Výroční zpráva ROK 2018
Shrnutí pracovní sezóny v bodech:













údržba areálu hřbitova, výsadba letniček a keříků
likvidace a odstranění vyvrácených stromů
vyrovnání hrobových obrub, restaurování náhrobních desek
návštěva redaktorky z časopisu Nový Prostor
spoupráce se Spolkem Pod Studencem při obnově pientího místa na zaniklém hřbitově v
Kunraticích
stržení a likvidace torza bývalé márnice ve spolupráci s obcí Jetřichovice
podání a schválení žádosti u ČNFB (podáno prostřednictvím obce Jetřichovice) koordinátor
projektu a zpracovatel žádosti R.Hergetová / celkem schváleno 160.000,-Kč – investorem je
obec Jetřichovice
setkání se členy Spolku Heimatverband Tetschen-Bodenbach
vyhlášeno celkem 14 pracovních brigád
celkový počet odpracovaných hodin 348, včetně administrace a restaurování
náhrobních desek
celková výše přijatých darů na opravu hřbitova 64.737,-Kč / z toho dar ze Spolku
Heimatverband Tetschen-Bodenbach ve výši 50.424,56 Kč / finance budou z větší části
využity na výstavbu nové hřbitovní kapličky ve spolupráci s obcí Jetřichovice - termín
realizace duben až červenec 2019

V datech:
7.4.2018
Počet lidí: 3
Počet hodin: 15
14.4.2018
Počet lidí: 11
Počet hodin: 66
pálení větví, prořez stromů, úklid areálu
21.4.2019
Počet lidí: 3
Počet hodin: 18
Hřbitov Kunratice – spolupráce se členy spolku Pod Studencem
úklid větví po kácení, hrabání a pálení listí, instalace nového kříže
28.4.2018
Počet lidí: 3
Počet hodin: 15
sázení výpěstků letniček, sekání trávy
10.5. 2018
Počet lidí: 3
Počet hodin: 14
sekání trávy, úklid areálu

19.6.2018
Počet lidí: 2
Počet hodin: 13
sekání trávy, sestavení obvodové zdi u náhrobku)
21.6.2018
Počet lidí: 4
Počet hodin: 20
bourání torza márnice, odvoz suti
28.6.2018
Počet lidí: 5
Počet hodin: 25
úprava terénu, rovnání obrub
18.9.2018
Počet lidí: 2
Počet hodin: 8
sekání trávy
20.9.2018
Počet lidí: 5
Počet hodin: 25
uklid areálu po sekání trávy
30.9.2018
setkání se členy spolku Heimatverband Tetschen-Bodenbach v areállu hřbitova
10.10.2018
Vyklučení a Odvoz pařezů – zajistila obec Jetřichovice
12.10.2018
Počet lidí: 5
Počet hodin: 25
ůklid areálu po vyklučených pařezech, úprava terénu, harbání listí
30.10.2018
Počet lidí: 2
Počet hodin: 8
příprava dušičkového setkání, úprava areálu
4.11.2018
dušičkové setkání,ukončení sezóny

