Zápis z mimořádného jednání Osadního výboru v Josefově
č.9/2014
dne 9.9.2014, Masarykovy sady a vojenský hřbitov v Josefově
Přítomni: Ďurinová Petra, Jansa Zdeněk, ing Jelínková Jiřina, Král Jaroslav, Libich Milan, Reich
Dominik,
Omluveni: Doc Černý Stanislav Csc, Hubáček Aleš, Hudíková Helena, Jirouš Vladimír, Kalhous
Petr Bc, Kulhavý Karel, Resl Čeněk, Štádler Tomáš, Veselá Eva
Hosté: Jiří Mohles, Josef Kupka, Tomáš Vojtíšek
Program: 1. Shrnutí situace údržby zeleně v Masarykových sadech v Josefově
2. Návštěva hřbitova
1. Členové OV se sešli, aby zhodnotili situaci údržby zeleně v Masarykových sadech. Podle
předložené mapky a barevně vyznačených míst na ní, prošli celé Masarykovy sady a konstatují:
Veškeré plochy označené různou barvou je nutné sjednotit na “plošná údržba sečením“ a
provádět stálou údržbu trávníku tak aby park působil čistým a udržovaným dojmem. Po osobním
jednání s ředitelkou TSM Jaroměř paní ing. Hanou Paulusovou a panem Tomášem Tučkem došlo
k dohodě, že po ukončení sezóní údržby travnatých ploch se zahájí práce na likvidaci vzrostlých
náletů a nevzhledných dřevin v celém parku.
Dále cestička k pomníku (jehlan-Karel de Ligne) ta zde však ve skutečnosti není, je zde
nutné doplnit plochu výsadbou, která dovolí vyniknout tomuto místu.
Členové OV Josefov upozornili na lípu u busty TGM, která je ve špatném stavu, zřejmě
zasažená bleskem. Je nutné zjistit v jak velkém rozsahu je ohrožena bezpečnost procházejících lidí
(po tel. jednání s vedením TSM zajistilo kontrolu, která určí rozsah nebezpečí).
2. Po s hlédnutí celého vojenského hřbitova v Josefově včetně zajatecké části OV konstatuje, že
správa těchto hřbitovů není vykonávána, tak jak by měla. Většina ploch je zarostlá, na části
vojenského hřbitova je skládka, která obsahuje cívku po kabelu, pařezy, roští. Nachází se zde i
hroby a pomníky poničené spadlým stromem, ten je sice odklizen, ale následky v okolí odstraněny
nejsou. Zároveň se zde nachází několik suchých jehličnanů, proto navrhujeme provést komplexní
kontrolu a posouzení stavu veškerých stromů v této lokalitě. V neposlední řadě bylo zjištěno, že
některé hroby jsou z neznámého důvodu nevkusně a nemístně označeny modrým sprejem. Členové
OV požadují vysvětlení kdo, proč a jaká bude sjednaná náprava.
Shrnutí: Celkově je třeba přistupovat k této lokalitě úplně jiným způsobem, než bylo doposud.
Masarykovy sady, ale i hřbitov, je třeba dostatečně udržovat.
Usnesení: ZM bere na vědomí Zápis č. 9/2014 OV z mimořádného výjezdového jednání OV
Josefov
Zapsáno 10.9.2014
Vypracovala: Petra Ďurinová

