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Zápis

ze zasedání Rady Pionýr, PS Koloušci Božejov, které se konalo dne 20.9 2012 od 17:00 hod.
v klubovně PS Koloušci, Na Obci 1768 v Pelhřimově

Přítomni: R. Ondrušek, V. Máca, J. Kuchařová, M. Klapová, N. Hunalová, E. Štefflová, A. Štěpánková,
I. Stránská,T.Čech,O.Kořínková
Omluveni : V. Zeman, J.Bambasová
Zasedání zahájil a řídil R. Ondrušek. Zapisovatelem byla zvolena A.Štěpánková, ověřovatelem zápisu byla zvolena
O.Kořínková

Program jednáni:
1.

2.

Kontrola zápisu z jednání Rady PS ze dne 19.4.2012.

Usnesení: Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 19.dubna 2012 bez připomínek.

Zprávy o činnosti PS od minulého zasedání Rady PS:
a)Činnost hudební skupiny Koloušci
-kapela funguje
-uvažuje o pořízení nové kytary
-vystoupení u Stráže,v Mnichu, Pacově,v Leopoldově a Božejově proběhla bez problémů
-kapela měla od 1.-4.8 soustředění na Jemčině
-Kvůli malé účasti na podzimním vystoupení v Pelhřimově se kapela rozhodla organizovat v budoucnu obdobné
akce na venkově, mimo Pelhřimov
b)Keramická dílna
Pelhřimov
-dětský (3děti) je složen ze schopných keramiků
-pro dospělé (9 dospělých) je složen ze zkušených a schopných keramiček
Božejov
-12 dětí
-proběhlo letní soustředění v Dubovicích,akce úspěšná
Usnesení:Rada schvaluje snížení členského příspěvku pro Evu Škrampalovou na 1050 Kč
c)Projekt otevřené klubovny
-proběhla brigáda na úklid a zápis do kroužků
d)Letní tábory
-hojná účast dětí
-je potřeba pořídit nové toalety
-1.běh byl slabší po tábornické stránce
-do budoucna jsou vymyšleny 2 varianty – tábor v jedno delším běhu, nebo běhy dva
Usnesení: Rada PS :
 bere na vědomí předložené zprávy o činnosti
 schvaluje snížení členského příspěvku pro Evu Škrampalovou na 1050,- Kč

3.

Plánované akce:
a) Podzim v dílně
-25.-26.10 2012,vedoucím bude R.Ondrušek
b) Vystoupení hudební skupiny Koloušci v Jihlavě
-předvolební akce 3.10.2012 na náměstí
- vedoucím bude R.Ondrušek
c) Účast na živém Betlémě v Božejově
- výstava keramického betlému, prodej keramiky
d) Vystoupení pro DO v nemocnici
- v jednání
Usnesení: Rada schvaluje připravované akce a pověřuje vedoucí jejich realizací.

4.

Jmenování vedoucích oddílů a klubů,zástupců vedoucích oddílů a instruktorů
Rada jmenuje :
-R.Ondruška do funkce vedoucího hudební skupiny Koloušci
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-R.Ondruška do funkce vedoucího keramické dílny v Pelhřimově
-J.Kuchařovou do funkce vedoucího keramického oddílu v Božejově
-V.Mácu do funkce vedoucího klubu v Pelhřimově
-J.Kuchařovou do funkce vedoucího klubu v Božejově
-J.Bambasovou do funkce zástupce vedoucího keramického oddílu v Božejově
-V.Zemana do funkce zástupce vedoucího hudební skupiny Koloušci
Rada pověřuje : - O.Kořínkouvou dozorem nad účastníky při zastupování vedoucích jednotlivých oddílů.

5.

Plán hlavních akcí na rok 2013

-Místo soustředění kapely Koloušci, Folková setkání
-2 varianty táborů

Usnesení: Rada schvaluje Plán hlavních akcí na rok 20013 (varianty táborů budou upřesněny v lednu 2013)

6.

Ekonomika

a) Informace o aktuálním stavu hospodaření (viz. písemná příloha)
b) Příprava inventury majetku a jmenování inventární komise
- Rada jmenuje Evu Štefflovou do funkce předsedy inventární komise
- Členové inventární komise: V.Máca, M.Klapová
Usnesení: Rada PS :
 bere na vědomí informaci o stavu hospodaření.
 ukládá inventární komisi : Provést inventuru majetku od 1.10. 2012 do 31.12 2012 a předložit zprávu o
inventuře na lednovém zasedání Rady PS.

7.

Různé

a) Proškolení z BOZP -Proběhlo proškolení z BOZP
b) Vzdělávání vedoucích - Bezprostředně po vyhlášení plánu kurzů v Kohoutově nahlásí vedoucí oddílů zájem o
účast na kurzech v roce 2013 vedoucímu PS.

Zapsala : Alena Štěpánková
Ověřila : Olga Kořínková

