Ustavující schůze Naše Vratislavice o.s.
Datum: 30. ledna 2013
Místo: Malý sál KC 101010

Představení sdružení:
V Malém sále Kulturního centra 101010 se sešlo dvacet lidí (dle přiložené prezenční
listiny) a ti si nejprve vyslechli povídání o sdružení Naše Vratislavice, webovém portálu
www.nasevratislavice.cz a okolnostech, které vedli k jejich vzniku. Představeni byli také tři
zakládající členové přípravného výboru – Jana Schlegelová, Pavel Hrstka a Anna
Štekrová.
Povídání se posléze stočilo i k plánům pro tento rok. Účastníci byli upozorněni, že letos se
bude projednávat návrh územního plánu, kterému se chce sdružení podrobně věnovat.
Rozebíraly se vhodné strategie na cestě za upevňováním občanské společnosti v našem
obvodu. Vzájemně jsme se shodli, že naše činnost by neměla být osobní – vedená vůči
někomu, nýbrž by měla mít přesah a neměli bychom dopustit, aby naše činnost byla
svázána jen s určitým volebním obdobím. Naším hlavním cílem je vytvoření pevné členské
základny tvořené z občanů, kteří se budou zajímat o dění v obvodu, budou schopni a
ochotni aktivně řešit své problémy i diskutovat a pomáhat při řešení problémů ostatních.
Dále se v diskuzi probrala se i aktuální vratislavická témata – podoba Vratislavického
zpravodaje, stav zdravotního střediska, mosty přes řeku Nisu a mnohé další.

Přijímání nových členů:
Členům přípravného výboru bylo předáno 13 vyplněných přihlášek do sdružení. Všichni
žadatelé splňovali podmínky členství vedené ve stanovách. Následně byli tedy všichni
jednomyslně přijati za členy sdružení. Společně se třemi zakládajícími členy, kteří tvořili
přípravný výbor sdružení, má tedy občanské sdružení Naše Vratislavice aktuálně 16 členů.
Abecední seznam členů:
Josef Bém, Milan Bezucha, Petr Hofmann, Pavel Hrstka, Petr Jeništa, Marie Jégrová, Petr
Jirásko, Ladislava Jirásková, Vlastislav Kotek, Miloš Král, Vladimír Macek, Pavel Regner,
David Schlegel, Jana Schlegelová, Anna Štekrová, Luboš Zít.

Volba vedení:
Jednohlasně bylo zvoleno vedení v následující sestavě.
Předseda: Jana Schlegelová
Místopředseda: Pavel Hrstka
Ve Vratislavicích nad Nisou, 3. února 2013.

