
Přílohy 

Příloha č. 1.: 

Přehled aktivit organizovaných seniory 

září 2012 – září 2013 

září 

2012 

společná vycházka 

k Hájovně 

program:  

 grilované klobásy 

 akce se zúčastnil i starosta obce 

v masce medvěda 

 soutěže v hodu tenisovými 

míčky 

52 seniorů 

září 

2012 

rekondiční pobyt 

na Šumavě 

program: 

 pobyt pořádal okresní výbor 

sdružení tělesně postižených 

 senioři strávili týden 

v rodinném penzionu ve 

Zdíkově, v jeho průběhu 

vyráželi na společné výlety po 

okolí 

12 seniorů 

září 

2012 

zájezd program: 

 návštěva kostela v Přehýšově 

a občerstvení v místním 

hostinci. Každý účastník dostal 

bramborák a sklenici vína 

 exkurze v závodě na výrobu 

elektroniky v Chotěšově 

 muzeum v Horažďovicích 

 prohlídka hradu Rabí a města 

Sušice 

 společná večeře ve Vrhavči 

36 seniorů 

říjen 

2012 

rekondiční pobyt 

v Jetřichovicích 

program: 

 vycházky po okolí 

 společenské večery – na každý 

byl zajištěn program – 

například módní přehlídka 

v retro oblečení, večer s hudbou  

16 seniorů 

listopad 

2012 

členská schůze 

STP 

program: 

 vystoupení dětí z mateřské 

školy 

 návštěva Mikuláše s čertem 

a rozdání balíčků 

 blahopřání seniorům, kteří 

oslavili narozeniny 

 občerstvení 

83 seniorů 



prosinec 

2012 

přednovoroční 

vycházka 

program: 

 vycházka po obci 

 občerstvení ve Spolkovém 

domě 

 blahopřání do nového roku 

28 seniorů 

únor 

2013 

masopust program: 

 průvod obcí 

 v maskách myslivců se seniorky 

umístily v soutěži masek na 3. 

místě 

18 seniorek 

od 

března 

do září 

pentaque každý týden od března do září se vždy 

v úterý schází 15 až 20 seniorů na 

místním hřišti a hrají pentaque 

 

březen 

2013 

členská schůze 

STP 

program: 

 vystoupení dětí z mateřské 

školy 

 zpráva o činnosti sdružení 

 občerstvení 

 kolo štěstí 

 hudba 

91 seniorů 

březen 

2013 

vycházka  

do Přehýšova 

program: 

 zabijačkové hody v místním 

hostinci 

24 seniorů 

duben 

2013 

vycházka po obci program: 

 návštěva památek v obci 

spojená s odborným výkladem 

pana A. Hesse 

 kostel, zámecká kaple 

 občerstvení ve Spolkovém 

domě 

32 seniorů 

duben 

2013 

slet čarodějnic program: 

 průvod čarodějnic 

 soutěže masek 

 občerstvení 

 hudba 

 

květen 

2013 

rekondiční pobyt v 

Soběšicích 

program: 

 vycházky po okolí Soběšic 

 zpívání s harmonikou 

 výlet do Sušice 

 po celý týden možnost koupání 

v krytém bazénu a masáže 

29 seniorů 

červen 

2013 

zájezd do Blatné program: 

 návštěva zámku Blatná 

 muzeum židovské synagogy 

v Kasejovicích 

 exkurze v Zámeckém ovocném 

lihovaru v Blatné, spojená 

s ochutnávkou pálenek 

36 seniorů 



 večeře ve Chválenicích 

červenec 

2013 

vycházka 

k Bítovskému 

rybníku 

program: 

 táborák a občerstvení u rybníka 

 každý účastník přišel 

v pruhovaném oblečení 

 soutěže 

28 seniorů 

srpen 

2013 

rekondiční pobyt 

ve Zdíkově 

program: 

 vycházky a výlety po okolí 

(Churáňov, Zadov a rozhledna 

Javorník) 

10 seniorů 

září 

2013 

zájezd na Zahradu 

Čech do Litoměřic 

program: 

 prohlídka výstavy Zahrada 

Čech 

 zámek Libochovice 

 oběd v Zichovicích 

 

36 seniorů 

září 

2013 

rekondiční pobyt 

v Železné Rudě 

program: 

 vycházky po okolí Železné 

Rudy 

 výlet do Bavorské Rudy 

 hudební večer 

10 seniorů 

září 

2013 

rekondiční pobyt 

v Hrádku u Sušice 

program: 

 společné rozcvičky  

 výlet do Dobré vody, Prášil, 

na Čeňkovu pilu a Sušice 

 návštěva bazénu 

v Horažďovicích 

 večer s harmonikářem 

 hraní pentaque 

12 seniorů 

 

  



Příloha č. 2.: 

Přehled akcí pořádaných obecním úřadem a zájmovými spolky 

 

září 2012 Závody BMX program: 

 závody BMX 

 občerstvení 

 diskotéka 

Obecní úřad 

 Výlet na 

Šumavu 

program: 

 pěší výšlap z Modravy na 

Březník 

 návštěva muzea na Březníku 

Turistický spolek 

říjen 

2012 

10. Hubertova 

jízda 

 Jezdecký klub 

listopad 

2012 

Hubertská 

zábava 

 Myslivecké 

sdružení 

 Divadlo  vystoupení loutkového divadla 

z Třemošné 

Obecní úřad 

 Zájezd na fotbal  zájezd na kvalifikační utkání 

české reprezentace ČR – Malta 

 

 Výroba šperků  výroba šperků z korálků a plsti  Místní knihovna 

 Koncert  vystoupení mužského vokálního 

kvinteta Hlasoplet 

Obecní úřad 

prosinec 

2012 

Dekorování 

svíček 
 zdobení svíček za studena Místní knihovna 

 2. ročník o NEJ 

čtenáře 

 Místní knihovna 

 Rozsvícení 

vánočního 

stromu 

 adventní zpívání u vánočního 

stromu s občerstvením 

Obecní úřad 

 Vánoční trh  prodej keramických ozdob 

a vánočních dekorací 

Základní škola 

 Mikulášská pro 

děti 
 Mikulášská nadílka pro děti Sdružení 

dobrovolných 

hasičů 

 Čertovská 

zábava 

 Sdružení 

dobrovolných 

hasičů 

 Lampionový 

průvod 
 lampionový průvod a zpívání 

koled 

Základní škola 

 Prodej kaprů  Český rybářský 

svaz 

 Silvestr  Silvestrovská veslice Obecní úřad 

leden 

2013 

Divadlo  zájezd do Velkého divadla 

v Plzni na představení Lakomec 

Obecní úřad 

únor  

2013 

Zájezd na lyže  zájezd do Mariánských lázní  Obecní úřad 



 Masopust  masopustní průvod masek, 

vyhlášení nejlepších masek 

 občerstvení 

Obecní úřad, 

spolky 

březen 

2013 

Dětský maškarní 

bál 

 TJ metaná 

 Aktivní víkend  víkend na Šumavě Rodinné centrum 

 Divadelní 

představení 
 představení amatérského divadla 

Propadlo 

Rodinné centrum 

 Turistický výlet  výlet do Písku a návštěva 

středověké krčmy 

Turistický spolek 

duben 

2013 

Přednáška o 

zdravé výživě 

 Rodinné centrum 

 Slet čarodějnic  průvod čarodějnic obcí, soutěže 

u Spolkového domu 

 hudba 

Obecní úřad, 

spolky 

květen 

2013 

Oslavy 

osvobození 
 příjezd kolony historických 

vozidel do obce 

 položení květin u památníku 

osvobození 

Obecní úřad 

 Hasičská soutěž  soutěž v požárním útoku 

družstev 

Sdružení 

dobrovolných 

hasičů 

 Pouťová zábava  Obecní úřad 

 Alergie 

v dětském věku 
 přednáška ve Spolkovém domě Rodinné centrum 

 Jarní rybářské 

závody 

 Český rybářský 

svaz 

 Dětský den  soutěže pro děti Obecní úřad, 

spolky 

červen 

2013 

Muzikantský 

Heřmánek 
 country festival Country club 

 Prevence úrazů  přednáška Rodinné centrum 

 Koncert  vystoupení dua Eva a Vašek Obecní úřad, 

Myslivecké 

sdružení 

červenec 

2013 

Turnaj v metané  TJ metané 

 Dětské rybářské 

závody 

 Český rybářský 

svaz 

 Posezení u 

rybníka 
 posezení s hudbou u rybníka 

 rybí speciality, klobásy 

Český rybářský 

svaz 

 Memoriál 

Zimermanna a 

Strejce 

 turnaj fotbalových mužstev z 

okolí 

TJ kopané 

 

  



Příloha č. 3.: 

ROZHOVORY 

PRVNÍ SKUPINA A DRUHÁ SKUPINA – aktivní senior 

1) Jste spokojen s životem v obci? 

2) Měl jste před odchodem do důchodu nějaké koníčky? 

3) Jste členem Svazu tělesně postižených, který organizuje zájmové aktivity 

seniorů v obci? 

4) Jste členem nějakého jiného spolku nebo organizace? 

5) Účastníte se zájmových aktivit pořádaných v obci? 

6) Jste o zájmových akcích dostatečné informován? 

7) Které zájmové aktivity vás nejvíce zaujaly? 

8) Zapojujete se do organizování zájmových aktivit pro seniory? 

9) Čím se při organizování zájmových aktivit řídíte, podle čeho je vybíráte? 

10) Účastníte se jen zájmových aktivit, na jejichž organizování se podílíte nebo 

využíváte i nabídky ostatních institucí v obci? 

11) Je nějaká zájmová aktivita, která dle vašeho názoru v obci chybí, není nabízena? 

12) Podporuje dle vašeho názoru obec zájmové aktivity seniorů, má zájem o jejich 

zapojení do dění v obci? 

13) Máte v oblasti zájmových aktivit nějaký nesplněný sen? 

TŘETÍ SKUPINA – neaktivní senior 

1) Jste spokojen s životem v obci? 

2) Měl jste před odchodem do důchodu nějaké koníčky? 

3) Jste členem Svazu tělesně postižených, který organizuje zájmové aktivity 

seniorů v obci? 

4) Jste členem nějakého jiného spolku nebo organizace? 

5) Účastníte se zájmových aktivit pořádaných v obci? 

6) Jste o zájmových akcích dostatečné informován? 

7) Máte v plánu se nějakých zájmových aktivit zúčastnit? 

8) Máte konkrétní důvod, proč se zájmových aktivit neúčastníte nebo vás nabízené 

aktivity dosud nezaujaly? 

9) Jaké činnosti vám schází, čemu byste se rád věnoval? 



10) Podporuje dle vašeho názoru obec zájmové aktivity seniorů, má zájem o jejich 

zapojení do dění v obci? 

11) Víte, že zájmové aktivity pro seniory jsou ve vaší obci dotovány obecním 

úřadem? 

12) Máte v oblasti zájmových aktivit nějaký nesplněný sen? 

13) Máte v oblasti zájmových aktivit nějaký nesplněný sen? 

STAROSTA OBCE 

1) Co myslíte, že u seniorů nejvíce ovlivňuje spokojenost či nespokojenost 

s životem v obci? 

2) Jste vy sám spokojený s životem v obci? 

3) Jakým způsobem pomáhá obec seniorům, poskytuje jim nějakou podporu? 

4) Máte přehled o zájmových aktivitách seniorů ve vaší obci, myslíte, že je 

důležité, aby senioři byli aktivní? 

5) Jak hodnotíte zapojení seniorů do zájmových aktivit ve vaší obci? 

6) Myslíte si, že nabídka zájmových aktivit pro seniory je dostatečná? 

7) Napadly by vás některé aktivity, které by byly pro seniory vhodné, ale ve vaší 

obci nejsou nabízeny nebo je není možné uskutečnit? 

8) Jaký je dle vašeho názoru největší problém seniorů při zapojování do zájmových 

aktivit? 

 

 


