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Zápis
ze zasedání Rady Pionýr, PS Koloušci Božejov, které se konalo dne 22.září 2013 od 15:00 hod.
v klubovně PS Koloušci, Na Obci 1768 v Pelhřimově
Přítomni: R. Ondrušek, J. Bambasová, J. Kuchařová, V. Zeman, E. Štefflová, K. Matějková
Omluveni : T.Čech, I.Stránská, M.Klapová, O.Kořínková, dodatečně omluven V.Máca
Zasedání zahájil a řídil R. Ondrušek. Zapisovatelem byl zvolen R.Ondrušek,ověřovatelem zápisu byla zvolena
J.Kuchařová.

Program jednáni:
1. Kontrola zápisu z jednání Rady PS ze dne 14. dubna 2013.
Usnesení: Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 14. dubna 2013 bez připomínek.
2. Personální záležitosti
a) Vedoucí hudební skupiny V.Zeman, zástupce R. Ondrušek.
b) Vedoucí keramické dílny v Pelhřimově R. Ondrušek, zástupce L.Šmídová.
c) Vedoucí keramické dílny v Božejově J. Kuchařová, zástupce J. Bambasová, O. Kořínková, E.Štefflová .
d) Vedoucí volnočasového klubu K.Matějková.
e) O uvolnění z rady PS požádala písemně I.Stránská z důvodu studia v Ostravě.
Usnesení:
♦ Rada PS jmenuje výše uvedené vedoucí a jejich zástupce.
♦ Rada PS uvolňuje Ivanu Stránskou z funkce instruktora oddílu a člena Rady PS ke dni 22.9.2013.
3. Zprávy o činnosti PS od minulého jednání Rady PS:
a) Hudební skupina Koloušci
♦ Vystoupení u Stráže 30.4. a v Mnichu 8.5. – dobré tradiční akce kapely
♦ Vystoupení na letních táborech v Božejově – velký zájem dětí
♦ Vystoupení na vernisáži výstavy rukodělných prací pořádaných Via rustica v Pacově – slibný začátek spolupráce
s místní akční skupinou – další zájem o vystoupení na 12.4.2014 do K.n.L. a na 21.6. do Pacova.
♦ Z důvodu potřeby naplánování finančních prostředků pro propagaci kapely v roce 2014 se hudební skupina
Koloušci rozhodne, zda změní název a toto rozhodnutí sdělí vedoucímu PS v termínu do konce září 2013.
V případě nedodržení nebudou finance na propagaci kapely v grantech uplatněny!!
♦ Kapela zváží a prověří možnosti hraní v některé z restaurací v Pelhřimově.
b) Keramická dílna Pelhřimov – velký zájem dospělých, dvě dospělé zájemkyně budou chodit odpoledne s dětmi. Na
druhé straně žádné nové dítě, jen ti, kteří již chodili v minulosti.
c) Rukodělka – kroužky se zatím nesešly – K.Matějková bude ještě jednat s dětmi ve škole o účasti. Pro dospělé budou
postupně jednou do měsíce vypisovány večery s rukodělkou klubovým způsobem. Distribuce letáků na tyto akce.
d) Letní tábory 2013
♦ na táborech dva úrazy – jedno dítě a zdravotnice – oba úrazy na 2.běhu.
♦ kladně hodnocen program obou běhů, přístup vedoucích i dětí.
♦ vyrovnané hospodaření – k vyrovnání rozpočtu byl proveden nákup nového DHM.
♦ pro rok 2014 dva běhy – program připraví K.Matějková a V.Zeman a to jeden pro oba běhy. Organizačně budou
tábory členěny na dva oddíly – u každého z oddílů jeden vedoucí a jeden instruktor.
e) Soustředění keramických dílen – Dubovice – 6 účastnic – tradičně kvalitní akce, letos doplněná o vystoupení hudební
skupiny Koloušci.
f) Folkové setkání 2013
♦ akce byla plánována více jak rok dopředu – finální podoba pak byla velmi odlišná od původní představy – je
značný nedostatek mladých muzikantů…
♦ velká pozornost byla věnována propagaci.
♦ organizace akce, program, personální zajištění a přístup J.aP.Marianových hodnoceny velmi kladně.
♦ kladné ohlasy od diváků.
♦ malá účast diváků = velký finanční schodek. Vzhledem k tomu, že z akce zbyl skupině materiál (stan, kabeláž)
nejedná se přímo o „propadák“, akci s takovým hospodařením si však PS nemůže dovolit pravidelně.
Usnesení: Rada PS bere předložené zprávy na vědomí.
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4. Plánované akce:
a) Podzim v dílně – Pelhřimov 29.-30.10.2013 – vedoucí akce R.Ondrušek
♦ program - v úterý keramika, ve středu rukodělky
♦ další zajištění J.Bambasová, O.Kořínková, K.Matějková
b) Vystoupení HS Koloušci na náměstí v Jihlavě dne 22.10.2013 – vedoucí akce R.Ondrušek
c) Vystoupení HS Koloušci na akci pro děti v obci Střítež dne 9.11.2013 (spolupráce s MS Božejov) – vedoucí akce
J.Bambasová
Usnesení: Rada PS schvaluje plánované akce a pověřuje jejich vedoucí přípravou.

5. Plán hlavních akcí PS na rok 2014.
♦ Urychleně je třeba v kapele dohodnout podobu letní akce na rok 2014!!
Usnesení: Rada PS schvaluje plán hlavních akcí na rok 2014 v předloženém znění.
6. Ekonomika :
a) Aktuální stav BÚ je 65998,- Kč, pokladny 6709,- Kč. Do konce roku k úhradě běžný provoz, Podzim v dílně a pojištění
majetku. Vyúčtováno Folkové setkání a Klub Božejov (MŠMT oblast č.2) příspěvek České nadace 2000. K vyúčtování
v říjnu bude Klub Pelhřimov ( MŠMT oblast č. 2). Vyúčtování dotace kraje nejdříve v prosinci. Odeslány žádosti na
dotace pro rok 2014 – MŠMT oblast č. 2. Žádosti pro kraj a nadaci se budou připravovat v nejbližší době.
b) Odpis majetku – knihovna, INVC 004, pořizovací cena 1480,- Kč. Zlikvidováno při brigádě na úklid klubovny.
c) Inventární komise :
♦ Předseda : E.Štefflová
♦ Členové : M.Klapová, L.Šmídová
Usnesení: Rada PS :
Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu hospodaření.
Schvaluje odpis nepotřebného majetku – knihovna – INVC 004
Jmenuje inventární komisi v navrženém složení.
Ukládá inventární komisi – provést inventuru majetku v termínu od 1.10. do 31.12.2013. Při inventurách vyřadit
poškozený a nepotřebný majetek. Zprávu o výsledku inventury předložit Radě PS v lednu 2014.
7. Různé :
a) Vzdělávání vedoucích
♦ z minima byly proškoleny L.Šmídová a O.Kořínková
♦ kurzů keramiky v Kohoutově se do konce roku 2013 zúčastní L.Šmídová a O.Kořínková
♦ K.Matějková zváží účast na kurzu HVT pořádaném ČČK
♦ Jč KOP ukončila vzdělávání kvalifikací – při té příležitosti vznesena kritika na OS Pionýr, které vyžaduje od
vedoucích kvalifikace a v praxi není schopno proškolování uspokojivě zajišťovat
b) Návrh Stanov Pionýra
♦ v Táboře se uskutečnila schůzka vedoucích některých PS – z tohoto jednání vzešel návrh na odložení schválení
Stanov
♦ připomínky k paragrafovému znění Stanov zpracoval také Mgr.Jiří Švehla z PS Čestice – dokument má 19 stran a
otevřeně a přímo kritizuje předkladatele za přístup, neznalos právní úpravy atd.

Zapsal : Roman Ondrušek

Zápis ověřila: Jana Kuchařová

