
Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích 

 
Zápis  z výroční členské schůze spolku, konané 30.10.2015          
v kulturním sále OÚ v Rakousích. 
 
Přítomní: dle prezenčních listin 
 
Návrh programu:  

1. Zahájení, volba zapisovatele, mandátové a volební komise a volba 
ověřovatelů zápisu 

2. Zpráva předsedy spolku 
3. Zpráva jednatele o činnosti za uplynulé období 
4. Zpráva ekonoma o hospodaření 
5. Zpráva předsedy revizní komise 
6. Zpráva mandátové komise 
7. Volba Rady spolku a revizní komise pro další volební období 
8. Schválení nových stanov spolku 
9. Přestávka 
10. Seznámení pléna s výsledky voleb funkcí v nově zvolené Radě a 

 v revizní komisi  
11. Program a příprava akcí na nové volební období 
12. Diskuze 
13. Návrh a schválení usnesení 
14. Závěr 

 
1. Zahájení 

Schůzi zahájil jednatel spolku Hynek Matzke, který přivítal přítomné členy i 
hosty a seznámil je s předloženým programem schůze, o kterém nechal 
hlasovat. Program schůze byl jednomyslně schválen. 
 
Plénum dále ve veřejném hlasování schválilo jednotlivé orgány schůze: 
 zapisovatelka: Naďa Matzkeová 
 volební komise: Pavel Mikez, Karel Žampach, Barbora Franzová 
 mandátová komise: Martin Meloun, Milan Láník 
 ověřovatelé zápisu: Kamila Žďárská, Jakub Sýkora 
Všichni navržení byli jednomyslně schváleni. 
 
    2. Zpráva předsedy spolku 
Předseda spolku Jiří Franz přivítal v úvodu svého vystoupení všechny 
přítomné. Poděkoval všem garantům proběhlých akcí za jejich práci a    
                                            -1-  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 
zároveň poděkoval i všem ostatním členům, kteří se jich aktivně zúčastnili. 
Vyzvedl i velmi dobrou spolupráci se všemi zastupiteli obce a s občany 
Rakous, kterým rovněž vyslovil poděkování. Spolek přispěl obci finančně 
částkou 20 000,-Kč na rekonstrukci sociálního zařízení OÚ. 
Osobně poděkoval Kateřině Brožkové za její dosavadní práci v Radě 
spolku, do které již dále nebude kandidovat. 
Ve svém vystoupení seznámil plénum schůze s legislativními změnami, 
které se týkají spolku v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. 
Plénu byl předložen návrh nových stanov spolku. Podrobně vysvětlil 
změny, které se nás týkají. Proti běžným, spolkům doporučeným úpravám, 
si náš spolek ponechá volební období rady spolku 1 rok a ponechá si pro 
svůj výkonný výbor označení Rada spolku. 
Předseda dále zdůraznil, že naší stěžejní činností je hraní ochotnického 
divadla. Všichni herci i technický personál okolo divadla dělají tuto práci 
s nadšením a s vysokým nasazením. Proto i úroveň našich představení 
má dobrou a vzrůstající tendenci, o čemž svědčí zejména ohlas diváků a 
zájem o další reprízy. Rakousy se stávají známými po širokém okolí. Je 
velmi důležité, že o divadlo se začínají aktivně zajímat i naše děti. 
 
V závěru svého příspěvku přednesl předseda žádost paní Miluše 
Bubeníkové o členství v Jizeranu. Protože všichni znají její dosavadní 
aktivní činnost ve spolku, byla plénem jednomyslně  schválena za řádnou 
členku. 
 
      3. Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období 
Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesla Kateřina Brožková. 
Kromě divadla, které se zatím dočkalo 7 repríz, uspořádal náš spolek nebo 
se aktivně zúčastnil, na celé řadě akcí. 
Koncem loňského roku Vánoční zpívání, nově s živým Betlémem, 
Rakousecká hospoda, sáňkování a Silvestr s ohňostrojem. 
Sousedský bál, Masopust, dětský karneval, Velikonoce, pálení čarodějnic i 
posezení seniorů byly další úspěšné jarní akce. 
Víkendový pobyt členů Jizeranu v rekreačním středisku Bedřichov ve 
Špindlerově Mlýně byl  poděkováním za celoroční práci členům a velmi se 
vydařil. Zvládli jsme dobře i pomoc na Maloskalské noci a uspořádání 
jarních sportovních turnajů.   
O prázdninách měl velký ohlas dětský tábor v Rakousích, dětský den na 
ukončení prázdnin s pohádkovou procházkou na hrad i tradiční pomoc při 
občerstvení na mistrovství v pasení ovcí. Kromě zmíněného divadla, 
proběhl ještě na podzim turnaj ve volejbale. 
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        4. zpráva ekonoma o hospodaření 
V úvodu své finanční zprávy poděkovala Petra Kubínová garantům akcí, že 
využívají při nákupu zboží pro spolek slevových akcí a tím snižují náklady 
na režii. Příjmy a výdaje uvádí následující přehled. 
 
   příjmy: 241 017,- Kč 
 
           výdaje:          223 799,- Kč 
 
           pokladna:      128 799,-Kč 
 
Akce s největším finančním ziskem: 
   pasení:            30 840,-Kč 
   ples:                14 454,- Kč 
   divadlo:           12 180,- Kč 
   tenis turn.        11 922,- Kč 
   malosk.noc      11 909,-Kč 
 
 

    5. zpráva revizní komise 
 
Zprávu revizní komise přednesla její předsedkyně, Iva Štejfová. Komise se 
sešla na kontrolu účetnictví dne 28.10.15 , aby zkontrolovala veškeré 
účetní doklady na příjmy a výdaje a finanční hotovost. 
Shledala, že účetnictví je vedeno v souladu se stávajícími předpisy a 
veškeré položky jsou správně zařazeny a evidovány. Také finanční 
hotovost přesně souhlasila. 
 

 
6. zpráva mandátové komise 
 

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Martin Meloun. Dle 
prezenční listiny se dostavilo na členskou schůzi 27 řádných členů, čímž 
jsou veškerá hlasování na schůzi pravoplatná. 
 Bylo proto přistoupeno k bodu 7.  
 
 
         7. volba Rady spolku a volba revizní komise 
 
Do nové Rady Jizeranu, která bude mít 7 členů, kandidují: 
Jiří Franz, Tomáš Hais, Petra Kubínová, Naďa Matzkeová, Hynek Matzke, 
Martin Meloun a Eliška Sýkorová. 
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Hlasováno bylo jednotlivě o každém kandidátovi. 
Všichni navržení kandidáti byli jednohlasně zvoleni do Rady Jizeranu, 
nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování. 
 
Do revizní komise kandidují: Petr Brožek, Milena Mikezová, Iva Štejfová. 
Všichni kandidáti byli jednomyslně zvoleni. 
 
 
      8. schvalování nových stanov spolku 
 
Všichni účastníci schůze obdrželi před zahájením schůze písemný návrh 
nových stanov spolku. Před hlasováním vysvětlil Jiří Franz přítomným 
některé změny, na které byly dotazy z pléna. 
Hlasování o stanovách proběhlo veřejným hlasováním a všichni přítomní 
byli pro přijetí. 
Veškerou administrativní činnost, spojenou s registrací spolku a novými 
stanovami zajistí Jiří Franz. 
 
 
     9. přestávka 
 
O přestávce se sešla nově zvolená Rada a revizní komise, aby na své 
první schůzce zvolila mezi sebou nové funkcionáře. 
 
 
   10.  seznámení pléna s volbou funkcí v Radě a rev.komisi 
 
Plénum schůze bylo seznámeno s výsledkem voleb funkcí v Radě: 
 
předeseda -  Jiří Franz 
jednatel -                 Hynek Matzke 
ekonom -                 Petra Kubínová 
členové rady -         Tomáš Hais,Naďa Matzkeová, Martin Meloun,  
                                Eliška Sýkorová 
 
Funkce v revizní komisi: 
 
předseda -               Iva Štejfová 
členové komise-      Milena Mikezová, Petr Brožek 
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11. plán a příprava akcí na další volební období 
 
S plánem připravovaných akcí a s jejich garanty seznámila plénum 
Kateřina Brožková. 

• Divadelní představení Světáků v podzimní sezoně proběhne v Bělé, 
Jablonci n.N., v Turnově a v Rakousích. 
V jarní sezoně předpokládáme vystoupení v Olešnici, v Jirkově, 
v Tatobitech a Žel. Brodě. Předpokládá se i účast na soutěži 
v Josefově Dole. 

• Vánoční zpívání s živým Betlémem                  Bára Franzová 
                                                                          Kateřina Brožková        

• Rakousecká hospoda, Silvestr 
 

• Sousedský bál  15.1.16    20 hod                     Marta a Jiří Franzovi 
 
                                                                                       

• Masopust          16.2.16    12 hod.                    Hynek Matzke 
                                                                          Bára Franzová 
 

• Dětský karneval                                                Naďa Matzkeová 
 

• Starší občané                                                    Marta Franzová 
                                                                                     Kateřina Brožková 
 

• Pálení čarodějnic                                                 Hynek a Vítek 
Matzke 

 
• Jarní volejbalový turnaj                                     Tomáš Hais,  

                                                                                     Jakub Sýkora 
 

• Jarní tenisový turnaj                                           Petr Brožek 
                                                                           Pavel Mikez 
 

• Pasení  19.- 21.8.16                                            Dana, Tomáš 
Haisovi 

 
• Loučení s prázdninami                                      Eliška Sýkorová 

                                                                                     Milena Mikezová 
 

• Podzimní tenisový a volejbalový turnaj 
 
Tento plán akcí může být průběžně doplňován nebo měněn, po projednání 
na schůzkách Rady.  
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12. Diskuze 
  
V úvodu diskuze vystoupil Martin Franz a poděkoval s velikou poklonou 
všem, kteří připravili na výroční schůzi občerstvení. 
 
Bára Franzová upozorňuje na akci Selské jízdy, která se bude konat 
v Rakousích 27.11. 
 
Starostka Marta Franzová poděkovala Jizeranu za péči o kulturu v obci.  
Zároveň poděkovala za vedení kroniky Jizeranu knižní formou. 
Vladimír Matzke poděkoval za zveřejňování fotek z akcí Daně Haisové, 
které jsou ponejvíce uplatňované v knižní kronice. 
 
Tomáš Hais poděkoval manželům Láníkovým za přípravu masa ke 
grilování na pasení.  Poděkoval i Ivě Štejfové za dodání okurek. 
 
Kamila Žďárská navrhuje začít nacvičovat divadlo s dětmi, její dcera Darja 
má velký zájem hrát. Předpokládá se i zájem mezi dalšími dětmi z Rakous, 
které se už dnes rády zapojují do divadla. Termín první schůzky zájemců 
je 20.12.15   Zájemci se mohou hlásit do 15.11. na tel. 777 937 484  
 
Návrh podpořil Jiří Franz a vyjádřil veliké potěšení nad tím, že je mezi 
dětmi zájem. 
 
Jiří Franz nabízí větve a další dřevo z tábora na hranici při pálení 
čarodějnic. Dále nabízí travnaté hřiště v dětském táboře k dispozici na 
volejbal. 
 
V plénu se živě diskutovalo o vylepšení Masopustního průvodu. Týká se to 
především masek.  
 
Petr Brožek zajistí Silvestrovský ohňostroj, pokud se na něm budou 
členové finančně podílet. 
 
Po velkém úspěchu víkendové akce ve Špindlerově Mlýně bylo navrženo 
uspořádat vodácký víkend na Baťově kanále. Obytné lodě, na kterých je 
možné plout, jsou však na dva roky dopředu zajednány. Všichni by se měli 
podívat a sledovat, zda nebude nějaká možnost dříve. Předseda přesto 
navrhuje zajednat plavbu i na termín hodně dopředu. 
 
V diskuzi se jednalo i o stylu výzdoby chodby před sálem OÚ. 
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13. návrh a schválení usnesení 
 
Závěrem schůze přečetla zapisovatelka návrh usnesení z výroční členské 
schůze. 
 
Výroční členská schůze schvaluje: 
 

• Zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období. 
• Plán činnosti na další volební období. 
• Schvaluje nové stanovy spolku v podobě, jak byly předloženy. 
• Přijmutí nové členky spolku Miluše Bubeníkové.  

 
 
Výroční členská schůze pověřuje předsedu rady spolku Jizeran, provést 
registraci spolku u Krajského soudu v Hradci Králové dle nového 
občanského zákoníku. Termín listopad 2015 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení byl po přečtení jednomyslně schválen plénem a přijat. 
 
 
 
14. závěr 
 
Zápis ze schůze byl ověřen zvolenými ověřovateli a zařazen do 
dokumentace spolku. 
 
 
 
 
 
                         zapsala Naďa Matzkeová…………………………………… 
 
                         ověřili    Kamila Žďárská ……………………………………. 
   
                                       Jakub Sýkora    …………………………………… 
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