Klub seniorů ve Štěpánově bilancuje svoji činnost za rok 2010
Členové klubu seniorů se scházejí pravidelně každou středu. V létě v areálu Chovatelů,v zimě
v bývalé MŠ. Pokud na schůzkách nemáme jinou akci, tak jsme jen tak poseděli u kávy,
popovídali si co je kde nového, někdy jsme něco opékali, jindy si vyjeli za pěkného počasí
na kolech do blízkého okolí. Protože máme mezi sebou dosti seniorů v pokročilejším věku,
tak jsme se raději zdržovali v klubovně.
Stejně jako loni jsme nezapomněli se členy klubu oslavit kytičkou, malým dárkem a
blahopřáním jejich významná životní jubilea. Samozřejmě se neuzavíráme sami do sebe a
navazujeme kontakty. Mnohé naše osvědčené akce se už staly skoro tradicí.
Jako babičky a dědečkové spolupracujeme s dětmi z mateřských škol a ze základní školy.
Děti s námi spolupracují na Velikonoční výstavce a právě o jejich výrobky je na výstavce
veliký zájem. Jejich nápaditost k velikonoční výzdobě je úžasná. V rámci oslav Dne matek
jsme zase my navštívili děti přímo v MŠ, kde nám zazpívaly, zatančily a předvedly, jak se
zábavnou formou učí cizímu jazyku. Obdarovali nás vlastnoručně vyrobeným dárečkem,
potěšily naše oči i mysl. V prosinci na Mikuláše přijdou děti za námi do klubu, zase něco
hezkého předvedou, ale tentokrát je obdarujeme my za jejich snahu a píli při vystoupení.
Na besedě s knihovnicí paní Melcrovou jsme nad pěknými a zajímavými knihami strávili
nejednu schůzku. Beseda se členy Obecní policie Štěpánov spočívala především
v informacích o bezpečnosti na silnici, ochraně našeho majetku a hlavně nás samotných před
tzv. nezvanými hosty. Beseda s praktickou lékařkou Mudr. Tóthovou byla zamyšlením nad
zdravotními problémy ve stáří a jejich prevencí. Besedovalo se se zástupcem Uni Credit Bank
o penzijních fondech, o probíhající ekonomické krizi, o kurzu koruny či Eura vůbec.
Probíhaly i další odborné besedy, diskutovalo se a je vidět, že my senioři se zajímáme o dění
kolem sebe.
Na jaře a na podzim jsme si vyjeli autobusem na výlet. Zvládli jsme lanovku na Pustevny,
Rožnovský skanzen a protože nás zajímaly klobouky, tak za nimi do Nového Jičína.
Druhý výlet byl na Kuks, vidět, jaké byly lékárny dříve, pak na Jiřinkové slavnosti s výstavou
jiřin, muzeum Boženy Němcové a procházka Babiččiným údolím.
I letos se nám zdařila akce s TJ Sokol Štěpánov. Byl to Prvomájový kloboukový bál. Dětský
divadelní kroužek nám zahrál pohádku O Červené Karkulce a pak děti stejně jako senioři
soutěžili O nejlepší klobouk. Ti nejlepší získali čokoládovou medaili a diplom. Na akci byli
i letos pozváni přátelé ze seniorských klubů okolních vesnic. Nálada byla skvělá, tančilo se,
veselilo a všichni jme zapomněli na neduhy, které trápí naše tělo. Navázala se tu nová
přátelství a nechyběly polibky pod rozkvetlou třešní. Naši akci korunoval pan starosta
povoláním kameramana z ČT 24, ten to nejlepší natočil a zdokumentoval. Náš klub se
zviditelnil nejen na webových stránkách obecního úřadu, ale i na ČT 24. Nezůstalo jen u akcí
našeho klubu seniorů. Také my jsme přijali pozvání seniorů z okolních vesnic a zúčastnili se
akcí seniorů např. v Příkazích, v Křelově , v Těšeticích, ve Velkém Týnci, v Chomoutově atd.
Poslední naší akcí bude beseda a posezení se starostou obce u Vánočního stromečku a
rozloučení s r. 2010. Obecní úřad v čele se starostou panem M. Lýskem je našim patronem,
po celý uplynulý rok 2010 nás všemožně podporoval nejen slovem, ale i finančně. Je zásluhou
Obecního úřadu v čele se starostou obce p.Lýskem, že Klub seniorů ve Štěpánově má dobré
podmínky pro svoji existenci, jsme si plně vědomi, že na seniory se ve Štěpánově
nezapomíná. Upřímné PODĚKOVÁNÍ Obecnímu úřadu, panu M. Lýskovi a všem, kteří náš
Klub seniorů podporují, nám seniorům pomáhají a fandí.
A na konec jedno přání, aby další senioři ze Štěpánova našli cestu k nám do Klubu seniorů.
Za Klub seniorů ve Štěpánově zapsala Mgr. Jiřina Sedláčková
Ve Štěpánově 8.11.2010

