Zápis z 11. valné hromady DSE o. s.
konané dne 22. 1. 2011
Místo konání: Restaurace Rohoznice, v 18.00 hod.
Článek 4. Organizační struktura DSE o. s.
3. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna podle prezenční listiny nadpoloviční většina všech
řádně registrovaných členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna
většina registrovaných členů podle prezenční listiny, koná se do čtrnácti dnů náhradní VH,
která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.

1.

Zahájení – přivítaní členů a hostů

Flegl R.

2.

Určení zapisovatele:

3.

Rozhodnutí o usnášeníschopnosti, nebo o odložení VH na základě čl. 4 odst. 3 Stanov
DSE o. s.

Mgr. Lenka Fleglová

Z celkového počtu řádných členů 52. (Čl. 2 odst. 5 Stanov DSE o. s.) a 5 čestných členů
je oprávněno volit 48. (Čl.3 odst.3 Stanov DSE o. s.):
Počet přítomných:
Celkem přítomno v čase zahájení řádných členů oprávněných volit: ………34………….
Po 30 min. od zahájení přítomno řádných čl. opr. volit: …………nevyužito………………
VH odložena z důvodu neusnášení schopnosti na: …………… nevyužito..…………….
VH je usnášeníschopná v 18:00 hodin při zahájení schůze VH dne 22.1.2011
4.
PK:

Volba prezenční (PK), návrhové komise: zvolení předsedy: NK

Svoboda Václav
Svobodová Jana
Zavadilová Iveta
34 pro, 0 proti, 0 zdrželo
5.

NK:

ŠirockáJana
Kněžourková Růžena
Kněžourková Hana st.

Kontrola úkolů z Usnesení z 10. Valné hromady DS Erben o. s. ze dne 22. ledna
2010
7. Valná hromada DSE o.s. ukládá radě DSE:
• Projednat s MěÚ Miletín a ostatními spolky Návrh na znovu vyhlašování
Erbenova Miletína jako společenské, kulturněsportovní a vzpomínkové akci
na počest K.J.Erbena. Projednat možnosti číslování jednotlivých ročníků
v historické kontinuitě a vyhlášení MěÚ Miletín jeho N-tý ročník. Započítat
doposud pořádaných 14. DEM do řady nově určeného Erbenova Miletína.
V rámci Erbenova Miletína zachovat Divadelní Erbenův Miletín a pokračovat
v jeho číslování v roce 2010 15.ročníkem.
Splněno
1

9. VH ukládá nově zvolené RS, aby v souladu se Stanovami uskutečnila 1. schůzi
rady do 5.2.2010.
Splněno 5.2.
6.
7.
8.
9.
10.

Zpráva o činnosti DSE o. s. v období r. 2010
Příloha č. 2 Hlavatý M.
Zpráva kontrolní komise
Hošková J.
Zpráva o činnosti hereckého souboru Příloha č. 3 Kněžourek J.
Zpráva o stavu členské základny
Vyhodnocení XV. DEM a VIII. Východočeské přehlídky venkovských divadelních
souborů s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou MDJ.

11. Zpráva o finančním hospodaření
12. Zpráva účetní
13. Zprávy:
Technika 14. Zpráva hospodáře o majetku a jeho evidenci
15. Plán činnosti na rok 2011
16. Zpráva od zástupců a hostů:
VSVD - volné sdružení východočeských divadelníků
MČAD Miletín - Museum českého amatérského divadla
Mě. Ú. Miletín –
Ostatních spolků a hostů:
SAM Holding
Klub přítel K.J. Erbena
Paní Libuše Sedlářová
Hostující herci:

Příloha č. 7

Friedrich St.
Kukanová D.

Příloha č. 6
Příloha č. 5

Lhota A.
Flegl R.
Friedrich St.

Příloha č. 4

Zavadilová I.
Hlavatý M.
st. Nosek M.

Šimek J.
Nováková Zd., Bucharová Vl.
Kada. O., Maiksnarová N.

17. Zájezd DSE na Moravu a Rakouska 2011

Friedrich St.

18. Diskuze
A)
B)
C)

Oslavy 200 let narození K.J. Erbena – program
Výročí : L. Kněžourková, D. Kukanová, pí. Hovorková
Poděkování
Sponzorům : - Město Miletín
- S.A.M. Miletín
- Truhlářství Jiří Hruš
- Impuls Hradec Králové
- Krajský úřad královéhradeckého kraje
- nadace VIA T-Mobil
- kancelář krajského hejtmana královéhradeckého kraje
p. Miloslavovi Kulhánkovi

pí. Anně Fridrichové za obdržení ceny za vedlejší ženský výkon ve hře Postel
pro Anděla
p. St. Friedrichovi za vytvoření publikací:
„Přehled divadelních titulů hraných v Miletíně od roku 1827 do roku 2009“
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„Miletínské divadelní přehlídky“

Karel Jaromír Erben 1811 - 2011
Miletín
D)
E)
F)

Kulturní vystoupení Vl. Kněžourka
Poskytnutí prostor půdy v Soused. domě pro činnost DSE městem .
M. Hlavatý
Nábor nových členů. Především chlapců diskusní příspěvek k zamyšlení
Jiří Kněžourek

19. Návrh na Usnesení a Usnesení.

předs. NaK. Jana Širocká

20. Usnesení přijato: 34 pro, 0 proti, 0 zdrželo
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Příloha č. 2
Zpráva o činnosti DSE o. s. v období r. 2010

Hlavatý M.

Dobrý večer,
vítám Vás na dnešní Valné hromadě. Po zvolení Rady DSE došlo k jedné
změně, Václava Svobodu nahradila Iveta Zavadilová. Volba funkcí v Radě zůstala
beze změny.
25. února 2010 jsme společně se starostou města Miletína Miroslavem Noskem
odjeli do Libuně na vyhlášení Jivínského Štefana, kde jsem převzal cenu pro
Divadelní soubor za dlouholetou činnost v kulturní oblasti v okrese Jičín. Toto ocenění
je zásluha nás všech, zejména těch, kteří stáli u obnovy činnosti v roce 1999,
zejména bych jmenoval Mgr. Miroslava Hýbnera, Milana Lánského a Růženu
Kněžourkovou.
Hlavní akce, které zajišťujeme, jsou už tradičně MDJ a DEM, zájezd nebo
opékání buřtů podílíme se také na Dětském dnu, jarmarku a také nám přibylo
obnovení mikulášské nadílky, kterou jsme letos pořádali ve spolupráci s Červeným
křížem.
Chtěl bych také vyzvednout čestné uznání, které obdržela Anna Fridrichová za
roli Skorcové ve hře Postel pro anděla. Zároveň na tomto vycenění v Hradci Králové
v Divadle Jesličky dostal Standa Friedrich knížku a poděkování za spolupráci MDJ
s VSVD.
Na začátku roku jsme se podíleli společně s městem Miletín a Klubem KJE na
vytvoření Naučné stezky K. J. Erbena. Je třeba vyzvednout práci členek Klubu KJE,
paní Novákové, Hellingrové, Sedlářové a Bucharové a za náš spolek Aleny Jirsákové,
které sestavily a napsaly texty na tabule u jednotlivých zastavení.
19. června 2010 proběhlo slavnostní otevření stezky v Pivovarské zahrádce,
kde celá režie a částečně i financování akce bylo naší záležitostí. Nejdůležitější věcí
bylo pozvání moderátora, dále nastudování pásma z Kytice, kterého se ujal Jirka
Kněžourek a především role Vládi Kněžourka, který se převlékl za samotného K. J.
Erbena a přednesl jeho báseň Miletín.
Herec Petr Vacek neodmítl naši žádost a stal se kmotrem Stezky K. J. Erbena. Musím
podotknout, že stezka je velice zajímavá, hojně navštěvovaná a patří zaslouženě
k poctě našemu rodákovi, jehož jméno nese i náš divadelní soubor.
Nejlepší husarský kousek se povedl Radku Fleglovi, kdy po loňské kritice naší
snahy o získávání grantů, získal od T-mobile 70 000 Kč. Tyto peníze použijeme na
novou oponu do sálu Sousedského domu.
Na jaře byla na podnět Rady DSE sundána zlatá opona. Při tom byly objeveny krásné
bosáže, zvětšilo se tím i jeviště a došlo také k výměně portálu. Na těchto úpravách se
nejvíce podíleli naši technici Honza Kněžourek a Aleš Lhota.
Chtěl bych popřát nové hře Dědeček aneb musíme tam všichni mnoho
úspěchů. Děkuji Vláďovi Kněžourkovi za režii a samozřejmě i za pomocnou režii jeho
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sestře Anně Friedrichové. Musím vyzvednout i to, že se jim podařilo sehnat nové
herecké tváře, zároveň ale děkuji za podporu i těm, kteří měli divadelní pauzu.
Děkuji všem za účast a pomoc na všech akcích, které jsme pořádali, obzvláště
MěÚ Miletín za finanční podporu a propagaci našeho spolku. Vyzvedávám tady i práci
Standy Friedricha a jeho neúnavné a nadčasové organizační schopnosti, díky nimž se
nám podařilo sepsat všechny řádné smlouvy. V neposlední řadě oceňuji také jeho
práci na knížce o K. J. Erbenovi, již připravuje s dalšími lidmi.
V novém roce přeji Vám všem - divadelní ZLOMTE VAZ!
Martin Hlavatý
předseda DSE
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Příloha č. 3
Zpráva o činnosti hereckého souboru - Kněžourek Jiří
V loňském roce bylo sehráno celkem 13 představení, které shlédlo 1698 diváků, což
je průměrně 130 diváků na jedno představení.
Hra „Postel pro anděla“ měla 10 repríz – devět venku a jednu doma na přehlídce Miletínské
divadelní jaro.
Na naši podzimní přehlídku byla nacvičena nová hra „Dědeček, aneb musíme tam všichni“,
která měla premiéru 11. prosince a týden na to reprízu.
V prosinci jsme také po třech letech ukončili derniérou pohádku „Jak čert vyletěl z kůže“,
kterou jsme spojili s Mikulášskou nadílkou pro děti.

Za divadelní soubor
vedoucí souboru Jiří Kněžourek
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Příloha č. 4
VSVD - volné sdružení východočeských divadelníků - Zavadilová Iveta
Zpráva

o

činnosti

Volného

Sdružení

Východočeských

Divadelník

V loňském roce jsem se zúčastnila všech schůzek VSVD v HK. Sjíždí se tam zástupci
ochotnických spolků z našeho kraje. Hovoříme o různých problémech ochotníků ,divadelních
přehlídkách a účasti na nich. Přihlášky si na přehlídky posílá každý ochotnický spolek sám,
návrhy zpracovává paní Gregarová. My, členové se k tomu můžeme vyjádřit. Koncem
roku posílají divadelní soubory návrhy na Zlatého Tyla, to je ocenění za celoživotní práci a
přínos pro divadlo. VSVD také vydává časopis Hromada, kam posílají spolky zprávy o své
činnosti. Poslední číslo je tady k přečtení.
Iveta Zavadilová
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Příloha č. 5
Zpráva hospodáře o majetku a jeho evidenci - Flegl Radek
V roce 2010 byl pořízen nový majetek.
Jevištní portály

2

Spojovací materiál

Jeviště

28 000,00

Jeviště

2 462,00

Behringer Eurolight LD 6230
(výkonovka)

1

Jeviště

6 000,00

PSL STAGE SPOT 500 PC (divad.
Světla)

4

Jeviště

10 782,00

GY 9,5 (žárovka)

4

Jeviště

2 400,00

GX 9,5 (žárovka)

4

Jeviště

2 400,00

Spojovací materiál

3 418,00

55 462,00
Celkem

Majetek evidovaný ve správě DS Erben o.s. je ke dni 31.12.2010 v hodnotě 129 567,80 Kč
(2010 - 74 105,80 Kć) v pořizovacích cenách ke dni pořízení.
Majetek DES evidovaný ve správě MČAD Miletín o.s.ke dni 31.12.2010 je v hodnotě 246 528,60
Kč v pořizovacích cenách ke dni pořízení, nejsou zde však oceněné ani nijak jinak určené cenové
hodnoty uměleckých předmětů Jako jsou např.: 1 Opona, Zápisky ochotnického spolku, Pamětní spis,
kulisy, hlava na paruky, kolovrat, některé knihy,atd., které nejdou bez znaleckého posudku dost
dobře ocenit. Cena neoceněného majetku je á 1 Kč.
Celkový majetek DS Erben tak ke dni 31.12. 2010 činil v pořizovacích cenách u věcí u kterých je
známa cena pořízení : 376 096,40 Kč
DS Erben, do vybudování a provozu Muzea ČAD vložil hodnotu v celkové ceně od roku 2003 do
31.12.2007 1.302.769,50 Kč, která byla poskytnuta zakladateli muzea, DS Erben o.s., jako dotace a
vlastní prostředky jako vstřícnost s účelovým určením pro zřízení a provoz muzea.
Evidence majetku
Skutečnost roku 2010
Plán na rok 2011

V loňském roce jsem se na tomto místě zmínil o zanevření kolektivu MČAD na veškeré
divadelní akce pořádané DS. Ať už MDJ nebo premiéry a reprízy představení uváděných
našimi herci.
Odpovědí mi bylo, že jsem špatně a diletantsky vypracovával žádosti o granty.
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V průběhu roku se nám navíc toto nařčení z nespolupráce vrátilo ve formě nuceného
odnesení Opony, kulturní památky z Muzea.
V radě DS jsme se rozhodli k písemnému upozornění Rady os. MČAD, tedy jeho vedení,
a řady lidí, která má a měla v minulosti co do činění s Muzeem na neadekvátní jednání pana
Hybnera, i když někteří členové souboru s tím nesouhlasili a raději by vše nechali vyšumět
do ztracena. S oponou jsme si poradili a připravujeme její umístění na jevišti. Situací
v Muzeu se však její rada zabývala a stále zabývá. Na jednání rady VSVD 5. února je
miletínské muzeum opět na programu jednání. I přes tyto peripetie bych rád pozval opět
miletínské pracovníky muzea k nám do divadla a na divadlo.
Děkuji za pozornost
Hospodář rady DSE o.s. Flegl Radek
Skutečnost roku 2010
Příjmy 2010

Plán

Skutečnost

Vstupné VIII. MDJ

2 500,00

Vstupné XIV. DEM

55 000,00

Členské příspěvky

3 700,00

Příjem ze zájezdních předst.

7 660,00 Rozdíl
64 901,00 Pokladna
3 000,00 Účet

15 000,00

25 460,00

1 000,00

2 740,00

KÚ HK + hejtman

20 000,00

20 000,00

IMPULS

30 000,00

34 000,00

Sponzoři

77 000,00

15 000,00

Město Miletín

39 000,00

30 000,00

Ostatní

85 850,00
39 387,00
202 495,00

Dotace

VIA
CELKEM PŘÍJMY

70 000,00
243 200,00

272 761,00

12 000,00

8 288,00

Vydání 2010
Režie
Porto a tel.

9 500,00

Dary /modlit., květiny …

7 000,00

Porota

6 400,00

Publikace „Miletínské přehlídky“

1 800,00

Kulisy, kostýmy

15 000,00

Školení, kursy,

5 500,00

Dilia aut. práva

16 500,00

19 274,00

Ubyt a strava

33 000,00

31 164,00

Technika (lampy a údržba)

10 000,00

45 437,00

Doprava + cestovné

42 000,00

55 256,00

Kulturní podpora DD SJVT

10 000,00

4 000,00
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Odměny souborům

56 000,00

Propagace

24 500,00

Opona
CELKEM VÝDAJE

17 492,00
90 000,00

243 200,00

186 911,00

Plán
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Plán hospodaření na rok 2011
Příjmy 2011
Vstupné VIII. MDJ

7 000,00

Vstupné XIV. DEM

55 000,00

Členské příspěvky

4 900,00

Příjem ze zájezdních předst.
Ostatní
K.J. Erben 200let*

15 000,00
1 000,00
150 000,00

Dotace
KÚ HK + hejtman

20 000,00

IMPULS

30 000,00

Sponzoři

15 000,00

Město Miletín

30 000,00

VIA

30 000,00

MK ČR

100 000,00

CELKEM PŘÍJMY

457 900,00

Vydání 2011

Režie

12 000,00

Porto a tel.

9 500,00

Dary /modlit., květiny …

7 000,00

Porota

6 400,00

Publikace „Miletínské přehlídky“

1 800,00

Kulisy, kostýmy

15 000,00

Školení, kursy,

10 000,00

Dilia aut. práva

20 000,00

Ubyt a strava

33 000,00

Technika (lampy a údržba)

25 000,00

Doprava + cestovné

42 000,00

Kulturní podpora DD SJVT

4 000,00

Odměny souborům

56 000,00

Propagace

25 000,00

K.J. Erben 200let*

70 000,00

Opona

90 000,00

CELKEM VÝDAJE

Rozdíl
Pokladna + účet

426 700,00

31 200,00
241 000,00

Celkem

272 200,00

Podlaha jeviště

350 000,00
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Příloha č. 6
Technika - Lhota Aleš.

Na konci dubna při připravování VIII. Miletínského divadelního jara, došlo na sundání zlaté
opony, instalaci nových portálů s držáky pro světla a nové zadní světelné rampy. Také jsme
nakoupili 4 světelné reflektory, novou výkonovou jednotku a 12 kanálový pult.
V červnu pořádala ZŠ K. J. Erbena Miletín akademii k výročí 100 let založení v sále
Sousedského domu. Tady jsme pomohli s nasvětlením a ozvučením. Podobnou pomoc jsme
poskytli i při slavnostním otevírání Víceúčelového domu v Miletíně v říjnu 2010.
V Sousedském domě se konal doprovodný program.
Před touto akcí došlo ještě k zavěšení opony Pohled na Miletín, kterou jsme umístili na
jeviště.
Aleš Lhota

12

Příloha č. 7 - Tajemník Stanislav Friedrich
Zpráva jednatele DS Erben o.s. Stanislava Friedricha
na VH 22.ledna 2011 za rok 2010
Naše občanské sdružení DS Erben kromě své další činnosti organizuje během každého
roku 2 hlavní akce a to :
- Miletínské divadelní jaro, které bude letos již IX.
- Divadelní Erbenův Miletín, který bude letos již XVI.
Vyúčtování divadelních přehlídek 2010
Počet představení, herců, diváků
Miletínské divadelní jaro

počet představení

Divadelní Erbenův
Miletín

7

9

Diváci

970

1.311

herci a technický
personál

365

139

celkem účastníků

1.335

1.450

Náklady na přehlídky
Miletínské divadelní jaro

doprava a honoráře

Divadelní Erbenův
Miletín
31.844

Stravování

17.162

11.984

Propagace

3.788

6.560

poplatky Dilia

2.243

4.402

Režie

3.559

CELKEM NÁKLADY

26.752

54.790
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Příjmy na přehlídky a konečný výsledek
Miletínské divadelní jaro

příjem ze vstupného

7.660

příspěvek hejtman
příspěvek Impuls

Divadelní Erbenův
Miletín
53.070
20.000

34.000

Sponzoři

3.000

Celkem příjem

41.660

76.070

CELKOVÝ ZISK

14.908

21.280

Přínos : obě přehlídky mají pro nás velký přínos. Jak pro herce, režiséry, tak i pro techniky.
Dá se říci, že je to taková malá ochotnická škola a proto by bylo žádoucí, aby co nejvíce
našich herců se objevovalo v hledišti a tím získávali nové zkušenosti
Podle výše uvedených skutečností nám přehlídky kromě jiného , zatím přinášejí i finance.
Nesmíme však zapomenout na finanční příspěvky, které nám různé instituce poskytují.
V neposlední řadě musíme poděkovat i Městu Miletín, kterému vlastně neplatíme náklady za
topení,elektřinu a pronájem sálu.

Celkové finanční hospodaření DS Erben za rok 2010 :
Celkové náklady na činnost DS Erben o.s. včetně nákladů na Erbenovu stezku za rok
2010 : 1.350.257,64 Kč
Z toho na činnost DSE – 202.495,79

Některé hlavní náklady
19.274,20 - poplatky, pojistka, Dilia a pod
45.437,- Kč – materiál, kulisy,scéna a technika
31.164,- Kč – ubytování a stravování souborů
55.256,- Kč - cestovné, doprava a honoráře souborům
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17.492 ,- Kč – propagace
18.288,44 – Kč - režie
1,163.346,- Kč – náklady na stezku KJE
Celkové příjmy za rok 2010 z vlastní činnosti DSE za rok 2010 a dotací, příspěvků
včetně grantu na stezku KJE : 1. 435.323,52 Kč
Z toho z činnosti DSE : 272.827,52
Některé z hlavních příjmů :
- 169.000

– sponzoři,dotace, příspěvky

- 77.506,-

- vstupné a příspěvky

- 25.460,-

- zájezdní představení

- 1.162.496 – grant na stezku KJE

Spolupráce s granty a přispívajícími organizacemi :
- příjmy za rok 2010 – 166.000,- Kč
Městský úřad Miletín

– 39.000,-

Impuls – HK

- 34.000,-

Krajský hejtman

- 20.000,-

Nadace VIA T-mobil

- 70.000,- příspěvek na novou hlavní oponu

Truhlářství Jiří Hruš

- 3.000,-

Šimek Jaroslav

1.000,-

V letošním roce máme v současné době celkem na hotovosti : 241.882 Kč
Stav hospodaření od roku 2007, kdy jsme začínali s 35.965 Kč
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Přehled hospodaření od konce roku 2007 - 2010

Příjem
Rok

2007

poč.stav

35.965

dotace

zájez.

granty

předst

321.283

příjem

CELKEM
příjem

54.981

390.764

14.500

2008

48.510

652.500

24.500

114.700

767.200

2009

141.630

106.450

17.400

67.365

191.874

2010

160.817

169.000

25.480

77.506

272.827

2011

241.882

1.622.665

Výdej

poplatky

scéna

strava

technika

doprava
honoráře

propa
gace

266.171

40.913

27.808

31.230

10.930

14.100

30.300

34.300

26.000

25.200

15.912

8.006

36.219

68.533

19.274

45.437

31.164

315.457

124.656

129.491

režie

celkem

rozdíl

výdej
379.054

+11.710

462.000

653.300

113.900

22.672

21.389

172.731

+19.143

55.256

17.492

18.288

186.911

+85.916

181.019

76.294

577.971

1.391.996

V těchto číslech jsou započítány výdaje a příjmy z muzea v roce 2007-8
Není započítán příjem ani výdej na stezku v částce 1.162.496 jinak by přes pokladnu DSE
za 4 roky prošlo 2.785.161 Kč
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Přehled hospodaření od roku na začátku roku 2007 -

Údaje bez stezky

35.965

2008 -

48.510

2009 -

141.630

2010 -

160.817

Do scény včetně jeviště,osvětlení a zrekontroování elektriky jsme za 4 roky investovali
: 124.656 – to svědčí o tom, že i naší zásluhou se zkvalitňuje prostředí ve kterém se
konají veškeré větší akce všech spolků a organizací v Miletíně. Takže příspěvek, který
náš spolek dostává od Města Miletín se tímto způsobem postupně vrací a v letošním
roce instalujeme novou hlavní oponu v částce 75.000 a budeme připravovat renovaci
podlahy jeviště jehož náklady budou činit kolem 200.000
ČLENSTVO A SPOLKOVÝ ŽIVOT :
Stav členstva DS Erben k 31.12.2010 :
- V evidenci do roku 2010 jsme měli celkem 80 evidovaných členů a příznivců
z toho : 52 řádných ( platících členů)

5 čestných členů

Čestnými členy DS Erben jsou od založení spolku :
- Jan Temnička 1899
František.Bydžovský 1922
Alois Kočárník 1923
Jiří Valenta 2007
Jiří Kněžourek st. 2007
Vzhledem k tomu, že někteří členové byli zapsáni na soupisku DSE, aniž by nějakým
způsobem delší dobu přispívali na činnost DSE ať finančně, či fyzicky (hráli divadlo a pod)
rozhodla rada DSE na své schůzi v prosinci 2010,že uvedení členové budou ze seznamu
vyškrtnuti .Také projednala oznámení Mgr.Hýbnera o tom, že ruší své členství v DSE .
Ukončení členství v DS Erben k 22.1.2011
Z různých důvodů, buď neplatili příspěvky, nebo se někteří členství vzdali, někteří jen
hráli divadlo a nebyli členy DSE, požádali o zrušení členství v DSE, či jiný důvod –
uvést v usnesení
P.č.

příjmení a jméno

důvod ukončení
členství

1.

Borůvka Tomáš

vůbec neplatit

2.

Dubenecká Kamila

vůbec neplatil

Festa Vratislav

vůbec nepl

3.
4
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5.

Hýbner Miloslav

na svoji žádost

6.

Hýbnerová Vlasta

nepl od 2006

7.

Hlavatá Jana

nepl od 2005

8

Hlavatá Lucie

nepl od 2005

9.

Hak Aleš

vůbec neplatil

11

Janeček Jiří

zemřel

12

Kňourek Jiří

vubec neplatil

14

Horáková Lucie

vůbec neplatila

15

Kulinová Veronika

vůbec neplat.

16

Marková Jaroslava

vůbec neplat

17

Matěják Josef;

nepl. od roku 2005

18;

Nálevková Kateřina

vůbec nepl.

19

Nosková Nikola

vůbec nepl

20

Nosková Michaela

vůbec nepl.

21

Podolský Andrej

vůbec nepl.

23

Samková Šárka

vůbec nepl.

24

Sehnalová Markéta

vůbec nepl

25

Širocká Jana ml.

vůbec nepl.

26

Voňková Jana

nepl od 2008

27

Všetečková Krystýna

vůbec nepl

28

Vzoreková Tereza

vůbec neplat

29

VzorekováVeronoka

vůbec nepl.

30

Samková Martina

vůbec neplat.

31

Mistr Jan

vůbec neplat.

10

13

22
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T toho tedy vyplývá, že naše občanské sdružení DSE má k 31.12. 2010 celkem 57 členů
z toho : 52 řádných a 5 čestných
-

V roce 2010 – se dožili životního jubilea někteří naší členové, kterým přeji vše
nejlepší, hodně zdraví , síly a chuti do současného neklidného života. Podrobně se o
tomto zmíní místopředseda DSE
Flegl 45, Hovorková 70,Kněžourková Hana 45, Kukanová 40, Kněžourková Lucie
30, Lánský Milan 55, Zavadilová 45, Zavadil Petr 25

-

Členské příspěvky na rok 2011 :
-

podle stanov čl.3 odst.1 – Členové sdružení jsou povinni platit členské příspěvky ve
výši stanovené VH. Příspěvky za běžný kalendářní rok musí být zaplaceny nejpozději
posledního kalendářního dne příslušného roku.Nezaplacení příspěvků za více jak
jeden kalendářní rok může být důvodem ke zrušení členství.

-

V současné době jsou „ve skluzu“ s placením členských příspěvků Lánský
Milan,Lánská Vladěna, Kněžourek Jan,Kněžourková Lucie

Vzhledem k finanční situaci navrhuje rada DSE, aby:
Členské příspěvky i nadále zůstaly ve výši stanovené VH z roku 2008 a to :
- do 15 let : 20,- Kč
- studující 50,- ostatní 100,Nikomu nebude bráněno, aby věnoval DS Erben větší částku, či si sám dobrovolně zvýšil
příspěvek. – Uvést v návrhu na usnesení
Spolkový život : rok 2010

- Rada sdružení se sešla na svém jednání za rok 2010 celkem podle zápisů - 16 x
- uspořádali jsme 2 členské schůze
- zorganizovali a uskutečnili zájezd Ivančice – Ekotex, Moravský Krumlov – Moravská
epopej, Hustopeče, Němčičky vinařské závody, Boleradice - návštěva hodů a DS, ,Kraví
Hora, Valtice – valtické podzemí, Velký Karlov návštěva chovu krokodýlů, Znojmo výletní
jízda vláčkem, Dalešický pivovar a projížďka po Dalešické přehradě
V roce 2011 -24. – 26.června uspořádáme zájezd – hlavní cíle : Olbramovice – sklepy ve
skále, Šatov, Moravský sklípek a Malovaný sklípek degustace v Šatově, ze Znojma výlet
vlakem do Rakouského vinařského střediska Retz , Vranov a Vranovská přehrada,Bítov
- tradiční opékání buřtů
V další naší činnosti jsme se podíleli na pořádání :
•

2 divadelních festivalů – přehlídek MDJ+DEM
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•
•
•
•
•
•
•

na organizaci otevření Naučné stezky
zúčastnili jsme se jarmarku, zajistili jsme a uhradili kulturní vystoupení
na dětském dnu jsme organizovali soutěž dětí v malování a
následně – během DEM jsme uspořádali výstavu dětských kreseb
pro děti jsme ve spolupráci s ČČK uspořádali Mikulášskou nadílku
pracujeme na vydání publikace Miletín a KJ Erben
připravujene ustavení nové hlavní opony v Sousedském domě
připravujeme program pro oslavy 200 let KJE

A na závěr :
mi dovolte, abych poděkoval všem členům DS Erben za práci, kterou vykonali pro
ochotnické divadlo v Miletíně a také všem sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak i
materiálně.
Zpracoval : Stanislav Friedrich
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Příloha č. 1

Usnesení
z 11. Valné hromady DS Erben o. s. ze dne 22. ledna 2011

1.

VH konstatuje, že na základě čl. 4 odst. 3 Stanov DSE o. s.
je v čase zahájení VH v 18:00 hod z celkového počtu řádných členů 52. (Čl.2 odst.5
Stanov DSE o. s., z nichž je oprávněno volit 48 (Čl.3 odst. 3 Stanov DSE o. s.):
Celkem přítomno v čase zahájení řádných členů 34 z nichž je oprávněno volit a být
voleno 34 řádných členů.
Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina řádně registrovaných členů, je
Valná hromada usnášeníschopná.

2.
3.
4.

VH odsouhlasila Program Volební VH. Řízením VH byl rozhodnutím Rady DSE
pověřen R. Flegl. Příloha č. 1
VH určila zapisovatele pí. Mgr. Lenku Fleglovou
VH zvolila prezenční (PK) a návrhovou komisi NaK ve složení:
PK:

Svoboda Václav
Svobodová Jana
Zavadilová Iveta
34 pro, 0 proti, 0 zdrželo

NK:

ŠirockáJana
Kněžourková Růžena
Kněžourková Hana st.

5.

Valná hromada DSE o.s. schvaluje :
a) Zprávu o činnosti za rok 2010
b) Zprávu o stavu finančního hospodaření za rok 2010
c) Zprávu o stavu majetku DSE
d) Zprávu Kontrolní komise za rok 2010
e) Plán činnosti na rok 2011
f) Návrh pana St. Friedricha o zachování členských příspěvků

6.

Valná hromada vzala na vědomí:
• Zprávu o činnosti hereckého souboru
• Zprávu o stavu členské základny
• Vyhodnocení XV. DEM a VIII. Východočeské přehlídky venkovských divadelních
souborů s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou MDJ.
• Zprávu od zástupců v orgánech a zprávy hostů:
• Zpráva od zástupců a hostů:
VSVD - volné sdružení východočeských divadelníků
Zavadilová I.
Hlavatý M.
MČAD Miletín - Museum českého amatérského divadla
Mě. Ú. Miletín –
st. Nosek M.
Ostatních spolků a hostů:
SAM Holding
Šimek J.
Klub přítel K.J. Erbena
Nováková Zd., Bucharová Vl.
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Paní Libuše Sedlářová
Hostující herci:

Kada. O., Maiksnarová N.

• Zprávu hospodáře o majetku a jeho evidenci
• Informace o zájezd DSE na Moravu a do Rakouska 2011
• Poděkování:
Sponzorům : - Město Miletín
- S.A.M. Miletín
- Truhlářství Jiří Hruš
- Impuls Hradec Králové
- Krajský úřad královéhradeckého kraje
- nadace VIA T-Mobil
- kancelář krajského hejtmana královéhradeckého kraje
Panu. Miloslavovi Kulhánkovi – restaurace Rohoznice
Paní. Anně Fridrichové za obdržení ceny za vedlejší ženský výkon ve hře
Postel pro Anděla
Panu Stanislavovi Friedrichovi za vytvoření publikací:
„Přehled divadelních titulů hraných v Miletíně od roku 1827 do roku 2009“
„Miletínské divadelní přehlídky“

Karel Jaromír Erben 1811 - 2011
Miletín
• Kulturní vystoupení Vl. Kněžourka
• Poskytnutí prostor půdy v Soused. domě pro činnost DSE městem .
• Diskusní příspěvek - Nábor nových členů, především chlapců Jiřího Kněžourka

7.

Valná hromada DSE o.s. ukládá radě DSE:
a) V roce 2011 Vydat knihu St. Friedricha Karel Jaromír Erben 1811 – 2011 Miletín
k 200 výročí narození básníka
b) Realizovat koupi a výměnu opony na jevišti v Sousedském domě do zahájení jarní
divadelní postupové přehlídky
c) Odprodat chladící zařízení
d) Podílet se na programu oslav 200 výročí narození rodáka K.J. Erbena

8.

Usnesení přijato: 34 pro, 0 proti, 0 zdrželo

9. Přílohy: Jednotlivé zprávy členů Rady DSE
Tato navržená zpráva byla schválena členy DSE o.s. na Valné hromadě dne 22.1.2011 – viz
presenční listina.
podpisy členů návrhové komise:
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