Zápis z jednání ke Dnům seniorů 2013

Místo: Masarykovo nám. 1/167 (radnice), Jeseník
Termín: 11.6.2013 od 12 hodin
Účastníci: Jana Křivánková, Věra Vymětalová a Mgr. Jiří Kovalčík (všichni MěÚ Jeseník), Bc. �������������￡Renata Plevová (komise pro rodinu a sociální věci, komise pro občanské záležitosti), Alice Macečková a Ing. Jan Rotter (Penzion pro seniory Jeseník)
Omluveni: Mgr. Alena Trunečková (Klub seniorů pracovníků ve školství Jeseník),Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník), Miroslav Hrdlička (MKZ Jeseník), František Surmík (Priessnitzovy léčebné lázně)

	Přivítání a hodnocení akce z předchozího roku – Ing. Jan Rotter
	Stanovení termínu – bylo domluveno, že v letošním roce budou dny seniorů probíhat ve dnech 2.10.-6.10.2013
	Spolupracující subjekty – Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, MKZ Jeseník, Penzion pro seniory Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
	Navrhovaný program
	Středa
program začne výstavou kompenzačních pomůcek, která bude probíhat v době od 9 do 16 hodin v kapli – při přípravě se bude spolupracovat s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Jeseníku – bude projednáno – bude požádáno o odpuštění pronájmu kaple – rezervaci kaple zajistí ���雸Renata Plevová

	Nově bude otevřena expozice geologie ve Vlastivědném muzeu Jesenicka – v loňském roce došlo k tomu, že tři vstupy byly hrazeny z rozpočtu města a následně VMJ poskytlo i na 1.10. jakožto mezinárodní den seniorů vstupy pro seniory zdarma – Jiří Kovalčík osloví ředitelku muzea ohledně letošních možností vstupů, aby byl postup v letošním roce koordinovanější
	Odpoledne by mohlo proběhnout divadlo nastudované studenty Gymnázia Jeseník „Starci na chmelu“ – s MKZ Jeseník projedná Jiří Kovalčík možnost poskytnutí divadla pro tuto aktivitu; Jan Rotter projedná se studenty, zda je možné zrealizovat vystoupení

	Čtvrtek 
	proběhne v kapli pásmo kulturních vystoupení skládajících se z divadla, zpěvu a tance, název by mohl být „Senioři baví seniory“
	Možní účastníci:
	Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou - divadlo
	Domov pro seniory Javorník
	Klub seniorů Zlaté Hory – pan Šos

Kluby seniorů Jeseník – zpěv a tanec
Trnka Česká Ves
Klub seniorů Písečná – country tance
Domov důchodců Zlaté Hory
	Jednotlivé potenciální účinkující osloví Jana Křivánková a Renata Plevov￡Renata Plevová
Poláci – vytipuje a případně domluví Jan Rotter
	bude požádáno o odpuštění pronájmu kaple – rezervaci kaple zajistí Renata Plevov￡Renata Plevová
	Dle dalších potřebných nákladů by mohlo být zajištěno drobné občerstvení pro účastníky, bude potřeba rezervovat místa předem ideálně v IC Jesenicka – domluví Jiří Kovalčík

Zároveň by bylo potřeba, aby akci někdo konferoval – Jiří Kovalčík osloví Františka Surmíka
Na této akci by se měla také předat vlajka města Jeseník seniorům a předat tak symbolicky město seniorům na Dny seniorů 2013 
	Od 16 hodin proběhne zahájení Akademie třetího věku v Klubu seniorů v Jeseníku, návrh tématu je oblast zdravého stravování, které by mohl přednášet pan Škvařil – cenu přednášky zjistí Jan Rotter, na zvážení je přesun konání do kaple

	Pátek 
Výlet pro seniory do Polska (Glucholazy, Jarnoltowek a další) – cena na jednotlivce vychází na 120 Kč, budou si jej hradit účastnící zájezdu, zájezd má na starosti Věra Vymětalová

	V Priessnitzových léčebných lázních proběhne koncert jakožto benefiční akce – na realizaci spolupracuje paní Pohlová s paní Fárkovou z klubu seniorů pracovníků ve školství – Jiří Kovalčík ověří přesnou dobu konání a cenu vstupného

	Sobota
Dopoledne proběhne promítání filmu pro seniory v kině – vstup zdarma, náklady hradí MKZ Jeseník, je potřeba zajistit dohled nejen dobrovolníků a nejlépe i rezervaci kina dopředu v IC oproti vydání vstupenky

Od 17 hodin proběhne v Hotelu Slovan taneční setkání pro seniory, Renata Plevov￡Renata Plevová domluví v Hotelu Slovan pořádání akce, vstupné bude zdarma, z městského rozpočtu bude zaplacena hudba (kapelu domluví s Františkem Surmíkem Jiří Kovalčík a drobné občerstvení by mohl zajistit Hotel Slovan – pokusí se dojednat Renata Plevov￡Renata Plevová, zbytek si budou hradit účastníci sami

	Neděle
Dopoledne proběhne mše svatá v Jeseníku – Jan Rotter požádá pana faráře, aby během mše zohlednil seniorské téma např. v rámci kázání

	Závěrečnou akcí Dnů seniorů 2013 by mělo být divadelní představení herce Stanislava Zindulky, který proběhne od 16 hodin v divadle – akce bude prezentována i na plakátech Dnů seniorů, vstupné pro určitý počet seniorů bude částečně hrazen tak, že cena pro seniory by měla být 50 Kč, bude nutná rezervace a vyzvednutí předem, Renata Plevov￡Renata Plevová zjistí od paní Macháčkové z MKZ Jeseník, jaká je představa o spolufinancování v rámci Dnů seniorů 2013, na akci by měla být vrácena do rukou vedení města vlajka města Jeseník, bylo by dobré do tohoto zaangažovat také pana Zindulku

	Propagace – z  rozpočtu města bude hrazeno zajištění propagačních materiálů (25 plakátů A2), program bude prezentován také v bezplatném měsíčníku města JesInfo (zářijové vydání, články do 6.9.2013) a Měsíčním zpravodaji (do 10.8.2013 musí být zaslány podklady), bylo by také dobré zajistit účast novinářů přímo na aktivitách
	Dobrovolnictví – bude potřeba zajistit studenty pro pomoc při realizaci programu – Jan Rotter se pokusí domluvit s Gymnáziem Jeseník a SOU a SOŠ strojírenské a stavební, bude potřeba dobrovolníky na akce do kaple, do kina a divadla – domluví se v rámci OSVZ
	Účast zástupců města a vedení – ve čtvrtek na předávání vlajky seniorům dopoledne v kapli, v neděli v divadle na vrácení vlajky, v sobotu na taneční setkání ve Slovanu
	Další setkání – proběhne na počátku července v prostorech Penzionu pro seniory v budově na ulici Beskydská
	Závěry a úkoly
	Projednat na komisi pro rodinu a sociální věci a připravit materiál do Rady města Jeseník k převzetí záštity nad Dny seniorů a odpuštění pronájmů za kapli – Jiří Kovalčík – do 3.7.2013
	Zajistit rezervaci kaple pro jednotlivé aktivity Dnů seniorů 2013 – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 2.7.2013

Projednat se studenty možnost realizace představení „Starci na chmelu“ ve středu v divadle – Jan Rotter – do 2.7.2013
	Oslovit pana Škvařila ohledně finančních požadavků na realizaci přednášky v rámci akademie třetího věku na téma zdravé stravy – Jan Rotter – do 2.7.2013
	Domluvit v Hotelu Slovan realizaci tanečního večera pro seniory včetně občerstvení zdarma – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 2.7.2013
	Ověřit termín a výši vstupného na benefiční koncert v lázních – Jiří Kovalčík – do 2.7.2013
Prověřit a zajistit výrobu praporu města pro předání seniorům – Jiří Kovalčík – do 31.8.2013
Domluvit v IC Jesenicka možnost rezervace na některé aktivity – Jiří Kovalčík do 2.7.2013
Projednat možnosti rezervace kina u MKZ Jeseník – Jiří Kovalčík – do 2.7.2013
	Domluvit promítání filmů v kině a ověřit možnost využití divadla na středeční divadlo - Jiří Kovalčík – do 2.7.2013
	Oslovit Františka Surmíka pro konferování čtvrtečního programu v kapli a zajištění kapely na taneční setkání pro seniory – Jiří Kovalčík – do 2.7.2013
	Dojednání možnosti bezplatných vstupů pro seniory do Vlastivědného muzea Jesenicka s ředitelkou – Jiří Kovalčík – do 2.7.2013
	Ověřit u MKZ Jeseník míru podílení se na představení herce Stanislava Zindulky v neděli v divadle – Renata Plevov￡Renata Plevová – do 2.7.2013
	Zjistit předběžný program vystoupení jednotlivých subjektů ve čtvrtek v kapli – Renata Plevov￡Renata Plevová, Jana Křivánková a Jan Rotter – do 2.7.2013
	Zajistit realizaci pátečního výletu pro seniory – Věra Vymětalová – do 3.10.2013
	Domluvit s panem farářem v rámci mše zohlednění účasti seniorů – Ing. Jan Rotter – do 31.8.2013
	Domluvit pro dobrovolnictví studenty ze SOŠ a SOU strojírenském a stavebním  – Jan Rotter – do 31.8.2013
	Svolat další jednání na 2.7.2013 – Jan Rotter – do 21.6.2013



Zapsal: Jiří Kovalčík

