
Zápis ze schůze Občanského sdružení  
Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně konané dne dne 21.10.2013 v ZŠ U Santošky 1 od 
18.00 hod 
 

1) Uvítání přítomných členů a přivítání adeptů na členství ve sdružení pana Jiřího Wolfa a Ing. 
Martina Kavalíra – Hana Krčilová 

2) Přijetí nových členů našeho OS – byli přijati jednomyslně  všemi 31 účastníky. 
Poděkování Jiřímu Wolfovi za práci pro naše OS již od května t.r.  
Stanovy našeho OS pro nové členy jsou k dispozici na webových stránkách OS 
(www.osfarkan.cz). 

2) Shrnutí činnosti OS od července do 21.10.2013 provedla Hana Krčilová 
3) Informace o stavu územního řízení „Novostavba bytových domů Na Farkáně“ – referoval 

Ing. Miloš Krupička. 
4) Informace o územním řízení „Plynová přípojka k Novostavbě bytových domů Na Farkáně“ - 

+ informace o telefonní přípojce vedené ulicí Na Farkáně II - Ing. Marie Moravcová 
5) Krátká diskuze k bodu 3) a 4) programu 
6) Stav pokladny k datu schůze, uskutečněné a předpokládané výdaje. Žádost o příspěvky na 

činnost dle možnosti členů – referoval pan Viktor Beneš  
 Uskutečněné výdaje: 

-  200,- Kč - poplatek za pronájem učebny (2x)ve škole Na Santošce pro  členské schůze OS 
- 2000,- Kč - platba architektovi za znalecký posudek k budoucímu oslunění/zastínění domů 
Na Farkáně I. plánovanou novostavbou 

 Předpokládané výdaje: 
− pronájem sálu církve Adventistů pro přednášku „O životě na Farkáně“ - cca 1.800,-Kč 

7) Informace o činnosti Platformy Za5, do které se naše OS přihlásilo – Ing. Zdeněk Laciga. 
Kontaktními osobami pro komunikaci s Platformou jsou Ing. Zdeněk Laciga a Jiří Wolf. 

8) Informace o webových stránkách našeho OS www.osfarkan.cz . Bude zřízena ještě emailová 
adresa OS – Ing. Alena Poláková 

9) Informace o připravovaných kulturních akcích našeho OS: 
- přednáška na téma „Bylo, nebylo aneb seznámení s životem Na Farkáně a okolí ve 20. století 
do dnešních dnů – předpokládaný termín přednášky 12. nebo 13.11.2013. Prosba k účastníkům, 
kteří mají fotografie nebo nějaké dokumenty, týkající se Farkáně a okolí, o zapůjčení – Hana   
Krčilová 



- rozsvícení vánočního stromku Na Farkáně – 3.12.2013, organizuje Jiří Koubek 
10) Účastníci byli vyzváni k námětům a připomínkám k činnosti OS 

- U Jiřího Koubka jsou stále k dispozici knihy pro tuto činnost. Náměty bude možné podávat i 
prostřednictvím emailové adresy. 
Informace o „dopisu Magistrátu - školka Peroutkova“ – Marie Moravcová 

11) Zápis ze schůze 21.10.2013 byl odhlasován všemi 33 účastníky schůze z celkem 57 členů OS. 
Schůze tedy byla usnášeníschopná.  

12) Závěr, poděkování za účast, poděkování spolupracovníkům OS (spolupracovnicím – Ing. 
Ošťádalová, Dana Chramosilová) - poděkovala Hana Krčilová, poděkování všech zúčastněných 
paní Haně Krčilovéza práci i pohoštění 

 
 
Přítomno členů: 33 osob dle presentačních archů 
 
V Praze dne 22. Října 2013 
Zapsala Alena Poláková 


