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Zápis
ze zasedání Rady Pionýr, PS Koloušci Božejov, které se konalo dne 15. ledna 2012 od 15:00 hod.
v klubovně PS Koloušci, Na Obci 1786 v Pelhřimově

Přítomni: R. Ondrušek, J. Bambasová, E. Štefflová, V. Máca, T. Čech, L. Nováček, J. Kuchařová, O. Kořínková,
V. Zeman, M. Klapová, N. Hunalová, I. Stránská
Zasedání zahájil a řídil R. Ondrušek. Zapisovatelem byl zvolen V. Zeman, ověřovatelem zápisu byl zvolen V. Máca.

Program jednáni:
1.

Kontrola zápisu z jednání Rady PS ze dne 29. 10. 2011.
Usnesení : Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 29. 10. 2011 bez připomínek.

2.

Přijetí nových členů PS
-do skupiny se přihlásilo 10 nových členů. 9 (6 dětí v Božejově, 1 v Pelhřimově a dvě dospělé osoby
v Pelhřimově) a Tomáš Kuchař se znovu přihlásil do skupiny.
- další podrobnosti viz. přílohy
Usnesení : Rada schvaluje přijetí nových členů.

3.

Registrace a stav členské základny PS
- další podrobnosti viz. Přílohy
Usnesení : Rada bere na vědomí stav členské základny a ukládá vedoucímu skupiny provést registraci u
JčKOP

4.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

Zprávy o činnosti PS od minulého zasedání Rady PS
Činnost hudební skupiny Koloušci
- kapela se nadále připravuje a přidává do repertoáru další písničky
- vystoupení v Praze, které proběhlo 3. 12. 2012, bere skupina jako přínos v oblasti zkušeností
Keramická dílna v Pelhřimově
-otevřeny dva kroužky
- dětský (6 dětí) je složen povětšinou ze zkušených keramiků, kteří už nepotřebují moc dozoru a jsou
schopni samostatně tvořit, někteří ovšem stále dozor potřebují
Výtvarné oddíly v Bořejově
- v oddílech je stoprocentní účast a děti tato aktivita velice baví
- jsou schopní bez jakéhokoli problému vytvářet i vlastní projekty
Akce Podzim v dílně
- na této akci byla malá účast
- O. Kořínková aj. Pliešovská si prodloužili tuto akci o další dva dny kvůli dodělání projektu ,,Pštros“
Jednání s Římskokatolickou farností Božejov
- nový pan farář je skupině nakloněn ve věci kulturních vystoupení, pořádá zájezdy do Vídně a do
budoucna je v jednání vystoupení kapely na Svatofloriánské mši, kterou by sloužil pod širým nebem
Jednání s MAS Via rustica o. s.
- oslovila nás s možností spolupráce - Pacovská místní akční skupina - stará se o evropské projekty
na podporu venkova
- účast na jejich projektu spolupráce - viz přílohy
- propagace lidových řemesel - zapojení s aktivitami v Božejově
- možnost zapojení letních táborů, podílení se na některých prodejních akcích (Pacovský jarmark),
využití kapely na těchto akcích
Usnesení : Rada schvaluje předložené zprávy o činnosti.

Ekonomika
a.
Zpráva inventární komise
- vyřazeny některé nepotřebné stany, nepotřebné kabely a poškozené mikrofony
- zařazeny nové přírůstky (kytara, atd.)
- N. Hunalová pověřena svoláním akce „Stavění stanů“
Usnesení : Rada schvaluje zprávu inventární komise a s rozhodnutími inventární komise o vyřazení majetku
souhlasí.
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b.

Aktuální stav hospodaření
- pokladna: 5 753,-- Kč; bankovní účet: 33 382,28 Kč
- většina prostředků je vázaná
c.
Předběžné výsledky hospodaření PS za rok 2011
-viz. Příloha
Usnesení : Rada bere na vědomí aktuální stav hospodaření a výsledky hospodaření PS za rok 2011.

6.

Volba volených funkcionářů PS
Usnesení : Rada PS volí do funkce :
- Vedoucí PS:
Roman Ondrušek
- Hospodář PS:
Jaroslava Bambasová
- Revizor:
Eva Štefflová
- Zástupce v KRP: Roman Ondrušek, Vladimír Máca
(volba proběhla veřejným hlasováním a byla ve všech případech jednomyslná)
Rada PS uvolňuje na vlastní žádost z funkce člen Rady PS Ladislava Nováčka.

7.

Plánované akce:
Vystoupení hudební skupiny
- 26. 1. 2012 pro ZŠ Božejov - vedoucí akce Roman
- 7. 3. 2012 od 15:00 vystoupení hotel Slávie - asi hodinové vystoupení - vedoucí akce Roman
- 6. 5. 2012 - mše v Božejově
- 8. 5. 2012 - Mnich
b.
Rada schvaluje účast skupiny na projektu „Dny otevřených dveří“ a ukládá vedoucímu PS zabezpečit
hlasování skupiny o termínu akce - v týdnu od 8. 9. 2012 – 16. 9. 2012
c.
Jaro v keramické dílně
-o tuto akci již teď projevují děti zájem
- vedoucím akce jmenován Roman Ondrušek
d.
Ringo 2012
- 10. 3. 2012 v Božejově
- vedoucím akce jmenován Vladimír Máca
e.
Velikonoce v dílně
- vedoucímu PS se ukládá provést propagaci této akce
- vedoucím akce jmenován Roman Ondrušek
Usnesení : Rada schvaluje plánované akce.
a.

8.

Obsahová, organizační a personální příprava letních táborů 2012
- plánované jsou 2 běhy – přihlášky na www.kolousci.pionyr.cz
- prodej zahájen 22. 1. 2012
- celotáborová hra: „Lovci mamutů“
- propagace zajištěna formou billboardů, letáčkové akce (Grand od kraje Vysočina)
- hlavní vedoucí obou běhů: Roman Ondrušek
- Kuchyně: Eva Štefflová má za úkol sehnat ochotné lidi do kuchyně a sestavit jídelníčky
- Zdravotníci: Martina Princová (1. běh) – probíhá domluva; Lenka Michalcová (2. běh)
- Oddílový vedoucí – Tomáš Čech a Vladimír Máca (1. běh); Vojtěch Zeman, Monika Klapová – pověřený
instruktor (2. běh)
- Dílna: Ivanka Stránská (1. běh); Jana Kuchařová (2. běh)
- Instruktoři: Nikola Hunalová, Alena Štěpánková (1. běh); Tomáš Kuchař, Nikola Hunalová (2. běh)
- Hospodáři: obsazení hospodářů je nadále v jednání. O. Kořínková může jet na kterýkoliv běh a dále se jedná
s M. Princem. V případě, že bude mít v některém z termínů auto, počítá se s ním.
Usnesení : Rada schvaluje záměr na uskutečnění LDT na rok 2012. Schvaluje Romana Ondruška jako HV
LDT. Pověřuje Romana Ondruška obsahovou, personální a organizační přípravou táborů. Schvaluje
celotáborovou hru.

9.
a.

Různé
Vzdělávání vedoucích
- jarní kurzy vyvěšeny na internetových stránkách JčKOP
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b.
c.

- Kohoutov . O. Kořínková a R. Ondrušek
Změna formulářů potvrzení kvalifikací HTV, ZZA a VDK
- kancelář Pionýra udělá sama
Cestovné
- informace o změně výše cestovních náhrad.

Zapsal: Vojtěch Zeman

Ověřil: Vladimír Máca

