
Nominace „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje  za rok 2019“ – formulář 
Nominovat lze:   jednu žijící osobnost působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji 
 

1. Nominující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail): 
Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34, 755 01  Vsetín, IČO 73633178, Ing. Dan Žárský, tel. 
731517257, email: reditel@diakonievsetin.cz 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nominovaná osobnost Marie Skalková   

Jméno a příjmení, titul  
Adresa trvalého bydliště 
nebo kontaktní adresa 
Telefon, e-mail    NUTNÉ! 

Mgr. Marie Skalková, Jiráskova 1817, 755 01  Vsetín. Email: 
maries@volny.cz Telefon: 725 339 641 

Neziskové organizace v níž 
působil(a) či působí:  
 
a) název organizace 
 
 
b) obec (obce) působnosti 
 
 
c) hlavní zaměření činnosti 
organizace  
 
P.S.: počet organizací lze 
rozšířit nebo proškrtnout 

1. Organizace: 
       a)  Pěvecké sdružení valašských učitelek, z.s. 

b)  Vsetín 
c) Sborový zpěv, veřejná vystoupení 
 
  

 
  2.   Organizace:  

a) Sbor církve bratrské Vsetín 
b)  

Pracovní pozice na níž 
nominovaný působil 

1. Organizace: místopředsedkyně sdružení a sbormistryně 
sdružení 

2.  Organizace: vedla sborový zpěv a Nedělní školu v 70. letech. 
 

Počet let práce v neziskovém 
sektoru ve Zlínském kraji 

43 

Aktivity nominovaného v jiných 
oblastech (např. veřejném 
sektoru, podnikatelských 
aktivitách podporující 
neziskové organizace apod.)   

 Paní Skalková je nejen sbormistryní Pěveckého sdružení valašských 
učitelek, ale aktivně zajišťuje i jeho propagaci například tvorbou 
plakátu na jeho vystoupení. V minulosti zpívala i v katolickém sboru 
Vsetín. Paní Skalková při práci učitelky byla vedoucí pěveckého sboru 
MŠ Ohrada. 

Důvody nominace (rozsah 
orientačně do 800 znaků ) 

Pěvecké sdružení valašských učitelek několikrát do roka navštěvuje 
seniory z domovů pro seniory, které Diakonie Vsetín provozuje. 
Pěvecké vystoupení organizované paní Skalkovou je vždy 
přizpůsobeno obyvatelům domova tak, aby se mohli zapojit a 
popovídat si s členkami souboru. Jedná se o pravidelné a milé 
setkávání.  
Za působení paní Skalkové v MŠ Ohrada chodily zpívat na Domov 
Harmonii i děti. Spolu s paní učitelkou Marií Skalkovou přinášely 
stárnoucím lidem radost a pozitivní energii. 
 
 

Kde lze případně najít další 
informace o nominovaném 
(web, literatura,…) 

https://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=2580 
https://www.mestovsetin.cz/zpivajici-ucitelky-oslavi-vyroci-
koncertem/d-525345 

mailto:maries@volny.cz
https://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=2580
https://www.mestovsetin.cz/zpivajici-ucitelky-oslavi-vyroci-koncertem/d-525345
https://www.mestovsetin.cz/zpivajici-ucitelky-oslavi-vyroci-koncertem/d-525345


 

 
Termín pro podání nominace:     do 28. 2. 2020 doručení do 12 hodin 
Adresa doručení nominací:         ANNOZK , Zlínský klub 204, tř.T.Bati  204, 760 01 Zlín (originál         
formuláře „Nominace…“) nebo naskenovaný formulář s podpisem statutáře na e-mail : 
                                                                                                                                       annozk@seznam.cz                                                            
Další informace:   Ing.Dan Žárský,  předseda ANNOZK     tel.: 731 517 257                                                                                   
Helena Frkalová, tajemnice ANNOZK   tel.724 100 270           
 
 

                                  
  


