Zápis z valné hromady Klubu seniorů Mnichovice a okolí, konané dne 25. října 2022
od 15.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Mnichovicích.
Valnou hromadu zahájil předseda klubu, a přivítal hosty. Jimiž byli starostka |Mnichovic paní Margita
Valentová dále knihovnice a archivářka Mnichovic paní Veronika Veverková.
Díle uvedl, že k dnešnímu dni má Klub celkem 64 členů. Na Valnou hromadu se dostavilo celkem :39 členů,
čímž je Valná hromada usnášeníschopná.
Poté byla zvolena návrhová komise ve složení: Kvasnička Vladimír, Vorlová Jaroslava
zapisovatelka: paní Eva Šulová
ověřovatel zápisu: paní Vlasta Škvorová
Jmenovaní byli schváleni všemi přítomnými.
Následoval projev předsedy Klubu seniorů, který shrnul práci klubu za uplynulý rok 2022. Mimo jiné jsme
zorganizovali celkem 4 autobusové zájezdy, několik kulturních akcí a nespočet vycházek, a to v Praze tak
turistických vycházek v okolí Mnichovic.
Do konce roku máme naplánovány ještě následující akce: spolu s městem Mnichovice jsme zorganizovali kurs
první pomoci, dále bude svatomartinská procházka, zúčastníme se 10. výročí otevření Naučné stezky Krásné
vyhlídky, kde naše členky zajistí pro turisty sladké občerstvení u Hliněného rybníka ve Struhařově.
Dále budeme dělat adventní věnce zajistíme ještě jedno sportovní klání a celoroční práci zakončíme vánočním
posezením s bohatou tombolou.
Všechny akce, které jsme pořádali jsou ke shlédnutí na webových stránkách www. seniorimnichovice.cz, kde si
může každý přečíst články a prohlédnout fotografie z akcí.
Poděkoval zástupcům města za finanční podporu města a paní Veverkové za pomoc při práci na webových
stránkách a zajišťování akcí pro klub seniorů.
Ještě poděkování členům výboru za návrhy a pomoc při organizování akcí, paní Šulové za příkladné vedení
kroniky klubu.
Pan Kout následně předal slovo paní Povýšilové, která nás seznámila s účetnictvím klubu. Po projevu paní
Povýšilové promluvila starostka Mnichovic paní |Margita Valentová, která si pochvalovala spolupráci s klubem
a mimo jiné uvedla, že nejsme žádní senioři, ale parta sice starších ale dobrých lidí.
Jako další dostal slovo pan Kvasnička, jenž nás seznámil s návrhy, které v průběhu roku navrhl výbor klubu:
-

- Při autobusovém zájezdu se nevyplácí příspěvek za dopravu, proplácí se vstupné
100 Kč, převyšující vstupné si účastník doplácí sám.

-

Při návštěvě na akcích klubu, jako je např. Masopust nebo grilování, platí nečlen
150 Kč.

-

Nebudeme proplácet příspěvek na vzdělávání.

-

Vstupné do divadel, kina apod. do 300 Kč připlácí klub 50 Kč, nad 300 Kč připlácí klub 100 Kč.
Hromadná návštěva akce se počítá od 6 členů klubu.
Příspěvek na pečení /Kramaření, Krásné vyhlídky a podobné akce/ pro každou pečící členku 100 Kč.

Na čerpání příspěvků Klubu má nárok každý člen, který je členem Klubu minimálně 6 měsíců.
Nový člen Klubu, který se přihlásí po 1. říjnu neplatí v tom roce členský příspěvek 150 Kč, za akce platí jako
nečlen, ale doba se mu započítává do členství. Příspěvek zaplatí až na další rok.
-

V případě jízdy soukromými vozidly – příspěvek 50 Kč za osobu.
O všech návrzích se hlasovalo jednotlivě a všechny návrhy byly schváleny všemi zúčastněnými, pouze u
příspěvku za jízdu soukromým vozidlem se jeden člen zdržel hlasování.
Po tomto si vzal slovo předseda klubu a celou valnou hromadu ukončil. Následovala zábava, při které nám
zahráli členové klubu.

Sepsala: Eva Šulová

