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Pionýrská skupina 

desátníka Stanislava Roubala Habartov 



 

MOTTO: 

„Dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc“ 
 

                                           (Všeobecná deklarace lidských práv, 
                                            schváleno Organizací spojených národů) 

 

    Pionýrská skupina měla k 31. 12. 2014 29 členů ve třech oddílech, které se 

scházejí na pravidelných schůzkách jednou týdně. Mimo těchto schůzek se děti 

účastní společných výletů, víkendových pobytů, sportovních turnajů a soutěží. 

Většina akcí pořádaných pionýrskou skupinou je určena nejen pro členy sdružení, 

ale i pro širokou dětskou veřejnost. 

      Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2014 pokračovali v projektu 

„Hrou poznáváme svět“  a v rozšířeném  programu „Můj lepší svět“. Tyto projekty 

byly realizovány za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy   

a města Habartov . Dále jsme uzavřeli dohodu o spolupráci  s Mateřskou školou, 

Okružní 111 v Habartově , spolupracujeme s Domem dětí a mládeže Habartov, 

Klubem českých turistů Sokolov, Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska a OS 

Hartenberg. 

      Mnohé, o čem píšeme v této zprávě, by se nemohlo uskutečnit bez obětavosti a 

nadšení dospělých členů sdružení, naší aktivní mládeže (instruktoři), sponzorů a 

našich kamarádů, kteří, ačkoliv nejsou členy Pionýra, neváhají pomoci tam, kde je 

třeba. Všem těmto nadšencům, spolupracovníkům a lidem na příslušných úřadech 

děkujeme za pomoc a spolupráci. 

 

 

 

                                                                                            František Kováč 

                                                                                  vedoucí PS des. St. Roubala 

                                                                                                  Habartov 

 

 

 

 
  



Projekt „Hrou poznáváme svět“ 

Uspořádali jsme celkem 31 akcí 
  

Leden   

18.1. Sčítání káňat a zimní přikrmování zvěře 

31.1.-2.2. Výprava „Ledová Praha“ 

   

Únor 

8.2. Zimní přikrmování zvěře 

22.2. Pionýrské minimum 15+  

 

Březen 

22.3. Sčítání káňat 

22.3. Rada pionýrské skupiny  

29.3. První jarní výlet Karlovy Vary 

 

Duben                                                                                  

5.4. Den Země – úklid lesa                                                                     foto: Turistika Oloví 

12.4. Úklid zahrady MŠ ul. Okružní                               

28.3.-31.3. Výprava „Velikonoční Bystřina“ 

 

Květen 

10.5. „Pochod osvobození“ uctění památky obětem druhé světové války Svatava 

11.5. Založení první kešky    

14.5. Liga proti rakovině – kytičkový den 

15.5. Turnaj „O kuličkového krále“ 

 

Červen 

5.6. Den dětí na zahradě MŠ 

14.6. Turistika – hledači pokladů Medard 15km 

   

Červenec 

17.7. Příprava LPT 15+ 

13.7.-23.7. Letní pionýrský tábor 

23.7.-26.7. RPS + SVI Bystřina 15+  

 

Září                                       

4.9. Turistika - hledači pokladů Hartenberg 20km  

19.9. Turistika- značení HT 

20.9. „Habartovské toulky“ 23.ročník a „Pohádkový les“ 14.ročník 

21.9. Turistika  Habartov - Hřebeny 
                                 
Říjen 

25.10. Turistika – hledači pokladů ZOO park Chomutov 10km 

27.10. Turistika – hledači pokladů Oloví 15km 



Listopad 

8.11. akce „Hrrr na list“ – úklid zahrady Mateřské školy  

15.11. Sčítání káňat a zimní přikrmování zvěře  

25.11. Rada pionýrské skupiny  

 

Prosinec 

6.12. Klub Pionýr Bowling 

20. 12. Vánoční besídka – vyhodnocení celoročních soutěží, slib pionýrů, diskotéka 

24. 12. Vánoční nadílka zvířátkům v lese 

 

Letní činnost 
 

 Červenec 

13.7. – 23.7. Letní pionýrský tábor, v pořadí již 22, jsme uspořádali poprvé na 

pionýrské táborové základně „Bystřina“ u Kostelní Břízy, tentokrát na téma „Svět 

fantazie“. 

- počet účastníků tábora 33.     

  

Zúčastnili jsme se celkem 3 akcí 
 

25.4.-27.4. Kamínka  (rukodělné dílny pro vedoucí) 

pořadatel: Pionýr   

místo: Pelhřimov   
  
30.5. Den dětí   

pořadatel: město Habartov   

místo: Habartov 

  

18.10. SOS jezero   

pořadatel: město Habartov   

místo: Habartov 

 

  

 

 

 

 

 
                                 foto: ZOOpark Chomutov 

 

 

 

 



Turistika 
 

       Pro členy se zájmem o turistiku je vyhlášen program „Toulavá bota“. Jedná se o 

poznávání okresu Sokolov a také účast na vybraných akcí. Po splnění všech 

podmínek účastníci získávají plyšového maskota Pionýra. 

      Dále jsme se zapojili do celosvětové hry Geocaching, kdy pomocí navigace 

hledáme poklady (kešky). Tento program jsme nazvali „Hledači pokladů“. 10.5. jsme 

založili naší první keš s názvem „Zaniklé obce Habartov Boden“. 

  

 Habartovské toulky 
 

      Turistický pochod určený pro širokou veřejnost. Letos se konal již 23.ročník. 

V rámci této akce byl také Pohádkový les (14.ročník), akce určená pro rodiče s dětmi 

v rámci tzv. rodinné turistiky.  

Akce se zúčastnilo akce 301 turistů, převážně dětí. 

  

Ochrana přírody   
 

Myslivost 

       V rámci spolupráce s mysliveckým sdružení  se v  zimních měsících     podílíme  

na pravidelném přikrmování zvěře . Tato práce s sebou nese mnoho času a příprav 

krmiva především v letních měsících jako např. sušení sena a svazků (maliníky, 

kopřivy), sběr a sušení pečiva, sběr kaštanů a žaludů, oprava a vyčištění krmelce. 

V našem případě se jedná o krmelec nad velkým kamenem. 

     V měsíci říjnu probíhala soutěž ve sběru kaštanů ,žaludů a spadaných jablek .     

Dále celoročně probíhá soutěž ve sběru starého chleba (pečiva). 

V rámci zimního přikrmování zvěře a ptactva jsme donesli do lesa: 

30kg kaštanů a žaludů 

10kg starého suchého chleba 

10 svazků sušených kopřiv 

1 pytlů sena  

10kg slunečnice                                                                                         

                                                                                                                            

 

 

 



Pionýrská bankovka 

Brontík Ochránce a pejsek Davídek pro děti vymysleli zajímavou soutěž o odměny 

za jejich snažení a donášení dobrůtek pro lesní zvířátka a starého papíru. 

 

       Po celý rok mohly děti získávat za donesené kaštany, žaludy, starý chléb, 

spadaná jablka a za účast na brigádách  Pionýrské bankovky, které si na vánoční 

besídce vyměnily za  vybrané pionýrské vybavení v hodnotě  dosažených bankovek. 

                                                                          

Úklid lesa 

      V boji s nepořádkem v lese za Habartovem (směrem od TJ Baník k velkému 

kameni) jsme uspořádali  brigádu na pomoc lesu. Dále jsme zúčastnili akce „SOS 

jezero“ na úklid kolem jezera Boden. 

   

Sčítání káňat – tato akce probíhá pod záštitou ČSOP. 

      Na základě žádosti o pomoc uveřejněné v Sokolovském deníku, jsme se rozhodli 

do tohoto programu zapojit. Sčítání se provádí v zimních měsících (celkem 3x).   

 

Program „Vzdělávání“ 

       V rámci vzdělávání naši vedoucí a instruktoři v roce 2014 absolvovali nebo 

získali tyto akreditace. 

22.2. Pionýrské minimum – 5 vedoucí 

  

Propagace 

V rámci propagace vydáváme  propagační materiály o činnosti pionýrské skupiny.   

V soutěže „Sami o sobě“ (vyhlašovatel Česká rada Pionýra,  prezentace sdružení na 

veřejnosti) . Účastnili jsme se akce Pionýr Open – den otevřených kluboven. 

Příspěvky jsme posílali do Sokolovského deníku, do Habartovského zpravodaje a na 

Novinky cz. Provozujeme vlastní webovou  prezentaci www.habartovsky.pionyr.cz , 

www.facebook.com/habartovskypionyr?fref=ts , www.pionyrihabartov.g6.cz . 

 

 

 

http://www.habartovsky.pionyr.cz/
http://www.facebook.com/habartovskypionyr?fref=ts
http://www.pionyrihabartov.g6.cz/


www.habartovsky.pionyr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediční činnost 

   Pro potřeby našich členů vydáváme vlastní zápisníky a to: pro členy starší 8 let 

Zápisník Brontíků, pro členy mladší 7 let Zápisník zvířátek. Dále pak pro všechny 

členy vydáváme CD s fotografiemi a dokumentací všech akcí. 

Pro rodiče a veřejnost vydáváme informační leták, který představuje pionýrskou 

skupinu.  

Další zápisníky vydávané pro naší potřebu: 

Toulavá bota 

Zápisník sčítání kání 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.habartovsky.pionyr.cz/


Charitativní činnost 

Květinový den 

14.5. proběhla sbírková akce Český den proti rakovině (17.květinový den).  Naše 

skupinky prodávaly kytičky v ulicích Habartova, celkem jsme poslali na konto Ligy 

proti rakovině Praha částku 6447,-- Kč. 

Zdravá pionýrská krev 

Této akce, kterou pořádá Krajská organizace Pionýra Karlovarského kraje se 

pravidelně zúčastňujeme a každým rokem přivítáme do svých řad bezplatných dárců 

krve nováčky, kteří dosáhli 18-ti let věku. 
 

Členská základna 

Pionýrská skupina měla k 31. 12. 2014 29 členů 

 

oddíl Brontosauři vznik oddílu 9.3.1990 –  7 členů, vedoucí František Kováč, Tomáš 

Spurný  

smíšený oddíl, zaměření turisticko-tábornické (ochrana přírody + myslivost) 

 

oddíl Orion vznik oddílu 9.3.1990 – 9 členů, vedoucí oddílu Šárka Hlušičková, Klára 

Dobošová 

smíšený oddíl, zaměření všestranné 

 

Oddíl Hvězdičky vznik oddílu 1.1.2006 – 6 členů, vedoucí Anna Kováčová, 

Stanislava Zettlová 

oddíl určen pro děti od 4 let do 8 let. Zaměření všestranné, přípravka na přechod do 

vyšších oddílů. 

 

oddíl Klub Pionýr vznik oddílu 29.1.2002 – činnost oddílu pozastavena od 1.9.2014 

 

Věkové složení 
 

do 9 let   6 členů 

10 – 12 let   5 členů 

13 – 15 let   2 členů 

16 – 18 let   3 členů 

19 – 26 let   5 členové 

27 a více   8 členové 

---------------------------------------------- 

CELKEM  29 členů 
 



Orgány pionýrské skupiny 

Rada pionýrské skupiny je tvořena 7 zástupci. Všichni zástupci mají hlas 

rozhodující. 
 

Statutární orgán  

Vedoucím pionýrské skupiny byl zvolen 26.11.2013 František Kováč 
 

Vedení pionýrské skupiny ze dne 26.11.2013 

František Kováč – vedoucí PS 

Klára Dobošová – zástupce vedoucího PS 

Mgr. Ingeborg Marková – hospodář PS 
 

Rada pionýrské skupiny ze dne 26.11.2013 

František Kováč – vedoucí PS 

Klára Dobošová - člen  

Mgr. Ingeborg Marková – ekonomika PS 

Anna  Kováčová – provozní zajištění klubovny, řízení činnosti instruktorů, 

propagace,  

Stanislava Zettlová – člen   

Šárka Hlušičková – člen      

Tomáš Spurný - člen    
  
Revizor PS – Jitka Jansová 
 

Webmaster – Tomáš Fajfr 
 

Člen KRP-KVK (Krajské rady Pionýra Karlovarského kraje)  – František Kováč, 

Anna Kováčová , Tomáš Spurný 
 

Delegát krajského shromáždění delegátů ČRP – Anna Kováčová , Tomáš Spurný 
 

Člen KRDMK (Krajské rady dětí a mládeže Karlovarského kraje) – František Kováč 
 

Provoz oddílů v roce 2014 
 

Klubovna pionýrské skupiny se nachází v 1. patře v DDM Habartov, Karla Čapka 

573 kde je soustředěná veškerá pravidelná činnost oddílů a celé pionýrské skupiny. 
 

  

úterý oddíl Hvězdičky            16,30 – 18,00 

středa oddíl Brontosauři 17,00 – 18,30 

čtvrtek             oddíl Orion 17,00 – 18,30 

 

 

 



Vyznamenání – ocenění dobrovolníků 
  

Vyznamenání „Prima parta“ – Martin Zachatý, Matěj Muška, Denisa Hlušičková, 

Michal Talpaš, Karolína Waitová.  

 

Osobnost roku města Habartov 2013 – František Kováč 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol dobrovolné práce 



 „HROU POZNÁVÁME SVĚT“ 
Programy vyhlášené  na  rok  2011  až  

2015 
 
 

Můj  lepší  svět – pomáháme  přírodě 
 

Přikrmování zvěře v zimních měsících – vzájemná spolupráce MS 

Horník 

Akce Ukliďte nám domov-les : úklid lesa v prostoru nad                  

Habartovem a Rotavou. 

Záchrana ohrožených druhů : adopce zvířete v ZOO, sčítání káňat 

 

Můj lepší svět – kamarádi 
 

Úklid zahrady a pomoc MŠ vzájemná spolupráce 

Společná setkání s dětmi ze Sokolíka Habartov 

Poznávání jiných kamarádů na setkáních různých organizací 

Adopce kamaráda na dálku 

 

Můj lepší svět – poznávání 
 

Poznávací vlastivědné a přírodovědné zájezdy ( muzea, ZOO, hrady, 

zámky ) 

Návštěva divadelních a kulturních představení 

Turistika – poznávání svého okolí, měst a obcí Karlovarského kraje 

Pravidelné návštěvy krytého bazénu   

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                foto: Karlovy Vary 



Hospodaření pionýrské skupiny v roce 2014 
Vázané prostředky - příjmy celkem    

MěÚ Habartov dotace 20000    

dotace MTZ MŠMT ČR 0     

dotace krátkodobé akce MŠMT ČR 3126,20    

MTZ dle táborů MŠMT ČR 802,18     

Nájmy kluboven,skladů MŠMT ČR 14750    

údržba a vybavení kluboven MŠMT ČR 2576,67    

Vzdělávání MŠMT ČR 0    

Dary 0      

členské příspěvky odvod   3190   na KOP+ČRP  

vázané prostředky celkem 44445,05      

Volné prostředky - příjmy     

členské příspěvky 4880    

přijaté úroky 34,44    

účastnické poplatky - akce 57880    

příspěvky na činnost 10500    

ostatní  ,vlastní činnost 0    

převod z roku 2013 47673,07    

volné prostředky - celkem 120967,51    

celkem 165412,56     

     

     

Výdaje celkem hrazeno MŠMT hrazeno MěÚ vlastní 
zdroje+dary 

akce (projekt "Hrou poznáváme svět") 110797,64 21255,05 20000 69542,59 

členské příspěvky odvod   3190 0 0 3190 

registrace PS   300 0 0 300 

zaměstnanci OOP 0 0 0 0 

Příspěvek na Pionýr 0 0 0 0 

příspěvek na   KOP 5190 0 0 5190 

            

          

celkem  119477,64 21255,05 20000 78222,59 

       

rezerva 45934,92 0 0 45934,92 

celkem  165412,56 21255,05 20000 124157,51 

     

     

     

Stav majetku PS k 31.12.2014     

stav pokladny  357   

stav na účtech  45577,92   

další finanční majetek (ceniny,akcie a 
pod.)  

 0   

závazky   0   

pohledávky  0   

DHM  165112,08   

Stav majetku PS celkem  211047,--   

 



Být pionýrem se vyplatí 
aneb trochu statistiky za rok 2014 

 

Počet schůzek jednotlivých oddílů: 
Schůzky oddílů jsou zpravidla 1x týdně mimo hlavní prázdniny 

Název oddílu Počet schůzek Počet hodin/dní 

Brontosauři (délka schůzky 1,5 hod.) 38 57 hodin/2,4 dne 

Orion (délka schůzky 1,5 hod.) 38 57 hodin/2,4 dne 

Bobíci (délka schůzky 1,5 hod.) 0 0 hodin/0 dní 

Klub Pionýr (délka schůzky 1,5 hod.) 0 0 hodin/0 dní 

Hvězdičky (délka schůzky 1,5 hod.) 35 52,5 hodin/2,1 dní 

 

Počet uspořádaných akcí a výletů: 

Druh akce Počet akcí Počet hodin 

Půldenní (dopolední, odpolední, 4 hod.) 15 60 

Celodenní (zpravidla 10 hodin) 12 120 

Vícedenní(2x4denní+1x3denní) 3 (11 dní) 264 

Tábor (11-ti denní) 1 264 

celkem 31 708hodin/29,5 dní 

 

 

Hospodaření:   

Obrat za rok 2014 119477 

 

Náklady na 1 člena   

Náklady celkem Kolik zaplatil 1 člen Kolik zaplatila za člena 

pionýrská skupina 
4119 2636 1483 

Úhrada pionýrské skupiny za člena z vlastních prostředků, dotací nebo darů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

Foto: Pohádkový les 



  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
  Pionýrská skupina 

desátníka Stanislava Roubala 

Vítězná 315, 357 09 Habartov 

tel. +420 777248705 

www.habartovsky.pionyr.cz 
habartov.pionyr@tiscali.cz  

mailto:habartov.pionyr@tiscali.cz

