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Věc: Klub seniorů ve Mšeně – upřesnění záměru a žádost o finanční podporu 

 

   Vážení členové městské rady,                                         Ve Mšeně dne 7. prosince 2010 

 

   potěšilo nás, že jste na svém zasedání v pondělí 15. listopadu 2010 podpořili iniciativu 

zahájení činnosti Klubu seniorů ve Mšeně. Na základě podnětu ze zprávy pana starosty 

Martina Macha bychom Vás nyní chtěli seznámit s podrobnostmi našeho záměru a také Vás 

jako představitele města požádat o morální i finanční podporu. 

   Naším záměrem je zaktivizovat ty seniory ze Mšena i z okolních obcí, kteří se cítí 

osamoceni. Rádi bychom jim umožnili jednou týdně prožít část dne ve společenství s jim 

generačně blízkými lidmi. 

   Setkání Klubu seniorů by se konalo jednou týdně na evangelické faře vv Boleslsavské ulici 

ve čtvrtek od 16 do 18 hod. vedle možnosti seznámení a společného rozhovoru při čaji a kávě 

by pro  návštěvníky Klubu byl připravován různorodý program jako např. ukázky ručních 

prácí (suchá vazba, paličkování atd), předčítání vybraných textů z literatury, přednášky na 

různá témata (historie regionu, osobnosti regionu, zdravý životní styl), čas od času koncert. 

   Aktivizace seniorů by spočívala v tom, že by se sami aktivně podíleli na tvorbě programu 

svými nápady, mohli by i sami v rámci činnosti Klubu ostatním sdělit své životní zkušenosti 

či si připravit jiný program.  Při tvorbě programu chceme v prvé řadě využít zkušenosti a 

dovednosti občanů ze Mšena a okolí. Samozřejmě bychom v případě zájmu pozvali i lektory 

odjinud. 

   Počítáme i s využitím farní zahrady pro posezení u ohně. Zde bychom však rádi zřídili i 

hřiště pro seniory s pomůckami pro zlepšení jejich fyzické kondice podobné tomu, jaké mají  

lidé k dispozici u Domu s pečovatelskou službou v Mladé Boleslavi na radouči. Toto hřiště by 

mohlo eventuálně sloužit i dětem a tím by se vytvářela i možnost mezigeneračního setkávání. 

    Výhledově bychom pro činnost Klubu seniorů rádi využili možnost získat finanční 

prostředky z Programu rozvoje venkova prostřednictvím občanského sdružení Vyhlídky. 

Město Mšeno by se mohlo stát partnerem při podávání žádosti. 

   V této chvíli se na Vás, éobracíme se žádostí o finanční podporu na rok 2011. Při frekvenci 

jednoho setkání týdně bychom potřebovali částku 19900,- Kč. V tom jsou zahrnuty režijní 

náklady (voda, teplo, elektřina, poštovné, telefony apd.) a lektorné a cestovné pro 

přednášející. 

   Vážení členové městské rady! Prosíme Vás o odpověď a vyjádření k našemu dopisu. 

Zároveň Vás prosíme  , abyste tento dopis předali k projednání na nejbližší městské 

zastupitelstvo.  

    

               S pozdravem 
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