Zápis ze členské schůze Sdružení křesťanských seniorů Žďár nad Sázavou, 23.9.2020
Přítomni: viz prezenční listina (26 členů)
Zápis: Jaroslav Hulák
Ověřovatel zápisu: Stanislav Kodys
Předseda žďárského klubu SKS přivítal přítomné, poděkoval jim za jejich odvahu přijít a seznámi je s programem
schůze:
• Zahájení, schválení programu schůze – Jaroslav Hulák
• Duchovní slovo – P. Blažej Hejtmánek
• Vystoupení místostarosty města Žďáru nad Sázavou – Josef Klement
• Procedurální záležitosti - Jaroslav Hulák, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
• Zpráva o činnosti SKS v uplynulém období – Jaroslav Hulák, Stanislav Kodys
• Zpráva o hospodaření – Marie Vašková
• Zpráva Kontrolní komise – Antonín Trávníček
• Návrh Plánu činnosti SKS Žďár nad Sázavou na rok 2020 a 2021
• Návrh usnesení
• Závěrečné slovo předsedy – cca v 16.30
Program byl přijat. Po úvodní modlitbě předal slovo P. Blažeji Hejtmánkovi: Duchovní slovo
Otec Blažej hovořil o zvláštní době letošního roku. Postní doba i velikonoce byly letos jiné. Jsme limitováni bez naší
vůle. Je to příležitost pro návrat našeho srdce i mysli k Bohu. Aby byl v našem životě první. Když mu dokážeme vše
svěřit, on se postará. Obrácení se k Bohu je pro nás šancí. A na nás záleží, jak to bude v době pokoronavirové.
Místostarosta města Žďár nad Sázavou Josef Klement popsal svoji zkušenost z karantény a události na MěÚ. Školy se
standardně rozeběhly od 1. září a dnes jsou omezovány nařízeními ministerstva zdravotnictví. Sociální služby ve městě
fungují normálně a jejich zaměstnanci jsou v pořádku. Připomněl výrobu štítů na 3D tiskárnách středních škol na jaře.
Nyní on sám předal sociálním službám 300 ks respirátorů ze zásilky z Taiwanu. Firma Senekura po dlouhých jednáních
začne od počátku října stavět Alzheimer centrum s kapacitou 120 lůžek a v 1Q roku 2022 by mělo dojít ke stěhování
těchto lidí z FITu. Finance města – půl bilionový schodek státu znamená mínus 50 mil. V rozpočtu města 2020.
Rozpočtovým opatřením zkrátili 10% z rozpočtu příspěvkových organizací města. Pokračuje výstavba průmyslové zóny
Jamská II., kde vznikne i propojka ulic Jamská a Novoměstská.
L.Bárta – kdy se začne stavět propojka ulice Chelčického a kruhového objezdu na Brněnské.
J.Klement – bzdily to zájmy některých lidí na KrÚ, ale po dnešním jednání na ŘSD vypadá zahájení výstavby v roce 2022.
J.Hulák – jak postupuje „učení“ systému řázení dopravy ve městě (smart city)?
J.Klement – konečně máme propojeny všechny světelné křižovatky, zbývý výstavba semaforů pro chodce u spořitelny
a u Vesny. Dolaďování sw probíhá průběžně, odhad je konec října. Jen si místní řidiči odbočující vlevo musejí zvyknout
najet do křižovatky, aby je systém zaregistroval. MHD je vybavena zařízením, které jí zvýší plynulou jízdu zelenou vlnou.
Místostarosta a kandidát do Senátu PČR představil svůj program se kterým kandiduje. Představil i všechny kandidáty
do Senátu ve volebním obvodě 51 a popsal stávající průběh kampaně. Poté poděkoval za pozvání a rozloučil se.
Procedurální záležitosti: Ověřovatelem zápisu byl schválen Stanislav Kodys a zápis provede Jaroslav Hulák.
Zpráva o činnosti SKS Žďár nad Sázavou v uplynulém období. Klub má 50 členů. Jaroslav Hulák upřesnil, že jde o rok
2019 a3/4 roku 2020. Loni jsme se sešli kromě prázdnin 10x (každý měsíc) 94 účastníků. Na programu byla cvičení
paměti, rozvoj motoriky, promítání fotografií a videí z akcí ve městě a blízkém okolí. V květnu 2019 se uskutečnil zájezd
50ti účastníků do Křtin, kde byla v Santiniho chrámu mše sv. Prohlédli jsme si také blanenský zámek s muzeem,
pomodlili se u hrobu P.Kubíčka a závěrečná exkurze byla v nejstarším pivovaře na Moravě v Černé Hoře.
Za nepřítomného Jaroslava Štarhu informoval o Klubu v Bystřici nad Pernštejnem. 36 členů se schází pravidelně každý
měsíc v bystřické Orlovně. Na zasedání si zvou hosty z komunální i duchovní sféry, učitelky ručních prací ze ZUŠ,
historiky z Městského muzea. Promítají fotografie a videa z akcí bystřického regionu.
V roce 2020 jsme se sešli v lednu a únoru, poté až v červenci a zář, přítomno 40 účastníkůí. Beseda s předsedou kulturní
komise Magistrátu Prahy Janem Wolfem by 11.3.2020 v zasedačce Kolpingova díla. Tématem byla historie a
současnost Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Někteří naši členové se zúčastnili i slavnostního posvěcení
sloupu v srpnu.
Stanislav Kodys – v roce 2019 se uskutečnilo v Charitním domově na Moravci celkem 16 setkání s celkem 124 účastníky.
V domově žije 83 seniorů a průměrný věk je 84 roků. Potřebují dobrovolníky, aby navezli vozíčkáře, setkání je vždy
dopoledne a odpoledne, aby se to vše stihlo. Cyklisté byli v roce 2019 na 7 výjezdech po okolí Žďáru n.S., i s vnoučaty
bylo 124 účastníků.

V letošním roce vyjeli cyklisté 3x s 24 účastníky. Akce na Moravci byly v lednu a únoru, v dalších měsících v důsledku
pandemie nebyly.
Exekutivní výbor Evropské unie seniorů zasedal počátkem roku v Praze. Od té doby funguje přes videokonference.
Letos je 25 výročí založení ESU, jeho zasedání v Madridu bylo zrušeno. Další informace jsou na webu
krestanstiseniori.cz.
Výstavba kaple ve Lhotce- k návrhu se mohou vyjádřit e-mailem -na výzvu paní starostky zřejmě pouze obyvatelé obce.
Zpráva o hospodaření SKS Žďár nad Sázavou- Marie Vašková informovala o stavu financí Klubu. Počáteční stav 12 385
Kč, příjmy 2019 18 030Kč; výdaje 16 040 Kč; zůstatek 2019 14 375 Kč a seznámila přítomné s jednotlivými položkami.
Zpráva Kontrolní komise- Antonín trávníček potvrdil informace o hospodaření a doporučil schválení Zprávy o
hospodaření. Přítomní členové neměli výhrady k předneseným zprávám a schválili je.
Členská schůze souhlasí, aby dle nabídky Výboru SKS v Praze, přednesené Stanislavem Kodysem bylo požádáno o
příspěvek 5 000 Kč na dopravu zájezdu žďárského klubu SKS.
Plán činnosti SKS Žďár nad Sázavou 2020 a 2021: dle epidemiologické situace pokračovat v pravidelných měsíčních
setkáních. Jaroslav Hulák dohodne termíny besed s J.M.Kašparů a J.Karasem.
Jaroslav Hulák- otázka zájezdu v roce 2021. Máme obnovit Lednickovaltický areál? Nebo něco dalšího?
Diskuse-novostavba kostela v Lešné v Brně. Je možnost jet vlakem, kostel je kousek od zastávky vlaku.
Lepší by byl autobus, mohli bychom vzít bystřičáky a zastavit se v Předklášteří u Tišnova a ještě něco v Brně.
Jaroslav Hulák-připravíme obě možnosti a budeme informovat.
Marie Nedvědová-navrhuje uspořádat v kapli sv.Barbory výstavu obrazů pod záštitou SKS. Obrazy zajistí.
P.Hejtmánek-výstava betlémů, která tam bývá, ještě není rozhodnuto, zda bude. I kdyby byla, je možné po Novém
roce výstavu uspořádat.
Jaroslav Hulák-dobře, v adventu se dohodneme.
Jaroslav Hulák podděkoval všem přítomným za účast a po požehnání P.Blažeje Hejtmánka schůze skončila.
Zapsal: Jaroslav Hulák
Ověřil: Stanislav Kodys

