Zápis z Výroční členské schůze Sdružení křesťanských seniorů, Žďár nad Sázavou 14.3.2018
Přítomno: viz prezenční listina (28 osob)
Program:
1. Zahájení, schválení programu ČS, schválení zapisovatele, volební komise
2. Duchovní slovo P.Blažeje Hejtmánka
3. Vystoupení místostarosty Žďáru n.S. Josefa Klementa
4. Zpráva o činnosti SKS Žďár n.S. a SKS Bystřice n.P.
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva kontrolní komise
7. Volba Výboru SKS ZR
8. Aktivity SKS Žďár nad Sázavou v roce 2018
9. Diskuse a závěr
1. Předseda SKS ŽR Jaroslav Hulák přivítal přítomné členy a hosty VČS. Přítomní souhlasili s návrhem programu. Zápis
VČS provede Antonín Trávníček, volby bude řídit Jaroslav Štarha.
2. P. Blažej Hejtmánek ve svém duchovním slově připomněl očekávání postní doby a význam velikonoc a Ježíšovy
oběti.
3. Místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement hovořil o rozvoji města v oblasti dopravy, včetně MHD. Seznámil
přítomné se změnami v oblasti sociálních služeb. Připomněl projekt Smart City. Zodpověděl dotazy z pléna, které
souvisely se situací seniorů ve městě a údržbou dětských hřišť (program“Aktivně pro Žďár“)
4. Jaroslav Hulák ve zprávě o činnosti SKS ZR omluvil zástupce Výboru SKS z Prahy, kteří původně měli přijet do Žďáru
n.S. Dále informoval o Regionální konferenci Evropské unie seniorů a SKS Praha s názvem „Jak zlepšit kvalitu života
seniorů“, která proběhla v březnu 2017. Zúčastnili se senioři z PL, SK, A, D. S a Belgie. Seznámil přítomné se změnami
ve Výboru SKS v Praze po členské schůzi v listopadu 2017.
Poděkoval a velmi ocenil práci Stanislava Kodyse při přípravě měsíčních setkání SKS ve Žďáře n.S. a na Moravci. Dále
připomněl loňský zájezd do Náměště nad Oslavou. Měsíční přednášky se konají každou čtvrtou středu v měsíci.
Nepodařilo se přes velkou snahu zajistit větší účast seniorů. Situace se poněkud zlepšila po rozdávání osobních
pozvánek. Vyhlášení v kostele a ve Farním zpravodaji nestačí. Žďárské SKS má 52 členů.
Stanislav Kodys hovořil o akci KLAS a setkání SKS s promítáním fotografií ze zájezdů a promítáním filmů z akcí
farnosti, která loni proběhla v prostorách pojišťovny ve Žďáře n.S. 7x a v Charitním domově na Moravci se
uskutečnily 23x. Dále byla druhou středu v měsíci k využití místnost Klubu, ale nevyužili jsme ji. Skupina cykloturistů
SKS vyjela na k pramenům Sázavy, Svratky a Chrudimky, navštívíli Lipnici, Tišnov i bledulové louky u Světnova.
Jaroslav Štarha hovořil o činnosti SKS Bystřice nad Pernštejnem, kde se každé druhé úterý v měsíci konají v Orlovně
besedy s pozvanými hosty. Od komunálních politiků, duchovních, umělců ze ZUŠ až po zdravotní osvětu. Také
promítají filmy a fotografie ze zájezdů. Bystřické SKS má nyní 33 členů.
5. Marie Vašková přednesla Zprávu o hospodaření SKS ZR. Členské příspěvky (a50,-Kč/člena) byly vybírány při
prezenci ČS.
6. Antonín Trávníček ve zprávě Kontrolní komise konstatoval bezchybné hospodaření a vedení pokladní knihy.
7. Jaroslav Štarhe seznámil přítomné s návrhem na složení Výboru SKS ZR. Místo Karla Suchého navrhujeme Jiřího
Nedvěda, ostatní členové Výboru SKS ZR zůstávají stejně jako členové Kontrolní komise. Členská schůze tento návrh
schválila.
8. Na rok 2018 připravuje Výbor SKS na středu 23.května zájezd „Podlipnické kostely“. Některý čtvrtek v dubnu t.r. se
uskuteční přednáška o Mariánském sloupu v Praze za účasti historika Jaroslav Šebka a radního pro kulturu hl. města
Prahy Jana Wolfa. Pokračují přednášky KLASu a pravidelná setkání v pojišťovně. Cykloturisté se chystají na výlety o
kterých budou informace v nástěnce. Na závěr byly schváleny přednesené zprávy a plán akcí na rok 2018.
9. Jaroslav Hulák závěrem poděkoval všem za účast i práci ve SKS v loňském roce. P.Blažej všem na cestu domů
požehnal.
Zapsal: Antonín Trávníček

