
Z VÝR O ČNÍ  ČLENSKÉ SCHŮZE  KLUBU SENIOR Ů  M ĚSTA  PŘ ÍBOR .  
 

V první týden nového roku 2012 se konala Výroční členská schůze Klubu seniorů města Příbor, kde výbor 

klubu zhodnotil svoji práci a informoval členskou základnu o činnosti a celoročním dění v klubu seniorů za 

uplynulý rok 2011. 

Schůze se zúčastnilo 110 členek a členů, což představuje 73,33 % z celkového počtu registrovaných členů. 

Ze zastupitelů města Příbor přijali naše pozvání paní Ing. Dana Forišková, PhD – místostarostka města a paní                

Bc. Lenka Filipcová – vedoucí odboru sociálních věcí. 

Schůzi zahájil a řídil po celou dobu jednání pan Stanislav Ulman – člen výboru pro kulturu. Přivítal 

přítomné, včetně zastupitelů města a požádal předsedu Klubu seniorů pan Vojtěcha Lysa, aby předložil členské 

základně zprávu o činnosti klubu seniorů v průběhu roku 2011. Obsahem zprávy bylo informovat přítomné                    

o celoročním dění v klubu se zaměřením na konkrétní práci výboru. 

V klubu seniorů je registrováno 150 členek a členů, z toho 110 žen a 40 mužů. V průběhu roku 2011 navštívilo 

klub seniorů 7. 100 lidí s průměrnou denní návštěvností 33 členek a členů. 

Členskou základnu řídí nadále čtyřčlenný výbor, kterému předsedá p. Vojtěch Lys. Každý z členů výboru je 

pověřen funkcí, z které mu vyvstanou úkoly: paní Pavlína Pavlíková, jako jednatelka, má na starosti veškerou 

administrativu a vyřizování všech požadavků, paní Františka Potůčková pracuje jako pokladní a stará se o finance 

klubu, pan Stanislav Ulman jako kulturní referent, navrhuje různé aktivity pro klub, např. zájezdy, různé akce               

a práce v klubu. Výbor se pravidelně schází ke svému jednání jednou za měsíc. Všichni jmenovaní členové včetně 

předsedy svědomitě plní uložené úkoly, ke spokojenosti všech členek a členů klubu seniorů. Za celoroční  práci 

patří celému výboru upřímné poděkování. 

Poděkování rovněž patří všem členům a členkám klubu za materiální a finanční pomoc při zajišťování akcí v klubu, 

členkám za celoroční, úklid klubu formou týdenních služeb, za denní vaření kávy a čaje, a obsluhu při akcích. 

Zvláštní poděkování patří zastupitelům města: starostovi města Ing. Milanu Strakošovi, místostarostce                

Ing. Daně Foriškové PhD, paní Bc. Lence Filipcové, vedoucí odboru sociálních věcí, za příkladnou spolupráci 

v řešení našich požadavků s podílem na zajišťování provozu klubu. 

Další část zprávy byla věnována podrobnějšímu výčtu akcí, které pro své členy zajišťovali členové výboru. V průběhu 

roku se uskutečnilo 5 zájezdů, 6 společenských akcí a 1 přednáška zubní lékařky paní Mudr. Michnové.  

Každým rokem se provádí revize vlastních finančních prostředků klubu, s jejím výsledkem seznámil členskou 

základnu pan Josef Rubina - předseda revizní komise a o čerpání vlastních finančních prostředků se přítomní 

členové klubu seniorů dověděli ze zprávy, kterou předložila paní Potůčková – pokladní klubu. 

V diskuzi vystoupila místostarostka města paní Ing. Dana Forišková PhD, informovala přítomné o veškerém 

dění ve městě, co se podařilo ve městě změnit a vybudovat a co nás občany města čeká v dalším období. Paní                 

Bc. Lenka Filipcová podrobně informovala přítomné o změnách v sociální oblasti a nabídla svou pomoc při jejich řešení.  

Po ukončení schůze následovala volná zábava, byla připravená tombola se  48 výhrami a občerstvení. K tanci          

a poslechu hráli a zpívali pan Tomáš Nikodým s panem Ing. Jiřím Poláškem. 

Připravenost a samotný průběh Výroční členské schůze hodnotila většina přítomných členů a členek klubu seniorů 

velmi kladně. Máme radost, že se uvedená akce podařila a spokojenost členek a členů klubu seniorů je pro členy 

výboru poděkováním a výzvou k další kvalitní práci v letošním roce.  
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