
Zápis z členské schůze ZO ČZS Třešňovka 2, Jaroměř  

Datum: 30. 4. 2016 

Počet přítomných: 35 (viz presenční listina) 

Omluveni: Doležalová, Vik, Máša 

Program:  

1. Ukončení předsednictví p. Dagmar Černé 

2. Dotace od MěÚ Jaroměř 

3. Sídlo základní organizace 

4. Nová registrace 

5. Časový rozvrh pouštění vody 

6.  Schválení nového administrátora webových stránek osady 

7. Organizační zajištění zvětšení přístřešku 

8. Návrh na počet brigádnických hodin pro rok 2016 

9. Dokoupení thují, které v loňském roce uschly 

10. Zakoupení prostředků na slimáky 

11. Návrh na společné návštěvy výstav se zahrádkářskou tématikou 

12.  Termín a organizace výroční členské schůze 

13. Schválení příspěvku na občerstvení na výroční členské schůzi 

14. Projednání stížnosti pí. Faltisové 

15. Společné akce 

16. Zamezení přítomnosti Pavla Exnara v osadě 

Bylo projednáno 

1. Ukončení předsednictví p. Dagmar Černé ze zdravotních důvodů k 30. 6. 2016. Přítomní 

členové si jsou vědomi, že je nutné v době co nejbližší vybrat ze svých řad nového předsedu. 

Nejzašší lhůta podání návrhů je do výroční členské schůze, která se předpokládá koncem 

května. 

2. Obdrželi jsme dotaci z MěÚ Jaroměř v celkové výši 42 tisíc. 

3. Byl řešen problém se sídlem základní organizace. Tento bod zůstává v  jednání. 

4. Přítomní členové byli seznámení s průběhem nové registrace. Tato byla zaslána do Náchoda 

ke schválení 

5. Pravidelný termín pouštění vody bude uveden na vývěsce, aktuální bude dopisován dle 

potřeby. V létě bude posunuto v sobotu a neděli na 17. hodinu.  Hlasování se zdržel p. Můler 

ostatní přítomní souhlasili. 

6. Nový administrátor webových stránek osady pan Miroslav Kadlec byl schválen všemi 

přítomnými. 

7. Zvětšení přístřešku má na starost p. Jan Reičan. Zajistí potřebný materiál i brigádníky z řad 

členů osady.  

8. Návrh na počet brigádnických hodin pro rok 2016. Brigádnické hodiny byly stanoveny v 

 počtu 2. Všichni souhlasili. 

9. Je nutné koupit nové thuje jako náhradu za uschlé v loňském roce. Stávající i nově vysazené 

budou po vzájemné  dohodě zalévat  pí. Křížová, Tomanová a Volgi.  

10. Budou zakoupeny prostředky na slimáky pro všechny zahrádky. Vanish nebo Nemaslung. 

Pí Hnátovou byl podán návrh na vyzkoušení hlístic. Nejprve bude zjištěna cenová dostupnost.  



11. Návrh na pořádání společných akcí jako. např. návštěvy výstav v Lysé n. Labem a pod. Odvoz 

vlastními auty, s příspěvkem na benzín a vstupné. Pořádání podobných akcí bylo 

odsouhlaseno všemi přítomnými, nicméně zájem o první akci se neshledal s velkým ohlasem.  

12. Výroční členská schůze se bude konat koncem května dle počasí.                               

Občerstvení : kýtu zajistí pí. Volgi, klobásy 5 kg p. Machek.  

13. Členská schůze schvaluje výši příspěvku 5 000,- až 6 000,- na občerstvení na výroční členskou 

schůzi. 

14. Byla řešena stížnost paní Faltisové, že nebylo projednáno a odsouhlaseno konání společných 

akcí s možností přítomnosti rodinných příslušníků v přístřešku a s využitím grilu. S těmito 

akcemi paní Faltisová zásadně nesouhlasí, neboť se obává, že bude rušena nadměrným 

hlukem. Konání společných akcí bylo dnes dodatečně odsouhlaseno 34 přítomnými. Akce 

budou vždy předem oznámeny.  

15. V souvislosti s předchozím bodem bylo přítomným zahrádkářům sděleno, že je žádoucí, aby 

rozvíjeli spolkovou činnost, ať už v podobě pořádání výletů spojených s návštěvou 

zahrádkářských výstav nebo různých společných akcí jako např. akce pořádané pro děti členů 

ZO. 

16. Dále byla řešena nežádoucí přítomnost Pavla Exnera, který byl usvědčen z vykrádání chat ve 

zdejší osadě a údajně zde přespává. Bude projednáno s matkou pí. Exnerovou, aby tomuto 

zamezila. V případě opakování bude podán návrh na její vyloučení z organizace. 

 

V Jaroměři 30. 4. 2016 zapsala Mgr. Dana Kadlecová, tajemnice ZO 


