Zpráva o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok 2012
Troubecký klub seniorů, je organizační složka obce, který obec zřídila za účelem
uspokojování zájmových, kulturních , vzdělávacích a společenských potřeb seniorů.
Činnost klubu probíhá ve společenské místnosti kulturního domu v Troubkách, kde je
k dispozici přístup na internet a videoprojekci. Činnost klubu se řídila v roce 2012 plánem
činnosti, který byl sestavován vedením klubu spolu s výborem Troubeckého klubu seniorů.
Členové se scházeli ke své činnosti v klubovních prostorách s průměrnou návštěvností
25 členů. Podstatná část aktivit byla zaměřena na poznávání regionu, cykloturistiku, sport
a společenské a vzdělávací akce.
Členskou základnu řídí nadále 5 ti- členný výbor, kterému předsedá ing.Jaroslava Špalková
a výbor pracuje ve složení Marie Jehlářová, Helena Klosová, Anna Lehká a Jarmila
Ticháčková. Každý ze členů výboru je pověřen úkoly, které směřují k naplnění plánu činnosti.
Všichni jmenovaní plní uložené úkoly ke spokojenosti všech členů klubu seniorů v klidné
a tvůrčí atmosféře vedoucí ke spokojenosti členů, což je hlavním cílem činnosti Troubeckého
klubu seniorů. Za celoroční práci patří celému výboru velké poděkování.
Poděkování patří i všem členkám a členům TKS za materiální pomoc při zajišťování akcí
v klubu, členkám za celoroční úklid klubu, za vaření kávy, čaje a obsluhu při našich akcích.
Zvláštní poděkování patří zastupitelům obce : starostovi obce, zástupci starosty
a zaměstnancům obecního úřadu za příkladnou spolupráci v řešení našich požadavků
k zajištění provozu klubu.
V průběhu roku se uskutečnilo mimo jiné : 2 zájezdy, 3 semináře a 5 společenských akcí .
Klub je pro veřejnost otevřen každý druhý čtvrtek v měsíci od 14 – 17 hodin.
Pravidelné aktivity:
Cyklovýlety do nejbližšího okolí naší obce , cestopisné vyprávění našich členů doprovázené
videoprojekcí z návštěv kulturních a historických památek ČR a ze zahraničí, odborné
semináře ke správnému životnímu stylu, k přírodě a psychologii , hra minigolfu v Tovačově a
pétanque v Troubkách. Návštěva kulturních produkcí v Městském domě v Přerově,
blahopřání k životnímu jubileu člena klubu, výroba velikonočních a vánočních dekorací,
pomoc při obsluze a organizaci setkání seniorů organizovaný v měsíci listopadu obcí Troubky
a návštěva nemocných.
Výlety a zájezdy :
Cyklistické výlety: do Polkovic, Kroměříže, na minigolf do Tovačova, do zvonařské dílny
Brodek u Přerova atd.
Zájezdy : za zdravím 2x do termálních lázní do Maďarska a za poznáním města a lázní
Jeseník organizovaným Olomouckým krajem.

Celospolečenské akce: Účast na Seniorském sympoziu v Tovačově, Papučový bál, Setkání s Klubem
seniorů z Tovačova Opékačka na Obůrce, setkání na Konírně, Mikulášská nadílka a Silvestrovské
rozloučení s rokem 2012.

Zpracovala: ing. Jaroslava Špalková, dne 21.2.2013

