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• VODA 

V minulém období byla provedena instalace nádrží na vodu, včetně úpravy výpustných kohoutů (díky 

manželům Štěpánkovým) 

Voda byla již v loňském roce a i v současnosti je zajišťována na jaře a v letním období prostřednictvím 

hasičů za přímé náklady na dovoz. 

V této souvislosti bych Vás chtěl požádat, abyste v případě zjištění prázdných nádrží neprodleně informovali 

kteréhokoliv člena výboru. Výbor zajistí doplnění. 

• ÚDRŽBA PLOCH A ZELENĚ 

Sekání trávy, hrabání listí a částečný prořez je zajišťován firmou pana Schrůty na základě smlouvy a 

případně i nad rámec smlouvy podle skutečného stavu a naléhavosti. 

V letošním roce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek došlo k většímu poškození celé řady 

stromků, které většinou uschnuly nebo některé dřeviny podělaly tzv. vegetační mrtvici tzn. že některé jejich 

části uschnuly (listnaté dřeviny). Z toho důvodu bude nutno uschlé dřeviny odstranit a částečně poškozené 

tzv. omladit řezem (odříznutí poškozených částí. Individuálně si toto můžete domluvit přímo s panem 

Schrůtou. 

• OPLOCENÍ 

Oplocení je v přední části a podél komunikace v pořádku. Zadní stranu oplocení bude potřeba nejpozději 

v příštím roce opravit (polt je odtržen od některých sloupků). 

Letos byla provedena oprava vstupní brány, včetně obnovy nátěru. 

Byla opravena vývěska (vitrínka) u vchodu, u které někdo úmyslně rozbil sklo a poškodil obsah. 

• PŘÍJEZDOVÁ CESTA 

I když není přímo v naší péče a ani nepatří k pozemku hřbitova, byla díky iniciativě paní  Košatové opravena 

cesta MČ Praha 8. Za tuto iniciativu moc děkujeme. Zvláště kladně to hodnotí řidiči, ale i pěší, kteří se již 

nemusí brodit kalužemi. 

 

Na poslední schůzi jsme řešili zakoupení a umístění fotopastí na osoby, které ničí majetek spolku. Výbor se 

na své schůzi domluvil, že zatím nebude nutné na hřbitově nechávat nářadí a z toho důvodu se ani bedna 

nebude zamykat. Investice cca 7 000,- Kč za fotopast by nebyla rentabilní. 

 

Tolik ve stručnosti k technické zprávě. 
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