Tisková zpráva Okrašlovacího spolku města Dobříše z jednání výboru spolku dne 24.11.2015

Tisková zpráva ze schůze výboru Okrašlovacího
spolku města Dobříše konané dne 24.11.2015
Za přítomnosti členů výboru P. Zajíčkové ( zastoupená plnou mocí na M. Zajíčka ), P. Kadlece, M.
Zajíčka a V. Šprungla projednal výbor spolku následující témata:

Vyjádření se k návrhům projektů žádajících o podporu z FSKVČ města Dobříše na
rok 2016 za spolek
Spolek bude usilovat o všechny grantové tituly, které FSKVČ města Dobříše na rok 2016 nabízí:
OSD – sportovní a ekologická činnost spolku v roce 2016 ( dotační titul č. 1 )
Dobříšský Korbel – 16. ročník
Dobříšský zimní pohár – 8. ročník
Týden očisty Dobříše – 2. ročník
110 let OSD → 110 stromů pro Dobříš
OSD – kulturní a osvětová činnost spolku v roce 2016 ( dotační titul č. 2 )
Odpolední taneční čaje
Sebrání, redakce, vydání a distribuce knihy „Dobříšské židovské a jiné povídky“
Informační tabule o Ceně Ludvíka Kopáčka
Informační tabule o královském komorním hradu Dobříš
Obnova technického vybavení a podpora činnosti hudební skupiny Patronky ( dotační titul č. 3 –
projekt č. 1 )
Dobříšské stromkové slavnosti 2016 ( dotační titul č. 3 – projekt č. 2 )
Projekt Písničkáři sobě loni skončil a nepředpokládá se v roce 2016 jeho pokračování.
Dobříšský Pacifik se loni nepodařilo zrealizovat a nikdo nepřednesl návrh na jeho pokračování.
Soutěž Dobříšský Mazák se za rok 2015 uskuteční 26.12.2015. Dle průběhu akce bude ev. akce
podporována spolkem z jiných dotačních titulů.
Soutěž Dobříšský Zelenáč se v roce 2015 nepodařilo zorganizovat. Dle průběhu akce Dobříšský
Mazák bude ev. akce podporována spolkem z jiných dotačních titulů.
Projekt Dobříš – regionální centrum pěší turistiky bude pokračovat i v příštím roce a bude ev.
spolkem podporována z jiných dotačních titulů.
Den Země – spolek se pouze zúčastní, organizuje město.
M. Zajíček navrhl, aby se vhodných akcí ( s ekologickou tématikou ) zúčastnily kromě klientů
Stébla z Borotic i děti z nového dětského domova v Dobříši.
V. Šprungl nabídl P. Kadlecovi, že mu pomůže sestavit samostatnou žádost o grant na knihu
Dobříš ve stínu světových válek.

Ceny na soutěž Dobříšský Mazák
V. Šprungl navrhl, aby se jako odměna všem účastníkům předala kniha Dobříš v proměnách P.
Kadlece, na kterou spolek dostane slevu.

Kácení lip na Komenského náměstí
Ke konceptu dopisu městu Dobříš nebyly připomínky a za spolek jej může V. Šprungl odeslat.

Mimořádná členská schůze
Termín se bude ve spolupráci M. Zajíčka s J. Konopáčem upřesňovat.
M. Zajíček upozornil, že má k dispozici informace, že dle NOZ není možné používat plné moci při
hlasování v orgánech spolku.
M. Zajíček oznámil, že s ohledem na svůj zdravotní stav nebude v následujícím období kandidovat
na žádnou funkci ve výboru spolku.
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