Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Zápis z 5. členské schůze Spolku přátel MSB dne 7. prosince 2017
Program setkání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Aktuální informace z muzea
Zpráva o činnosti spolku za uplynulé volební období
Volba členů do výboru spolku
Vernisáž výstavy SKLO Z DESNÉ

Počet zapsaných členů spolku 37, přítomno 19 členů (dle prezenční listiny)
1. Zahájení: předseda spolku Jaroslav Hlubůček přivítal všechny přítomné na 5. členské
schůzi spolku a nechal schválit program. Zároveň oznámil, že již nebude kandidovat na
předsedu spolku, ale nadále zůstává jeho členem. Poděkoval Ing. Valečkové, ředitelce
muzea za spolupráci a vstřícnost při všech jednáních spolku.
2. Ředitelka muzea Ing. Valečková informovala o současných důležitých akcích muzea
i o plánované přístavbě muzea.
3. Marta Broulová zhodnotila činnost spolku za uplynulé tříleté volební období, která byla
zaměřena na vlastní pomoc muzeu při pořádání a organizování akcí, jako např. dozor
v expozicích při Muzejních nocích, v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, asistence
při tvůrčích dílnách v ateliéru, Pouť na Kristiánově a podobně, ale také kladně zhodnotila
velmi poutavé a zajímavé přednášky PhDr. Petra Nového a Mgr. Hruškové. Velmi
zajímavá byla i prohlídka depozitářů muzea v Mlýnské ulici a nového depozitáře Šumava.
Po dohodě s paní ředitelkou požádal spolek Ministerstvo kultury a Nadaci Preciosa
o finanční dotaci na vydání Průvodce stálými expozicemi muzea (křest Průvodce byl
proveden na loňské listopadové členské schůzi) a z toho důvodu byl založen i účet spolku
u KB v Jablonci nad Nisou.
V měsíci listopadu letošního roku požádal spolek ve spolupráci s muzeem opět
Ministerstvo kultury o finanční dotaci na rok 2018 ve výši 70 tis. Kč na propagační materiál
k stálé expozici Sklářská osada Kristiánov „O skláři Lišákovi“ se zaměřením na děti
a mládež a na rodiny. Materiál bude mít podobu 12 stránkového zábavného sešitku
a bude určený k distribuci široké veřejnosti v rámci celé republiky. Program návštěvníky
seznámí s historií dnes již zaniklé sklářské osady na Kristiánově.
Velkým přínosem je i to, že spolek má zázemí a veškeru administrativní pomoc zde v muzeu,
za co je také nutno poděkovat.
V závěru Marta Broulová poděkovala Ing. Čapkové za provádění účetních prací spolku
a průběžné zaúčtování faktur za prodej průvodců a zpracování daňových přiznání.
V návaznosti na to byla podána informace o stavu účtu spolku u KB k dnešnímu dni ve výši
15 083,20 Kč. Finančních prostředků bude využito v příštím roce, kdy chceme uskutečnit
exkurzi do sídla Ministerstva kultury v Praze, Nostického paláce.
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4. A protože tříleté období výboru spolku končí, musí být provedeny nové volby. Ze Stanov
spolku vyplývá, že členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu
některého z členů spolku, výbor pak volí ze svých řad předsedu, místopředsedu
a hospodáře.
Na dnešní schůzi byly podány návrhy do výboru spolku jmenovitě: Marta Broulová, Ing. Jitka
Čapková, Jaroslav Hrách ml. Všichni přítomní členové spolku jednohlasně zvolili pro další
tříleté volební období tyto navržené členy do výboru Spolku přátel MSB.
Nový výbor spolku si po krátké schůzce zvolil takto:
Předsedkyně spolku: Marta Broulová, místopředseda: Jaroslav Hrách ml., hospodářka: Ing.
Jitka Čapková.
Zároveň byl čestným předsedou spolku zvolen bývalý předseda spolku Jaroslav Hlubůček.

Usnesení:
Členská schůze schvaluje nové složení výboru spolku ve složení:
Předsedkyně: Marta Broulová, místopředseda: Jaroslav Hrách ml., hospodář: Ing. Jitka
Čapková
Členská schůze ukládá Martě Broulové zajistit provedení změn ve spolkovém rejstříku
prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem a provedení dispozičních změn k účtu
u KB v Jablonci nad Nisou.
5. Po ukončení schůze byli všichni pozváni ředitelkou muzea Ing. Valečkovou na vernisáž
výstavy SKLO Z DESNÉ.

V Jablonci nad Nisou 7. prosince 2017
Zapsala: Marta Broulová
Zápis ověřila: Ing. Milada Valečková
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