
 

 

 

 

Zápis z 12. schůzky výboru Klubu uskutečněné 15. února 2012 
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod. 

 

Zúčastnění členové výboru: Blanka Adamcová, Jana Benešová, Hana Jindrová, Hana Klepárníková, Hana Klimešová, 

Viktor Lošťák, Michaela Lužová, Kateřina Malínková, Marie Štouračová, Zita Žaludová 

Předsedající: Michaela Lužová 

Výbor je osmnáctičlenný, přítomno 10 členů, tj. nadpoloviční většina členů. Schůze výboru je usnášeníschopná. 

 

• Relaxační koutky na II. stupni 

o Všechno plánované vybavení je dodáno a naistalováno ve škole – pohovky, sedací kostky, basket-

balový koš, fotbálek, twister, včetně cedulek o spolufinancování Jihomoravským krajem 

o Vyúčtování: celková cena 35 489 Kč, z toho dotace od Jihomoravského kraje 30 tisíc Kč, Klub rodi-

čů hradí 5 489 Kč, dotaci poskytl Jmk formou zálohy, zatím není vyúčtována, k vyúčtování je nutno 

doložit fotografie všeho nainstalovaného vybavení 

o Článek na www.krap32.cz 

o Zhodnotit anketu o nákupu věcí na druhý stupeň – článek na web 

• žádosti na ÚMČ o finanční dary na rok 2012 

o 30. ledna byly podány tři žádosti - výtvarná soutěž „Krap na cestách“ (6 530 korun), Den pro rodi-

ny (7 965 Kč) a příspěvek na stavbu altánu – venkovní učebny (10 000 korun) 

o Zjistit kdy rozhodne MČ o dotacích 

• Informace o možnosti přednášky Policie ČR pro rodiče o kyberšikaně, rozeslat informace jménem Klubu 

• Bystromix - zapojit družinu, paní učitelku Janouškovou 

• Velký bystrcký bazar, program, organizace – kdo přijde? 

o Spolupořadatelem je ÚMČ 

o Prodejci už od 10 hod., doprovodný program od 13 hod. 

o Nutná evidence (šatní bloky) počtu lidí, kteří zaplatili za stůl  

o Zeptáme se paní Leznarové na způsob, jakým se dá prodávat občerstvení – kolik z toho bude chtít 

MČ 

o Doprovodný program 

� Výstava Bystromixu a hlasování o Cenu diváků 

� Vyhlášení Bystromixu 

� Možná vystavit obrázky z výtvarné soutěže 2011, nejen Bystromix 

� Výtvarná dílna 

� závody želv – máme potvrzený řád zacházení se zvířaty, ústní upozornění závodníků, jak se 

mají ke svým zvířatům chovat 

� Soutěž pro děti, třeba o krabech (?) 



 

 

 

 

� Country tance – ukázka, výuka 

o Plakáty na Bazar 

o Domluvit vyvěšení plakátů po bystrckých školách 

 

• Námět na příští akci – o nejhezčího pejska 

• Krapák únor 2012 – vydat do 22. února (ve škole den otevřených dveří pro páťáky) 

o článek o podaných projektech  

o výzva na pomoc s bazarem 

• Urgovat přes ředitelku školy projektovou dokumentaci na rekonstrukci záchodů (PDF) – úřednice přítom-

ná schůzce se starostou 17. ledna slíbila předání prostřednictvím paní ředitelky 

• Další schůzka 7. března 2012 v 17 hodin v cukrárně Smile. 

Zapsal: Viktor Lošťák 


