
Zápis č. 8/2022 z výborové schůze STP MO č. 2 Příbram, 

která se konala dne 21. září 2022 od 14.00 hodin v kanceláři MO č. 2 
 

Přítomni: pp Bacík, Klemš, pí Pálková, Moudrá, Zdeňková, Špindlerová, Němcová, Synková 

 

1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem 

 2. Informace od minulé VS a plnění usnesení 

 3. Rozdělení úkolů na „Taneční odpoledne“ 

 4. Hodnocení pobytu „Mariánské Lázně“  

 5. Hospodaření organizace 

 6. Různé (info z OkO a STP Praha) 

 7. Plán činnosti na měsíc říjen 

 8. Usnesení 

 

1/  Zahájení – jednání VS zahájil předseda p. Bacík. S programem byli členové předem 

     seznámeni e-mailem i písemně před VS 

 

2/  Informace od minulé VS a plnění usnesení 

     - kontrolu plnění usnesení provedl p. Bacík – úkoly byly splněny, vyslovil poděkování pí 

       Němcové a p. Rytychovi za úpravu nástěnek STP MO 2 v budově CNO 

     pí Pálková – napsala zápis VS 

     pí Moudrá – účast na opékání špekáčků, kde zjišťovala zájemce na rekondiční pobyt ve 

          Františkových Lázních 

     pí Zdeňková – účast na opékání kde obsluhovala gril, účast na pobytu v Mariánských 

          Lázních a na ručních pracích 

     pí Špindlerová - účast na opékání kde byla u prezence, p. Rytychovi připravila do kroniky 

         a na nástěnky podklady 

     pí Němcová – účast na opékání, organizovala ruční práce, podílela se na úpravě nástěnek 

     p. Klemš – organizoval vycházku, účast na pobytu v Mariánských Lázních 

     pí Synková – prováděla potřebné finanční úkony za uskutečněné akce, účast na opékání 

         kde byla u prezence, účastnila se ručních prací 

     p. Bacík – účastnil se olympiády seniorů s účastí 15 členů STP MO 2 a informoval o jejím 

         kladném hodnocení účastníky, byl na informativní schůzce Senior Pointu, kde z 

         příbramské teplárny byla přednáška o správném topení v bytech a její stručný obsah dal 

         členům výboru písemně s možností dalšího rozšíření. Byl na vycházce Litavka, na 

         jednání OkO, na pobytovém zájezdu v Mariánských Lázních a na opékání buřtů 

 

3/  Rozdělení úkolů na „Taneční odpoledne“ 

     bude se konat 22.9. 2022 od 15-18 hod. v restauraci U Pletánků – zajištěno pí Zdeňkovou 

     hudba – pí Moudrá již zajistila 

     vstupné – stanoveno na 40,- Kč, vybírat bude pí Synková a Špindlerová 

 

4/  Hodnocení pobytu Mariánské Lázně 

     p. Bacík – vyúčtování bude provedeno až bude k dispozici faktura, seznam účastníků, 

         zasedací pořádek a rozdělení účastníků k ubytování – předáno pí Moudré 

- při příjezdu do Mariánských Lázní byl oproti plánu změněn program prvního dne –  

po návštěvě rašeliniště byl program doplněn návštěvou hotelu Krakonoš kde byl oběd a 

odjezd do hotelu byl v 15.00 hod, kde proběhlo ubytování 

- procedury probíhaly v dopoledních hodinách, odpoledne probíhaly vycházky 



5/  Hospodaření organizace 

     pí Synková podala podrobnou zprávu – byla schválena bez připomínek 

 

6/  Různé 

     p. Bacík – informoval o nové organizaci ADVANTIS MEDICAL zabývající se domácí 

           péčí, která je na základě doporučení lékaře placená zdravotními pojišťovnami 

- informoval o jednání OkO a STP Praha s tím, že se lze pro rok 2023 přihlásit jako 

         náhradníci ke 3 plánovaným pobytovým zájezdům ; tlumočil informaci o sociálním 

         pojištění, o volebním roce STP v roce 2023, o dni otevřených dveří OkO dne 3.10.2022 

         od 9.00 hod. v budově CNO Příbram, upozornil na platnost žádosti o plavenky do 

         aquaparku v Příbrami po 15,- Kč 

- požádat o zrušení připojení k pevnému internetu v kanceláři STP MO 2 Nej-cz, 

zajistí p. Bacík 

- změny v členské základně: stav k 21. 9. 2022 je 113 členů 

         pí Miloslava Motyčková – k 21.9.2022 ze zdravotních důvodů končí 

         pí Marie Svobodová – k 21.9.2022 ze zdravotních důvodů končí 

    p. Moudrá  - nabídky pro výlety a pobytové zájezdy na rok 2023 – zjistí další podrobnosti 

         Sezimovo Ústí MAS 

         Krušné Hory – hotel Zámek Lužec – při cestě Bečov 

         Nové Hrady – hotel Rezidence, wellness, polopenze, 4 noci, 6.500,- Kč 

         Orlické Hory – hotel Studánka 

 

7/  Plán činnosti na měsíc říjen 

     Zkoušky pěveckého souboru: 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2022 

     6.10.   Šipky – od 14.00 hod. v CNO 

     13.10. Ruční práce – od 14.00 hod v CNO /malování, vypalování/ 

     19.10. Přátelské posezení – od 14.00 hod. v CNO 

     20.10. Vycházka – Věšín – rybník Obžera – Starý Rožmitál – sraz v 10.15 na 

                autobusovém nádraží, délka trasy cca 5 km 

     26.10. Výbor STP MO 2 – od 14.00 hod v kanceláři STP MO 2 

     27.10. Bowling – od 14.00 hod Na Chmelnici 

 

8/  Usnesení 

VS schvaluje: - kontrolu zápisu a plnění úkolů z usnesení minulé VS 

                         - zprávu o hospodaření od minulé VS 

                         - plán práce na říjen 2022 

                         - odpovědnost za zajištění Tanečního odpoledne a Přátelského posezení 

                         - změny v členské základně a stav členské základny v počtu 113 členů 

VS bere na vědomí: - informaci z OkO a STP Praha, zejména o přípravách na volební 

                                     členské schůze organizací STP v roce 2023 

                                   - informaci o nabídkách pro výlety a pobytové zájezdy na rok 2023 

VS ukládá: - jmenovaným členům výboru splnit úkoly na plánovaných akcích 

 

 

Předseda p. Bacík na závěr schůze poděkoval všem přítomným za aktivní účast a schůzi 

ukončil. 

 

 

Zapsala: Jaroslava Pálková                                                               V Příbrami 21. září 2022 

 


