsme zorganizovali tombolu. Dárečků
se sešlo mnoho, tak bylo co vyhrávat. Posezení bylo velmi příjemné a
všichni jsme měli dobrou náladu a určitě jsme si odnesli mnoho
příjemných vzpomínek. Taktéž naše pozvání neodmítl starosta obce
Štěpánova p. Jiří Běhal, který mezi nás zavítal. Dokonce jsme si zajistili i
hudbu a za doprovodu p. Kutěje a jeho varhan jsme si zatančili. Na
závěr jsme si všichni popřáli hezké prožití vánoc a mnoho zdraví do
nového roku.

Jiné drobné aktivity našeho Klubu seniorů
Mimo tyto výše uvedené akce posledního čtvrtletí 2011 se věnujeme na
našich středečních setkáních i jiným drobným aktivitám, jako je vytváření
kreativních výrobků, na každou středu si připravujeme citáty, vtipy,
humorné příběhy, které si pak pročítáme, staráme se jednak o nástěnku
v našem klubu a také pravidelně obměňujeme vývěsku na obci, kde
seznamujeme občany naší obce s aktivitami Klubu seniorů. Zabýváme
se dotazníkovou činností, kde potom z celkového závěru čerpáme
možnost dalšího využití času v KS. Myslíme na každého, kdo slaví v
měsíci své narozeniny, každý oslavenec dostává blahopřání s fotografií
a ten kdo slaví půlkulatiny nebo kulatiny dostává krásné veršované
blahopřání ve větší podobě. Prostě se nikdy nenudíme, vždycky se
zabavíme a pobavíme a to je účel činnosti našeho Klubu seniorů ve
Štěpánově a to se nám daří.
Takže milý senioři ze Štěpánova, kteří v našem klubu ještě nejste přijďte
mezi nás rádi vás mezi sebe přivítáme.
Rovněž srdečně zveme na naše plánované akce i Vás seniory z
jiných klubů, abychom se blíže poznali a vyměnili si vzájemně
pocity z této krásné činnosti.
Předsedkyně Klubu seniorů
Miluše Schneewaissová
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zabavíme a pobavíme a to je účel činnosti našeho Klubu seniorů ve
Štěpánově a to se nám daří.
Takže milý senioři ze Štěpánova, kteří v našem klubu ještě nejste přijďte
mezi nás rádi vás mezi sebe přivítáme.
Rovněž srdečně zveme na naše plánované akce i Vás seniory z
jiných klubů, abychom se blíže poznali a vyměnili si vzájemně
pocity z této krásné činnosti.
Předsedkyně Klubu seniorů
Miluše Schneewaissová

