
Brigá dá ve vnitrobloku 4. r í jná 2017 - zprá vá 

likvidace křídlatky, vyčištění centrálního prostoru, přesun organických zbytků, 

odstranění náletů, založení záhonů a výsadba cibulovin, sběr a odvoz odpadků  

 

Ve středu 4. října proběhla ve vnitrobloku první společná brigáda obyvatel pod záštitou spolku Bieno. 

Start byl plánovaný na pátou hodinu, již od čtvrté lidé z Biena připravovali vybavení a promýšleli 

rozvrh prací. S úderem páté bylo vše připraveno a práce mohly začít. O centrální zelenou plochu se 

dlouho nikdo nestaral, takže prvním logickým krokem byl úklid a přesun organických zbytků. 

Povalující se větve a listí se nám podařilo díky nasazení lidí soustředit na několika místech. Část 

větších větví měla být nadrcena drtičkou, která však pod náporem brzy vypověděla službu. Další 

materiálu je možné v budoucnu kompostovat či mulčovat, se správci zdejších kompostů jsme však 

nenašli vhodný postup. Na vybraných místech jsme založili záhony a vysadili narcisy či tulipány. 

Na různých místech se povalovaly věci, které do vnitrobloku nepatří. Starý koberec, matrace či zbytky 

betonových podstavců jsme naložili a odvezli do sběrného dvora. Na závěr jsme provedli první postřik 

křídlatky herbicidem. Ačkoli je křídlatka na první pohled přitažlivá velkolistá rostlina, svým invazním 

apetitem ničí rostliny kolem. 

Termín další brigády s malou sousedskou slavností jsme stanovili tentokrát na sobotu 11. listopadu 

od 10 do 13 hodin. V plánu je drcení větví (doufáme, že tentokrát drtič vydrží), odstranění kovových 

zbytků (kovová tyč v zemi, šrouby po starých prknech na lavičkách) či možnost vytvoření centrálního 

kompostu pro větve a listy. Pozvánka na brigádu bude rozeslána emailem na dostupné kontakty a 

vložena každému z obyvatel formou letáku do poštovní schránky. 
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Do konce roku proběhnou pod taktovkou Biena ještě bezpečností práce. Na základě prohlídky 

provedou certifikovaní arboristé bezpečnostní prořez větví. Aby byl pohyb ve vnitrobloku bezpečný, 

provedeme zakrytí zemní šachty po čerpadle pevným víkem. 
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