
 

       Valná hromada Spolku vesteckých seniorů – 10. 12. 2021 

                                    (zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů) 

  

 Prezence:             přítomno:    38 

                              omluveno:    11 

                              celkem:        49 

                                                                                                                                                                                                     

I. zahájení: přivítání starosty, přivítání nových členů a hostů - předsedkyně Marta Belháčová 

 

II.  úvodní pozdrav starosty obce p. Tibora Švece. Ocenil působení a aktivity SVS v obci. 

1/3 rozpočtu obce připadá na společenský život v obci, tedy na děti, mládež, seniory,  

 

III.  shrnutí akcí za II. pololetí 2021  –  místopředsedkyně Blanka Pašková 

 

11. 6. – členská schůze v Restauraci U Klimešů (38 členů) 

18. 6.- jednodenní výlet do Národního hřebčína v Kladrubech n/Labem, zámek Slatiňany 

14. 7. – jednodenní výlet na zámek Konopiště a exkurze ve Velkopopovickém pivovaru 

29. 8. – 5. 9. – pobytový zájezd v Chlumu u Třeboně 

Výstava o Starém Egyptě ”Sluneční králové” v Národním muzeu Praha – jednotlivě, do konce září 

21.  9. –  jednodenní výlet do Poděbrad, exkurze ve sklárnách Bohemia 

17. 10.– divadlo Kalich, představení ”Kočka v oregánu” 

23. 10. – exkurze v Muzeu vodárenství,  Praha- Podolí 

11. 11. - Divadlo Broadway, muzikál ”Láska nebeská” 

10. 12.- valná hromada v Restauraci U Klimešů 

Další akce, kterých se členové SVS zúčastnili mimo spolek: 

Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (únor - duben) on line  

Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (říjen - prosinec) on line 

 

Předsedkyně M. Belháčová vzpomněla na dva členy, kteří opustili naše řady (zemřel pan ing. 

Václav Jarolímek a v srpnu pan Vladimír Vojtíšek). 

Přijetí nového člena: Miloš Kesl 

 

IV.     Zpráva o hospodaření: za II. pololetí – Jitka Drahošová - pokladní 

                     – poděkování OÚ Vestec za poskytnutí dotace na činnost SVS 

                     -  čerpání z dotace  OÚ Vestec – dotace k 31. 12. 2021 bude vyčerpána 

                     -  výše členských příspěvků na rok 2022 – 100 Kč/na osobu 
 

V.    Plánované akce 

 

14 .1. 2022 – lednová infoschůzka (výběr členských příspěvků) 

červen 2022 – členská schůze 

Vzhledem ke stále probíhajícím protikovidovým opatření není možné si 

pevně něco naplánovat. Proto budou průběžně během prvního pololetí 

organizovány výlety, divadelní představení, exkurze  výstavy v Praze a 

týdenní pobyty v České republice. 

 

VI..  Diskuze:  návrh Michaely Koldové: výstava ve Šternberském 

paláci: Falza? Falza!          

                           

Pozvání k večeři 

Předání dárků všem členům klubu 



 

VII.  Závěr schůze: zápis ze schůze přečetla Blanka Pašková  

 

Spolek vesteckých seniorů má celkem 49 členů pro rok 2021 - 2022  
 

Výbor  SVS  pro rok 2022 

 

  předseda: Marta Belháčová 

  místopředseda: Blanka Pašková 

  pokladník: Jitka Drahošová 

 

 

   Ve Vestci, 10. 12. 2021 

 

 

FOTOGALERIE: 

 


