
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „MARIÁNSKÝ PRAMEN VE STRAČCE“
ZAŠOVÁ 44,  756 51

Zápis z členské schůze

Datum konání: 2. února 2014

Místo konání: Zašová - Kulturní dům

Přítomní:  dle prezenční listiny: 43 členů sdružení a 3 hosté.

Předsedající: Petr Borovička – předseda sdružení

Program:

1. Úvod, seznámení s programem, volba zapisovatele
2. Kulturní program
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření
5. Navrhované změny složení výboru OS
6. Diskuse
7. Schválení přednesených zpráv
8. Volba změny výboru a předsedy
9. Závěr

K bodům programu:

1. Předseda OS Petr Borovička přivítal přítomné a seznámil je s programem 
dnešní členské schůze, proti kterému nebyly žádné námitky. 

Zapisovatelem zvolen Josef Cáb.

2. Video projekce divadelní scénky ze zašovské pouti v roce 2007.

3. Zprávu o činnosti přečetl P. Jiří Polášek - připomněl činnost sdružení 
od poslední ČS a nastínil budoucí aktivity.

Více viz. příloha Výroční zpráva o činnosti.

4. Zprávu o hospodaření za poslední léta přednesla Hana Krůpová.
Podrobnosti viz. přílohy Zpráva o hospodaření.

5. Předseda Petr Borovička poté zdůvodnil odchod svůj i své ženy Milady z 
výborů OS a navrhnul nové členy - Miroslava Ručku a Vlastimila Krabicu.

6. Diskusi zahájil zdravicí za obec místostarosta Zašové Iljí Kubrický. 
Pan Zvoníček připomněl historií a vznik OS. 



Poté zaznělo několik návrhu a připomínek:
- Je potřeba upravit stanovy OS podle nového Občanského zákoniku.
- Více regulovat květinovou výzdobu u sochy Panny Marie.
- Rozšířit informační značky o Stračce po celé obci.
- Vybudovat v areálu Stračky přístřešek.
- Na vývěsce informovat o kvalitě vody z pramene.
- Taky na vývěsce informovat a o účelu vybraných peněz z pokladniček.
- Zvážit vybudování průhledných dvířek na prameništi.
- Je nutno odstranit několik přestárlých stromů ze svahu nad areálem a vysadit nové.
- Vítán je zákaz vstupu se zvířaty - bylo by vhodné někde na kraji zatlouct, nebo 
zabetonovat sloupek pro přivázání psů a velmi bych přivítal i piktogram s označením 
zákazu kouření.
- Bylo by dobré obnovit nápis pod schodištěm vpravo na skále a nápis na podstavci 
obrazu P. Parie
- Kohoutky pro malý odběr vody na trubce pramene buď zprovoznit a udržovat, nebo 
zrušit a zavařit, neboť slepá trubka se bude zanášet - riziko infekce
- Provést trvalé vyznačení hranice farního pozemku v terénu
- Přestěhovat Morový sloup u nádraží na vhodnější místo.
- Umístit do Stračky „kešku“. (už tady je pod označením GC160PR - pozn. 
zapisovatele.

Josef Krůpa informuje o nové turistické trase přes Zašovou.
Místostarosta Ilji Kubrický informuje o plánech obce vybudovat v blízkosti areálu 
Poutního pramene dětské hřiště.
Rovněž připomíná OS možnost využít areál bývalého kláštera po ukončení
činnosti mládežnické léčebny.
Předsedající připomíná, že jak Morový sloup, tak využití bývalého kláštera není 
v kompetenci OS neboť podle stanov máme působnost pouze v areálu poutního 
pramene ve Stračce. Nicméně úpravou stanov by se dala působnost rozšířit na celé 
Poutní místo Zašová.

7. Výroční zprávu o činnosti i zprávu o hospodaření schválila členská schůze  
všemi 43 hlasy přítomných členů.

8. Hlasování o změně složení výkonného výboru dle návrhu:
43 členů PRO.

Hlasování o novém předsedovi sdružení Miroslavu Ručkovi:
42 členů PRO, 1 se hlasování zdržel.

9. V závěru P. Jiří Polášek poděkoval odstupujícím členům výboru - Miladě a 
Petrovi Borovičkovým.

Seznam příloh: Výroční zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Prezenční listina

Zapsal: Josef Cáb Ověřil: P. Jiří Polášek

http://www.geocaching.com/geocache/GC160PR_poklad-panenky-marie

