
Valná hromada Spolku vesteckých seniorů  – 15. 12. 2018 
 
                                        (zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů) 
  
 Prezence:            přítomno:    39 
                              omluveno:    4 
                              nepřítomno:  5   
                              celkem:       48 
Spolek vesteckých seniorů  -  celkem 47 členů pro rok 2018  
                                                                                                                                                                                                     
I.    zahájení,  přivítání starosty, nových členů a hostů - předsedkyně Marta Belháčová 
 
II.  úvodní pozdrav starosty obce p. Tibora Švece, nabídka exkurzí (AGRO, záchranáři + 
policie) 

 
III. shrnutí akcí za II. pololetí 2018  –  místopředsedkyně Blanka Pašková 

 
             13. 9. 2019 – výlet do Mělníka a do muzea Škody Mladá Boleslav              22. 9. – 29. 9. 
2019 - pobytový zájezd v  Chlumu u Třeboně  
             29. 9. 2019   -  cvičení v SCTJVV s Jitkou Klembarovou 
               5. 10 2019 – Tančící dům Praha - exkurze ”Retrobiják”                                                                                        
              30. 10.2019  - návštěva divadla Na Vinohradech, představení ”Sňatky z rozumu”                                                                                     
..           13. 11.2019 -  návštěva divadla Na Fidlovačce v Nuslích ”Sen noci svatojánské” 
             29. 11.2019 – návštěva Zemědělského muzea v Hodkovicích  

       14. 12.2019  - valná hromada v Restauraci u Klimešů 
Další akce, kterých se členové SVS zúčastnili: 
Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (únor - duben)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (říjen - prosinec) 
Cvičení seniorek s Jitkou Klembarovou v SCTJVV 
Čtení pohádek dětem v Mateřské škole Vestec v akci ”Celé Česko čte dětem” 

 
      IV.     Zpráva o hospodaření – Jitka Drahošová 
⁃ dotace  OÚ Vestec – čerpání dotace, současný stav                                                       

dotace byla k 31. 12. 2018 vyčerpána 
⁃ návrh výše členských příspěvků na rok 2019 - 100Kč  na osobu 

zpráva i návrh výše členských příspěvků na rok 2019 byly členskou schůzí 
schváleny (100% hlasů přítomných členů). 
 

         V.     Volby do výboru SVS na  2018  - 2020 
                  Připomínky a návrhy členů k volbě nového výboru  - 0  
                  Hlasování 
 
                    Nový výbor na  2018  - 2020 

              předseda: Marta Belháčová (100% hlasů přítomných členů). 
              místopředseda: Blanka Pašková (100% hlasů přítomných členů). 
              pokladník: Jitka Drahošová (100% hlasů přítomných členů). 
 
 

      VI.             Plán akcí na rok 2019 - Marta Belháčová – předsedkyně 
                   průzkum zájmu 



                  I. pololetí 2019 
                     
12. 1. 2019 – členská schůze, výběr příspěvků, výběr zálohy na divadelní představení a 
pobytový zájezd, předání vstupenek  
25. 1. 2019 –  exkurze do Obecního domu v Praze                                                                                                                         
8.  2.  2019  –  divadlo Broadway,  muzikál ”Trhák” 
17. 4. 2019 –   představení ”Titanic” v divadle Kalich 
24. 4.  – 29. 4. 2019 – pobytový zájezd v Teplicích nad Bečvou 
21. 5. 2019  - výlet do Horšovského Týna a do města Stříbro                                                                                                                     
14. 6. 2019 –  členská schůze – 7 jubilantů přijme dárek 
 
 
 

      II. pololetí 2019 
Jednodenní výlet, pobytový zájezd, divadla, exkurze, kratší výlety do Prahy nebo do okolí,   
Valná hromada   v prosinci 2019 
       

VII. Diskuze 
 
 

         VI. Závěr: 
   schválení zápisu schůze  - 100% 
   přivítání hudební skupiny ” Pašáci” 
   předání dárků všem členům SVS, pozvání k večeři 
 

        Výbor  SVS  pro rok 2019 
 
  předseda: Marta Belháčová 
  místopředseda: Blanka Pašková 
  pokladník: Jitka Drahošová 
 
 
Ve Vestci, 16. 12. 2018 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                          
	


