Okrašlovací spolek Loket, z.s.
Záznam z výroční členské schůze konané 7.dubna 2022 od 16.00 hodin
v Městské knihovně Loket.
Přítomno dle presenční listiny 8 členů a členek, 2 členky omluveny.
Po uvítání přítomných a úvodu předsedkyně byla schválena zpráva o činnosti za
loňský rok a byl vybrán členský příspěvek.
Karel Horčička upozornil na informaci ze zprávy o činnosti, která říká, že
počátkem příštího roku musí proběhnout volba výboru, neboť dosavadnímu
zanikne mandát v polovině dubna 2023. Jana Sobotová sdělila, že na
předsednickou funkci již nebude v žádném případě kandidovat, po diskusi
zazněl názor, že vhodnou kandidátkou na předsednickou funkci by byla Jana
Motlíková.
K činnosti v letošním roce referovala Jana Motlíková a to o dvou možných
akcích:
1. Restaurování náhrobku W.Ditze,
2. Obnova rozcestníku na křižovatce ulic Lužná a Sokolovská.
Ad 1. Jsou možnosti získat dotaci z Fondu českoněmecké budoucnosti nebo
z Euroregia Egrensis a v obou případech je výše dotace 70% nákladů. Rozpočet
je na cca 70 tis.Kč. Jana M. k oběma možnostem podala vyčerpávající výklad,
sama se kloní k názoru využít Euroregia, bude na věci pracovat tak, aby se akce
uskutečnila letos.
Ad 2. Námět byl všemi hodnocen jako výborný, může se uskutečnit
v budoucnu. Zdeněk Bednář přislíbil získat stanovisko Policie ČR .
Dále byla diskutována oprava zdí a úprav prostoru v místě zbořeného kostela
sv. Jana Křtitele. Jan Hadrava uvedl, že město na stavbu vyhlásilo výběrové
řízení a akce bude provedena letos. Také bylo konstatováno, že pylon
dr.Glückseliga je zrestaurovaný uskladněn v areálu vedení městských lesů.
Diskuse k tomuto tématu se týkala možnosti instalovat zde sezení, lavičky nebo
něco podobného.
Tomáš Lang navrhl, aby přístřešek na tzv. magacínu nad Zdemyšlem byl
opatřen okapy, svod by byl zaústěn do sudu a vodu z něho by mohli turisté
využít k zalití ohně. Námět bude projednán s vedením městských lesů.
Karel Horčička sdělil, že letos bude pokračovat úprava místa pro jímání dešťové
vody na pěšině od přírodním divadlem ke Kolowratské skále.
Následně byla schůze v 17.25 hodin ukončena.
Zapsal Karel Horčička.
V Lokti 9.dubna 2022

