na I. čfvrtletí202a
Vychazky:

Konají se vždy v neděli ve 13:30 hod. Sraz je před Dělnickfu domem, trasy budou rnčeny na místě
podle počasí.
Termíny:
5.,|2.,t9.,26.,

leden:
únor:

březen:

2.,9.,16.,23.,
15.,22.,29.,

1., 8,,

CvičenísenjoreJ<:

Cvičeníseniorek se koná každou středu na galerii Dělnického domu od 17:00 hodin.

Dámské jízdy:
Konají se zpravidla druhé uteqý v měsíci od 17:00 hodin ve spolkové mistrrosti v Dělnickém domě.
Termíny: leden: 14. povánoční posezení
únor: 18. dílničkas paní učitelkou. Červenkovou - pozor je to třetí úterý!

březen: 10.

oslava

Kroužek regionální histprie

MDŽ

:

Kona se každéťetíúter,ý v měsíci od 17:00 hodin ve spolkové místnosti v Dělnickém domě.
Termíny: leden:
21.

l8.
l7.

únor:

Urez1:

VÝborové schůze:

Výborové schůze se konají každéposlední pondělí v měsíci od l7:00 hodin ve spolkové místnosti
Dělnického domu.
Termíny: leden: 27.
únor: 24.

březen:

30.

V roce 2019

se dne 15. prosince uskutečnilo setkaní v Dělnickém domě
u příležitosti hodnocení vycházek. Čte"t y klubu chodí jíž2llet. Sešlo se
okolo 20 čtenůklubu. Nyní si můžetepřečístpřehled těch nejzdatnějších.

1.

2.
3.
4,
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Dvořáková Jarka
Moleková lana
Křížová M.
Kučerová H.
Grygarová M.
Husáková K.
Prošková H.
Onderková L.
Fousová J.
Holečková M.

30
28
25
22
22

l4
l2
11

6
4

201 8

počet vychánek
vzdálenost v km
pruměrná účast
pruměr km na vycházku

214km
200
155
141
136
89

km
km
km
km
km

74km

671§Tl
37 km
25 km

2019

34

30
1036
5,8
5,8

1

150
5,5
6,2

Jak jsme uvedli v horní části, naše ,,vycházkáW' v letošním rcce zača|y
JížzZ.sezonu a za uplynulých}Ilet ušly úctyhodných 60.000 kilometrů.
Všem přejeme hodně zdraví a ať jim nohy slouží.

Výbor Chyňavského klubu senioru z.s. vás zve na

Vo

CLE,

NSKoU SCHUZI

která se bude konat v sobofu ďne 22. února 202a od 14:00 hodin
v restauraci Dělnického domu

Program: zprávao činnosti klubu zarokz}lg
zptiwa o finančnímhospodaření za rck ?0I9
usnesení k činnosti klubu v roge 202a
závěr

Po skončenípracovní části členskéschůze bude občerstvení
a volná zábavapři hudbě přítele ing. Jungmaírna.

Na následujícístraně Informátoru vám předkládáme návrh Rámcového
programu klubu na rok 2020, kteď bude členská schůze projednávat.
Případnépřipomín§ si připravte do diskuse členskéschůze.

Rámcový program
činnosti Chyňavského klubu seniořů
na rok 2020
l)VycházkyavýleW:

9) Spolupráce se ZŠa MŠ:

- každou neděli kromě prazdnin, sraz

ve 13:30

- vystoupení na akcích klubu

před Dělnickým domem
- trasy budou určovány na sr.vu
- výlety spojené s návštěvou památek budou
plánovány, ve čtvrtletních p lánech

2) Cvičeníseniorek:

10) Spolupráce s

- každou středu kromě prazdnin

na galerii

f)D

od l7:00 hod.

OÚ při přípravě celoobecního
setkáni seniorů 3.10.
- finančnípodpora činnosti Klubu (dotace OÚ)
- pomoc Klubu při zajišťování akcí a činnostíobce
- všechny akce Klubu.isou přístupnévšem občanům

- spolupráce s

- měsíčněkromě prazdnin, druhé útery v měsíci
- program stanovit ve čtvrlletních plánech

4) Promítání videa. besedy a přednášky:

1

- Chyňava dětem

5) Pobl,tové zájezdy:
- společný lazeňský poby členek Klubu

základna)
- baráčníci - podpora činnosti a spolupráce (zájezdy)
- hasiči zajištění občerstvenípři jamím pochodu

-

dlejejich výběru

6) Kroužek regionální historie:
- schůzky členůkroužku se konaji vždy třetí

úteý

v měsíce od 17:00 hodin ve spolkové
místnosti v Dělnickém domč
- témata zpracování dohadovat na schůzkách
- spolupráce s kronikáři obcí a spolků

7) Zájezdy poznávací. do divadel a na
- účastna z,ájez.du baráčnickéobce

pololetí

2020

- 5. 9, 2020 bude zájezd

upřesněn

koncertv:

bude

- podle možností zajistit zájezd do divadla nebo na
- podrobnosti upřesnit ve čtvrtletních

plánech

l2)

Přání jubilantům:
- předávat blahopřání členůmKlubu
k životnímjubileím a k výročísvatby
- s blahopřáním předávat maíý dárek (v hodnotě

cca 100 Kč)

Chyňava

CHKS, cíl zájezdu

píeďzájezdem

1) Spolupráce s ostatními org.v obci:

- společná organizace 18. ročníku
jarního pochodu všech generací v prostorách
bývalých kasáren
- zahrádkaři - účastna záiezdech (společná členská

- nepravidelně
- program. čas a místo stanovit ve čtvrtletích

I.

OÚ Ch),ňava:

tisk lnformátoru. pozvánek a hlášení rozhlasu
- náslěnka v budor,ě OÚ
- poskytnutí mistnosti pro činnost Klubu
(Dělnický dům)
-

3) Dámské jízdy:

v

(MDŽ.den matek,

celoobecní setkání senioru)
- účastna l8. ročníkujarníhopochodu všech
generaci (program pro děti)
- využíváníškolní tělocvičny (cvičeníseniorek)
- pomoc členůKlubu při sběru papíru

koncert

8) Společenské akce a účastna veřejných akcích:
- společenskévečery pro seniory (v únoru po valné hromadě)
- táborák v Dolikách v čerunu, ve Vilímáku u Onderků v srpnu
- 18. ročníkjarníhopochodu všech generací
se spolkem Chyňava dětem začátek května
- celoobecní setkání seniorů k MDS společně s obecní radou 3.10.
- účastna pokládání kytic - 8.5. a 28. l 0.

13) Propagace činnosti CHKS:
- Informátor - všem členůmKlubu
- nástěnka v budově OÚ
- propagace významných akcí - pozvánky, plakáty,

rozhlas

- přispěvky do tisku (Chyňavský zpravodaj)
- vedení kroniky

