Tisková zpráva Okrašlovacího spolku města Dobříše z jednání výboru spolku dne 17.03.2016

Tisková zpráva ze schůze výboru Okrašlovacího
spolku města Dobříše konané dne 17.03.2016
Za přítomnosti členů výboru E. Schmidtové, P. Zajíčkové, P. Kadlece, V. Šprungla a hosta K.
Schmidtové projednal výbor spolku následující témata:

Cena Ludvíka Kopáčka za rok 2015
Dále se předpokládá předání ceny v Kopáčkově domě cca. v květnu 2016 při představení knihy P.
Kadlece Dobříš ve stínu světových válek. Problém je, že z grantu dostal na knihu P. Kadlec pouze
5.000,- Kč. Byla diskutována možnost na knihu půjčit peníze z pokladny OSD. Bude znovu
projednáno na příští schůzi po ujasnění rozsahu půjčky a její předpokládané návratnosti.

Rozdělení peněz z grantu na rok 2016
Rozdělení peněz bude řešeno na příštím jednání výboru ( peníze mají být dle smlouvy převedeny
na účet spolku do 14.4.2016 ). Ve smlouvě se objevuje požadavek města na použití peněz
z grantu pouze na sportovní a ekologické projekty spolku. Dle V. Šprungla se jedná o zřejmě o
nedorozumění vyvolané rozdělením grantového řízení městem letos do 4 programů a sesypáním
peněz pro OSD do jednoho z programů ( právě na sportovní a ekologickou činnost ). Výbor pověřil
V. Šprungla jednáním s městem, aby se tato pasáž ve smlouvě o poskytnutí grantu vysvětlila. Dále
výbor pověřil V. Šprungla ověřením nutnosti 30% spoluúčasti ( v jednotlivých programech
grantového řízení byla nastavena v rozsahu 10 – 30% ). Ze smlouvy dále vyplývá, že se z peněz
grantu nesmí financovat alkoholické nápoje.

Kronika spolku
E. Schmidtová spolu s dcerou Kateřinou prezentovaly postup v doplňování kroniky od 22.2.2009.
Přítomní členové výboru za dosavadní práci poděkovali a doporučili postupovat ve stejném duchu i
v dalších doplňcích kroniky ( předběžně E. Schmidtová má materiály do roku 2011 ).

Změna účtu spolku
V. Šprungl informoval, že se v DISKu podařilo založit elektronicky ovládaný účet pro neziskovou
organizaci, který by měl být spravován beze všech základních poplatků. Po krátké zkušenosti
s vedením tohoto účtu bude V. Šprungl informovat, zda se výše uvedená očekávání naplnila.
V tuto chvíli je účet spolku veden na P. Zajíčkovou, což může být při některých operacích na účtě
před finančním úřadem nebo poskytovatelem grantu problém, což je nyní řešeno zvýšenou
byrokracií okolo příjmových a výdajových dokladů.
Dále bylo diskutováno o možném nástupci P. Zajíčkové ve funkci pokladnice. V. Šprungl se nabídl
dále převzít některé z úkolů pokladníka na sebe ( hlavně při vyúčtování grantů ). Za této nabídky
P. Zajíčková ještě své další působení ve funkci pokladnice zváží.

Vstup spolku do MAS Brdy Vltava
Hlavní smysl vstupu do MAS Brdy – Vltava by byl pro spolek v případě setrvání projektu Dobříš –
regionální centrum pěší turistiky mezi projekty spolku. Zatím tedy spolek nebude o vstup usilovat.

Informování o projektech spolku v roce 2016
Vydání dobříšských povídek Klementa Salače
Garantem za spolek je P. Kadlec. Kniha bude připravena k vydání v rámci projektu Židovská
minulost Dobříše, který je plánován na podzim 2016.
Stromkové slavnosti
Garantem za spolek je E. Schmidtová. Sázet se bude ve školce vedle kina ve středu 20.4.2016
od 13 hod.
Den Země – sběr odpadků
Garantem za spolek je V. Šprungl. Uklízet se bude v úterý 19.4.2016 odpoledne v Jedlovém
hájku a v sobotu 23.4.2016 dopoledne na březích rybníka Koryto.
P. Kadlec zorganizuje zřejmě samostatně mimo tento projekt odklizení sutě z chodníku před
kostelem, co tam zarůstá trávou již několik let.
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Týden očisty Dobříše
Garantem za spolek je V. Šprungl. Předpokládá se v 11/2016 podobný rozsah jako loni, pokud
se neobjeví i další spoluorganizátoři.
110 let OSD → 110 stromů pro Dobříš
Garantem za spolek je V. Šprungl. Předpokládá se sázení v jarním i podzimním termínu.
Předpokládá se dosázení Anenské aleje dle dohody s městem vzrostlými jeřáby ptačími,
osázení rekultivované skládky města Dobříše mezi Svatým Polem a Dalekými Dušníky a dále
se předpokládá sázení podél Jalovčího potoka. V posledních dvou lokalitách se bude jednat
především o keře.
Dobříšský Mazák
Garanty za spolek jsou M. Procházka a V. Šprungl. Předpokládá se v 12/2016 podobný rozsah
jako loni. Spolupráce s Č. Brabcem se předpokládá i v dalším ročníku.
Dobříšský zimní pohár – turnaj v halové kopané pro muže 35+
Turnaj se uskutečnil za účasti 11 mužstev 20.2.2016. Vyúčtování provede do příštího jednání
výboru V. Šprungl.
Dobříšský korbel – turnaj v malé kopané pro muže 35+
Garanty za spolek jsou M. Procházka a V. Šprungl. Předpokládá se termín okolo 15.10.2016.
Spolupráce se starou gardou MFK – lidé okolo J. Soukupa – funguje bez problémů.
Dobříšský Zelenáč
Dle V. Šprungla není díky vývoji techniky již vlastně rozdíl mezi soutěžemi Dobříšský Zelenáč a
Dobříšský Mazák. M. Procházka ten rozdíl vidí a před jednáním výboru přinesl pro členy výboru
informační leták. P. Kadlec navrhl několik úprav soutěže, které do příštího jednání výboru
prodiskutuje s M. Procházkou.
Dobříš – regionální centrum pěší turistiky
V. Šprungl navrhl přenést projekt do nově vzniklého odbor Klubu českých turistů Dobříšsko, což
bylo schváleno.
Židovská minulost Dobříše
Garantem za spolek je V. Šprungl. Hlavním garantem projektu je spolek E-Plus zastupovaný M.
Haluškou. Spolupráce zatím funguje bez problémů. Akce budou probíhat na podzim 2016.
22.3.2016 se P. Kadlec zúčastní jednání o knize s židovskou tématikou, kterou připravuje
Muzejní spolek.
Zřízení informačního panelu o Ceně Ludvíka Kopáčka v Kopáčkově domě
S ohledem na krácení grantu nebude letos projekt realizován v Kopáčkově domě ( nutnost
velké investice do typizovaného výstavního panelu ). Byla diskutována možnost zřízení tohoto
informačního panelu výrazně levněji v jednodušším provedení a jeho instalování v kavárně U
Velblouda na náměstí.
Byla diskutována možnost osazení tabulky o Ludvíku Kopáčkovy do Kopáčkovy ulice.
Odpolední taneční čaje
Garantem za spolek je do 01/2016 M. Zajíček jun. ve spolupráci s P. Zajíčkovou ( finance ). Do
doby vyjasnění použití financí z grantu i na kulturní projekty spolku požádá V. Šprungl účastníky
Tanečních čajů o snahu držet výdaje na úrovni příjmů.
Informační tabule o královském komorním hradě Dobříš
O uskutečnění tohoto projektu ev. jeho přesunu na další roky se rozhodne na příštím jednání
výboru.

Příprava členské schůze
Dle směn P. Kadlece se členská schůze uskuteční 17.5.2016 nebo 24.5.2016 od 18 hod. v KD.
Skupina pod vedením V. Šprungla ( prosíme o účast zájemce z řad spolku ) připraví pro členskou
schůzi návrh na úpravu stanov, která bude ještě prodiskutována na poslední schůzi výboru před
členskou schůzí, aby výbor prezentoval nějaký ucelený návrh úprav.
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Projekt Společenského domu – informace o vývoji
V. Šprungl zpracovává pro město zdarma alternativní statický posudek k možnosti využití
stávajících konstrukcí kina i pro Společenský dům – možnost ušetření financí.

Rekonstrukce Komenského náměstí – informace o vývoji
Dle informace z tohoto týdne nebyl na MěÚ, odboru výstavby a životního prostředí zaznamenán
žádný vývoj ve věci. Dtto. ani spolek nebyl oficiálně o nějakém kroku města v této kauze
informován.

Článek P. Kadlece o sběru drobného kovového domovního odpadu
Bylo domluveno, že pracovní verzi článku doplní V. Šprungl, nabídne k němu několik ilustračních
fotografií a zašle je 18.3.2016 do redakce DL.

Logo
Spolek nemá vlastní logo. Cca. před rokem dostal V. Šprungl návrh loga od M. Procházky. P.
Kadlec navrhl koncepci loga vycházející ze znaku města. Bylo domluveno návrhy loga prezentovat
před členskou schůzí a ev. na členské schůzi o logu spolku rozhodnout.

Administrace webu
V. Šprungl požádal o spolupráci při administraci webu.

Účast spolku v grantových řízeních v roce 2016
V. Šprungl informoval, že není v jeho silách samostatně žádat za spolek o další granty na
jednotlivé projekty mimo MK a akci Dobříšský Mazák. Prosí u dalších projektů vhodných ke
spolufinancování z grantů o spolupráci.

Kniha pošty
Bylo dohodnuto vést knihu odešlé a příchozí pošty. Knihu v elektronické podobě bude vést V.
Šprungl a zkusí jí zpětně doplnit i za minulé roky. Elektronická verze knihy pošty bude na vyzvání
k dispozici každému členu spolku.

Bezbariérovost města – pomoc vozíčkářům
Bylo dohodnuto tento bod řešit na příští schůzi výboru.

Příští schůze výboru
Přesné datum nebylo stanoveno a proběhne 1. nebo 2. úterý v dubnu v závislosti na směnách P.
Kadlece.
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