Výroční zpráva za rok 2012 – Okrašlovací spolek Miličín
Občanské sdružení Okrašlovací spolek Miličín oficiálně vzniklo 23. 4. 2012, ale poprvé se
sešly 19. 3. 2012 na pozvání Luboše Veselého - Jana Babická, Iva Veselá, Renáta Kardová,
Jana Slabá Janoutová.
Březen
-

Na první informativní schůzce 19. 3. 2012 všechny zúčastněné byly seznámeny
s vypsanou dotací z Nadace Via - fond T - Mobile pro zaměstnance.
Podmínky dotace, využití na dobrou věc pro spoluobčany, finanční spoluúčast dala
podnět - založit občanské sdružení s názvem Okrašlovací spolek Miličín.
Plánování stezky Čeňka Kraupnera ze středu obce přes Kalvárii k restauraci U Dvou
Javorů.

Duben
-

-

-

-

Intenzivní plánování a tvoření žádosti o nadační příspěvek u Nadace Via z fondu T Mobile pro zaměstnance.
Využití některých prací od žáků ze ZŠ a MŠ Miličín, které měly připraveny na
obdobnou plánovanou akci, a dále žáci připravovali podklady pro informační panely historické a přírodní objekty Miličína.
Na ustavující schůzi byl stanoven výbor Okrašlovacího spolku Miličín – viz zápis
z ustavující schůze.
Od 23.4. 2012 Okrašlovací spolek Miličín registrován jako občanské sdružení pod č.j.
VS/1-1/88496/12-R na Ministerstvu vnitra.
Na zasedání zastupitelstva 25. 4. 2012 se Okrašlovací spolek představil a zároveň
podal žádost o ne-investiční finanční příspěvek. Žádosti bylo vyhověno schválením
finanční částky 5000,-Kč s vyúčtováním OU Miličín do 31. 10. 2012. Finanční částka –
poslána na bankovní účet Okrašlovacího spolku Miličín.
K 30. 4. 2012 podána žádost u Nadace Via z fondu T - Mobile pro zaměstnance
v elektronické a tištěné podobě – na obnovení stezky Čeňka Kraupnera, lavičky okolo
Lípy Svobody a zastřešení pódia na betonové ploše (altán)ve středu obce Miličín.

Květen
-

-

Založen transparentní účet u FIO banky s vkladem 100,- Kč.
Vybrány členské poplatky od zakládajících členů Okrašlovacího spolku Miličín.
Vyrobeno razítko pro Okrašlovací spolek Miličín.

Červen
-

-

Uskutečněna v sobotu 2. 6. 2012 akce Běh okolo Masarykova sadu na Hájkově
náměstí za účasti 45 běžců.
Plánování akce – Miličínské hudební slavnosti.
Přijat nový člen – Eva Kardová, která zaplatila členský poplatek.

-

-

Dotace Nadace Via z fondu T - Mobile pro zaměstnance byla schválena s nadačním
příspěvkem ve výši 96 000,- Kč – posláno na bankovní účet Okrašlovacího spolku
Miličín.
Získány souhlasy od OÚ Miličín o umístění: lavičky okolo Lípy Svobody, zastřešeného
altánu na betonovou plochu na Hájkově náměstí.

Červenec
- Uskutečněna v neděli 15. 7. 2012 akce Miličínské hudební slavnosti. Akce se vydařila
a Okrašlovacímu spolku a všem, co se na akci podíleli, bylo věnováno poděkování od
OÚ Miličín ve Votických novinách.
- Proběhl úklid ořezaných větví lípy Svobody členy spolku a 4 dobrovolníky. Lípu
Svobody ořezal pan Libor Švec na popud osobního jednání s členy spolku.
Srpen
-

-

Sběratelská karta č. 970 KČT se začala prodávat ve třech prodejních místech:
Restaurace U Dvou Javorů, Rumbouda, Smíšené zboží Dvořáková.
Získán Souhlas o umístění altánu na betonové ploše od sousedního majitele
komunikace – KSÚS Praha.
Nátěr obecních laviček na Kalvárii, u hřbitova, u školy.

Září
-

-

Změna člena výboru Okrašlovacího spolku Miličín Iva Veselá za Luboše Veselého,
který bude jednat za spolek skrz plánovaný informační systém.
Získán územní souhlas na altán od MěÚ Votice –odbor výstavby a územního
plánování – zastřešené pódium na betonové ploše.
Získáno kladné stanovisko k ukotvení jednotlivých prvků naučné stezky od MěÚ
Votice- odbor životního prostředí a památkové péče.
Jednání s MOP Vydra, Mysliveckým sdružením Česká Sibiř Miličín, Ochranou fauny ČR
Votice za účelem spolupráce jejich návrhu jedné strany informačního panelu.
Proběhla akce – Poděkování pomocníkům na Miličínských hudebních slavnostech.
Vyhlášena anketa za účelem získání podnětů pro budoucí činnost Okrašlovacího
spolku Miličín.
Okrašlovací kroužek se zapojil úklidem a úpravou veřejného prostranství do projektu
72hodin.
Uskutečněna v sobotu 29. 9. 2012 brigáda Oživení živého plotu na Hájkově náměstí.

Říjen
-

Podána žádost na OU Miličín o prodloužení vyúčtování ne-investičního finančního
příspěvku 5000,- Kč do 30. května 2013. Žádosti bylo vyhověno.
Uskutečněna v pondělí 29. 10. 2012 akce Okrašlovacího kroužku na Hájkově náměstí
za účelem připomenutí státního svátku 28. října. Akce zakončena Ohnivou show.

-

Znovu podána žádost o turistickou známku již s odezvou – žádosti vyhověno
a zařazena k dalšímu jednání.

Listopad
- Pokračující práce na tvorbě podkladů pro informační panely pro stezku Čeňka
Kraupnera.
- MOP Vydra připravili podklady na panel č.7 – rozkladnost látek v přírodě.
- Přijat nový členVladimír Mráz, který zaplatil členský poplatek v poloviční hodnotě.
- zpracování odpovědí vyhlášené ankety za účelem získání podnětů pro budoucí
činnost Okrašlovacího spolku Miličín.
- Okrašlovací kroužek a OÚ Miličín vyhlásil výstavu perníčků v obecní výstavě – účast 5
vystavovatelů

Prosinec
- Uskutečněna v neděli 2.12.2012 akce Rozsvěcení vánočního stromu.
- Poslána PF 2013 s poděkováním všem členům spolku, dobrovolníkům a
institucím, se kterými proběhla spolupráce za rok 2012
- Okrašlovací kroužek připravuje podklady pro výstavu na téma Miličín
SHRNUTÍ:
Okrašlovací spolek má ke konci roku 2012 celkem 18 členů. Devět dospělých
osob je v produktivním věku a 9 dětí. Osm z nich navštěvuje místní základní
školu v Miličíně a jednou je studentka gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře.

AKCE – celkem 4
Běh okolo Masarykova sadu na Hájkově náměstí - 2. 6. 2012
Miličínské hudební slavnosti 15. 7. 2012
Připomenutí státního svátku 28. října spojené s Ohnivou show - 29. 10. 2012
Rozsvěcení vánočního stromu - 2. 12. 2012
BRIGÁDY – celkem 5
Proběhl úklid ořezaných větví lípy Svobody
Nátěr obecních laviček na Kalvárii a u hřbitova
Nátěr obecní lavičky u školy
Oživení živého plotu na Hájkově náměstí
Úklid a úprava veřejného prostranství

