Vážení přátelé, vážení členové občanského sdružení, svoláváme výroční IX. valnou hromadu, která
se bude konat v sobotu 7. 4. 2012 v I. patře restaurace „Starý Klub“ Žižkova 243 v České Kamenici
od 15 hodin.
Program:
1.

Informace s ohlédnutím za děním v OspS během roku 2011 – účetnictví p. J. Glaslová a výroční zpráva
Smutným oznámením je, že zemřeli členové sdružení pan Karel Králík a pan Ing. Václav Sládek.
Poděkování patří pánům Jiřímu a Martinovi Vojáčkovi a Vladimíru Forejtovi za zbudování mostků v Pavlině údolí. Znovu
zprůchodnění přírodní rezervace přilákalo velké množství turistů. Mostky bohužel strhly ledové kry během tání v letošním roce.
Po domluvě zbudují pánové provizorní mostky znovu.
2. Informace - Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení Nadace OF na rok 2011 v Rezidenci velvyslance USA v Praze –
Miluše Vrtílková
3. Volba výkonné rady sdružení na další volební období v letech 2010 – 2012
Hospodářka sdružení, paní Jonka Glaslová, předem ohlásila rezignaci na funkci hospodářky sdružení. Mnohokrát děkujeme za její
pečlivou činnost. Připravte si, prosím, návrhy na nové členy výkonné rady sdružení, kteří budou funkci zastávat v dalším období 2012 –
2015.
Současná výkonná rada OspS
Předseda:
Jitka Tůmová
Místopředsedové:
Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková
Hospodář:
Jonka Glaslová
Předseda kontrolní komise:
Miroslav Řeřicha
Člen kontrolní komise
Pavlína Šafaříková
Archivářka:
Dagmar Řeřichová

Náměty na činnost během roku 2012
Počátkem roku 2012 darovalo OspS KČT Tábor 1.500,00 Kč na obnovu vyhořelé rozhledny Hýlačka
1) Podané žádosti o dotaci:
a) Ústecký kraj – „Volný čas 2012“ – rekonstrukce bitev – 16. 4. 2012
b) Nadace ČEZ – rekonstrukce bitev
c) „Čtení pomáhá“ – Ústecká komunitní nadace – rekonstrukce bitev
d) MO ČR – rekonstrukce bitev – potvrzeno – dotace je obhájena
e) Ústecká komunitní nadace – rekonstrukce bitev – zamítavé stanovisko
f) Velvyslanectví USA – malé granty – rekonstrukce bitev - zamítavé stanovisko. Poděkování patří paní P. Vlčkové a její sestře
za laskavou pomoc s překladem
g) Ústecká komunitní nadace – restaurování obrazů v Johnově kapli – 20. 3. 12
h) Ústecký kraj – Obnova drobných sakrálních památek – kříž z roku 1882 v Horní Lísce komise 6. 3. 12
i) Nadace VIA ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty 2012- revitalizace parku ve Studeném – podáno 16.
3. 2012
j) Ústecká komunitní nadace – informační tabule k nově opraveným památkám a na bojiště v Lipnici – podáno 27. 3. 2012
k) ČEZ
2) Obnova kříže v Horní Lísce – jmenovitě členové OspS a obyvatelé z Lísky, kteří se činnosti ujmou, pokud bude dotace obhájena
3) Úklid v okolí drobných sakrálních památek – Ošetření Lehmannových pomníčků Studený a Líska – jmenovitě
4) Rozpočet na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Lísce – na pasportizaci byl chybě uvedený majitel sakrální památky. Členové
sdružení z Lísky nezbytně musí aktivně spolupracovat
5) Jmenovitě zajištění prodeje v informačním centru ve Studeném během letní sezóny
6) Členský příspěvek na rok 2012 bude opět 200,00 Kč, uraďte prosím na valné hromadě paní Haně Michálkové
7) Projekt „Zážitková cesta“ od muzea Tadeáše Haenkeho do Pavlina údolí a na Studenec
8) Scénář projektu – DOZVUKY BITVY U KOLÍNA V ROCE 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH. Podrobné rozdělení úkolů – zajištění
a rozdělení úkolů jmenovitě
Jedná se o výroční valnou hromadu u příležitosti 5 let činnosti občanského sdružení. Připraveno pro Vás bude i malé občerstvení.
Vaše účast je důležitá. Prosím, případnou neúčast oznamte nejpozději do 4. dubna 2012 - SMS, telefonicky, popřípadě emailem.

Těšíme se na Vaši milou účast
Za výkonnou radu OspS
Jitka Tůmová
mobil: 737 340 045, 725240048
tumova@podstudencem.cz
www.podstudencem.cz, www.bitvapodstudencem.cz, www.virtualniceskokamenicko.cz

