„Jak se slaví Mikuláš“ aneb víte jak na to?
Vezměte trochu elánu, radosti a dobré nálady a jděte na to!!!! Tak to udělali senioři z Vyšních Lhot. Pozvali
si na pomoc své kamarády z Nošovic, pozvání přijali i významní hosté – pan K. Moškoř, člen Krajské rady
seniorů Moravskoslezského kraje, starosta obce R.Čagala a místostarostka K. Kurková. Senioři všechny
překvapili různými soutěžemi, ať už vědomostními, které se týkaly 100 let od založení republiky nebo
znalostmi o přírodě a také tanec hrál svůj prim. Ve vědomostních soutěžích se lépe prezentovali účastníci
Vyšních Lhot, v tanci vítězili hosté z Nošovic. „Mikuláše“ všem zpříjemnilo vystoupení děvčat Veroniky a
Áďi svými disco tanci, obě z taneční školy Horizonty Havířov. Po nich přišla na taneční parket skupina
Eldorádo s country tanci. Odpolednem doprovázeli svým slovem předsedkyně místního klubu V.
Motlochová a výborně jí sekundoval M.Carbol. Prezentovali se jako rodilí moderátoři. Sváteční atmosféru
umocňoval pan Glembek hrou na klávesy a svým zpěvem. Všichni přítomni si také pochutnali na výborných
zákuscích M.Kaňokové, ke kafíčku byly super. Ani gulášek pana Zeleného, majitele a kuchaře restaurace
Maryčka ve Vyšních Lhotách, kde jsme se sešli, nezůstal v ničem pozadu a vůně guláše zaplavila postupem
času celý sál. Všichni se skvěle bavili, dobrá nálada nechyběla a tančilo se o sto šest. Můžete mi věřit, píši to
bezprostředně po té, co jsem „Mikuláše„ prožila. K nahlédnutí byly v průběhu setkání také dvě fotokroniky,
ty pečlivě připravuje a vede S.Kohutová. Zkrátka není nad to být seniorem ve Vyšních Lhotách a mít elán,
čas a pozitivní přístup k životu. Jde o to chtít a zúčastnit se. Za to patří díky organizátorům akce, tj. členům
výboru Senior klubu ve Vyšních Lhotách. Mnohdy si členové - senioři ani neuvědomují, kolik musí výbor
klubu vynaložit úsilí, času a snahy, aby se mohly různé akce uskutečnit a být přínosem pro všechny. Na
„Mikuláše“ se jim to moc pěkně povedlo.
Za Senior klub Vyšní Lhoty Milena Zielinová

