SPOLEK BARTOLOMĚJ z.s.

29. 10. 2016

Zápis ze schůze spolku Bartoloměj z.s. konané dne 29. 10. 2016 od
18.30 hodin v klubovně spolku
Účast: Josef Mrňák
Stanislava Mrňáková
František Pražák
Zuzana Pražáková
Lucie Křečková
Markéta Mikulková
Škarka Jiří

Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Platba první faktury za opravu varhan
Žádost o peníze na opravu kostela a kulturní život v obci z rozpočtu městyse Suchdol
Přípravy na koncert skupiny Brzdaři v kostele
Adventní věnec v Solopyskách
Diskuze
Usnesení a závěr

K BODU 1.

Schůzi zahájil a vedl předseda spolku Josef Mrňák. Přítomní hlasovali o splacení první
faktury za opravu varhan. Všichni souhlasili, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti
tomuto návrhu. Celková částka jíž se bude spolek podílet na opravě je 115 000 Kč. První splátka
je vystavena na 25 000 Kč. Zbytek z celkové částky bude vyplacen v listopadu tohoto roku.
Církev přidává na opravu varhan sumu 77 000 Kč.
K BODU 2.

Předseda spolku navrhl výši příspěvku 30 000 Kč, o něž bude spolek žádat z rozpočtu
městyse Suchdol. Tato částka byla všeobecně přijata.
K BODU 3.

Josef Mrňák poděkoval Františkovi a Zuzaně Pražákovým za výrobu a rozvoz plakátů na
koncert skupiny Brzdaři.
Dohodl se termín úklidu a výzdoby kostela před koncertem a to na pátek 4. 11. od 17.30
hodin.
Jako již tradičně bude u kostela před koncertem malé pohoštění. Dohodli jsme se, že
připravíme teplé alkoholické i nealkoholické nápoje.
K BODU 4.

Pan Mrňák vytvořil kostru na adventní věnec, jež bude umístěn na plácku u hospody
pod osvětlenou lípou. Věnec bude mít průměr 2,5 m a na jeho zdobení se budou podílet
členové spolku.
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K BODU 5.

V diskuzi padl návrh na oficiální otevření dětského hřiště. Termín nebyl přesně stanoven,
ale dohodli jsme se, že tuto akci odložíme přibližně na březen/duben 2017.
Dalším tématem diskuze bylo vánoční setkání v kostele a to buď při mši nebo při zpěvu
koled s varhaním doprovodem. Pokud se toto setkání uskuteční, bude to buď 25. nebo 26.
prosince. Kněz a varhaník jsou v jednání.
S nadšením jsme uvítali návrh na novoroční vycházku 1. ledna 2017. Bylo dohodnuto,
že během vycházky bychom provedli i drobný úklid větví, aby cesty byly pohodlněji schůdné.
Termín je daný, hodinu a trasu upřesníme.

K BODU 6.

Členové odsouhlasili splacení první splátky za opravu varhan, jež je vystavena na
25 000 Kč.
Spolek Bartoloměj bude žádat o 30 000 Kč z rozpočtu městyse Suchdol.
Byly rozděleny úlohy při koncertu skupiny Brzdaři a stejně tak při zdobení adventního
věnce.

Schůzi ukončil Josef Mrňák v 19:30 hodin.

Zapsala: Markéta Mikulková
Schválil: předseda spolku Josef Mrňák

