Zápis

z výroční členské schůze Okrašlovacího spolku Loket o.s. konané
dne 14.března 2013 v 18.00 hodin v městské knihovně.
Přítomni: Jana Sobotová, manž.Hadravovi, Karel Horčička, Irena Langová, Božena Oláhová,
Věra Nývltová, Vladimír Netolický. Omluveni: Tomáš Lang, Naděžda Doischerová.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti spolku v roce 2012
Náměty pro činnost v roce 2013
Výběr členského příspěvku
Různé a diskuse
Závěr

1. Krátký úvod přednesla předsedkyně Jana Sobotová. Bylo konstatováno, že zpráva
neobsahuje podíl spolku na zhotovení a osazení pamětní desky malíři Štefanu
Vnučkovi a v tomto smyslu se zpráva doplňuje. S tímto doplňkem byla zpráva
následně schválena.
2. - Happening, odhalení výše uvedené desky. Zajistí výbor spolku. Bylo stanoveno
datum pátek 31.května tr., hodina zatím neupřesněna. Moderátorem bude Jan
Hadrava, úvodní slovo o Š.V. Řekne Karel Horčička, Bude zajištěn hudební
doprovod a požádáno o otevření občerstvení Jana Hály v přírodním divadle.
- prostor na místě zbořeného kostela sv.Jana Křtitele. Místo by mělo být celkově
zkultivováno, na tento celý úkol samotný spolek nestačí. Bylo dohodnuto, že Jana Sobotová
navštíví starostu města, zjistí, zda místo už neřešil pro město architekt, pokud ne, ve
spolupráci s Janem Hadravou osloví architektku ing.Maceškovou a projednají případný
projekt, zejm.otázku finanční.
- Marcela Hadravová zajistí prohlídku hřbitova s odborným výkladem, následně bude
rozhodnuto, zda se spolek bude starat o některé hroby významných osobností, bude určeno
o jaké.
- Marcela Hadravová referovala o již uskutečněných přednáškách dr.Vlasáka v městské
knihovně a o úmyslu uspořádat další, v letošním roce asi tři. Okrašlovací spolek podpoří
přednášky finančně.
- Jan Hadrava navrhl, aby letošní výlet směřoval do Vyššího Brodu a jeho okolí, z diskuse
o věci vyplynulo datum 7.- 9.červen, Marcela Hadravová sepsala závazné přihlášky členů a
přihlášky je u nímožno ještě cca do tří týdnů upřesňovat či doplňovat.
3. Přítomní uhradili členský příspěvek za letošní rok.
4. Viz bod 2., dále tajemník spolku stručně referoval o studentu Amiru Boalovi, Kongo,
jehož spolek podporuje finančně. Karel Horčička dále apeloval na naplňování a
aktualizaci webových stránek spolku www.okraslok.cz , Vladimír Netolický přislíbil
pomoc.
5. V závěru se přítomní v klidu rozešli

Zapsal: Karel Horčička, tajemník spolku

602 940 175 k.horcicka@volny.cz

V Lokti, 17.března 2013.

