Zápis z valné hromady Matice svatohostýnské (MSH)
konané dne 1. května 2016
Svolána výborem MSH – pozvánky: leden 2016 v Listech svatohostýnských č.1/2016,
internetové stránky www.hostyn.cz, upoutávky v TV Noe duben 2016.
Místo: sál svatohostýnského muzea
Přítomní: 245 členů dle přiložených prezenčních listin

















Zahájení a vedení jednání – dle pověření výboru MSH PhDr. Josef Juráň, následovala
modlitba - o. arcibiskup Mons. J. Graubner,.
Schválení programu jednání (viz příloha zápisu) – bez připomínek jednomyslně schválen.
Volba orgánů valné hromady (schváleny aklamací – jednomyslně):
- volba mandátové a volební komise: Mgr. Malének, pí.Špačková, Ing. Hanulík
- volba zapisovatelů: Ing. Lednický a pí. Kozlová
- volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Loučková, Ing. Matela
- volba návrhové komise: PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., Ing. Dostál, PhDr. Pala
Zpráva mandátové komise – dle prezenčních listin přítomno 245 členů, valná hromada je
schopná usnášení.
Duchovní slovo P. Jiřího Šolce: nasměrování naší činnosti v duchu roku milosrdenství k
pokání a obrácení, Boží plán i vedení je to nejlepší, do svých farností přinášet Božího ducha,
svůj život směřovat ke Kristu.
Zpráva o činnosti MSH – Mgr. Vývoda:
- kontrola usnesení z valné hromady 2015 – splněno.
- činnost výboru MSH a red. rady LSH (adorace, růžence, kalendář 2017, Poutní deníčky,
označení park.míst, příprava kroniky MSH...)
- provedené opravy na Svatém Hostýně.(komunikace u Ovčárny, kanalizace pod PD č.3,
okolí rozhledny)
- spolupráce na Cyrilometodějské poutní stezce
- akce nar. 2016 – projekt dopravní obslužnosti Svatého Hostýna, úprava stánku u PD č. 1
Zpráva o hospodaření v r.2015 – přednesená pí. Fojtů – viz příloha
Zpráva o činnosti Kontrolní komise – Ing. J. Pokorný – viz příloha.
Informace o návrhu nových stanov v návaznosti na platný Občanský zákoník – Ing. Lednický
– doplňky viz usnesení
Schválení nových stanov – schváleno jednomyslně
Návrh volebního řádu pro doplňovací volbu člena výboru (viz příloha) a jeho schválení –
návrh výboru MSH a volbu řídil předseda volební komise Mgr. Malének: zvolen jednomyslně
pan Josef Pavelec z Chvalčova
Schválení termínu konání příští valné hromady v r.2017 – jednomyslně schválena – viz
usnesení
Schválení výše členských příspěvků - návrh výboru jednomyslně schválen – viz usnesení
Ocenění zasloužilých důvěrníků a členů MSH – předání Svatohostýnské medaile dle návrhu
výboru MSH - přednesla Mgr. Loučková, předal Mons. J. Graubner, Mgr. Vývoda, Ing.
Dostál:
Jméno
Eva Dvořáková
Anděla Hložánková
Božena Krhovská
Marie Langerová
Marie Mitáčková
Marie Monsportová
Marie Otčenášková
Marie Popovská

Farnost
Rokytnice u Přerova
St.Ves n.On.
Dolní Němčí
Vsetín
Babice u Uh.Hr.
Příbor
Brušperk
Lužice u Hodonína

Jméno
Jiří Fojtík
František Junk
Marie Kubíčková
Marie Michálková
Jan Monsport
Helena Nováková
Ludmila Pešáková
Marta Sládečková

Farnost
Tichá
Mysločovice
Zlín
Domaželice
Příbor
Prostějov
Domaželice
Starý Jičín

Marie Tobiczyková
Marie Windová
Josef Zubatý





Příbor
Milotice u Kyjova
Kněždub

Ing. Karel Vondrák
Ludmila Zubatá

Brodek u Přerova
Kněždub

Diskuze:
předsedkyně Matice svatoantonínské – pozdrav a pozvánka na pouť matic na Svatý
Antonínek dne 5. června 2016
předsedkyně Matice svatokopecké JUDr. Z. Krejčí – pozdrav a pozvání na pouť z
Velehradu na Svatý Kopeček 12. – 16.8.2016
Mgr. Loučková -. informace o členské základně, nových růžencích, návrh na vybudování
propojení PD č. 3 s ambitem pro snadnější přepravu vozíčkářů do baziliky
PhDr. Juráň – pozvánka na duchovní cvičení s o. arcibiskupem nejen pro hasiče 25.26.11.2016
Návrh na usnesení valné hromady (viz příloha) – přednesla PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D.:
bez připomínek jednomyslně odsouhlaseno
Závěrečné požehnání - na cestu domů a do další práce: o. arcibiskup Mons. Jan Graubner
Valná hromada zakončena zpěvem písně „Tisíckráte pozdravujem Tebe“.

Zapsal: Ing. Václav Lednický
Olga Kozlová

……………………………….
Mgr. Lubomír Vývoda

Přílohy: Prezenční listiny
Zpráva předsedy MSH o činnosti
Zpráva o hospodaření
Zpráva Kontrolní komise
Stanovy Matice svatohostýnské, z.s.
Volební řád pro doplňkové volby
Usnesení z valné hromady

Ověřil: Mgr. Loučková
Ing. Matela

