Výroční zpráva ROK 2016
Shrnutí pracovní sezóny v bodech:
- zaměření hřbitova geodety k přípravě projektu na znovuvybudování kapličky
- vyklučení 5 pařezů
- úprava terénu kolem vstupu ke hřbitovu
- úprava příjezdové cesty, dorovnání povrchu štěrkem
- ukončeny dva projekty /13 obnovených hrobů v celkové výši 65.500,-Kč.
- 5 předaných certifikátů virtuálním patronům, za jejichž dary bylo obnoveno dalších 6 hrobů v celkové výši 5.300,-Kč
- 6 hrobů připravených k opravě a adopci pro virtuální patrony z řad dobrovolníků - realizace rok 2017/2018
- vyhlášeno celkem 13 dobrovolných brigád
- počet odpracovaných hodin dobrovolníky 670 - v celkové výši 41.879,-Kč (sazba 62,50Kč/h)
- získání finančních prostředků na další projekt ve výši 28.000,-Kč – realizace v roce 2017

V datech:
03.02.2016
Zaměření hřbitova geodety pro připravovaný projekt znovuvybudování kapličky – na naši žádost zajistilo vedení
OÚ Jetřichovice
21.03.2016
Práce s minibagrem – zajištěno sponzorsky
Úprava terénu, vytrhání několika pařezů
Počet osob: 4
Počet hodin: 8
22.3.2016
Výzdoba a úprava okolí centrálního kříže
Počet osob: 1
Počet hodin: 1
03.04.2016
Likvidace a odvoz zbytků pařezů, úklid celého areálu, úprava terénu
Počet osob: 9
Počet hodin: 54
17.4.2016
Vyjmutí a dorovnání hrobových obrub – práce na projektu HVdoK, terénní úpravy, odvoz zeminy, úklid areálu, ruční čištění
kamenných náhrobků
Počet osob: 13
Počet hodin: 81
25.04.2016
Úprava terénu a příjezdové cesty, odklizení betonových částí z hrobu Famile Lösel, práce s bagrem – na naši žádost zajistilo
vedení OÚ Jetřichovice
Počet osob: 1
Počet hodin: 3
29.05.2016
Úprava příjezdové cesty, ošetření povrchu štěrkem
Počet osob: 2
Počet hodin: 4
01.05.2016
Práce na projektu HVdoK, klučení pařezů, vyjmutí obrub, terénní úpravy, stěhování a čištění náhrobních pomníků
Počet osob: 15
Počet hodin: 90
19.05.2016
Pokračování v projektu HVdoK, nátěr infopanelu, klučení pařezu, zahradnické práce
Počet osob: 12

Počet hodin: 60
31.05.2016
Osazení opravených kamenných náhrobků
Počet dobrovolníků: 1 - sponzorské zajištění techniky
Počet hodin: 3
02.06.2016
Přípravy na návštěvu komise z Ústeckého kraje – úklid areálu, sázení květin, sekání trávy, hrabání, úprava hrobů
Počet osob: 11
Počet hodin: 57
03.06.2016
Návštěva komise Ústeckého kraje v rámci soutěže Vesnice roku
13.06.2016
Sekání trávy
Počet osob: 1
Počet hodin: 5
15.07.2016
Osázení hřbitova květinami – dar ze zahradnictví v Růžové
Počet osob: 2 (dárci květin - manželé Topičovi)
Počet hodin: 6
16.07.2016
Přípravy na slavnostní ukončení projektu HVdoK
Počet osob: 7
Počet hodin: 28
17.07.2016
Ukončení projektu Historie vepsaná do kamene (HVdoK)
Projekt byl financován Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Kovobel a.s., Schoeller Křešice s.r.o.,
Fondu CDL SYSTEM, Fondu NYYLO, dále z Ústeckého kraje a obce Jetřichovice

12.08.2016
Sekání trávy
Počet osob: 1
Počet hodin: 6
14.08.2016
Vyjmutí a dorovnání hrobových obrub, úprava keřů, zahradnické práce, úklid areálu po sekání trávy
Počet osob: 15
Počet hodin: 76
25.8.2016
Rovnání hrobových obrub, úprava akátů, osázení hrobů, zahradnické práce
Počet osob: 11
Počet hodin: 35

08.09.2016
Rovnání hrobových obrub, čištění a příprava poškozených náhrobků k transferu do dílny pana kameníka, úklid areálu
Počet osob: 9
Počet hodin: 36
20.09.2016
Sekání trávy
Počet osob:1
Počet hodin. 6
22.09.2016
Dodělávky na hrobech před dokončením kamenických prací – čištění a úprava terénu,, hrabání listí, třídění a evidence
střepů opaxitových desek. Příprava hrobů k opravám v následujícím roce.
Počet osob: 10
Počet hodin: 45
11.10.2016
Převoz první várky opravených náhrobních kamenů zpět na hřbitov
15.10.2016
Úklid a úprava terénu, osázení hřbitova cibulkami jarních květů, zahradnické práce
Počet osob: 12
Počet hodin celkem: 58
26.10.2016 – příprava na dušičkové setkání
Úklid, hrabání listí, zdobení hrobů květinovými vazbami
Počet osob: 4
Počet hodin celkem: 8
30.10.2016
ukončení sezóny, včetně ukončení projektu opravy hrobů z prostředků Ústeckého kraje, obce Jetřichovice a darů
soukromých osob, předání prvních certifikátů virtuálním patronům

13. 12. 2016
Slavnostní podepisování smluv s žadateli 29. OGK v prostorách Muzea města Ústí nad Labem
Ústecká komunitní nadace podpořila náš projekt "Truchlící dívka – symbol pietního místa" částkou 22.400,-Kč z prostředků
společnosti AIR PRODUCTS, spol. s r.o.
Obec Jetřichovice zajistila 20% spoluúčast ve výši 5.600,-Kč
Realizace projektu do 30.09.2017

