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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Svazu tělesně postižených v České republice z. s.
V aktuálním čísle Informačního zpravodaje pro organizační jednotky STP v ČR z. s. najdete
opět zprávy z centra STP v ČR z. s., informace o činnosti našich pobočných spolků, test ze
stanov a další. Jsme rádi, že se zapojujete do přípravy informačního zpravodaje a posíláte
nám příspěvky o činnosti svých organizací. Těšíme se na Vaše další náměty a reakce. (ARI)

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s.
Zúčastnili jsme se školení OkO Chomutov

Výtvarný kroužek

23. 11. 2021 se dva zástupci správní rady, Vlastimil Birčák a Alena
Říhová, zúčastnili školení, které pořádala okresní organizace
Chomutov pro své místní organizace. Zástupci správní rady
informovali o činnosti STP v ČR z. s., o novinkách, které se týkají
našich pobočných spolků, a zodpověděli dotazy účastníků. Řešilo se
např. čerpání dotací, hlášení změn do spolkového rejstříku, výpisy
z evidence skutečných majitelů, nebo změny ve stanovách. Celé
školení OkO Chomutov se konalo od 22. 11. do 24. 11. v rekreačním
středisku DB Sloup v Čechách. Během třídenního programu byla
projednána činnost OkO, budoucnost organizací a nutnost připravit
se na volby v roce 2023. Účastníci byli také seznámeni
s vyúčtováním dotací MZ, které předseda OkO zpracoval
s podporou Anny Birčákové. Zástupci všech MO informovali
o činnosti svých organizací a o tom, jak se vyrovnali s epidemií
covid-19. Průběh školení byl hodnocen kladně, probíraná témata
byla přínosná a rovněž kladně bylo hodnoceno prostředí a služby
rekreačního střediska. (text a foto OkO Chomutov a ARI)

Na výtvarném kroužku pro
osoby se zdravotním postižením
a seniory v Praze jsme
v prosinci 2021 tvořili ozdoby
z měděných drátků a korálků.
Kroužek se koná každé první
úterý v měsíci od 13:30 do
15:30 hodin (mimo prázdninové
měsíce). Účast je zdarma. Pokud
byste se do kroužku chtěli
zapojit, neváhejte nás
kontaktovat: Veronika Švejdová,
tel.: 602 647 084, e-mail:
veronika.svejdova@svaztp.cz.
(ARI)
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Informační servis STP v ČR z. s.
Už více než 10 let poskytujeme informační servis pracovníkům našich organizačních jednotek i dalším
osobám, které mají o informační e-maily zájem. Jedná se o informace pro seniory nebo lidi se
zdravotním postižením zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku,
sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity,
kulturní nabídky, aj. Informační e-maily rozesíláme několikrát za měsíc. Všechny
informace zveřejňujeme také na našich webových stránkách https://svaztp.cz/
informace-pro-seniory/. V neposlední řadě rozesíláme také informace o činnosti
naší organizace nebo tipy na aktuální vyhlášené granty a jiné finanční příspěvky.
Informační e-maily od nás nemusejí dostávat jen předsedové pobočných spolků,
ale mohou je dostávat i jiní členové organizace. Budeme rádi, když zasílání
informačních e-mailů nabídnete i dalším členům svých organizací a v případě
jejich zájmu nám nahlásíte jejich e-mailové adresy. Jsme velmi rádi, že máme
možnost takto komunikovat s našimi organizačními jednotkami a předávat jim informace hromadně.
Nebylo by možné všem organizacím posílat informace poštou, nebo se se všemi organizacemi scházet
osobně. Takto se aktuální informace dostanou ke všem a rychle. Podmínkou je jen to, aby organizace
měla e-mailovou adresu, což je už u převážné většiny našich pobočných spolků naštěstí splněno.
Zasílání informačních e-mailů aktuálně realizujeme v rámci projektu s názvem „Celoroční informační
servis STP pro seniory“, jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. (ARI)

Zúčastnili jsme se jednání KO Moravskoslezského kraje
Dne 18. listopadu 2021 se v Ostravě dva zástupci správní rady, místopředseda Vlastimil Birčák a
členka správní rady Alena Říhová, zúčastnili schůze předsednictva, revizní komise a výboru krajské
organizace Moravskoslezského kraje. KO Moravskoslezského kraje zhodnotila průběh rekondičního
pobytu, který se uskutečnil od 27. 8. do 2. 9. 2021 v Hotelu Zlatý Chlum v České Vsi. Krajská
organizace je zakladatelem Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Ředitel
Centra informoval o jeho činnosti a aktuálně řešených záležitostech. Přítomní předsedové pobočných
spolků podali informace o aktivitách svých organizací za poslední období roku 2021. Funkční období
končí všem pracovníkům v roce 2023, po pěti letech od voleb v roce 2018. Začátkem roku 2023
proběhnou volby na členských schůzích MO, potom volby na okresních shromážděních a následně
volby na krajských shromážděních. V některých pobočných spolcích budou zřejmě končit předsedové
organizací a další pracovníci a bude obtížné za ně nalézt náhradu. Zástupci správní rady informovali o
čerpání dotací, upozornili na
nově požadované výpisy
z evidence skutečných majitelů,
na nutnost zveřejňování účetní
závěrky a informovali o hlášení
změn do spolkového rejstříku.
Dále byla zmíněna změna stanov
a zavedení tříčlenného
předsednictva ve všech
pobočných spolcích.
Předsedkyně KO
Moravskoslezského kraje Anna
Kravarová poděkovala za
dlouholetou práci panu Aloisi
Dombekovi, který končí ze
zdravotních důvodů svou
činnost v organizaci
k 31. 12. 2021. (ARI)
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s.
17. prosince 2021 se konalo poslední letošní jednání správní rady. Kvůli epidemické situaci bylo
jednání naplánováno kombinovaně – část členů správní rady se měla zúčastnit osobně a část měla být
připojena vzdáleně přes on-line konferenci. Bohužel se ze závažných důvodů (zdravotní stav, obtížná
rodinná situace, technické problémy PC) těsně před konáním správní rady několik účastníků
omluvilo. Správní rada se tedy nakonec sešla jen ve třech osobách. V tomto složení nebylo možné
schvalovat žádná rozhodnutí, ale byly alespoň projednány aktivity a nové skutečnosti od posledního
jednání správní rady, uskutečněné služební cesty a jednání, projekty (granty a dotace) na rok 2021 a
2022, problémy s vyúčtováním dotací MZ, setkání s KO v roce 2022, úkoly z předchozích jednání
správní rady a další. Podrobné informace z jednání správní rady budou uvedeny v zápisu, který bude
pobočným spolkům rozeslán do 31. 1. 2022. (ARI)

VYZNÁME SE VE STANOVÁCH STP v ČR z. s.?
Pro všechny pobočné spolky i pro hlavní spolek STP v ČR z. s. platí jedny společné stanovy. Je
to základní dokument, který upravuje fungování naší organizace. Ve stanovách se řeší
členství v organizaci, hlavní a vedlejší činnost, struktura jednotlivých orgánů, jejich
pravomoci, volby, hospodaření, zakládání a rušení pobočných spolků a podobně. Je tedy
důležité stanovy znát, aby organizace nejednala v rozporu s nimi. Ostatní záležitosti, které
nejsou stanovami upraveny, se řídí platným občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
Stanovy se občas mění. Znáte dobře naše aktuální stanovy, které platí od 1. 7. 2020? (ARI)

Kvíz o ceny
Tentokrát jsme pro vás připravili kvíz na znalost stanov. A abychom vás inspirovali k jeho vyplnění,
dostanou někteří z vás za správné odpovědi drobné ceny. Ceny obdrží prvních 15 e-mailů se
správnými odpověďmi. Pokud odpověď na některou otázku nebudete znát, najdete ji jistě ve
stanovách. Aktuální stanovy jsou zveřejněny na webových stránkách https://svaztp.cz/5552/dokumenty-ke-stazeni/. Odpovědi nám prosím posílejte do 31. 1. 2022 na e-mail:
alena.rihova@svaztp.cz, uveďte své jméno a příjmení, poštovní adresu, ve které organizaci
STP v ČR z. s. jste členem a samozřejmě vaše odpovědi. Správné odpovědi a jména výherců najdete
v příštím čísle zpravodaje. Zasláním odpovědí vyjadřujete souhlas se zveřejněním svého jména a
názvu organizace. (ARI)
1) Jaký orgán je statutárním orgánem místní organizace?
a) výbor místní organizace
b) revizní komise
c) tříčlenné předsednictvo místní organizace.
2) Jak často se musí scházet členská schůze místní organizace?
a) nejméně jednou ročně
b) nejméně dvakrát ročně
c) nemá vůbec povinnost se scházet.
3) Kdo jedná jménem okresní organizace a zastupuje ji navenek?
a) předseda okresní organizace
b) předseda nebo místopředseda okresní organizace, a to každý samostatně
c) předseda a místopředseda okresní organizace, a to vždy společně.
4) Kolik členů se musí zúčastnit členské schůze místní organizace, aby byla schopná se usnášet?
a) aspoň jedna třetina členů místní organizace
b) aspoň jedna polovina členů místní organizace
c) aspoň dvacet členů místní organizace.
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5) Kdo je oprávněn volit místopředsedu a hospodáře místní organizace?
a) výbor místní organizace
b) předsednictvo místní organizace
c) členská schůze místní organizace.
6) Kolik okresních (obvodních, městských) organizací pod sebou musí mít krajská organizace?
a) alespoň jednu
b) alespoň dvě
c) alespoň tři.
7) Musí mít krajská organizace zřízenou tříčlennou revizní komisi?
a) ano, povinně
b) ne, organizace si o tom může rozhodnout
c) ne, krajská organizace nikdy nesmí mít tříčlennou revizní komisi.
8) Kolik osob je minimálně potřeba pro založení místní organizace?
a) 1 osoba, která bude zvolena do funkce předsedy
b) 3 osoby, které budou zvoleny do funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře
c) 8 osob, které budou zvoleny do funkcí členů výboru a revizní komise.
9) Kdo schvaluje v místní organizaci zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření?
a) členská schůze
b) předseda
c) předsednictvo místní organizace.
10) Do kdy musí příslušné pobočné spolky hlásit počet svých členů správní radě STP v ČR z. s.?
a) do 31. 12. daného roku
b) do 30. 6. následujícího roku
c) do 31. 3. následujícího roku.
Těšíme se na vaše odpovědi.

NÁVODY A INFORMACE PRO SPOLKOVOU ČINNOST
Rušení a likvidace pobočného spolku
Někdy se stane, že některé naše pobočné spolky (místní, okresní, obvodní, městské nebo krajské
organizace) chtějí ukončit svou činnost. Bohužel v současné době rušení pobočných spolků už není tak
jednoduché, jak tomu bylo v minulosti. Spolkový rejstřík už nyní požaduje, aby i pobočné spolky
postupovaly podle občanského zákoníku a aby probíhala oficiální likvidace organizace.
Pro rušení místní organizace nyní platí zhruba následující postup:
1. krok: Členská schůze rozhodne o zrušení organizace. Je třeba mít sepsaný zápis ze členské schůze a
musí být prezenční listinou doložena schopnost usnášení. (Podle stanov je členská schůze schopná
usnášení při přítomnosti alespoň třetiny členů a o rušení místní organizace rozhoduje členská schůze
3/5 většinou přítomných členů.) Spolkovému rejstříku (soudu) se má doložit také pozvánka na
členskou schůzi. Členská schůze by měla určit likvidátora (většinou předseda organizace, ale může to
být i někdo jiný). Členská schůze také rozhodne, k jakému datu se bude organizace rušit (jedná se o
rušení organizace s likvidací a vstup do likvidace k témuž datu). K tomuto datu by pak měla být
provedena kontrola hospodaření a soupis majetku. Členská schůze by také měla rozhodnout o tom,
jak se má naložit s případným likvidačním zůstatkem (tzn. kdyby po zrušení organizace zbyly nějaké
finance nebo majetek, co se s nimi má udělat). To všechno by mělo být uvedeno v zápisu.
2. krok: Likvidátor podá spolkovému rejstříku návrh na zápis změny - že organizace vstupuje do
likvidace. S tím místní organizaci pomůže správní rada STP v ČR z. s., když bude mít od organizace
potřebnou dokumentaci a informace. Návrh se vytvoří na internetových stránkách spolkového
rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/podani s využitím tzv. „inteligentního formuláře“.
K návrhu na zrušení je třeba doložit tyto dokumenty:
- zápis ze členské schůze (originál nebo úředně ověřená kopie)
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- prezenční listinu (také nejlépe originál nebo úředně ověřená kopie)
- pozvánku na členskou schůzi
- čestné prohlášení likvidátora s úředně ověřeným podpisem (originál).
3. krok: Spolkový rejstřík u místní organizace na základě výše uvedeného návrhu uvede, že je
v likvidaci (trvá to cca 1 měsíc). Potom začne běžet lhůta 3,5 měsíce, během které se mohou ozvat
případní věřitelé, kterým místní organizace něco dluží.
4. krok: Po 3,5 měsících se může proces rušení dokončit. Předpokládá se, že likvidátor mezitím vyřídil
všechny potřebné kroky (provedl inventuru, oslovil úřady, atd.), včetně získání souhlasu s ukončením
činnosti od finančního úřadu (ten by měl finanční úřad na vyžádání vydat zdarma). Likvidátor podá
spolkovému rejstříku návrh na výmaz organizace (opět s využitím „inteligentního formuláře“) a
předá spolkovému rejstříku potřebné doklady. Jsou to zejména:
- konečná zpráva o průběhu likvidace a vypořádání likvidačního zůstatku
- souhlas finančního úřadu s ukončením činnosti organizace (s výmazem ze spolkového rejstříku)
- účetní závěrka sestavená ke dni ukončení likvidace (ideálně s nulovými hodnotami majetku)
- případně účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu dni rušení (dni vstupu do likvidace).
S podáním návrhu na výmaz místní organizaci zase pomůže správní rada STP v ČR z. s., když od
organizace bude mít potřebnou dokumentaci a informace.
Pak, pokud bude vše v pořádku, konečně spolkový rejstřík místní organizaci oficiálně vymaže. Musí se
tedy počítat s tím, že konečné vypořádání zrušení organizace bude trvat nejméně 5 měsíců, když
všechno půjde dobře.
Výše uvedený postup je formulován pro místní organizace. Stejná pravidla platí i pro okresní,
obvodní, městské nebo krajské organizace, jen se místo členské schůze koná shromáždění a o rušení
nerozhodují členové ale delegáti.
Kdyby se pobočný spolek chtěl této oficiální likvidaci vyhnout, přichází v úvahu ještě jedno řešení, a
to sloučení (fúze) s jiným fungujícím pobočným spolkem STP v ČR z. s. Rušený pobočný spolek by se
v tomto případě dohodnul s jiným pobočným spolkem, že souhlasí s tím, že převezme jmění
zanikajícího pobočného spolku (majetek, závazky, pohledávky). Toto sloučení také podléhá různým
pravidlům a provádí se také přes spolkový rejstřík, ale odpadá povinnost ustanovit likvidátora,
souhlas finančního úřadu, apod. Každopádně je sloučení jednodušší a rychlejší. Mohlo by ale být pro
přebírající pobočný spolek rizikové, protože přebírá celkový majetek jiného (rušeného) pobočného
spolku (včetně případných dluhů a závazků). Zároveň se asi předpokládá, že také přebírá od
zanikajícího pobočného spolku dokumentaci a povinnost archivace, což by také mohlo přebírající
pobočný spolek zatěžovat. Takže hlavní překážkou sloučení (fúze) je nalézt jiný pobočný spolek
STP v ČR z. s., který by souhlasil se sloučením.
Pokud by vaše organizace zvažovala rušení, dopředu prosím kontaktujte správní radu, abychom si
vyjasnili postup a poslali vám příslušné vzory dokumentace. Kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925,
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. (ARI)

ČINNOST POBOČNÝCH SPOLKŮ STP v ČR z. s.
Tato rubrika je určena Vám, našim pobočným spolkům. Zveřejňujeme zde příspěvky o Vašich
organizacích, jaké akce pořádáte, Vaše náměty, úspěchy nebo zkušenosti, které by mohly být
inspirací pro ostatní, nebo kterými byste se chtěli prezentovat. Právě v dnešní nelehké době
je důležité si připomínat, že celá naše organizace stále pomáhá lidem se zdravotním
postižením, podporuje své členy a působí v ní mnoho aktivních lidí, kteří investují svou
energii pro dobro ostatních. Tentokrát zde najdete informace o organizacích
z Jihomoravského kraje. Potěšíte nás, když nám pošlete ke zveřejnění své příběhy, fotografie,
nebo pozvánky. Jsme si jistí, že i ve Vaší organizaci se dějí zajímavé věci, že je Vaše činnost
prospěšná a že se máte čím pochlubit. Nezáleží na tom, jak je Vaše činnost rozsáhlá, ale že
Vaše členy těší a pomáhá jim. (ARI)
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Z akcí místní organizace Hustopeče
Deset členů MO Hustopeče se zúčastnilo mezinárodního seniorského tábora ve Vysokých Tatrách. Na
základě memoranda tří měst – Benátek nad Jizerou, Hustopeče, Modra, letos uspořádalo mezinárodní
seniorský tábor město Modra. V termínu 10. – 16. 10. 2021 ve Vysokých Tatrách, Tatranská Lomnica –
Tatranské Matliare, hotel Sorea Hutník II. Účastníci z Hustopečí se autobusem přepravili do
Olomouce, kde přestoupili do autobusu z Benátek. Slovenští přátelé přistoupili v Bytči. Rozmanitý
program měl Ing. Medlen připravený velmi pečlivě, jak je jeho zvykem. Ubytování i stravování bylo
skvělé, vždy za dodržení všech hygienických podmínek a nařízení. Program byl velmi bohatý, náročný
a každý se zúčastnil podle svých možností. Na programu byla prohlídka Tatranské Lomnice, Štrbské
pleso, Kežmarok – prohlídka nejstaršího dřevěného kostela, lanovkou na Hrebienok, odtud sestup ke
Studenovodským vodopádům. Tento sestup byl velmi náročný po velkých kamenech. Namáhavá cesta
stála za to. Dech beroucí pohled. Obdiv účastníků z Hustopečí patřil jejich kamarádovi Jožkovi, který
cestu zvládl o dvou berlích. Ing. Medlen operativně rozhodoval podle počasí, kam jet, aby všichni z
výstupu měli zážitek a výhled do okolí, na majestátní hory. V hotelu byl k dispozici krytý bazén, který
sloužil k regeneraci, také bowling. Každý večer byl společenský, velmi často za doprovodu Fialovy
kapely – harmonika Jirka Fiala, vozembuch a zpěv Laďa Fiala, zpěvem doprovodili manželé.
Urbánkovi. Zpívali krásné
moravské písničky, ale i české a
slovenské. Ostatní účastníky
strhli ke společnému zpěvu.
Účastnice z Benátek učily
ostatní tvorbu hvězdiček ze
slámy. Samozřejmě nebyly jen
náročné výstupy, ale i návštěvy
cukrárny, kavárny na kafíčko a
nějakou sladkost k tomu. Velké
poděkování organizátorům,
jmenovitě Ing. Medlenovi, za
velmi hezký společný pobyt.
Příští rok se MO Hustopeče bude
těšit na další setkání, tentokrát
pod taktovkou Benátek nad
Jizerou – Růženky Dibitanzlové.
MO Hustopeče navštěvuje lázně
Perla Lednice, kde si členové
užívají relaxaci. Jsou moc
spokojeni. Sestry, masérky,
rehabilitační pracovníci jsou
moc milí, šikovní. Vychází
klientům všemožně vstříc.
Návštěvu lázní organizace
spojuje, pokud to počasí dovolí,
procházkou po velmi hezkém
okolí lázní. Příjemná procházka
je po kolonádě až k zámku.
Pohodový den bývá obvykle
zakončen výborným obědem,
nebo alespoň kávičkou v útulné
kavárničce. Alespoň na chvíli zapomenou účastníci na své bolesti, starosti.
Členové MO Hustopeče také navštěvují kulturní akce. Dne 29. 10. 2021 navštívili v Městském divadle
v Brně muzikál Jane Eyrová. Cesta byla poněkud dramatická. Před nájezdem na dálnici viděli velkou
frontu stojících aut a v dálce blikající majáčky. Pan řidič Dufek Milan se prozíravě otočil a jeli po
„staré silnici“. Díky tomuto kroku viděli celé představení. Muzikál vznikl podle románu slavné
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spisovatelky Charlotte Brontëové Jane Eyrová. Je to příběh osiřelé dívky, která se ke svému štěstí
musela probojovat životem plným strastí. Na své cestě se setká s Helenou, od které se naučí čelit
nespravedlnostem odpuštěním. Muzikál vypráví romantický příběh lásky mezi Jane a Edwardem.
Vynikající výkony všech herců diváci ocenili dlouhým potleskem ve stoje. Dne 7. 11. 2021 navštívili
představení divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice, divadelní hru Pohádka máje od Viléma
Mrštíka. Je to idylický milostný příběh pražského studenta Ríši a Helenky, dcerky ostrovačického
revírníka, odehrávající se na konci 19 století. To vše na pozadí probouzející se jarní přírody. Režisérka
Iva Kahounová dramatizaci upravila a doplnila scénami ve vlastní dramatizaci. V Pohádce máje hrají
tři hustopečští herci, postavu Ríši ztvárnil Juraj Háder, řídícího Miroslav Strouhal, Ríšu po letech
Zbyněk Háder.
Kontakt na organizaci: Ing. Bohumila Defeldová, tel.: 737 617 254, e-mail: defeldovab@seznam.cz.
(text a foto MO Hustopeče)

MěO Brno získala certifikát „Prověřeno seniory“
V rámci projektu „Prověřeno seniory“, který probíhá
v Jihomoravském kraji, získala městská organizace Brno nejvyšší
počet bodů. MěO Brno se zapojila do tohoto projektu, ve kterém
jsou firmy a organizace hodnoceny, zda poskytují své produkty a
služby přátelskou, přístupnou a přívětivou formou zejména starším
spoluobčanům. Kladně ohodnocené organizace získávají označení
„Prověřeno seniory“, což je pro klienty zárukou, že jde o
organizace přátelské k seniorům a jejich potřebám.
Kontakt na organizaci: Miroslava Ptáčková, tel.: 724 411 182,
e-mail: miroslava.ptackova@stp-brno.cz. (ARI, foto MěO Brno)

Činnost místní organizace Sloup – Šošůvka v roce 2021
Rok 2021 se pomalu chýlí ke konci. MO Sloup – Šošůvka se ohlíží, co přinesl a v čem byl jiný než
předešlá léta. Členská schůze se na jaře z pochopitelných důvodů nekonala, konala se na podzim.
V první polovině roku se situace uklidnila, takže organizace mohla uskutečnit plánovaný pobyt
v Bystrém u Poličky. Zúčastnila se jen malá skupinka. Vedoucí skupinky byl pan Chaloupka, který se o
své svěřence vzorně staral. V červnu a v září 2021 se jako obvykle uskutečnil oblíbený pobyt
v Luhačovicích, v hotelu Vltava. Pro některé účastníky jsou Luhačovice jejich oázou. V červenci

následoval další oblíbený pobyt v Jánských Lázních v penzionu Horský Dvůr. Účastníci se zapojili do
různých aktivit - např. výlet lanovkou na Černou Horu, nebo vláčkem na Pomezní Boudy, stezka
korunami stromů, nebo různé vycházky po okolí. Účastníci využili také nabízené procedury. Na závěr
pobytu se uskutečnila naučná přednáška o Krkonoších. V srpnu následoval nový pobyt na Vysočině
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v penzionu Tři Studny. Cestou tam navštívili pohádkové městečko „Podlesí“. V penzionu měli
k dispozici krytý bazén. Vedoucí pobytu byla paní Ševčíková. Starala se svědomitě o své svěřence.
Koncem září jeli členové na výlet do Olešnice, do výrobny modrotisku a do muzea motorových vozidel.
V odpoledních hodinách navštívili hrad Perštejn. Prohlídka s průvodkyní byla zajímavá a poučná.
Životní výročí v roce 2021 oslavilo 31 členů MO Sloup – Šošůvka. Organizace děkuje OÚ Šošůvka, OÚ
Vysočany, městysi Sloup za jejich podporu a také těm členům předsednictva a výboru MO, kteří se
angažují v práci pro svaz. Kontakt na organizaci: Marie Filoušová, tel.: 723 787 628, e-mail:
mariefilousova@seznam.cz. (text a foto MO Sloup – Šošůvka)

NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ
Nevážně ze správní rady

Pranostiky
Když svatý Štěpán vyfouká
bláto, bude pěkné jaro nato.
Padá-li na Boží hod vánoční
sníh, hodně obilí bude na polích.
Na Štědrý večer hvězdičky ponesou vajíčka slepičky.
Jestli vítr o Vánocích věje, jest
v hojnosti dobrá naděje.
Na Štědrý den jitřní jasné a
obloha čistá, úroda hojná příští
rok jistá.

VÁNOČNÍ STROM NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

Pošmourný prosinec dobré je
znamení pro sady, lučiny i
všechno osení.

INZERCE
Nabídka lyžin – nájezdových ramp
OkO Ústí nad Labem provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Mají k dispozici dvoje lyžiny, které
nepotřebují. Jsou dvoumetrové a nepoužité. Tyto lyžiny by rádi darovali někomu, kdo by je využil.
Nutný odvoz z Ústí nad Labem. Pokud byste měli o lyžiny zájem, nebo chtěli získat podrobnější
informace, kontaktujte OkO Ústí nad Labem: Milena Černá, tel.: 776 365 275, e-mail:
cerna.milen@seznam.cz. (text OkO Ústí nad Labem)
KONTAKTY
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 005 36 334
web: https://svaztp.cz/
facebook: https://www.facebook.com/svaztelesnepostizenych

tel.: +420 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
bankovní účet: 2101867964/2010

Tento informační zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu „Administrativní servis STP v ČR z. s.“
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.
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