Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2
Zápis
ze schůze výboru konané dne 6. května 2017 v 10:00 hodin

Přítomni : př. Buďa, Činková, Hort, Chovancová, Kalina, Maláníková Sedláčková, Svítil, Svoboda,
Zobačová.
Omluveni: Dvorská, Vitula, Svobodová,
Program schůze :

- úvod
- organizační záležitosti
- připomínky z výroční členské schůze
- ostatní
- závěr

Předseda př. Kalina přivítal všechny přítomné, včetně úsekářů, kteří byli k dnešní schůzi pozváni.
Organizační záležitosti:
1) Předseda připomenul termín brigády a upřesnil práce, které by bylo potřeba na brigádě
vykonat.

V prvé řadě vyčistit prostor před spolkovou chatou. Všechno nanošené klestí spálit, zvážit
třeba dvě ohniště.
Natřít branky, které po zimě doznaly újmu, hlavně branka do „čtverky“, kde vlivem solení
ulice Rybkovy došlo k poškození barvy a začíná rezivět.
Předseda žádá všechny úsekáře, aby po kontrole úseku nahlásili včas, další potřebné práce.
Do vývěsek bude umístěn leták s upozorněním na termín brigády.
2) Na schůzi výboru se dostavil zahrádkář př. Vitoul zahr. č. 14 se stížností na sousední zahrádku
č. 13, kde jsou vysázeny túje, které jsou těsně na hraně pozemku a zasahují do jeho zahrádky
tak, že dokonce uhynuly i vysázené angrešty. Žádá výbor o pomoc v řešení sporu. Předseda
napíše pronajímateli zahr. č. 13 dopis s odkazem na Osadní řád a výzvou k odstranění tújí.
3) Předseda informuje přítomné, že se stále průběžně opravuje vodovodní řad. A žádá př. Buďu
o spolupráci s vyřešením problému hlavního kohoutu na „4“.
4) Další branky jsou již ve výrobě a měly by být osazeny do konce měsíce května.
5) Př. Kalina žádá všechny úsekáře, aby pozorně prošli své úseky a upozornily na neudržované
zahrádky. Zájemců o pronájem je více než 50 a tak, kdo nemá zájem se o svou zahrádku
starat, není problém ji převést na dalšího uchazeče.
6) Př. Svoboda informuje o prohlídce zahrádek na „Den země“. Avizované exkurze se zúčastnilo
v jeho doprovodu přes 30 lidí.

Připomínky z členské schůze
Zahrádka č. 11 Alena Čumová,PhDr.
- nový plot okolo osady – postupně se opravuje
- začátek schůze v 17:00h – nelze s ohledem na pronájem sálu
- pustit vodu od 1.4.2017 – není žádoucí, jelikož např. letos mrzlo i v polovině dubna
Zahrádka č. 30 Ivana Střeštíková, DiS
- žádá nový členský průkaz – všichni žadatelé byli uspokojeni po výroční schůzi
Zahrádka č. 96 Věra Gaislerová
- prosí o informace jak bojovat s pýrem – pouze stále okopávat a vytrhávat kořeny
- navrhuje dát ke spolkové chatě špalek pro potřeby zahrádkářů
Zahrádka č. 120 Jana Mikuláštíková
- topoly – nepatří zahrádkářům
Zahrádka č 179 Milan Vyhlídal
- je možné zajistit dovoz organického hnojiva? – nelze, nejsou k tomu možnosti
Zahrádka č. 230 Marie Bémová
- upozorňuje na vykopanou jámu přívodu vody kde je umístěn vypouštěcí kohout – řeší se
Zahrádka č. 258 Anna Mrázková
- bude kontejner? - bude, ale tak jako loni až na podzim
Zahrádka č. 292 Andrea Gábiková
- nemohou být schůze později než v 16:00h – viz výše
Zahrádka č. 293 Věra Doležalová
- prosí o pomoc starým zahrádkářům s těžšími pracemi - prosba předána úsekáři
Zahrádka č. 301 Lucie Dobrovolná
- změna majitele – zvážit převodní částku 250,-Kč – není důvod měnit
zahrádka č. 319 Mária Říčařová
- puštění vody dříve – viz výše
Zahrádka č. 318 Pavel D´Ambros
- sjednocení informací ve vývěsních skříňkách – bude se dbát, aby byly informace stejné
Zahrádka č. 342 Robert Spousta
- nové členské průkazy – viz výše

Závěr:
Termín další schůze je 3. června 2017 ve spolkové chatě.
Předseda poděkoval za účast a s přáním pěkného dne schůzi ukončil.

Schůze byla ukončena v 10:45h.
Zapsala Libuše Činková

