
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví hora 2 

Zápis 

ze schůze výboru konané dne 19. května 2018 v 10:00 hodin 

 

Přítomni: př. Buďa, Chovancová, Kalina, Malániková, Svoboda, Svítil, Zobačová, 

Omluveni:  Činková, Svobodová,  

Program schůze : - úvod 

- organizační záležitosti 

- diskuze 

- závěr  

 

Na zahájení schůze předseda všechny přítomné přivítal, a omluvil nepřítomné.  

 

Organizační záležitosti : 

 

Z vodovodního řadu se stal trvalý a neodkladný problém, který vždy na začátku sezony 

zalévání neustále pronásleduje všechny hlavní aktéry, pana předsedu, pana Nechvátala a 

úsekáře. Zahrádkáři stále telefonují své požadavky a přání bez ohledu na denní, či noční 

čas, bez ohledu na to, že všichni, kteří mají zájem o problémy kolonie jsou o všem včas 

zpraveni. 

 

 

1. Předseda sděluje plán opravy vodovodního řadu a také předělání nové hlavní 

šachty.  

2. Oprava vody bude pokračovat překopáním pod ulicí Rybkovou a protažením nové 

chráničky.  

3. Př. Kalina důrazně nabádá k šetření s vodou zalévat jen v případech delšího sucha, 

požívat krytí záhonů folií, mulčovat, více využívat dešťovou vodu atd. neboť náklady 

stále stoupají a hrozí, tak jak již bylo řečeno na členské schůzi, zvýšení poplatků za 

užívání zahrádky.   

4. Během minulé brigády byly natřeny všechny branky, opraven spadlý plot a další 

potřebné práce. Na další vyhlášené brigádě bude přistoupeno k opravě spolkové 

chaty a WC. 

5. Předseda upozorňuje na nutnost pročistit cesty, odstranit všechny přerůstající 

křoviny, a vše, co na cesty nepatří, a bránilo by volnému průjezdu nákladního vozidla 

zahrádkovou kolonií. 

6. Při kontrole zahrádek bylo zjištěno, že na hodně místech není viditelně umístěné 

číslo zahradního dílce. Úsekáři vyzvou zahrádkáře k nápravě, ve vývěskách bude 

upozornění, aby si každý svou zahrádku opatřil přiděleným číslem. 

 

 



 

Diskuze 

 

 

1. Předseda vyzval přítomné, aby přednesli své návrhy a zlepšovací postupy při šetření 

s vodou. 

2. Všichni uznávají, že náklady za spotřebovanou vodu neúměrně rostou a předseda při 

svém vystoupení sděluje, že budou možná nutné i drastické zákroky jako např. 

možnost nečekaného vypínání vody (třeba na jeden až dva dny), což by jistě nebylo 

příjemné pro nikoho.  

  

Závěr: 

Termín další schůze výboru je dle rozpisu 15. 9. 2018 v 10 hodin ve spolkové chatě.  

Předseda př. Kalina poděkoval za účast a schůzi ukončil v 11:25h 

 

Zaznamenal: Alexander Kalina  

Zapsala: Libuše Činková 

 

 

 


