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Klub seniorů s novým vedením 

 
Víte, že tradice Klubu seniorů ve Svitavách trvá již 35 let?  
  

Toto komunitní centrum má své zázemí ve 
Fabrice a na základě dobrovolného členství 
sdružuje cca 120 seniorů. Posláním klubu je 
smysluplné využití volného času v podobě 
kulturních, společenských, zájmových a 
vzdělávacích aktivit. 
 
V posledních deseti letech činnost klubu 
směřovala proaktivně, bohatý program 
zajišťovala samospráva ve složení: Markéta 
Dolníčková, Jana Žatečková, Libuše Švachová, 
Miluše Ehrenbergerová a předsedkyně - 
Božena Hrušková. Především pak zásluhou 
Boženky Hruškové byl provoz klubu zajišťován 

v nadstandartním časovém horizontu. Díky ní byla v klubu navozena přívětivá atmosféra a klub se 
stal místem pro setkávání, výměnu zkušeností, upevňování a 
navazování sociálních kontaktů.  Svojí trpělivou a obětavou péčí 
poskytovala návštěvníkům klubu potřebné informace v podobě 
základního poradenství, zajišťovala aktivizaci, edukační činnost a 
další podpůrné aktivity.      
 
V lednu se konala výroční členská schůze klubu seniorů, na které 
samospráva klubu odstoupila a byla zvolena nová samospráva 
s předsedkyní Milenou Brzoňovou.  
 
Poděkování za mnohdy nelehkou, ale obětavou práci nejen 
dlouholeté předsedkyni klubu Boženě Hruškové, ale celé 
samosprávě vyjádřil místostarosta města Pavel Čížek a nově zvolené 
samosprávě ve složení: Milena Brzoňová, Marie Sádlíková, Jana Křivková, Vlasta Stündlová, Marie 
Brandejsová, Dana Maňasová, Milada Vacková a Daniela Hrnčířová popřál mnoho úspěchů a 
dobrých nápadů pro rozvoj dalších aktivit.  
 

 
 

Šárka Řehořová 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Klub seniorů Svitavy - činnost 
V lednu letošního roku byla zvolena nová samospráva klubu seniorů.   
Činnost klubu seniorů v nadcházejícím období bude vycházet z dosud osvědčených aktivit, ale bude 
rozšířena o další akce podle zájmu seniorů. V této souvislosti jsme připravili průzkumové letáčky, 
kde se mohou členové klubu během února vyjádřit k nově navrhovaným činnostem a zároveň mohou 
navrhnout i oblasti, které by rádi do práce klubu seniorů zahrnuli.  
 
Navázali jsme spolupráci s územním odborem Hasičského záchranného sboru Svitavy, jejímž 
cílem je upozornit seniory na problematiku požární ochrany. První takovou akcí bude přednáška 
zaměřená na požární bezpečnost v domácnostech a uskuteční se v březnu. Využijeme v tomto 
pololetí možnost prohlédnout si stanici na Olbrachtově ulici.   
 
Dlouhodobě budeme spolupracovat s Městskou policií Svitavy. Dohodli jsme cyklus 
neformálních besed s městskými strážníky na aktuální témata, např. bezpečnost občanů, dopravy, 
občanského soužití. Máme přislíbenou návštěvu služebny policie, ukázku vybavení a názorné 
předvedení sebeobrany. 
 
Máme zájem o spolupráci s ostatními spolky, jejichž členové jsou i senioři, a také s poskytovateli 
sociálních služeb. Prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu bude 
svolána v březnu schůzka všech zainteresovaných subjektů, na které navzájem předneseme své 
představy a dohodneme se na případné spolupráci, např. při zajišťování kulturních, sportovních a 
společenských aktivit, abychom mohli naši členům nabídnout jejich větší okruh. Záštitu nad 
schůzkou převzal starosta města. 
 
Předpokládáme, že postupně rozšíříme nabídku služeb pro všechny seniory, nejen pro členy klubu. 
Rádi bychom v budoucnu ve spolupráci s městem vytvořili tzv. kontaktní místo pro seniory. Chtěli 
bychom také v klubu prezentovat projekt  Seniorpasů (www.seniorpasy.cz ), který seniorům 
umožňuje levnější návštěvy vybraných kulturních památek, muzeí, výstav a jiných obdobných 
aktiv. V rámci projektu lze získat slevy i při ubytování, stravování seniorů nebo zajišťování 
zdravotních a rehabilitačních služeb. Poskytovatelé výhod pro seniory přímo spolupracují 
s realizátory projektu. V této souvislosti bychom chtěli oslovit i svitavské podnikatele, aby se podle 
svých možností do projektu zapojili. 
 
Od března budou svitavští senioři pravidelně informováni o aktivitách klubu  prostřednictvím 
měsíčníku Naše město. Připravujeme své vlastní webové stránky, na kterých budou k dispozici 
informace o všech plánovaných akcích, elektronická verze přihlášky a budou zde i odkazy na 
zajímavé weby pro seniory.    
 
Přihlášky do klubu seniorů je možné vyzvednout v naší klubovně v místnosti č. 3.01 
multifunkčního centra Fabrika vždy v pondělí od 14 do 17 hodin, nebo na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Svitavy. 
 
 
 
Bc. Milena Brzoňová 
předsedkyně Klubu seniorů Svitavy 
mob. 724360 060 
e-mail: symil@seznam.cz  

 


