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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov získalo dotaci na spoleãn˘ projekt

pro seniory NezÛstat stát stranou, kter˘ realizuje spoleãnû s Domem

kultury v polském Ozimku.

Podzimní ãást projektu probûhla v listopadu 2019 a zahrnovala dvû

vzájemná setkání ãesk˘ch a polsk˘ch seniorÛ.

První setkání ve dnech 22.–23. listopadu se uskuteãnilo v Ozimku

a mûlo na programu pfiedev‰ím seznamovací aktivity. V polském

partnerském mûstû funguje pfii Domu kultury sdruÏení seniorÛ s ná-

zvem ·kola superbabiãek a superdûdeãkÛ, která pfiipravuje nejrÛz-

nûj‰í kulturní, sportovní a zájmové aktivity pro seniory z celého ozi-

meckého regionu, a bylo tedy hlavním organizátorem náv‰tûvy pat-

nácti R˘mafiovanÛ v jejich mûstû. V pátek probûhly seznamovací 

aktivity a ukázky relaxaãního tréninku a terapie smíchem. V sobotu

dopoledne byly na programu vzdûlávací aktivity vedené originální

metodou Klanza a také rehabilitaãní cviãení zamûfiené na zdravou pá-

tefi. R˘mafiov‰tí úãastníci si uÏili také náv‰tûvu Parku vûdy a lidské 

evoluce v Krasiejówû. Setkání bylo zakonãeno podveãerním koncer-

tem, kter˘ uspofiádal DÛm kultury v Ozimku.

Druhé setkání pak probûhlo hned o následujícím víkendu

v R˘mafiovû. Dvaadvacet polsk˘ch seniorÛ nejprve nav‰tívilo

Mûstské muzeum R˘mafiov a jeho externí expozici v Hedvû âesk˘

brokát. V podveãerních hodinách se pak zúãastnili zahájení R˘ma-
fiovského adventu a rozsvícení vánoãního stromu na r˘mafiovském

námûstí, kde je zaujal zejména originální betlém. Sobotní dopoledne

bylo vûnováno spoleãn˘m workshopÛm v budovû Stfiediska volného

ãasu na ulici Julia Sedláka. R˘mafiované si pro své polské pfiátele pfii-

pravili spoleãnou pfiípravu regionálních jídel, zájemci si mohli v gast-

rodílnû zdobit tradiãní ãeské perníãky, v textilní dílnû vyrobit patch-

workové vánoãní ozdoby nebo v technické dílnû zhotovit dfievûnou

vánoãní dekoraci. Po spoleãném obûdû se pak vûnovali relaxaãnímu

cviãení pod vedením Heleny Tesafiové a nav‰tívili koncert smí‰eného

pûveckého sboru z Bruntálu v kapli V Lipkách.

Dûkujeme v‰em, ktefií se na pfiípravû obou setkání podíleli, a ‰irokou

vefiejnost uÏ teì mÛÏeme pozvat na jarní ãást projektu, v rámci níÏ

bude v kvûtnu na r˘mafiovském námûstí uspofiádán Den zdraví a so-

ciálních sluÏeb.
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