Zápis 07. z VV Bakajda, 05.09.2022
přítomni: Matěj, Dan, Aleš, Vojta, Martina, Zdenda, Adam
zapsal: Vojta
PROGRAM / ZÁPIS
Projednávaná témata:
1/ Jednání s Městem Harrachov
- pozemky / postup při případné výměně vleku – v jednání s MÚ Harrachov
2/ KRNAP
Parkování – všechna povolaní zajištěna, obhlídka místa fyzicky (Adam) s odhadem množství
m3 navážky. Struktura navážky specifikována KRNAPem, snaha vytvořit místa co nejdále od
včelí stezky. Domluvení žáby, UMCčka, příp. bagříku
3/ Kroniky
Ŕeší se umístění na webu a spuštění akce, zjisti možnost náhledu do kronik i mimo členství
(řeší Dan, generické heslo, aj.)
4/ Dresy Bakajda football team
Celkové náklady cca 22tis, vybralo se cca 18tis (Vojta pošle), 4 sady rezervní beze jména
pro příchozí
5/ „Vzpomínka na kamarády“
Změna termínu na 8.10., téma „Pohled do historie Bakajdy“ Jde o příležitost sejít se napříč
generacemi, včetně bývalých členů a přátel Bakajdy.
6/ Brigáda 14-16 říjen
Možné úkoly – upřesní správcové (Zdenda, Aleš) podle lidí
1/ dřevo na zimu
2/ dodělat polici na společenské (závitovky + 5cm fošna)
3/ oprava komínu
4/ podpora klesající stěny - vyztužení (Zdenda)
5/ prohlídka střešního pláště
6/ cetris desky kuchyň / za kamnama
7/ háčky okenice
8/ okopový plech na dveře 3x – zábrana proti myším
9/ doobložení sloupu na společenské
10/ tmel a přebroušení oken, příp. nové kličky
11/ parapety ze stejného materiálu jako obložení
12/ lino do obou ložnic nahoře
13/ nový žlab u studánky
14/ dle času a možností – nátěr boudy

7/ Pojištění Bakajdy
výpověď a změna podmínek, zvednout pojistnou hodnotu z 2mil na 10mil Kč s cílem
zachovat / snížit platbu za pojistné (srovnávač pojištění - Adam)
8/ prověření vydatnosti vodního zdroje
Zjištění zásob vody – hydro/geo průzkum, proutkaři v okolí Bakjady a u pramene (Adam)
9/ Investice
Diskuze nad možnými investicemi
- terasa – sanace, ukotvení, rozšíření
- vrt – technické řešení (prověření, zda se tam dostane technika (Matěj, Adam)
- zánovní vlek a lá Mělničáci
- porazit a zpracovat na pile modříny (fošny, prkna), uskladnit a ponechat na budoucí
obložení Bakajdy
- další nápady – porozmýšlet
10/ návrh na změnu termínu Bakajda Ski open kvůli pololetkám
Závěr – ponechat termín
11/ nepořádek na boudě přes léto
Plesnivé maso, hulení, nezameteno – akcentovat odpovědnost členů za ubytování nečlenů
11/ VH příprava
1/ termín 22.11., 18.00, u Čonků
2/ Emeritní členství – návrh k projednání
3/ Volební řád – úkol z minulé VH

Další jednání VV: 7.11.19.00 Olšina

