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            Sobotka 14.2.2011 

Zápis 
z jednání členů pracovní skupiny pro kulturn ě-společenskou činnost 

 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s. 

které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286, v pondělí  dne 14. února 2011 od 13,00 hodin. 

 
Přítomni: viz presenční listina 

Program:  
 

1) Příprava zpravodaje Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj čísla   
1/2011 
Členové pracovní skupiny si rozdělili úkoly na přípravě zpravodaje. Paní 
Alena Pospíšilová bude organizovat celou přípravu zpravodaje včetně jeho 
zádání k tisku fy Gentiana Jilemnice, která byla vybrána z došlých nabídek. 
Paní Veronika Vildmanová zajistí distribuci zpravodaje. 
Předpokládáný obsah zpravodaje: 
- Úvodní stránka – zprávy z akcí Obecně prospěšné společnosti pro Český 

ráj (p. Pospíšilová), informace o činnosti Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj (p. Láska) 

- Fotografie dokončených projektů 
- Seznam přijatých žádostí z 4. výzvy 2010 a ukončených projektů  

(p. Svobodová) 
- Rubrika: Z našeho kraje – Humprecht-růžová školka, Žehrovka, 

ilustrovaná pověst o Vyskři, články o Vyskři, ukázka z knihy Ing. 
Jaroslava Egerta 

- Seznam akcí Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2011    
(p. Láska) 

- Pozvánky na akce : Karlovice, Valečov, Sobotka 
 

2) Spolupořádání III. Svatojánské poutě v Malechovicích dne 14.5.2011 
Společně s občanským sdružením Malechovice – p. Pospíšilová byl dohodnut 
program a rozpočet akce III. Svatojánské poutě v Malechovicích. Financovat 
tuto akci bude Obecně prospěšná společnost pro Český ráj prostřednictvím 
krajskéh dotace za spoluúčasti OS Malechovice.  
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3) Propagace Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj na Chovatelském 

dnu v Sobotce dne 18.5.2011 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj bude mít stánek na Chovatelském 
dnu v Sobotce, kde bude poskytovat  informace o své činnosti, rozdávat 
propagační materiály a propagovat místní pivovar Klášter. Obluhu na stánku 
bude zajišťovat p. Láska, p. Lásková Soldátová a p.Svobodová. 
 

4) Navázání spolupráce s básníkem, učitelem p. Josefem Brožem 
p. Láska navrhl spolupráci s básníkem Josefem Brožem na vydání jeho básní, 
vztahujících se k regionu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. 
Publikace by byla propagačním materiálem, kde by byla prezentována činnost  
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. 
 

5) Organizace úklidu Českého ráje ve spolupráci se základní školou v 
Sobotce 
Paní Alena Pospíšilová zajistí spolupráci se základní školou v Sobotce, 
Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj - případný program pro žáky základní 
školy. Plánovaná trasa úklidu odpadků: Sobotka-Nepřívěc-údolí Žehrovky-
Podsemínský mlýn-rybník Nebák. (opékání špekáčků). Termín akce dle 
počasí, březen-duben. 

 
6) Navázání spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů ve Vesci u Sobotky 

Zajistí p. Alena Pospíšilová – pořádaní oslav hasičského spolku (z krajské dotace), 
propagace Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 

 

 

Předáno správní radě: 21.2.2011 
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          Sobotka, 14.2.2011 

Presenční listina 

z jednání členů pracovní skupiny pro kulturn ě-společenskou činnost 
 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s. 

které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286, v pondělí  dne 14. února 2011 od 13,00 hodin. 

 

 

 

Luděk Láska   ……………………………………. 

Alena Pospíšilová  ……………………………………. 

Veronika Vildmanová …………………………………….  

Zdena Svobodová  ……………………………………. 

 


