
Zápis schůze výboru občanského sdružení                          

            „ CENTRUM PRO VOLNY ČAS“ 
                        ze dne 16.1.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Valech,  V Lukách                  

přítomni: viz prezenční listina 

 

 

 Předsedkyně Marie Šmolíková přivítala přítomné a zahájila schůzi a přednesla program: 

1)zhodnocení akcí r. 2012 

2)Zhodnocení hospodaření za r. 2012 

3)Příprava akcí na r. 2013 

4) různé 

 K bodu 1) Tomáš Podzimek : všechny akce měly hojnou účast a kladný ohlas u obyvatel. 

Kromě dobrovolného vstupného z akcí plynuly také sponzorské dary. 

 K bodu 2) Zuzana Spurná: stav pokladny k dnešnímu dni (16.1.2013) 6046,- Kč. Byl 

založen účet u FIO banky je na něm 11 000,- Kč.  

Jana Vlková: seznámila členy se systémem financování sdružení. 

Jiřina Musilová: seznámila členy s průběhem a výsledkem kontroly hospodaření. 

Kontrola poroběhla v pořádku. Fyzická inventura souhlasí. Přebytek 1,- Kč 

 K bodu 3) 23.2 maškarní pro děti v 15 hod a pro dospělé ve 20 hod 

29.3.13 velikonoční barvení : barvení vajec, pletení pomlázek v15 hod.(Kde? Podle 

počasí v klubovně nebo v zasedačce - Yvona Marvalová, Maruška Šmolíková?,        

Věrka Hroudová 

30.4.13 stavění máje – vyhlášení nejhezčí masky čarodějnice ( včas na plakáty) 

17.5.13 16,00 dopravní hřiště – Dáša Vaňková, Tomáš zajistí policii 

1.6.13-kácení máje-Dětský den 

29.6.13 – vítání prázdnin – promítání filmů 

13.7.13 – písničkáři na terase 

31.8.13 - rozloučení s prázdninami 

7.9.13 – Klátilák ( šamanova akce) 

4.10.13 – Den seniorů 

19.10.13 – Havelské posvícení 

23.11.13 – Advetnní věnce 

1.12.13 – Rozsvěcení stromu 

7.12.13 v 15, hod. Mikulášská pro děti 

28.12.13 – Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

 K bodu 4) Tomáš Podzimek  vyzval lidi aby sdělovali nápady ohledně kulturních a 

sportovních ( případně jiných akcí) 

Vyhlášení dotací bude hlídat Káťa Bémová 

Do knihovny jsme dostali 2 monitory 

 

 

 

Zapsala: Jana Vlková                                     Ověřil: …………………………               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Zápis schůze výboru občanského sdružení                          

            „ CENTRUM PRO VOLNY ČAS“ 
                        ze dne 7.1.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Valech,  V Lukách 

21 

přítomni- výbor: M.Šmolíková, T. Podzimek, J Vlková,Z. Spurná, 

                                           omluveni: Y. Marvanová 

 

 Zhodnocení akce - Vánoční turnaj ve stolním tenisu.: T. Podzimek odevzdal dobrovolné 

vstupné na tenisový turnaj, Z. Spurná převzala, zapsala do pokladny.  

 Vzhleden k tomu, že většina plánovaných akcí bude na dětském hřišti a chceme podávat 

občerstvení, je potřeba zjistit podmínky. Zjistí M. Šmolíková a Z. Spurná. 

 M. Šmolíková založila účet u FIO banky. Správu účtu a opebace přes účet budou mít na 

starosti: J. Vlková  a Y. Marvalová ( vzájemná zastupitelnost). 

 16.1 v 18,00 hod. bude svolána výroční členská schůze: 

-Program: zhodnocení činnosti 2012 

-Zpráva o financích za r. 2012 – pí. Musilová a Spurná 

-Program činnosti na další rok 

-Diskuze  

Na schůzi bude vybírán členský příspěvek 200,- Kč na rok 2013, vyhlásíme sbírku 

knih pro obecní knihovnu a požádáme zda nemá navíc někdo starší  funkční monitor 

do knihovny. 

 Prověříme zda je možno požádat  SZIF o dotaci 

 Oslovíme pí. Vaňkovou, zda bude ochotná sledovat možnost dotací. 

 Program činnosti na r. 2013:  

- 23.2.2013 maškarní pro děti v 15,00 hod a dospělé v 20,00 hod.- reprodukovaná hudba 

- 30.4.2013 stavění máje 

- 1.6.2013 kácení máje- Dětský den 

- 29.6.2013 vítání prázdnin - promítání filmů 

- 13.7.2013 písničkáři na terase 

- 31.8.2013 Rozloučení s prázdninami 

- 7.9.2013 Klátilák ( Šamanova akce) 

- 4.10.2013 Den seniorů 

- 19.10.2013 Havelské posvícení 

- 23.11.2013 Adventní věnce 

- 1.12.2013 Rozsvěcení stromu 

- 7.12.2013 v 15,00 Mikulášská pro děti 

- 28.12.2013 Vánoční turnaj v e stolním tenisu 

- Budeme se snažit získat dotaci na cvičební nářadí a lino na cvičení pro děti a ženy 

 

Do příští schůze zjistit zda můžeme vybírat dobrovolné vstupné. 
 

 

 

 

Zapsala: Jana Vlková 

 

 

 

 

Ověřil: …………………………               
 

 

 

 

 

 

   



 

 

                  Zápis schůze občanského sdružení                          

            „ CENTRUM PRO VOLNY ČAS“ 
                        ze dne 30.10.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Valech,  

V Lukách 21 
přítomni výbor: M.Šmolíková, T. Podzimek, J Vlková, Y. Marvanová, Z. Spurná, členové: D. Vaňková,Eva a 

Vlasta Žižkovy, j. Prskavcová, M. Vávrová,P. Hrouda 

hosté: Q. Vlk, M. Marval, M. Votípková 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI.odst. 2 stanov usnášeníschopná 

program:  příprava kulturních akcí konaných do konce roku 2012-10-31 

 

 Výroba ozdob na vánoční strom  3.11.2012 od 15,00 hod. v zasedačce OÚ 

 Donést igelitové podložky na stoly 

 Papírové koule obalené alobalem  

 Noviny pí. Bugyiková 
 Alobal p. Podzimek 

 Krabice od Juice obalené alobalem jako dárky 

 Krabice , alobal p. Podzimek 

 Stužky pí. Musilová 

 Šišky obalené v alobalu 

 Šišky pí. Šmolíková 

 Alobal máme 

 Řetěz 

 Samolepící tapeta, pí. Vlková 

 Zvonky z pet lahví 

  Pet lahve, každý donese co má  
 Tempery- co kdo sežene 

 Drátky- doneste co kdo sežene 

 Provázky- doneste co kdo sežene  

 Hvězdy z CD 

 CD, pí. Vlková 

 Alobal máme 

 Adventní věnce  17.11.2012 v 15:00 hod. v zasedačce OU. Každý si přinese co bude na výrobu 

potřebovat-dát na plakát 

 Větve: p. Vlk, pí. Prskavcová 

 Drátky-musíme koupit 

 Noviny- pí. Bugyiková 

 Pí. Šmolíková zkusí domluvit s  pí. Remišovou prodejní akci komponentů na věnce 

 Tavnou pistoli, pí. Vlková ( pokud má někdo doma- přineste)  

 Mikulášská besídka 2.12.2012 v neděli v15,00 hod v Hostinci U Vlka 

 Mikuláše, anděla, čerta a hudbu zajistil T. Podzimek  

 Nákup do balíčků – Vlková ( Barcabová) cca 60 Ks za 50,- Kč 

 Balení v sobotu 1.12.2012 ve 14,00 hod v zasedačce pí. Musilová, pí. Vávrová.. pí. Šmolíková 

 Pí. Prskavcová zaplatí OSA 

 Souteže jako vždy 

 Balíčky vydáme podle knihy hříchů, místní zdarma, cizí za 50,- Kč 

 Rosvícení vánočního stromu neděle 16.12.2012 v 15,00 na dětském hřišti 

 Věšení ozdob 15.00 

 V 16.oo hudba, svařené víno, horká limonáda pro děti 

 Várnici zkusíme půjčit od p. Jiruška 

 Buchty upečou dobrovolnice 

 Týden předem letáčky ( pí. Vlková) 

 Soutěž o nej. Cukroví – vyzvat lidi ať donesou 

 Donést CD s koledami ( Vlková) 

 Přinést z OU aparaturu  (p. Vlk) 

 Turnaj v pink-pongu 29.12.2012 v Hostinci( p. Podzimek) 

 Ve čtvrtek 1.11.2012 v 10,00 hod úklid klubovny(bývalá hasičárna) –pí. Šmolíková, pí,. Spurná ( kbelíky 

koštata a ostatní s sebou) 

 1.11.2012 Od 14-17 hod, výstava fotografií v zasedačce- dozor pí. Musilová 

Zapsala: Jana Vlková                                   Ověřil: …………………………               
 

   



                  Zápis schůze občanského sdružení                          

            „ CENTRUM PRO VOLNY ČAS“ 
                        ze dne 29.5.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Valech,  

V Lukách 21 

přítomni: …viz prezenční listina……………………… 
omluveni …………………………………………-….  
nepřítomni ……-…………………..…………………… 

hosté …………………………………………………… 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI.odst. 2 stanov usnášeníschopná 

 

program:   

o volba pokladníka 

o volba revizora 

o stanovení výše členského poplatku 

o příprava dětského dne  

o příprava akce „na prázdniny s pohádkou“ 

o plán akcí na r. 2012 

 

1) volba pokladníka:  

a) návrh:  Zuzana Spurná . Navržená byla zvolena jednohlasně do funkce pokladníka  

 

2) volba revizora: 

a) návrh: Jiřina Musilová, Jaroslava Prskavcová.  Byla zvolena paní Jiřina Musilová 

jednohlasně do funkce revizora. 

 

3)   stanovení výše členského poplatku : Poplatek byl stanoven na 200,- Kč ročně. Výše 

poplatku byla jednohlasně odsouhlasena. 

 

4) příprava dětského dne:  

       hlavní organizátor Tomáš Podzimek 

       (zajistí výčep, limo pro děti, osvětlení, přípravu atrakcí a TOI, hudba) 

       Pomoc zajistí pánové Hrouda a Vlk 

  

Buřty, chleba hořcice: J. Vlková, R. Barcaba 

 

Atrakce (dohled, úklid atrakcí zpět na OÜ )   : 

    Trampolína – Q.Vlk, P. Hrouda   

       Koně – majitel 

       Psi – L. Šmolík- majitel  

       Hasiči – sami hasiči 

       Čtyřkolka- (musíme dořešit) 

       Házení balonem na šaška – pí. Musilová,  

       Skákání v pytli – pí. Věra Hroudová, Zuzana Spurná 

        Lov v kukuřici –  pí.M. Vávrová 

        Házení kroužků – pí. Dana  Pavlinová,  

        Střihání bonbonů – pí. Ivona Marvanová, Jana Vlková  

           Slalom s míčem – p. Niels       

           Přechod přes lávku s ping-pongovým míčkem na lžíci – pí. Koutková,  

           Polo – Stanislava Kuchariková  

           Minigolf – pí. Kancaová ,J. Alexová? 

Přítomní budou 4 šašci. Využijeme je ke střídání u stanovišť.  

 

     

   



5) příprava akce „na prázdniny s pohádkou: 30.6.2012 

Stanoviště 1/  garáž u Drobných  - Pat a Mat ( pp. Drobný, Prskavec)  

                       Disciplína : použití klíčů a šroubováků na matice a šrouby 

 

Stanoviště 2/ v lese u nádraží – Krakonoš a Trautenberk ( pp. Vlk a Kachlíř) Případně               

Anče ( J. Vlková) 

                      Disciplína : otázky o přírodě, případně pojmenování zvířátek na obrázcích  

 

Stanoviště 3/ v lese u nádraží - Karkulka a myslivec (pí. Spurná,pí. Votípková ml.) 

                       Disciplína :  otázky z pohádky o Červené karkulce                            

 

Stanoviště 4/  na zahrádce u Prskavců (u rybníčku) – vodník a vodnice (manželé Křížkovi) 

                       Disciplína: lov ryb, otázky o rybách 

 

Stanoviště 5/  na louce u potoka – Jeníček a Mařenka u perníkové chaloupky ( ?? ) 

                       Disciplína : „loupání perníčků“ střihání perníčků přivázaných na niti. 

Perníčky upeče J. Vlková a ještě někdo ( musíme dořešit) 

 

Stanoviště 6/  na dětském hřišti – Princezna a černokněžník ( ??) 

                       Disciplína:  vysvobození princezny- namalovat draka na  flipchart 

 

Stanoviště 7/  poblíž dětského hřiště- Lukostřelec (?) 

                      Disciplína : lukostřelba ( menší děti hod na terč míčkem) 

 

 

 

6)   Plán akcí na r. 2012:  

  -  Den dětí 

  -  Na prázdniny s pohádkou 

   - Klátilák 

   - posvícení 

   - setkání se seniory 

   - Mikulášská besídka 

     Další návrhy :  - cvičení rodičů s dětmi 

- 28.9.2012u příležitosti výročí českých drah , přivítat vlak s Franc 

Jozefem  v dobových krojích 

- přednáška o výstupu na Anapurnu 

 

 

Zapsala: Jana Vlková 

 

Ověřil: Tomáš Podzimek                

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                         


