Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov pri OcÚ
Vyšný Klátov
Dňa 8. marca 2008 sa uskutočnila prvá výročná členská schôdza Klubu dôchodcov.
Schôdze sa zúčastnili ako hostia starosta obce Ondrej Jusko a poslanec Milan Cirner.
Po otvorení schôdze členov klubu dôchodcov pozdravili pekným programom dievčatá, ,
ktorý pripravili pod vedením pani Hutníkovej.
Po tomto vystúpení schôdza pokračovala podľa programu:
1. Vyhodnotenie činnosti klubu dôchodcov za rok 2007
2. Informácia o stave finančných prostriedkov, ich čerpaní a príjmoch v roku 2007
3. Voľba dvoch nových členov výboru
4. Plán činnosti na rok 2008
5. Príhovor starostu obce
6. Diskusia
7. Uznesenie z výročnej členskej schôdze
8. Záver oficiálnej časti
9. Spoločenské posedenie s občerstvením
10. Gratulácia členov obecného zastupiteľstva z príležitosti MDŽ s odovzdaním kvetiny a
darčeka
Klub dôchodcov bol založený v marci 2007 . V priebehu tohto roka sa stabilizoval počet
členov na 26. Za necelý rok výbor vyvíjal aktivity v rôznych oblastiach. Najúspešnejší sme
boli v návštevnosti divadelných predstavení . Mimo toho členka KD Marta Juhásová prevzala
starostlivosť o MINIMÚZEUM a je súčasne aj sprievodkyňou. Členky klubu sa zapojili do
skrášľovania obce výsadbou kvetín na námestí obce a vo svahu oproti MINIMÚZEU.
Taktiež boli usporiadané dva zájazdy do zahraničia. Jeden za účelom rekreácie v Maďarsku
a druhý za nákupmi na Ukrajine. Počas predvianočných príprav sme si našli čas na spoločnú
prípravu vianočnej ikebany. Členky KD sa taktiež podieľajú na príprave publikácie o Vyšnom
Klátove , ktorá bude vydaná pri oslavách 675 . výročia založenia obce. Členovia výboru
poďakovali starostovi obce za finančný príspevok na zájazd do Maďarska a na divadelné
predstavenie.
Starosta obce vo svojom príspevku informoval o plánoch do budúcnosti, o projektoch,
ktoré sú podané za účelom rozvoja obce. Vyzval zúčastnených ,aby vplývali na svoje vnúčatá
pri udržiavaní čistoty. Práca KD sa mu páči a plne podporuje jeho aktivity.

Plán práce na rok 2008
1. Stretnutia KD sa budú uskutočňovať podľa potreby – aspoň každý druhý mesiac
2. Zasadnutia výboru sa uskutočnia pred členskou schôdzou KD
3. Vykonávať návštevy nemocných členov a osamelých občanov
4. V spolupráci s mládežou sa starať zeleň v obci
5. Prispieť krátkym programom pri rôznych kultúrnych akciách v obci
6. Zorganizovať aspoň 2 zájazdy do kúpeľných miest, alebo za nákupmi
7. Získavať nových členov
8. Starostlivosť o minimúzeum
9. Vytvoriť krúžkovú činnosť
10. Zabezpečenie zdravotných prednášok
11. Pravidelná návšteva divadelných predstavení
12. Spoločné vychádzky do prírody
13. Predvianočné stretnutie

