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Spolek Patron – členská schůze  
Jiřetín pod Bukovou, centrum Sylvatica, 19. 3. 2022 

Program členské schůze: 

• Zahájení 

• Informace o stavu členské základny 

• Zpráva o činnosti v roce 2021 

• Zpráva o hospodaření v roce 2021 

• Revizní zpráva za roky 2020 a 2021 

• Plán činnosti a rozpočet na rok 2022 

• Diskuse 

• Usnesení 

Prezenční listina: 

Přítomno 32 členů: Bednařík, Bláha, Bradáč, Bureš, Burešová, Buriánek, Cibulka, Endler, Farský, Fott, Golis, Grosman, 

Herčík, Horáček, Hrách, Ježek, Karban, Krause, Kuna, Kurtin, Lakomý, Makeľ, Menzel, Poláček, Scholze, Simm, Šípek, 

Šípková, Švehlová, Turek, Víšková, Zajíc 

Omluveno 10 členů: Bejček, Hendl, Hladíková, Křůmal, Mai, Navrátil, Nevrlý, Pelantová, Řimnáčová, Slavík 

Hosté: Ježková, Matušková 

Zahájení 
Koná se řádná členská schůze. Spolek má 64 řádných a 10 čestných členů. Je přítomno 32 členů s hlasovacím právem. 

Celkem 10 členů se z účasti na schůzi omluvilo. Členská schůze je usnášeníschopná. 

Informace o stavu členské základny 
Spolek Patron má ke dni konání schůze 64 řádných členů a 10 čestných členů. 

V roce 2021 a na začátku roku 2022 se stali členy našeho spolku Eva Burešová, Václav Mrázek a Tomáš Trejbal.  

Zpráva o činnosti v letech 2019 a 2020 
Činnost spolku probíhala v roce 2021 dle plánu, i když i v tomto roce byla velmi ovlivněna omezeními souvisejícími 

s epidemií COVID-19. 

Činnost výboru 

 Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně (obvykle první čtvrtek v měsíci). 

 Výbor pracoval ve složení Libor Bednařík, Zdeněk Buriánek, Jiří Herčík, Bohumil Horáček, Milan Poláček, 

Otokar Simm a od října 2021 i Oliver Scholze.  

 Schůze výboru jsou otevřené i pro všechny členy spolku. 

 Výbor děkuje Josefu Turkovi, který ukončil svou činnost ve funkci revizora účtů našeho spolku v roce 2020, za 

práci, kterou pro spolek v této funkci odvedl. 

 Výbor vítá ve funkci nového revizora účtů, kterým byl na spolkové schůzi v roce 2021 zvolen Petr Bureš.  

 Na svých schůzích projednával operativní záležitosti týkající se všech oblastí činnosti spolku – finance, 

organizačně-administrativní záležitosti, záležitosti týkající se prezentace naší činnosti na veřejnosti i 

záležitosti technické související především s opravami drobných památek. 

 Spolek je prostřednictvím svého webu či mailu stále častěji dotazován na některé drobné památky i 

osobnosti týkající se naší zájmové oblasti. Výbor spolku zajišťuje odpovědi na tyto dotazy. 
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Vydávání časopisu 

 Za rok 2021 vyšla 4 čísla spolkového časopisu.  

 Výrobní náklady udržujeme na co nejnižší úrovni. Přesto ze známých důvodů dochází k jejich postupnému 

navyšování. 

 Časopis si i přes nízký náklad drží vysokou úroveň.  

Spolkový web 

 V roce 2021 jsme i nadále využívali již v předchozích letech stabilizovanou platformu spolkového webu.  

 Web má moderní vzhled a velmi aktuální obsah. 

 Od roku 2020 jsou všechna dosud vydaná čísla spolkového časopisu dostupná na webu spolku. Zveřejněny 

jsou i obsahy všech vydaných čísel. 

Setkání 

 Zástupci výboru spolku se pravidelně zúčastňují setkání zástupců okrašlovacích spolků Frýdlantska.  

 V roce 2021 proběhlo již páté setkání, tentokrát v Dolní Řasnici. 

Spolupráce 

 Spolupráce s obcí Jiřetín pod Bukovou 

 Spolupráce s obcí Oldřichov v Hájích 

 Spolupráce s Dobrovolným svazkem obcí mikroregionu Frýdlantsko 

 Spolupráce s Lesy ČR, s. p. 

 Spolupráce se Správou CHKO JH 

 Jsme členy MAS Tanvaldsko 

Výlety 

 12. 8. 2021 – Výlet do Vsi na Frýdlantsku s prohlídkou kostela sv. Vavřince a fary. Za pozvání děkujeme panu 

Jiřímu Křížkovi. 

 30. 9. 2021 – Výlet malé skupiny do Karpacze za památkami na lesníka Freye 

Účast na akcích jiných spolků 

 20. 11. 2021 – Účast na slavnosti u příležitosti obnovy pomníku Zabitého mládence pořádané spolkem 

Frýdlantsko 

Výstavní činnost 

 Stálá výstava je instalována ve vile Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou 

Opravy památek 

V roce 2021 se podařilo opravit několik památek. Opravy probíhaly buď jako řízené výborem spolku, nebo jako 

samostatná či dokonce externí aktivita, na které se podíleli naši členové. V některých případech se na opravách 

podíleli spolu s našimi členy i nečlenové spolku. Všem za odvedenou práci děkujeme. 

 Kříž ve Větrově – kompletní obnova kříže včetně kamenných částí, realizace Ladislav Trakal a Eduard Svoboda 

s přispěním Marie Matuškové a Rudy Makeľa 

 Boží muka v Loučné u Višňové – kompletní obnova božích muk, realizace Marie Matušková a Ruda Makeľ 

s přáteli Pavlem Valachem, Romanem Pirochem a Petrem Žákem 

 Kámen Brzda – 19. 6. 2021 slavnost s požehnáním obnovy kamene Brzda, žehnal pater Pavel Andrš, malá 

výstavka o historii památky, organizoval výbor spolku 
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 Geisslerův kříž – 1. 10. 2021 odstranění starého nápisu, instalace nového obrázku, realizace Jiří Herčík, 

Franitišek Golis a Libor Bednařík 

 Lichtenecknerův kříž – v zimě z něj odpadla destička, první pokus o opravu (Libor Bednařík) byl neúspěšný, 

památku opravil Jaroslav Haufer 

Tvorba popisu hlavních památek na webu 

 Tato aktivita probíhá průběžně vždy v souvislosti s nějakou aktualitou spojenou s konkrétní památkou.  

 Cílem v tomto případě není úplný seznam, ale aktuální informace o zajímavých památkách. 

Zpráva o hospodaření v roce 2021 

2021 - Přehled Pokladna Banka Celkem 

Přenos z 2020 1 227,00 175 469,13 176 696,13 

Příjem celkem 4 700,00 37 500,00 42 200,00 

Výdej celkem 2 206,00 29 732,00 31 938,00 

Přenos do 2022 3 721,00 182 937,13 186 658,13 

 

2021 - Přijmy Pokladna Banka Celkem 

Čl. příspěvek 2020 300,00 
 

300,00 

Čl. příspěvek 2021 2 400,00 18 600,00 21 400,00 

Čl. příspěvek 2022 1 500,00 600,00 2 100,00 

Dar 2021 
 

16 300,00 16 300,00 

Dar 2022 500 
 

500,00 

Drobný prodej 
 

2 000,00 2 000,00 

Celkem 4 700,00 37 500,00 42 200,00 

 

2021 - Výdaje Pokladna Banka Celkem 

Patron výroba 
 

17 205,00 17 205,00 

Patron distribuce 200,00 6 904,00 7 104,00 

Členská schůze 806,00 
 

806,00 

Členský příspěvek MAS 
 

300,00 300,00 

Oprava Geissler 731,00 5203,00 5934,00 

Poplatky 
 

120,00 120,00 

Výdaje ostatní 469,00 
 

469,00 

Celkem 2 206,00 29 732,00 31 938,00 
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Aktuální stav finančních prostředků k 28. 2. 2022: 

 Pokladna  7 021,00 Kč 

 Banka   187 737,93 Kč 

Revizní zpráva za roky 2020 a 2021 
Revizní zprávy za rok 2020 a 2021 předkládá Petr Bureš, zvolený na loňské schůzi revizorem účtů. 

Revizní zpráva za rok 2020 
Činnost spolku a jeho výboru 

 Činnost spolku v roce 2020 probíhala dle plánu. Výbor pracoval v šestičlenném složení.  

 Schůze probíhaly zpravidla každý první čtvrtek v měsíci v ubytovně TJ Tatran v Jablonci n. N. Zúčastňovali se 

jich podle možností i další členové spolku.  

 Činnost byla omezena v souladu s platnými opatřeními COVID-19. 

Vlastní revize 

 Revize činnosti a hospodaření Spolku Patron v roce 2020 byla provedena na základě předložených prvotních 

dokladů (vkladových, výdejních, faktur, darovacích smluv) a výpisů z bankovního účtu č. 2900124622 / 2010 

u Fio banky. 

Závěr 

 Zůstatky finančních prostředků v pokladně i na účtu k 31. 12. 2020 souhlasí s dokladovou inventurou. 

Hospodaření se svěřenými prostředky odpovídá plánu činnosti Spolku Patron.  

Kontrola provedena v březnu 2022 

Revizní zpráva za rok 2021 
Činnost spolku a jeho výboru 

 Činnost spolku v roce 2021 probíhala dle plánu. Výbor pracoval v šestičlenném složení, na konci roku 

v sedmičlenném složení.  

 Schůze probíhaly zpravidla každý první čtvrtek v měsíci v ubytovně TJ Tatran v Jablonci n. N. Zúčastňovali se 

jich podle možností i další členové spolku.  

 Činnost byla omezena v souladu s platnými opatřeními COVID-19. 

Vlastní revize 

 Revize činnosti a hospodaření Spolku Patron v roce 2020 byla provedena na základě předložených prvotních 

dokladů (vkladových, výdejních, faktur, darovacích smluv) a výpisů z bankovního účtu č. 2900124622 / 2010 

u Fio banky. 

Závěr 

 Zůstatky finančních prostředků v pokladně i na účtu k 31. 12. 2021 souhlasí s dokladovou inventurou. 

Hospodaření se svěřenými prostředky odpovídá plánu činnosti Spolku Patron.  

Kontrola provedena v březnu 2022 

Návrh činnosti na rok 2022 
Jedná se o: 

 Vlastní plán činnosti 

 Návrh rozpočtu 

 Stanovení výše členských příspěvků na rok 2021  
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Vlastní plán činnosti 

 Vydávání spolkového časopisu 

 Opravy památek 

o údržba křížové cesty na Slovanku. 

o údržba kříže v Oldřichovském sedle ve spolupráci s paní Vávrovou a obcí Oldřichov v Hájích 

o Mützelova památka, deska s nápisy, lišty 

 Spolkové výlety  

o Památka Emila Nováka (Horáček) 16.4. 

o Pavlis, 1. 5. individuálně 

o Fukov (Horáček) 

 Pokračování popisu hlavních památek na webu 

Rozpočet pro rok 2022 

2022 - Rozpočet Příjmy Výdaje Celkem 

Členské příspěvky 20 000 
 

20 000 

Dary 20 000   
 

20 000 

Oprava památek 
 

10 000 -10 000 

Výroba časopisu 
 

20 000 -20 000 

Distribuce časopisu 
 

8 000 -8 000 

Výstava 
 

1 000 -1 000 

Ostatní agenda 
 

1 000 -1 000 

Celkem 40 000 40 000  0 

 

Návrh výše členských příspěvků na rok 2023 

 Výbor spolku se rozhodl navrhnout minimální výši členských příspěvků pro rok 2023 ve výši 400 Kč.  

 Tyto příspěvky musí být uhrazeny do 31. 3. 2023.  

 Členské příspěvky lze zaplatit převodem na bankovní účet Spolek Patron 2900124622 / 2010 u Fio banky 

nebo v hotovosti při osobních setkáních či na schůzích výboru. 

Diskuse 
 Markéta Ježková – nabídka jarmarečních písní  

s doprovodem harmoniky pro naše akce. 

 Markéta Ježková – nabídka regionálních publikací na místě nebo v prodejně Knihkupectví Frič, Pražská ulice, 

Liberec. 

 Bohumil Horáček – odůvodnění návrhu navýšení členských příspěvků, které je vynuceno především 

zvyšováním ceny tiskařských materiálů a prací.  

 Oliver Scholze – informace o stavu znovuvybudování kapličky, kterou má náš spolek ve svém logu. 

 Marie Matušková – informace o knize Čarostřelec autora Jana Horníčka. 

 Informace o možnosti zhlédnutí filmu o Jizerských horách v tanvaldském kině. 
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Usnesení 
 Členská schůze schvaluje výroční zprávu (zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, revizní zpráva) za rok 2021 

i za rok 2020 (revizní zpráva).  

 Členská schůze schvaluje plán činnosti pro rok 2022. 

 Členská schůze schvaluje minimální členský příspěvek na rok 2023 ve výši 400 Kč s termínem uhrazení do 

31. 3. 2023. 

 Členská schůze pověřuje výbor spolku publikováním výroční zprávy na webu spolku. 

Usnesení členské schůze bylo schváleno takto: 

 32 hlasů pro,  

 0 hlasů proti a  

 0 členů se zdrželo hlasování. 

 


