Zápis ze schůze spolku Bartoloměj z.s. konané od 18 hodin v
Solopyskách v klubovně spolku

3. 7. 2016

Zápis ze schůze spolku Bartoloměj z.s.
Účast dle listiny přítomných
Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.

Představení žádosti podávané na ministerstvo kultury, oprava varhan
4. Solopyská jízda historických vozidel
Dětské hřiště v Solopyskách
Diskuze
Usnesení a závěr

Příloha: Žádost o příspěvek na opravu kostela, adresovaný ministru kultury; odpověď

K BODU 1.

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Dle listiny přítomných vyplynulo, že
tato schůze je usnášeníschopná. Pan předseda přečetl odpověď ministra kultury na žádost o
příspěvek na opravu kostela. Žádost i odpověď je přiložena jako samostatný soubor pdf.
Přítomným se dostalo informace o opravě varhan. Smlouva o spolupráci s farností Kolín
je již podepsána a v květnu započaly práce na rekonstrukci.
V úvodu ještě zaznělo zhodnocení Noci kostelů a poděkování za pomoc při této akci.
K BODU 2.

Po úvodu se schůze zaměřila na nadcházející 4. Solopyskou jízdu veteránů. Členové
uznali za opodstatněný návrh předsedy spolku, nevpouštět klasické automobily do centra
obce. Z toho důvodu budou muset vzniknout dva informační stánky, každý na jednom konci
obce, ve kterých návštěvníci dostanou informace o možnostech parkování.
Atrakce pro děti, občerstvení i živá hudba jsou díky panu Mrňákovi zajištěny.
Na závěr tohoto tématu se členové shodli sejít se před veteránskou jízdou a delegovat
členy na jednotlivá stanoviště.
K BODU 3.

Obec Suchdol souhlasí s výstavbou dětského hřiště v Solopyskách. Ještě není známá
částka, kterou bude obec do tohoto podniku investovat, avšak bylo by vhodné mít již nějaké
návrhy jaké elementy tam umístit. Z toho důvodu apeloval předseda na zainteresované členy,
ať si zvolí budoucí podobu hřiště.
K BODU 4.

Po zahájení diskuze ukázali František a Zuzana Pražákovi některé jejich návrhy a nápady
týkající se dětského hřiště. Členové probírali vhodnost či nevhodnost různých variant nad
přinesenými obrázky.
Téma „Veteránů“ se neslo v duchu nápadů, jak přispět k ještě hladšímu průběhu celé
akce. Členky spolku také navrhly možnost výroby sladkého občerstvení, konkrétně palačinek.
V diskuzi také padla stížnost na neaktuálnost webových stránek spolku. Správce stránek
přislíbil napravení tohoto nedostatku.
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K BODU 5.

Členové se dohodli na následující schůzce, jež se bude konat před 4. Solopyskou jízdou.
Datum a čas budou upřesněny.

Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:00 hodin.

Zapsala: Markéta Mikulková
Schválil: předseda spolku Josef Mrňák

