Bilancia činnosti klubu seniorov za rok 2021
Pre pandémiu koronavírusu bol rok 2021 rokom veľkých obmedzení v osobnom živote a bol
rokom obmedzenia činnosti Klubu seniorov Krásna. Covid-19 a jeho varianty nás nútili
rozmýšľať, ako sa musíme chrániť. Jednou z prvých možností bolo nosiť rúško, respirátor,
nechodiť často medzi ľudí a žiť v bubline. Bolo to ťažké a bola tú aj možnosť dať sa zaočkovať
vakcínou, ktorá ochráni pred nákazou Covid-19. Niektorí seniori majú viaceré závažné ochorenie
a nebola im doporučená vakcína. Mnohí mali jednoducho strach z neznámej liečby. Väčšina
členov využila možnosť predchádzať nákaze koronavírusom a dala sa zaočkovať vakcínou ,ktorá
im bola doporučená podľa veku . Správali sa zodpovedne a vôbec nečakali, že ich štát odmení za
vakcináciu peňažným bonusom .
Začiatkom roka 2021 Klub seniorov Krásna evidoval 124 členov.
V roku 2021 pripravil pre svojich členov iba 10 klubových akcií a zúčastnil sa na štyroch
akciách, ktoré organizovala Rada seniorov mesta Košice .To je menej ako po minulé roky.
Obmedzené bolo týždenné stretnutie členov klubu. Mohli sme sa stretávať iba v stiesnenom
priestore altánku za Miestnym úradom v Krásnej. To sa prejavilo v zníženom počte zúčastnených
členov na akciách, lebo podmienkou účasti bolo potvrdenie o očkovaní vakcínou.
Klub seniorov Krásna na začiatku roka 2022 eviduje 107 členov s vekovým
priemerom 77 rokov . 81žien a 26 mužov z tohto počtu je 20 manželských párov . Počet členov
vo veku : 85-75 rokov - 43 členov, 74-70 rokov -37 členov, 69-65rokov -22 členov, 64-59 rokov
-5 členov. Radi uvítame v našom Klube vekovo mladších seniorov a manželské páry.
ĎAKUJEME
členom Samosprávy Klubu seniorov Krásna predsedovi Ing. Antonovi
Paľovčíkovi, hospodárke Paulíne Grácovej, podpredsedovi Michalovi Takáčovi, referentkám
Magdaléne Szabóovej a Márii Martonovej za uskutočnené klubové akcie v roku 2021.
ĎAKUJEME starostovi MČ. Krásna Ing. Petrovi Tomkovi a poslancom miestneho zastupiteľstva
v Krásnej za peňažný príspevok na činnosť Klubu seniorov Krásna a Rade seniorov mesta Košice
za
občerstvenie
na
výletoch.
Samospráva Klubu seniorov Krásna ĎAKUJE všetkým aktívnym členom, ktorí sa
zúčastnili na klubových akciách a akciách organizovaných Radou seniorov mesta Košice.
Vďaka aktívnym členom náš Klub seniorov Krásna získal titul
KLUB ROKA 20202021.
Sladký vianočný darček MED
a SALÓNKY svojim členom osobne odovzdali členovia samosprávy KS Krásna v spolupráci s
MÚ našej mestskej časti. Chuť salóniek sa už vytratila ,ale čaj s medom nás poteší každý deň .
Od 19.11.2021 čakáme na uvoľnenie protipandemických opatrení , aby sme mohli naplánovať
zaujímavé akcie na rok 2022.
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