Výroční valná hromada RC NA MYŠÁKU, z.s.
datum: 17.3.2018, 19:00
místo: výstavní místnost ZŠ Těšany
přítomni: dle prezenční listiny
Zahájení:
Bc. Radka Sigmundová přivítala přítomné, konstatovala, že schůze se sešla v usnášeníschopném počtu, 5 členů,
zahájila schůzi a seznámila členy s programem výroční valné hromady.
Ad 1) Program:
1. Schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Přijetí nových členů a příznivců
4. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2017
5. Odvolání stávajícího předsednictva a volba nového vedení
6. Plán veřejných akcí a aktivit
7. Diskuze, různé (nejlépe jakékoliv nápady, kterými se dá činnost Myšáku zase o něco rozvinout)

pro:

5

proti: 0 zdržel se:

Program byl schválen.
Ad 2) Zapisovatelem byla navržena Vladislava Vaněčková.
Pro: 5

proti:

zdržel se:

Za ověřovatele byly navrženy:
Petra Vymazalová
pro:5

proti:

zdržel se:

proti:

zdržel se:

Barbora Sadloňová
pro:5

Ověřovateli zápisu se stávají Barbora Sadloňová a Petra Vymazalová.
Ad 3) Za nové členy je navrženo přijetí Lenky Mikulové, Marcely Zborovské, Ivy Hildebrandové, za příznivce Eva
Fialová.
Pro: 5
Počet přítomných členů se zvyšuje z 5 na 8.
Ad 4) Radka Sigmundová seznámila přítomné s výroční zprávou a zprávou o hospodaření, které jsou přílohami tohoto
zápisu. Zpráva byla achválena.
Pro: 8

proti: 0

Ad 5) Radka Sigmundová a Monika Kružíková s dostatečným předstihem před schůzí oznámily rezignaci na post
předsedkyně a místopředsedkyně spolku.
Jako kandidátka na předsedkyni byla navržena Lenka Mikulová.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Jako kandidátka na místopředsedkyni byla navržena Petra Vymazalová.
Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 5) Radka Sigmundová seznámila přítomné s plánem aktivit na rok 2018 dle kulturního kalendáře obce.
Ad 6) V bodu diskuse a návrhů byly navrženy volné knihovničky na autobusové zastávky. Mirek Zborovský navrhuje
spolupráci s obcí při umístění nových knihovniček, s finanční spoluúčastí obce.
Divadelní představení, které se standardně koná v prosinci, by možná stálo za to přesunout do ledna-února, aby byla vyšší
účast. V adventu by místo divadla mohla být tvořivá dílnička.
Obecní dotace není třeba vyčerpat do poslední koruny, můžou se přesouvat do dalšího roku.
Dudáci – stálo by za to poptat se, jestli nemají nový program pro děti. Bubeníci – program je drahý, ale stál za to. Hudební
nebo muzikoterapeutické pohádky by taky mohly být zase zajímavé.
Starosta jako pozvaný host chválí spolupráci se spolkem, zvlášť loňský Těšanský koláč. Zrekapituloval rekonstrukci
rodinného centra, která se uskutečnila díky dotacím JMK, obce a dobrovolné práce spolku. Komunikace mezi obcí a
spolkem funguje dobře, je důležité ji udržovat. Funguje spolupráce mezi hasiči a Myšákem, hasiči se angažují a jsou za
to i rádi.
Bylo by dobré nastartovat spolupráci i se Sokolem. Možné oslovit Honzu Komínka, Káťu Vlčkovou. Činnost s mládeží je v
Sokolu už nějak zajetá.
Iva Hildebrandová a Eva Fialová zahájily vedení cvičeníčka s nejmenšími, patří jim za to dík všech.
Radka Sigmundová navrhuje do příštího období opravu oken do dvora na Myšáku – výměnu za plastové. Tepelné úniky
starými okny jsou zbytečné, v místnosti se starými okny je chladno. Navíc je ošklivý výhled do sběrného dvora.
Miroslav Zborovský navrhuje nechat řešení na léto, nechá je v létě nacenit a budeme se bavit o dotacích obce.
Na Orlovně je cvičební nářadí Myšáku pro předškolkové děti, Radka Sigmundová navrhuje zkusit domluvit s obcí, jestli by
bylo možné přestěhovat cvičební nářadí do výstavní místnosti a cvičeníčko, na které nedostačují prostory Myšáku, by
se mohlo jednou za 14 dní konat ve výstavní místnosti.
Činnosti pro maminky na Myšáku by nemusely být jenom tvořivé – dřív byly přednášky. Když bude prostor Myšáku moc
malý, může se konat i ve výstavní místnosti, obec na výstavní místnost nechce pronájem.
Pletl se i pedig s externími lektorkami, nebo je možné oslovit Lenku Vahalovou, Terku Matýškovou. Při nákladnějších
činnostech se dělá předběžná kalkulace, nakoupí se materiál, nacení, materiál patří Myšáku, účastníci podle počtu platí
příspěvek na materiál. Z materiálu zbývá fimo, pedig, samotvrdnoucí hmota, nažehlovací barvy na trička. S Hedou
Stránskou se dělalo i malování na hedvábí.
Na nápady, brainstorming a zjištění zájmu je ideální využít plánovanou kavárničku 14. 4. 2018
Webové stránky si bere na starosti Petra Vymazalová. Je potřeba angažovat fotografy, aby byly fotky z akcí.
Myšák má barevnou tiskárnu, notebook byl po 10 letech ekologicky zlikvidován.
Sídlo spolku je Těšany 97 na adrese Radky Sigmundové. Je dobré mít adresu u někoho z členů kvůli doručování balíků.
Radka Sigmundová souhlasí s tím, že sídlo zůstává tam, kde je. Při změně je potřeba zajistit souhlas majitelů
nemovitosti.
Dávat akce vědět víc dopředu – na obecní stránky.
Při zveřejňování informací je důležité – zveřejnit logo Myšáku a správný název, pokud je akce sponzorována obcí nebo
krajem, je důležité na pozvánkách zmínit i obec / kraj.
Úklid na chodbě – na Myšáku se bude ještě malovat – je potřeba vyklidit věci, aby se dalo vymalovat, pak je zase uklidit
zpátky tam, kde o nich budou noví členové vědět, aby je mohli aktivně využívat.

Nafotit nové prostory Myšáku, douklízet a zveřejnit nové prostory na webu. Vlaďka Vaněčková zveřejní na webu povinné
informace, kalendář akcí, plakát. Mailem rozešle pozvánku na úklid Myšáku. Petra Vymazalová si domluví přístupové
údaje k webu.
Úklid Myšáku je domluvený na 24. 3. v 9:00
Žádost na obecní dotace se Radka Sigmundová zavazuje naposílat dotační žádosti a dokumenty, které bude spolek
potřebovat k udržení činnosti.
RC NA MYŠÁKU je člen MAS Slavkovské bojiště, z.s. Spolek z toho má možnosti navázat další spolupráci, případně se
informovat o dotačních možnostech.
Valná hromada byla ukončena ve 21:00.

Radka Sigmundová poděkovala všem za dlouholetou spolupráci, pogratulovala nové předsedkyni a místopředsedkyni a
uzavřela formální část setkání ve 20:00.
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