Zá pis z prvníčlenské schů ze Sdruž enípro Oleš nici v Orlických horá ch
14.1.2005 19:00 Horská bouda Č ihalka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

zahá jení
hlasová ní o př
ijetí nový ch členů
co je nové ho
plá n prá ce na první pololetíroku 2005-01-15
shrnutí a zá věr

Bod 1
Michal Španěl uvítal př
ítomné (Michal Španěl, Eva Taká čová , Petr Taká č, Míša
Jiř
íčková , Ondř
ej Štětina, Kateř
ina Štětinová , Josef Bartoš, Josef Světlík, Eva Skalická , Ríša
Štulík). Zá jemci o vstup z minulé schů ze (Pechová , Binko, Zdeněk Bachura, František Bohá č)
se omluvili, rozhodný zá jem o vstup však projevili pan Binko a paní Pechová .
Bod 2
Vý bor o.s. se jednoznačně rozhodl př ijmout zájemce o vstup do o.s. – Evu
Skalickou, pana Binka a paní Pechovou. Formá lní př
ijetí s nepř
ítomný mi vyř
ídí vý bor
v nejbližších dnech.

Eva Taká čová
194546211/0300.

informovala

o

Bod 3
založ ení bankovního

účtu.

Č íslo

ú čtu

je

Bod 4
Michal Španěl požá dal členy o.s. o pomoc s organizací př
i závodech ve
snowboardingu dne 29.1. Michal bude potř
ebovat 4 osoby, dobrovolně se nabídli Josef
Bartoš, Kateř
ina Štětinová , Míša Jiř
íčková a Josef Světlík. Michal informoval o tom, že
možná bude žá dat podobnou pomoc př
i dalších zá vodech 5.3.
O.s. naplánovalo slavnostní otevř ení naučné stezky na 16.4. Do té doby je tř
eba
kolem stezky uklidit, uklidit bunkry a př
ipevnit informační tabule. Petr Taká č doporučoval
př
ipevněnítabulí na plechové desky. Př
ípadnou realizaci bude o.s. řešit s Petrem Lichý m nebo
Petrem Martinkem. Ondř
ej Štětina př
ipraví letá ky k tisku a webové strá nky stezky. Je tř
eba
kontaktovat pana Jirá nka kvů li ú pravě elektrické ho vedení na malé m ú seku stezky. Eva
Skalická na slavnostní otevř
ení slíbila pozvá ní některý ch osobností našeho regionu, Kateř
ina
Štětinová pak bude kontaktovat pana Landgrá fa z KČ T. Petr Taká č pro př
íležitost otevř
ení
př
islíbil sehná ní sponzorské ho daru ve formě sudu piva. V programu otevř
ení naučné stezky
bude prochá zka po stezce, možný odborný vý klad a uká zky dobový ch př
edmětů (zajistí Josef
Bartoš), střelba ze vzduchovky pro děti nebo další atrakce.

Kateř
ina Štětinová navrhla začít s již dř
íve zmiňovaný mi besedami o cestování do
zahraničí. Vzhledem k technické mu zá zemí (promítá ní digitá lních fotografií, př
ípadně videa)
a př
íjemné mu prostř
edí se jako nejlepší místo koná ní zdá bý t hotel Č ihalka. První beseda byla
naplá nová na na 18.2., další na 18.3. Toho dne se současně bude konat druhá členská schů ze,
jejíž program bude naplá nová ní taneční zá bavy (viz níže) a otevř
ení naučné stezky (viz vý še).

O.s. se dohodlo na poř
á dá ní aprílové taneční zábavy na Č ihalce. Př
edpoklá daný termín
je 2.4. Zá bava by mohla tentokrá t bý t maškarní nebo jinak zpestř
ená . Př
es den př
ed zá bavou
by mohl bý t na lyžař
ské sjezdovce program spojený s posledním lyž ováním sezony na
Č ihalce.
Petr Taká č navrhl lyž ař ský vý let na Vrchmezí pro členy o.s. i další veř
ejné zá jemce.
Č lenové o.s. se dohodli na termínu 26.2.
Petr Taká č informoval o problematice upravová ní lyžař
ský ch běžecký ch stop, které má
na starost firma SportProfi z Deštné ho v O.h. Stěžoval si na nedostatečnou úpravu
běž ecký ch stop v okolí Olešnice. Eva Skalická bude kontaktovat firmu SportProfi a
informovat ji o problé mu.
Eva Skalická informovala o termínech konání akcí v Olešnici. 25.1. bude AMK
Olešnice v O.h. pořádat zá vod v motoskijöringu na Polomu. Olešnický Majá les se bude konat
7.5., začá tkem června se bude konat 100. vý ročí založení zá kladní školy.
Ondř
ej Štětina informoval o plánech na letošní Olešnické sympozium. Poř
adatelka
vý tvarné čá sti sympozia (letos na té ma ký č) Veronika Stonjeková má mimo jiné již př
islíbeno
vystoupenírecitá tora, bř
išní tanečnice, módní přehlídku, divadelní př
edstavení a některé
hudebnískupiny. O.s. se zasadilo o lepší organizaci oproti loňské mu roku. Místo exhibice
snowboardistů by letos mohli své umění př
edvé st mistř
i na kolech. Bikery se pokusí oslovit
Michal Španěl.
Bod 5
Termíny akcí:
22.1. motoskijöring Polom (AMK Olešnice v O.h.)
29.1. Iguana boardcross Č ihalka
18.2. beseda Č ihalka (19.2. vý let o.s. do Zielence na Polish Freeskiing Open 2005)
26.2. vý let o.s. na běžká ch
5.3. slopestyle Č ihalka
18.3. beseda Č ihalka, schů ze o.s.
2.4. aprílová zá bava Č ihalka
9.4. ú klid stezky
16.4. otevř
ení stezky
7.5. Majá les (obec a František Bohá č)
28.5. Olešnické sympozium
3.6. vý ročíškoly (ZŠ Olešnice)
Konec schů ze ve 22 hodin.

