










Zpráva o činnosti naší ZO ČZS -Křižná  za rok 2017 
Výroční členská schůze dne 23. 2. 2018 

  
Vážení přátelé. 
           Vítám Vás všechny na dnešní výroční členské schůzi. Přeji Vám všem příjemné 
posezení, které bude jako vždy spojeno s podáváním malého občerstvení, a to v průběhu 
našeho jednání, kdy budete obslouženi u stolu. 
            Nyní k programu jednání výroční členské schůze : 
          1. Zahájení - prezence, zpráva o usnášeníschopnosti VČS 
                               - schválení poplatků na rok 2018 
          2. Vyhodnocení činnosti ZO ČZS za rok 2017 / Pavel Pargač, předseda / 
          3. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2017 / Eva Straková -  předseda KK / 
          4. Rozpočet ZO na rok 2018 / Eva Straková - předseda KK / 
          5. Zpráva kontrolní komise  / Eva Straková - předseda KK / 
          6. Diskuse.                        
          7. Návrh a schválení usnesení z jednání VČS. / Kredba K, místopředseda / 
          8. Závěr. 
  
Zápisem z jednání dnešní VČS byl pověřen pan Miloš Výška tajemník naší ZO ČZS.  
  
              Ani jsme se nenadáli a je za námi další rok fungování naší zahrádkářské osady. 
Starší členové naší ZO mohou potvrdit, že neustále dochází ke změnám, a to jak 
v členské základně, tak i ve složení výboru ZO, což není nic nového. Tyto změny přinášejí 
nárůst různých písemností a hlášení na nadřízené orgány, počínaje Vsetínem a konče 
Prahou. S tímto vším souvisí zákonitě i navýšení administrativních úkonů, které z velké 
většiny vykonává tajemník př. Miloš Výška. Plnění úkolů vykonávají spolehlivě a 
v požadované kvalitě př. Martinátová a př. Straková. Ve svých funkcích se velmi rychle 
zorientovaly. Rovněž tak př. Karel Kredba, který byl kooptován do funkce místopředsedy 
ZO, je přínosem pro naši ZO, a je důležitým zprostředkovatelem mezi naší ZO a MěÚ 
Valmez. Nelze ani opomenout plnění pracovních povinností hospodářů př. Douška a př. 
Vojtíškové ve výboru naší ZO a př. Hammerleho  a př. Nováka v revizní komisi. Dá se 
konstatovat, že současný výbor tvoří kompaktní celek a z mé pozice mi nezbývá nic 
jiného, než celému výboru a členům kontrolní komise za jejich pracovní činnost upřímně 
poděkovat. No a poděkování samozřejmě patří i všem členům naší ZO, kteří se pozitivním 
způsobem podíleli na plnění i třeba dílčích úkolů pro potřeby naší zahrádkářské kolonie. 
  
          Dovolte abych přivítal mezi námi nově přijaté členy, a doufám, že zapadnou do 
našeho početného kolektivu a bude se jim v naší osadě líbit a i dařit v pěstební činnosti. 
Při této příležitosti bych Vás všechny chtěl upozornit, aby jste si udělali čas na přečtení 
nájemní smlouvy a osadního řádu. Jsou to právní normy, které upravují činnost všech 
členů ZO ČZS. Nedělají se z nich žádné znalostní zkoušky, ale mělo by platit základní 
pravidlo, že to co nechci, aby mi dělali jiní, nebudu dělat já jiným. Je to velice jednoduché 
a srozumitelné. I přes to, že se každým rokem zmiňuji o právních normách, které upravují 
naši činnost, byl výbor ZO nucen se s některými členy rozloučit. Jen ještě dodám, že 
každý z nás musí mít na paměti, že jsme v určitém společenství občanů, do kterého jsme 
vstupovali dobrovolně, s čímž jsou spojena určitá práva a povinnosti, a jejich plnění bude 
výbor ZO nekompromisně vyžadovat. Souhrn práv a povinností není totiž nějakým 
výmyslem členů našeho výboru, ale tato jsou zakotvena ve vzorových stanovách ČZS. 
            
           Na úseku krádeží vloupáním došlo na sklonku roku 2017 ke dvěma sériovým 
napadením chatek v naší osadě. V jednom případě byla škoda kolem 3.000,- Kč, kdy byl 
odcizen vyžínač.  Jednalo se sice o menší škody, ale i tyto znepříjemňují život 
poškozeným, kteří musí provést opravy, aby zamezili opětovnému vniknutí do chatek. 
Preventivně proto  opětovně apeluji na všechny členy naší ZO, a to zejména na nově 



přijaté členy, aby si všímali neznámých a někdy i na pohled podezřelých osob, které 
se  pohybují v blízkosti naší chatové osady, a nebo přímo v naší osadě. Tel. na MěP VM je 
571 611 111 a 724 309 052/156. Na Policii ČR je tel. č. 974 680 761 / 158/. 
  
          Nikomu z nás není jedno, že občas řešíme problémy spojené s vloupáním. Proto 
výbor v dané věci nespí a probírají se různé varianty, jak nejlépe ochránit náš společný i 
soukromý majetek.Byly různé návrhy, některé i finančně náročné. Z toho důvodu jsme 
přistoupili k výměně zámků od našich vstupních branek, protože je zjištěno, že cizí 
osoby  vlastnily kopie klíčů. Výměna vložek FAB sice byla poměrně nákladná, ale opět 
jsme nenechavcům ztížili možnost vnikání do naší osady a také pak snadný odchod 
s lupem.  Je však smutné, že v minulosti cizím osobám pravděpodobně předali klíče, 
někteří  členové naší ZO. Doufám, že se tato trapná situace již nebude opakovat. A určitě 
by se s konkrétní osobou provádělo adekvátní opatření. Na konci loňského roku a taky 
počátkem letošního roku jsem si prováděl několikráte kontrolu zamykání branek. Bohužel 
jsem zjistil, že někteří členové přijdou do osady a za sebou již nezamknou. Pak sedí 
v chatě  a nepovolané osoby se již pak klidně na zahrádky dostanou. Tuto připomínku 
bych chtěl adresovat na všechny členy. 
  
         Výbor znovu upozorňoval na vyvážení škodlivých odpadů, které nepatří do přírody. 
Pokud se budou případy opakovat, tak výbor bude tyto přestupky řešit upozorněním, kteří 
se přestupků dopustili. Tímto bych chtěl předejít tomu, abychom nebyli řešeni Městským 
úřadem, který může uložit pokutu až ve výši 50.000,- Kč. Pokud bychom byli nuceni 
pokutu zaplatit, tak bychom následně úhradu vymáhali po přestupcích. V žádném případě 
nebude výbor ZO  krýt žádné neodpovědné jednání, které se bude týkat znečisťování 
životního prostředí jak v lokalitě naší osady, tak v jejím okolí. Je smutné, že se v naší 
členské základně takoví  jedinci ještě vyskytují. Škodlivé odpady je nutno odvážet do 
blízkého Sběrného dvora a je nutno předložit OP.  Že se už o vyvážení odpadků mimo 
naši osadu již zajímá i MěÚ, lze doložit tím, že pracovník MěÚ se dotazoval na 
předmětnou věc př. Karla Kredby. Pokud někdo neví, kde je Sběrný dvůr, což se týká 
hlavně nových členů, podám vysvětlení osobně. 
  
          Bohužel jsou mezi námi i členové, kteří se na činnosti v naší kolonii podíleli 
negativním způsobem. Členy výboru byla zjišťována hrubá porušení osadního řádu, 
nájemní smlouvy a zákona    č. 326/2004 Sb., ze dne 29. 4. 2004 o rostlinolékařské péči. 
Rovněž tak z členské základny byly výboru oznamovány různé nedostatky. Lze 
konstatovat, že v několika případech se jednalo o opakované nedostatky u stejných osob. 
Osobní upozorňování členů nemělo žádné výsledky, a proto jsme  některé členy oslovili 
písemně doporučenými dopisy, a to opakovaně. Někteří si uvědomili své chyby a snažili 
se sjednat nápravu. Ne u všech však nebyla náprava stoprocentní. Výbor bude znovu 
s přestupci hovořit, a to tak, že budou pozváni do výboru.  Pokud nebude sjednána 
náprava, bude přistoupeno k vyloučení člena a zrušení nájemní smlouvy.  Jednalo se 
celkem o 6 členů, jež byli písemně osloveni k řešení nedostatků na pronajatých 
parcelách. V letošním roce budou prováděny kontroly členy výboru ZO  průběžně. 
  
             Již několik let nám znepříjemňovaly naši pohodu v zahradní kolonii včetně 
pěstební činnosti neregulované přívaly dešťových vod. Voda stékala z místní komunikace 
ze směru od řadových garáží a od firmy Vast Tercia. Neuvážené vylepšování této místní 
komunikace způsobovalo opakované zaplavování několika zahrádek naší osady a 
hlavního chodníku, a to několikráte za rok. V současné době bude věc  řešena na 
příslušném odboru MěÚ Valašské Meziříčí. 
  
          O pohybu psů v naší kolonii se již nebudu více rozvádět, a to vzhledem k tomu, že 
toto je zakotveno v Osadním řádu. 
  



          Ještě bych chtěl připomenout, že každý zahrádkář by měl mít mimo jiné k dispozici 
pracovní kolečka, kompost, umístěný tak, aby nijak nevadil okolním zahrádkářům a 
v neposlední době i nádoby na zadržování dešťové vody. Víme všichni dobře, že voda se 
už po dobu několika let stala jedním s hlavních problémů celé planety. Výbor naší ZO 
bude průběžně kontrolovat jak je naše zálivková voda využívána. 
  
            Brigádnickou činnost omezíme na minimum, protože na některé práce by byly 
zbytečně vynakládány finanční prostředky. Pokud si to však bude situace vyžadovat, tak 
se operativně rozhodne o přiměřeném rozsahu prací, včetně případných finančních 
nákladů. Z toho důvodu je třeba sledovat různé pokyny, které budou vyvěšeny ve třech 
 informačních skříňkách. Jako každým rokem se však budou provádět pouze nutné práce, 
a to zejména práce spojené se zajištěním objektu, proti vnikání nepovolaných osob, 
zajišťování zálivkové vody a v likvidování nežádoucí vegetace v těsné blízkosti oplocení 
objektu po celém obvodu. 
  
            Na závěr zprávy o činnosti naší ZO bych Vám všem chtěl poděkovat za relativně 
bezproblémový průběh hodnoceného období. Ještě jednou děkuji také těm členům, kteří 
se podíleli na jakékoliv činnosti ve prospěch naší ZO ČZS, a to formou účasti na 
vyhlášených brigádách, anebo při provádění dílčích  prací v rámci ZO ČZS. 
  
          Rovněž tak Vám všem přeji příjemnou sezónu v roce 2018, hodně úspěchů 
v pěstební činnosti, a hlavně všem pevné zdraví, a abychom se všichni ve zdraví opět 
sešli na příští VČS.                                                                                                              
         
Děkuji za pozornost.  
Předseda ZO- Křížná  Pavel Pargač 
 
















