DĚDINA

ZPRAVODAJ č.7

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚDINA 10.června 2007
Vážení a milí ,
kteří se hlásíte k občanskému sdružení Dědina jako organizovaní
členové a členky. Vážení a milí,kteří s touto neziskovou organizací jen
sympatizujete , držíte jí palce a v duchu (nebo i jinak)ji podporujete.Dnes
vám zasíláme zpravodaj nevelký rozsahem ,ale naplněný nezbytnými
informacemi.Pokud můžete použít počítač je tu velmi příjemná
zpráva.Od poloviny května jsme otevřeli na vlnách internetu vlastní
stránky : http:www.tatobity.cz/dedina . Také je lehce najdete na
http:www.tatobity.cz a tam si vlevo „kliknete“ v rubrice:OS Dědina a jste
u nás.U nás proto,že zde najdete všechny aktuální zprávy: -co děláme,co
připravujeme,výsledky poslední valné hromady, naše zpravodaje
,spoustu dokumentárních snímků z minulosti i současnosti a navíc nám
můžete psát .Je to opravdu skvělý informační a propagační kanál pro
naše sdružení . Pro ty ,kteří jej již využívají, budou naše dnešní
písemnosti již zastaralé.Pro nevelký letošní zpravodaj budiž omluvou
právě zaneprázdnění s řadou novinek ve sdružení a nakonec i přípravou
slavnosti lípy, na kterou vás upřímně a srdečně zveme.Za redakci
zpravodaje slibuji,že se zcela určitě polepšíme.K novinkám bych chtěl
přiřadit naše nové logo stvořené naším Jaroslavem Bartákem.Tvoří jej
polovina listu barvy zelené a připomíná malířskou paletu i písmeno
D.Na letošní slavnosti by vás měly již oslovit v zahradě panely o Mistru
Janu Dědinovi,které již mohli vidět účastníci svátku odhalení pamětní
desky v Základní umělecké škole v Turnově.Ještě touto cestou chci
vyslovit dík všem ,kteří pomohli této desce na turnovský obzor.V
současné době pracuje Dalibor Stříbrný ,člen výboru sdružení, na
realizaci projektu: Interpretace místního dědictví ,což je v podtextu
například naučná stezka Jana Dědiny i propagační tiskoviny .To by mělo
být hrazeno z projektů Českého svazu ochránců přírody.Soustavně se
pracuje na zlepšení vzhledu Malířovy zahrady.Těšíme se opět na setkání
s vámi při Slavnosti lípy i na vaše dopisy i e-maily.
(PP)
Přílohy :Hodnocení činnosti za rok 2006 na V.valné hromadě.
Usnesení V.valné hromady 17.3.07.
Odhalení pamětní desky v ZUŠ Turnov 15.2.07.
Plán činnosti na rok 2007.
(Tyto přílohy jsou na http: www.tatobity.cz/dedina v rubrice různé .

