Okrašlovací spolek Loket, z.s.
Záznam z výroční členské schůze konané 12.květa 2021 od 16.00 v Městské
knihovně Loket.
Přítomno dle presenční listiny 6 členů, 4 členové omluveni.
Po uvítání přítomných a úvodu předsedkyně byla schválena zpráva o činnosti za
loňský rok a byl vybrán členský příspěvek.
Předsedkyně se kriticky vyjádřila k vedené města ohledně odstraněných tabulí
s mapami rozmístění obrazů světců v městských lesích. K věci tajemník uvedl :
dřevěné sloupky stojanů u země uhnily a obě tabule jsou uskladněny v areálu
sběrného dvora. Městu byl odeslán dotaz, zda má spolek usilovat o úplnou
obnovu. Je třeba vyčkat na odpověď. Všichni přítomní jsou pro obnovení.
Předsedkyně se dále kriticky vyjádřila k soustavně zanedbávanému úklidu
altánu pod hradem.
Tajemník a Jana Motlíková uvedli vyčerpávající fakta o kruhové lavičce na
parkánu pod č.p.7. Ta nebude instalována, ale bude osazena tzv. čtecí lavička
nad hledištěm přírodního divadla. Po diskusi byl stanoven termín akce „lavička
přír. divadlo“ a to v sobotu 12.června v 16.00 hodin, bude přednesena ukázka
z tvorby studenta gymnasia Sokolov Fr. Raise.
Marcela Hadravová navrhla instalovat sedadlo na jižním parkánu nad
vysázenou vinnou révou.
Tajemník a Jana Motlíková podrobně referovali o již objednaném restaurování
náhrobku W. Ditze, proběhne letos, náklad cca 70 tis. Kč., Jana M. se pokusí
získat finanční příspěvek od Fondu českoněmecké budoucnosti.
Bylo konstatováno, že lípa vysazená ke 100 výročí ČSR není po letošní zimě
živá a že nejvhodnější doba k vysazení nové je začátek jara příštího roku. O věci
je nutno jednat s LML už letos na podzim.
Tomáš Lang připomněl záměr instalovat na domě č.p.40 pamětní desku
novináři a redaktorovi Franzi Ledererovi.
Předsedkyně zmínila plánované letošní oslavy ke stému výročí založení městské
knihovny. Tajemník a M. Hadravová uvedli o této akci podrobnosti.
Předsedkyně a Vl. Netolický informovali o obnově kříže v dolní části Nadlesí,
finální práce s tím spojené provedou Vl. Netolický a T. Lang 19.června. Akce
pro veřejnost se bude konat v sobotu 26.června v 16.00 hodin, bude malé
občerstvení. Jana M. zabezpečí zanesení akce do kulturního kalendáře města.
Dále byla diskutována zamýšlená oprava zdí a úprav prostoru v místě zbořeného
kostela sv. Jana Křtitele, M. Hadravová uvedla úmysl Jana Hadravy prosadit do
rozpočtu města částku na úhradu celé stavby v příštím roce. Také navrhla, aby
např. v příštím roce bylo vyčištěno a upraveno místo pro jímání dešťové vody na
pěšině mezi přírodním divadlem a Kolowratskou skálou.
Následně byla schůze v 18.10 hodin ukončena.

Zapsal Karel Horčička.
15.května 2021

