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                                                                             ČESKÝ SVAZ ŽEN        

 

 

pro základní organizace ČSŽ 

 

okresů : Havlíčkův Brod,Jihlava,Pelhřimov,Třebíč,Žďár nad Sázavou 
 

Milé ženy, 
v době, kdy budete číst tyto řádky, budou již opět ubíhat první dny nového roku 2013.  
Přejeme všem našim členkám, aby to byl rok šťastný , prožitý v radosti a pohodě.   
Začátek nového roku je  vždy na jedné straně čas těšení a očekávání něčeho nového, na druhé straně 
také čas bilancování a ohlédnutí se za rokem uplynulým.   
 

Jaký byl rok 2012 v naší organizaci ?   
 
Především hodně pracovní.  Kromě celé obrovské řady vašich akcí pro děti, rodiny, seniory nebo jen 
pro Vás samotné se hodnotilo uplynulé období ve vašich organizacích, konaly se okresní konference,  
krajská konference a na závěr roku se také zvolené delegátky našeho kraje zúčastnily sjezdového jednání. 
Velké poděkování patří všem našim organizacím, které se v průběhu předchozích roků zapojily do  naší  
„Ankety ČSŽ na rozcestí.“ Díky vámi podložených námětů i podkladů jsme byly jediný z krajů, který mohl 
z praxe našich základních organizací  připomínkovat řadu dokumentů pro fungování organizace do 
budoucna .Tato analýza, kterou jsme si udělaly , bude sloužit nejen jako podklad pro prosazování vašich 
potřeb na celorepublikové úrovni naší zástupkyni v Ústřední radě žen, ale hlavně pro další směrování 
činnosti v našem kraji. 
 
Uplynulý rok byl také smutný. To, když nás v průběhu několika týdnů zasáhly zprávy o odchodu našich 
dlouholetých aktivních funkcionářek v kraji. Znovu se s pokorou skláníme nad životním optimismem a  vůlí 
našich  „ŽEN VYSOČINY“ Aleny Hrbáčkové z Náměště nad Oslavou a Libuše Kučerové z Velkého Meziříčí. 
Slova, kterými se o L..Kučerové vyjádřil ředitel JUPITER clubu  určitě platí pro obě ženy.   Čest jejich 
památce ! 
 
„  Žena, která byla vždy na svém místě, věřila svým zásadám, byla přímá a i v těch nejtěžších chvílích 
svého života si zachovala optimistický přístup k životu.  Rezervoárem její energie byla její nesmírná 
obětavost, její duševní síla, nezměrná víra v dobro člověka. „.  
 

Byly i dny sváteční,  
kdy jsme měli příležitost představit činnost našich základních organizací a jejich členek zástupcům Kraje 
Vysočina  i dalším neziskovým organizacím .  Část tiskové zprávy  uvádíme : 
 
 „ Radujme se ruku v ruce „                          

Dne 28. 11. 2012 proběhlo ve Žďárské Kopretině – centra pro rodiče s dětmi, za účasti zástupců 

mateřských center Kraje Vysočina, Českého svazu žen, představitelů kraje Vysočina náměstka hejtmana 

Ing. Vladimíra Novotného, radního pro oblast sociální a rodinné politiky Mgr. et Bc. Petra Krčála, radního 

pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Bc. Martina Hyského, Mgr. Jiřího Bíny vedoucího 

odboru sociálních věcí a služeb a místostarosty Žďáru nad Sázavou Bc. Ladislava Bárty.  

Setkání, které proběhlo, umožnilo mateřským centrům kraje Vysočina a Českého svazu žen poděkovat  

zástupcům kraje a města za jejich dosavadní podporu a seznámit všechny účastníky s prorodinnými 

aktivitami realizovanými v letošním roce. Při setkání seznámily představitelky prorodinných organizací 

zúčastněné se svojí prací v tomto roce Čas adventní je časem obdarovávání – vzájemné podané ruky a 

časem Poselství do dalšího roku.  Naše organizace nestojí jen s nataženou rukou. Nabízejí kraji nejen 

zpětnou vazbu, ale také podíl na realizaci prorodinné politiky, spolupráci na projektech a 

kampaních…….celý text tiskové zprávy  najdete na  www.cszvysocina.estranky.cz 

 

http://www.cszvysocina.estranky.cz/
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Víte, že …… 
 

 Obec  K ř i ž á n k y  na Žďársku získala ocenění „ VESNICE VYSOČINY 2012 a třetí 
místo v České republice 

Třetí nejkrásnější vesnice v Česku byla také perníková . Reportáž ČT můžete shlédnout 
přímo na webových stránkách obce Křižánky ( www.obeckrizanky.cz ) . 

Svou vesnici z perníku vyrobili obyvatelé Křižánek na Žďársku. Domy z perníku jsou vyrobené 
podle skutečnosti. Do práce se zapojili všichni, muži malovali kulisy, ženy pekly chaloupky, děti 
postavily betlém. V roce 2012 získala obec Křižánky třetí místo v soutěži Vesnice roku.  Ženy 
z Křižánek patří mezi nejaktivnější v našem kraji. Blahopřejeme ! 
 

 ……..V obci  SVRATKA ( okres Žďár nad  Sázavou) ženy založily novou  organizaci ČSŽ.   
O jejich aktivní činnosti se více dozvíte na  www.svratka-zeny.majestat.cz .  Jsou to především akce  
pro děti a rodiny a také Vy jste na ně srdečně zvány .    

 
 
 Krajská konference se konala formou víkendového setkání zástupkyň ZO  

v Havlíčkově Brodě dne 16.6.2012  a a zúčastnilo se jí 80 žen základních organizací z celého kraje.  
Slavnostní zahájení bylo zpestřeno představením města Havl.Brodu netradiční formou Michalem a 
Eliškou Rázlovými, velký ohlas měl   videopozdrav  od vedení Kraje Vysočina s poděkováním všem 
našim základním organizacím za dobrovolnickou činnost pro veřejnost  i pozváním k zapojení do další 
spolupráce v síti neziskových organizací.  
Po zhodnocení činnosti krajské organizace jsme se již pustily do návrhů a podnětů a připomínek k tomu, jak 
by mohl ČSŽ fungovat do budoucna. Všechny návrhy a náměty byly odeslány k sjezdovému jednání. 
Předsedkyní Krajské rady žen byla zvolena PhDr Ivana Štrossová z Havlíčkova Brodu, která byla zároveň na 
návrhy okresů Pelhřimov a Jihlava krajskou konferencí  nominována kandidátkou na funkci předsedkyně 
ČSŽ . Odpolední část byla věnována prohlídce památek města a parku Budoucnost.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Účastnice krajské konference 
                                          
Předsedkyně ORŽ  jednotlivých 
okresů: 
Zleva : 
 
Zdenka Dubová-        ORŽ Jihlava 
Věra Zobačová  -        ORŽ Žďár n/S. 
Jana Záběhlíková-     ORŽ Pelhřimov 
Marie Kubíčková-     ORŽ Třebíč 
Marie Bohuslavová- ORŽ Havl.Brod 
+ místopředsedkyně Krajské rady  
žen Kraj Vysočina    
 
PhDr Ivana Štrossová- 
předsedkyně Krajské rady žen  
Kraj Vysočina  
 
 

 

http://www.obeckrizanky.cz/
http://www.svratka-zeny.majestat.cz/
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První informace ze sjezdu  
konal se ve dnech 24.-25.11.2012 
v Praze za účasti 92 delegátek 
s hlasem rozhodujícím, 9 s hlasem 
poradním.    
Informace o průběhu sjezdu 
předají delegátky sjezdu 
z jednotlivých okresů, schválené 
Stanovy a další dokumenty 
včetně metodických pokynů 
přípravy na změny související 
s novým občanským zákoníkem 
obdržíte z ústředí 
v mimořádném čísle Ženy 
třetího tisíciletí v 1.čtvrtletí 
2013.    
Výsledky volby předsedkyně  ČSŽ 
Mgr Jana Chržová  /stávající předsedkyně/    47 hlasů/ 
PhDr Ivana Štrossová / nově navrhovaná za Kraj Vysočina  / 45 hlasů/.  
 

Blahopřejeme naší kandidátce PhDr Ivaně Štrossové  k  tomu, že při představování   
své vize fungování organizace ve velmi omezeném čase a hodně bouřlivé atmosféře 
dokázala oslovit a získat si takovou důvěru od více jak poloviny okresů v republice.  
Přejeme jí hodně tvůrčích sil a energie pro práci v Ústřední radě žen. 
 

 

D ů l e ž i t é  ! 
 
Usnesením sjezdu se od roku 2013 mění výše odvodu členských příspěvků na 50,- Kč ročně !!! 
Odvedené příspěvky budou rozděleny tak, že 20,- bude zůstávat v okrese, 30,- Kč na činnost 
v kraji.  
 
Vzhledem k tomu, že od roku 2014 vyjde v platnost nový občanský zákoník, který se bude 
týkat  změn ve fungování občanských sdružení, musíme se na jeho platnost stejně jako 
všechna ostatní sdružení připravit. To pro naše základní organizace mimo dalších změn 
znamená, že v letošním roce musí být členské příspěvky ZO vybrány a předány společně 
s aktuálním seznamem členek  nejpozději do konce června 2013 !!!   
Počítejte proto s touto variantou již při přípravě vašich plánů činnosti pro letošní rok.  
 
Děkujeme za pochopení.  

                 
PŘIPOMÍNÁME A UPOZORŇUJEME   

 
na zákonnou povinnost  V Š E CH  základních organizací vyplnit tabulky ročního 
vyúčtování a odeslat zpět na: Český svaz žen – krajské středisko Kraj Vysočina, Horní ul. 
197   580 01 Havlíčkův Brod obratem - nejpozději do 25.ledna 2013  

     
 společně s kopií pokladní knihy   -  tam, kde ZO nemá účet 
 
 společně s kopií  pokladní knihy + výpisu banky  -  tam, kde ZO má pokladnu+ účet 

 
 
 Stejně jako v minulých letech připravujeme zprávu o činnosti naší 
organizace v Kraji Vysočina. Výroční zpráva o dobrovolnické  činnosti  
ČSŽ se stala již tradicí a slouží nejen jako podklad pro prezentaci našich 
aktivit na celorepublikové úrovni, ale vašich podkladů využíváme také při 
všech příležitostech a kontaktech s novináři, žádostech o dotace nebo 
grantových programech.  Obracíme se proto na Vás  se žádostí o krátké 
zhodnocení činnosti ZO z Vašeho pohledu. Zaslat nám  ji můžete buď 
e-mailem, případně písemně společně s vyúčtováním. Děkujeme Vám !     
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Vážíme si spolupráce s Krajem Vysočina  
  
Zastupitelstvem Kraje Vysočina byla  v červnu r. 2012 schválena Koncepce rodinné politiky na léta 2012 – 
2016. 
Členky Českého svazu žen se na přípravě aktivně podílely nejen připomínkami  v pracovních skupinách, ale  
také vlastní anketou, do které se ze 150 oslovených členek  zapojilo 135.  
Celou Koncepci rodinné politiky najdete buď na stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz 
nebo na našich  krajských webových stránkách  www.cszvysocina.estranky.cz  Věříme, že díky tomuto 
materiálu budeme mít možnost  využít  programy zaměřené na společné akce pro rodiny a  podpořit tak i 
aktivity našich základních organizací v obcích.   

 
Kraj Vysočina si je plně vědom významu rodiny jako základní 
jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíž 
prosperitě závisí udržitelný rozvoj kraje. Podpora podmínek 
rodinného života v Kraji Vysočina je nedílnou součástí krajské 
politiky,“ doplňuje radní Krčál. 
 
Na závěr roku nám od pana Mgr.ent Bc Petra Krčála, radního pro sociální 
oblast přišel dopis, ze kterého citujeme :  
 

„…….Velice mě těší, že Český svaz žen organizuje dobrovolnickou 
činnost, která zahrnuje celou řadu pozitivních aktivit, které 
pomáhají obohacovat život na jednotlivých obcích a městech 
našeho regionu……. Dovolte mně, abych Vám i Vašim 
spolupracovnicím popřál v závěru roku mnoho zdraví, 
spokojenosti a entuziasmu do dalšího roku 2013, který je i 
Evropským rokem občanů. 
 
         S pozdravem a přáním další spolupráce       Petr Krčál  „ 

 

 
Už máte RODINNÝ PAS ? 
 
Slevy a výhody pro rodiny s dětmi do 18 let 
Registrace rodin  je ZDARMA  na             www.vysocina.rodinnepasy.cz 

                                                            vysocina@rodinnepasy.cz  

 
 

Víte co jsou  SENIOR PASY  ? 
 

SENIOR PASY je nový projekt Kraje Vysočina podporující obyvatele nad 55 let. Jedná se o 
ucelený a jednotný program slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům Senior pas ve všech 
krajích zapojených do projektu.  

Kartu získáte z d a r m a   
                             
Registrovat se můžete několika způsoby :                  

1. na adrese :  www.seniorpasy.cz 
 
2. zašlete emailem na adresu :  
      vysocina@seniorpasy.cz 
 
3. zašlete vyplněný formulář poštou na adresu 

Senior pasy,P.O.BOX 15, 586 01 Jihlava 
 
4. telefonicky na čísle 840 111 122 
 
5.   na kontaktním místě – Odboru sociálních      

věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
 
Pokud se chtějí členky našich ZO  zaregistrovat a nevíte si rady,  obraťte se na naše krajské 
středisko ČSŽ, pomůžeme Vám registrační kartu získat.  ( tel. 569 428 879 , vysocina@csz.cz )  
 
Informační zpravodaj připravila:Marie Bohuslavová,Krajské středisko ČSŽ ,Horní ul.197, Havlíčkův Brod.  

http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.cszvysocina.estranky.cz/
http://www.vysocina.rodinnepasy.cz/
http://www.seniorpasy.cz/
mailto:vysocina@seniorpasy.cz
mailto:vysocina@csz.cz
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