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Věc: Klub seniorů ve Mšeně 

 

 

   Vážení členové městské rady,                                         Ve Mšeně dne 13. listopadu 2010 

 

 

   V návaznosti na program Agenda 21 (prosím o přesné zformulování) města Mšena bychom  

bychom Vás rádi informovali o našem záměru vytvořit prostor pro činnost Klubu seniorů ve 

Mšeně. Na základě podnětů některých starších občanů Mšena, kteří se cítí osamoceni, jsme se 

rozhodli vytvořit prostor pro jejich scházení.  

   Po společném uvažování a rozhovorech trvajících půl roku bychom rádi od začátku února 

zahájili činnost Klubu seniorů ve Mšeně.  Tento Klub by byl určen pro starší občany Mšena i 

okolních obcí. Vycházíme z našich zkušeností a rozhovorů, že řada lidí se cítí  osamocena, 

nemají si s kým popovídat. Proto bychom chtěli těmto lidem poskytnout možnost ke scházení, 

společnému rozhovoru a seznamování. 

   Od začátku února 2011 by se pravidelně každý týden v určený den odpoledne senioři  

scházeli zhruba na 2 hodiny v prostoru evangelické fary a kostela. Zde by měli možnost při 

kávě a čaji si volně popovídat, navázat nové kontakty. Některá setkání by měla volný 

charakter k setkání, jiná by byla  organizována – např. konání ručních prací, přednášky na 

předem dohodnutá témata (historie,  zdraví, zdravý životní styl atd.).  

   Rádi bychom využili k této činnosti bohaté zkušenosti mšenských občanů, zvali bychom i 

hosty odjinud. Budeme vycházet i ze zkušeností obdobných klubů jinde, např. v Mladé 

Boleslavi a z .organizace mladoboleslavské University 3. věku   

   Rádi bychom v této věci spolupracovali s městem Mšeno. Proto se na Vás obracíme s tímto 

dopisem s prosbou, abyste se k myšlence zahájení činnosti Klubu seniorů i vzájemné 

spolupráci vyjádřili. Zároveň Vás prosíme, abyste tento dopis předali k projednání členům 

zastupitelstva města Mšena. 

   Prosíme o Vaši odpověď na náš dopis. 
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