Zápis ze dne 9. 4. 2010
Úvodní slovo přednesl pan Sklenář, přivítal příchozí a představil novou členku sdružení paní
Koubkovou.
Paní Malá přečetla článek s informací o ocenění pro pana Sklenáře od zemského rady
Ludwiga Lankla ( Grafenau ) za jeho dlouhodobou práci v rámci sdružení a dlouhodobý
přínos k rozvoji česko-bavorské spolupráce.

Projednání akcí plánovaných pro rok 2010:
•
•

•

•
•
•

•

•

Pouť 14. srpna 2010 a s ní spojená slavnostní pouť u Hauswaldské kaple. V rámci
tradiční pouti na Srní sdružení uspořádá buď Hubertskou mše nebo zpěv, tanec a
bohoslužba. Členové sdružení byli požádáni o náměty, jak akci obohatit.
Hůrka a postavení pomníku v místě původní obce. Stále není rozhodnuto, jak bude
vypadat pomník a jaké budou finanční náklady. Zároveň je na zvážení zřízení muzea
např. v Prášilech jako pocta sklářům a K. Klostermannovi. Členové byli požádáni o
návrhy řešení pomníku na Hůrce. Prezentován by byl např. všední život původních
obyvatel. Objekty by byly vystaveny nikoliv v altánu, ale v pavilonu. Zároveň by bylo
dobré spolupracovat s německou sklářskou školou ve Zwieselu, která již byla
oslovena. Pan starosta z Prášil má zájem na realizaci tohoto projektu. Pozemky na
Hůrce by měly být převedeny pod správu obce Prášily.
Plán výletu v letních měsících - pan Kintzl byl osloven panem předsedou a navrhl
vycházku údolím Sloního potoka z Radešova do Štěpanic a zpět. Vycházka je
plánována jako jednodenní. Předběžné datum 23. května 2010 v Radešově 9:00 u
elektrárny za řekou.
Druhá vycházka „Po stopách K. Klostermanna“ v okolí Žichovic a Nezamyslic oslovit pana Kavaleho. Termín konání v letních měsících. Požádán pan Matouš o
domluvení s panem Kavalem.
Na podzim (září, říjen) uspořádat jednání členů OS v Plzni. Na programu by mohla
být beseda s panem Martinovským a navštívení hrobu a pamětní desky K.
Klostermanna. Na starosti p. Knetlová a p. Stelzer.
Hájenka Březník - rozšíření expozice ( šumavský lidový malovaný nábytek ), otevření
rozšířené expozice plánováno na konec června s tím, že by starší účastníci byli
dopraveni auty NP Šumava, ostatní dojdou z Modravy pěšky. Expozici zajistí p.
Řezníčková ze sbírek Muzea Šumavy.
Pokračování úspěšné fotografické výstavy v letošním roce. V současné době není
možné financování nové výstavy na letošní rok. Proto by bylo vhodné připravit se na
novou výstavu na příští rok, se zajištěním financování. Stávající fotografie budou
patrně ještě vystaveny v Německu a do budoucna by bylo vhodné najít stálou expozici
již existujících fotografií. I nadále platí úkol vystavení stávajících fotografií na
stránkách sdružení. Fotografie jsou prozatím uložené v Muzeu Šumavy v Sušici.
Sdružení odsouhlasilo návrh na zajištění obdobného ocenění, které bylo uděleno p.
Sklenářovi, pro bavorské kolegy, kde by byla oceněna dlouholetá přeshraniční
spolupráce na sbližování obou národů, jejich přínos vzájemnému porozumění a rozvoji
česko-bavorských vztahů. Návrh jednání s p. hejtmankou MUDr. Miladou
Emmerovou k možnosti ocenění p. Gerolda Dworaka a p. W. Stegera. Při jednání by
se mohla projednat otázka případného využití fotografií z výstavy, např. Jako výzdoba
krajského úřadu.

•
•

Pan Rebstöck informoval o vydání nové knížky povídek "Odysea soudního sluhy
a jiné povídky z Podlesí.
Zaplacení členských příspěvků na rok 2010.

Nejbližší plánovaná akce organizovaná sdružením je plánována na 16. 4. 2010 od 16:00
tj. každoroční otevření studánky u Hauswaldské kaple. Vzhledem k plánovanému datu
budou účast zajišťovat zejména členové sdružení v Srní a okolí.
V Sušici dne 9. 4. 2010
Zdeňka Řezníčková
Přemysl Řezníček

